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AnadoluHaber
16 fiubat Cuma

Akademisyen

Görüflü

Türkiye, 2023 y›l›nda
nas›l  bir ülke olacak?        

2

Ö¤renci 

Görüflü

Ö¤rencilere sorduk:
Sizce hayatta flans›n
önemi nedir?            8

Nail Payza Bask›resim 
Sergisi
Yer: Kütüphane ve Dokümantas-
yon Merkezi-Alt Sergi Salonu

Saat: 09:00 - 17:00      

23 fiubat 2007 tarihine kadar

gezilebilir            
güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi

Tiyatro Anadolu’nun 2006
y›l›ndaki izleyici say›s›...          

21 fiubat Çarflamba

Sait Munzur Karikatür Sergisi
Yer: Sinema Anadolu

Saat: 20:00  

21 Mart 2007 tarihine kadar

gezilebilir  
Karikatür Sanat›n›

Araflt›rma ve Uyguluma

Merkezi

Sergi

20 fiubat Sal›

Aflk›n Kar›n A¤r›s›
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu

Saat: 19:00              (KÜL199)

Di¤er gösterimler 21, 23, 24

fiubat tarihlerindedir.
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

22 fiubat Perflembe

Klasik Müzik Konseri
Yer: AKM-Opera ve Bale Salonu

Saat: 20:00              (KÜL199)
Anadolu Senfoni Orkestras›

Konser

23 fiubat Cuma

Müflteri ‹liflkileri Yönetimi
Yer: Kongre Merkezi - K›rm›z›
Salon

Saat: 14:30 - 18:00
AIESEC

E¤itim

Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan e¤itim veren fakültelerinde kay›t yenileme ifllemleri online hale
getirilirken, örgün e¤itim birimlerindeki katk› pay› ödeme sisteminde de tam otomasyon sa¤land›.

“‹nternet üzerinden kay›tlara
ilgi beklenenin çok üzerinde”

“Örgün ö¤retimde makbuz al›p
verme ifllemini ortadan kald›rd›k”

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, 2005-2006 e¤itim
ö¤retim y›l›nda uzaktan e¤itim veren fakülteler
için pilot proje olarak hayata geçirilen uygulama-
da, yaklafl›k 28 bin ö¤rencinin online kay›t yapt›rd›-
¤›n› söyledi. Sürmeli, bu ö¤retim y›l›nda ise 300 bin-

den fazla ö¤rencinin, kay›t ifllemlerini internet üze-
rinden gerçeklefltirdi¤ini kaydetti. Sürmeli, nü-

fus ve vatandafll›k iflleri, askere alma dairesi
ve bankalarla kurulan ba¤lant›lar sayesin-
de, hatal› ifllemlerin engellendi¤ini, ve ka-
y›t sürecinin sorunsuz flekilde tamamlan-

d›¤›n› belirtti.                      4. SAYFADA

Bahar dönemi ile birlikte “Cari Hizmet Maliye-
ti Ö¤renci Katk› Pay› Tutar›”n›n ödeme sistemin-
de de¤ifliklik yap›ld›¤›n› kaydeden Rektör Yar-
d›mc›s› Prof. Dr. Atila Barkana, ö¤rencilerin

katk› pay›n› yat›r›r yat›rmaz ders seçmek için
sisteme girebildi¤ini söyledi. 

Uygulama hakk›nda bilgi veren Prof. Dr.
Barkana, hayata geçirilen yeni kay›t

sistemi sayesinde ö¤rencilerin, dan›fl-
manlar›n ve ö¤renci iflleri biriminin

yükünün oldukça azald›¤›n› vur-
gulad›. 4. SAYFADA

Yurtd›fl› tecrübesi edinin!

Bilinçsiz ilaç
kullanmak
ciddi sorunlar
yaratabilir

Kongre Merke-
zi’nde araflt›rma gö-
revlileriyle bir araya
gelen Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli, akade-
mik deneyimin yurt
içi ve yurt d›fl›ndaki
konferanslara kat›la-
rak elde edildi¤ini
söyledi.        4. SAYFADA

Anadolu Üniversitesi ö¤ren-
cilerinin Topluma Hizmet Uy-
gulamalar› dersi kapsam›nda
gerçeklefltirdi¤i projeler devam
ediyor. ‹‹BF ‹ktisat Bölümü son
s›n›f ö¤rencileri, Topluma Hiz-
met Uygulamalar› dersi kapsa-
m›nda, K›z›lay eczanesine ba-
¤›fllanmak üzere  1107 kutu
ilaç toplad›.        4. SAYFADA

Ö¤renciler 
K›z›lay için
ilaç toplad›

Ö¤renciler, toplad›klar› ilaçlar› Yard. Doç. Dr. Güler 
Günsoy ile birlikte K›z›lay eczanesine teslim etti.

Eczac›l›k Fakültesi  Farma-
koloji Anabilim Dal› ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Yusuf Öztürk,
bilinçsiz ilaç kullan›m› ile orta-
ya ç›kabilecek sa¤l›k
sorunlar›n› ve ilaç
kullan›m›nda nele-
re dikkat edilmesi
gerekti¤ini  anlatt›.     

5. SAYFADA

e-Sertifika için 
son baflvuru
23 fiubat’ta

Anadolu Üniversitesi e-Ser-
tifika programlar› için kay›t
baflvurular›  23 fiubat günü
sona erecek. Kay›tlar
http://www.esertifika.anado-
lu.edu.tr adresinden ya-
p›labilecek.

20.000

Kay›t yenilemede tam 
otomasyona geçildi

Üniversitemiz araflt›rma görevlileri, Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ile bir araya geldi.

Prof. Dr. 
Yusuf Öztürk
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023 y›l›, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk taraf›ndan kurulan Mo-
dern Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluflunun 100. y›l› olmas› ba-
k›m›ndan bizler için büyük
önem tafl›maktad›r. 

Bu 100 y›ll›k süreç, sadece Tür-
kiye için de¤il, ayn› zamanda
dünya içinde zor ve sanc›l› bir
süreç olmakla birlikte ayn› za-
manda teknolojik anlamda in-
sanl›¤›n büyük geliflmelere ta-
n›kl›k etti¤i ve tüm bu geliflmele-
ri h›zla hayat›na entegre etti¤i
çok önemli bir dönemdir. 

Ancak 1923 y›l›ndan bu yana
de¤iflen ve geliflen dünya, yeni
ihtiyaçlar do¤rultusunda yeni-
den yap›lanmaya ihtiyaç duy-
maktad›r. Türkiye’de hiç kuflku-
suz bu yeni yap›lanma süreci
içinde yer almaktad›r. Özellikle,
ülkemizin ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda gerçeklefltirilmesi gereken
bu yeniden yap›lanma sürecin-
de, 2023 y›l›na gelindi¤inde Tür-
kiye hedeflerini yakalamay› ba-
flaracakt›r. Çok sanc›l› dönemle-
re ra¤men, 1923 y›l›ndan bu ya-
na gelinen nokta ise asla küçüm-
senmemelidir.

Gün geçtikçe zorlaflan hayat
koflullar› bugün çok çocuklu ge-
lene¤e sahip aileleri dahi daha
az çocuk yapmaya yönlendir-
mektedir. Aileler nüfus planla-
mas›n›n, e¤itim baflta olmak
üzere çocuklar›na daha iyi f›rsat-
lar sunmak anlam›na geldi¤ini
ö¤reniyorlar. 2023 y›l›na gelindi-
¤inde, nüfus planlamas› aç›s›n-
dan daha bilinçli bir Türkiye dü-

flünüyorum. Bu durum, e¤itim
ve sa¤l›k baflta olmak üzere Tür-
kiye’nin bir çok sorununun çö-
zülmesi yönünde önemli bir
ad›m olacakt›r. 

2023 y›l›nda Türkiye’nin Avru-
pa Birli¤ine girifl süreci hala de-
vam ediyor olmal›. Bu süreç için-
de Türkiye’nin gelecekte Avrupa
Birli¤inin durumunu sorgulama-
s›nda büyük fayda olacakt›r. Ni-
tekim antik ça¤da Anadolu’da
kurulan “Panionia”, “Lykia” bir-
likleri ya da Delos’da kurulan, ar-
d›ndan merkezi Atina’ya tafl›nan
“Attika Delos Deniz Birli¤i” gibi
hepsi birer ekonomik, askeri ve
dini birlik olan ve ortak para ba-
san bu birliklerin de¤iflen dünya
içinde ortadan kalkmalar› yada
yerlerini yeni birliklere b›rakma-
lar›, Avrupa Birli¤i süreci içinde
Türkiye taraf›ndan asla gözard›
edilmemelidir. 

2023 y›l›na do¤ru Türkiye, in-
sanlar›n birbirini din ve ›rk ayr›-
m› yapmadan dinleyip ve anlad›-
¤›, kardefllik ve hofl görünün ege-
men oldu¤u bir ortam› haz›rla-
yacak hedeflere do¤ru gitmeli-
dir. Anadolu, ça¤lar boyunca
farkl› kültürleri ayn› anda koru-
may› ve yaflatmay› baflarm›fl bir
çok uygarl›¤a ev sahipli¤i yap-
m›flt›r. 2023 y›l›na do¤ru Türki-
ye’nin her fleyden çok ihtiyaç
duydu¤u iflte bu eski Anadolu
gelene¤idir. Bu hedef asla sap-
maz ve bizi geliflen ve de¤iflen
dünya içinde hak etti¤imiz yere
götürür. 

2023 y›l›nda, tafllar›n yavafl
yavafl yerine oturdu¤u, daha az
nüfuslu, daha iyi e¤itimli, daha
sa¤l›kl› daha bar›fl›k, huzurlu ve
refah bir Türkiye’ye olan inan-
c›mla

n alt› sene sonra yani 2023 sen-
esinde ülkemiz cumhuriyetin
yüzüncü y›l›n› kutlayacak ama gün-
demde 2023 senesine yönelik
oluflturulmufl önemli hedeflerden
oluflan bir plan yok. Türkiye’nin
temel sorunlar›n›n en bafl›nda
kan›mca uzun vadeli hedefler koya-
bilme eksikli¤imiz yat›yor. Bir
toplumun kendine uzun vadeli
hedefler koyabilmesi ile bürokratik
planlama kavram› birbirlerinden çok
farkl› alanlar, konular.  Bir toplum ve
özellikle bizim gibi temel ekonomik
dengeleri oturmam›fl bir toplum
gelecek için önüne somut, heyecan
verecek bir proje koyamad›¤› sürece
o toplumun geliflme dinamiklerinde
belirgin sorunlar ç›k›yor, bunu iyi
görmek gerek. Peki hedef ne olmal›?
Bu konuda stratejik hedeflerden
bahsetmek mümkün. Ben, ilgi
alan›ma giren ekonomik hedefler-
den bahsetmek isterim. Bence,  özel
sektörün lokomotif rol üstlenece¤i,
küçük ve orta ölçekli iflletmelerin

ekonominin bel kemi¤ini teflkil
edece¤i, ülkemizin karfl›laflt›rmal›
üstünlüklerini yans›tan, uluslararas›
rekabet gücüne sahip, tekelleflmeyi
kald›r›p adil rekabetin yerlefltir-
ilece¤i, devletin rant da¤›t›m› yerine
temel hizmet ve altyap›y› - özellikle
de gerekli hukuki ve kurumsal
çerçeveyi - sa¤lay›p denetim ve
hakemli¤i üstlendi¤i, sosyal sorumlu-
luklar›n› ihmal etmedi¤i, serbest –
fakat “fanatik” olmayan -- piyasaya
dayal› bir ekonomik sistem temel
stratejik hedef olarak belirlenmeli ve
bu stratejik hedef do¤rultusunda
politikalar yürütülmelidir. Ekonomik
geliflmenin temel amac› toplumsal
refah olmal›d›r. Dolay›s›yla 2023’te
ulafl›lacak ekonomik büyüklükler
ancak toplumsal refah› art›r›yorsa
anlam tafl›yacakt›r. Bu da sosyal ve
kültürel alanlarda kapsaml› ve
yayg›n geliflmeler gerektirmektedir.
Bu sa¤lanmadan özellikle Bilgi
Ekonomisi ça¤›nda ekonomik
geliflme de sürdürülemez. Ve son
olarak, AB süreci ve tam üyeli¤i
olmaks›z›n 2023 senelerinde ülkem-
izin dünyan›n önemli ekonomileri
aras›nda olabilmesi bana kolay
gözükmüyor.

Prof. Dr.

‹lyas fi›klar

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. 

Ferifltah Alanyal›

EDEB‹YAT FAKÜLTES‹
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2023 
y›l›nda
Türkiye

nas›l bir ülke
olacak?

Yay›n Editörleri:
Arafl. Gör. Ça¤dafl CEYHAN

Seza ZERMAN

Bu onur ömür

boyu sürecek...

Yaklafl›k 36 y›ll›k
bir meslek yafla-

m›ndan sonra Ekim
2006’da Anadolu Üniver-

sitesi’nden emekliye ayr›ld›m. Say›n
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’den ö¤-
retim üyeleri için düzenlenen kokteyl-
de emekli ö¤retim üyelerine flükran
plaketi verilece¤ini bildiren ve koktey-
le kat›lmam için ça¤r›da bulunan ya-
z›y› ald›¤›mda büyük bir heyecan
duydum. Üniversitemin gösterdi¤i bu

duyarl›l›k ve vefa davran›fl› beni son
derece duyguland›rd› ve mutlu etti. 
Ne yaz›k ki çok istememe karfl›n yurt
d›fl›nda olmam nedeniyle düzenlenen
kokteyle ve törene kat›lamad›m.
Ancak flunu belirtmek istiyorum: Ya-
flam›m›n 32 y›l›n› ça¤dafl ve ilerici
bir kurum olan Anadolu Üniversite-
si’nde çal›flarak geçirdim. Anadolu
Üniversitesi’nde çok de¤erli insan-
larla birlikte çal›flt›m. Bu nedenle,
çal›fl›rken ö¤rendiklerim ö¤rettikle-
rimden daha çok oldu. Üniversitede
çal›flt›¤›m süre içinde hep bir katk›
çabas› içinde oldum. Orada ö¤ren-

diklerimi, kazand›¤›m deneyimleri-
mi baflka yerlerde yaymaya çal›fl-
t›m, hala da çal›fl›yorum.
Anadolu Üniversitesinin bir üyesi ol-
maktan duydu¤um onuru ve övün-
cü yaflam›m boyunca
sürdürece¤im. Üni-
versitemin tüm
üyelerine sayg›lar›-
m›, sevgilerimi ve
en iyi dileklerimi
yolluyorum.

Prof. Dr. 
Bekir Özer
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Yoga ve Meditasyon
Yer: Kongre Merkezi-Mavi
Salon
Saat: 12:00
Sa¤l›k Kulübü

Seminer

7 Mart Çarflamba

Kampüste Reklam Var
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 09:00 - 17:00
Etkinlik 7-9 Mart tarihleri
aras›nda gerçekleflecektir.  
‹letiflim Kulübü

Panel

26 fiubat Pazartesi

Ayd›n Ayan Retrospektif
Resim Sergisi
Yer: Kütüphane ve
Dökümantasyon Merkezi-
Alt ve Üst Sergi salonu
Saat: 09:00-17:00 (KÜL199)
Güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi

9 Mart Cuma

Sa¤l›kta Dönüflüm
Yer: Kongre Merkezi - Salon
Anadolu 
Saat: 14:00   
Sa¤l›k Kulübü

Konferans

27 fiubat Sal›

Fay Hatt›
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Saat: 19:00 (KÜL199)
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

Gözü Kara Alaturka
Yer: Büyükflehir Belediyesi
Sanat ve Kültür Saray›
Saat: 20:00 
Di¤er gösterimler 18, 24 ve
25 fiubat 2007 tarihlerinde-
dir.
büyükflehir Belediyesi 

Tiyatro

17 fiubat Cumartesi

K›yamet Sular›
Yer: Tepebafl› Sahnesi
Saat: 20:00
Di¤er gösterimler 21, 22 ve
23 fiubat 2007 tarihlerinde-
dir.
büyükflehir belediyesi

Tiyatro

20 fiubat Sal›

10 Mart Cumartesi

Fay Hatt›
Yer: AKM - Oda Tiyatrosu
Salonu
Saat: 15:00 (KÜL 199)
Tiyatro Anadolu 

Tiyatro

Eskiflehir Sanat Derne¤i taraf›n-
dan da¤›t›lan “Eskiflehir Sanat Ödül-
leri”, 6 fiubat günü Büyükflehir Bele-
diyesi Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen törenle sahiplerini buldu.

Törende, Rektör Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli, “Eskiflehir Sanata Destek”
ödülü al›rken, üniversitemizin çeflit-
li fakülte ve yüksekokullar›ndan ö¤-
retim elemanlar› da çeflitli ödüllere
lay›k görüldü. 

Y›lda 80 etkinlik yap›yoruz

Ödülünü Eskiflehirli karikatür sa-
natç›s› Beytullah Heper’den alan
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Eski-
flehir’deki sanat çal›flmalar›n›n bir
tu¤la gibi oldu¤unu belirterek, bu
çal›flmalar› bafllatan›n da Büyükfle-
hir Belediye Baflkan› Prof. Dr.Y›lmaz
Büyükerflen oldu¤unu söyledi. “Es-
kiflehir’e tu¤lalar koymak kadar
zevkli bir fley yok” diyen Prof. Dr.
Sürmeli; bilimin kal›c›l›¤›n›n ve bir

ülkenin tan›t›m›n›n sanat ve kültür-
le gerçekleflti¤ini ifade etti.  Sanat
e¤itiminin erken yafllarda verilmesi
gerekti¤ine dikkat çeken Prof. Dr.
Sürmeli, Anadolu Üniversitesi’nin
de bu yönde çal›flt›¤›n› kaydetti. Sür-
meli, “26 bin ö¤rencisi olan bir ku-
rumun sanata önem vermemesi
düflünülemez” dedi. Anadolu Üni-
versitesi olarak her ay yaklafl›k 80 et-
kinlik yapt›klar›n› belirten Prof. Dr.
Sürmeli, TSK Armoni M›z›kas›, Ana-
dolu Üniversitesi Senfoni Orkestras›
ve Çok Sesli Korosu ile sanat ad›na
Eskiflehir’in ad›n› duyurduklar›na
dikkat çekti. Sürmeli, Eskiflehir’in
bir sanat ve kültür flehri oldu¤unu
anlatmak amac›yla böyle bir organi-
zasyon gerçeklefltirdiklerini sözleri-
ne ekledi.

Törende, “Eskiflehir Sanat Ödü-
lü”ne lay›k görülen Büyükflehir Be-
lediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Bü-
yükerflen’e ise ödülünü üniversite-
miz Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.

Ömer Zühtü Altan verdi.
Ödül alanlar

Eskiflehir Sanat Derne¤i taraf›n-
dan bu y›l Eskiflehir Sanat Ödü-
lü’ne Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen,
Eskiflehir Sanata Destek Ödülü’ne
Rektör Prof. Dr. Prof. Dr.Fevzi Sür-
meli ve Ali Eldem; Eskiflehir Sanat
Etkinli¤i Ödülü’ne 2. Eskiflehir Fo-
to¤raf Haftas›, Eskiflehir Resim
Ödülü’ne Hakan Esmer, Eskiflehir
Heykel Ödülü’ne Özer Aktafl, Eski-
flehir Seramik Ödülü’ne Ayflegül
Özen, Eskiflehir Seramik Heykel
Ödülü’ne Kemal Uluda¤, Eskiflehir
Karikatür Ödülü’ne Cengiz Çal›fl,
Eskiflehir Foto¤raf Ödülü’ne Sevgi
Kösem, Eskiflehir Deneysel Foto¤-
raf Ödülü’ne Yusuf Uygan, Eskifle-
hir Müzik Ödülü’ne Burak Tüzün,
Eskiflehir Tiyatro Ödülü’ne Erol
‹pekli, Eskiflehir Edebiyat Ödülü’ne
Sinan Gürsoy, Eskiflehir Sanat Ku-
rumu Ödülü’ne Anadolu Üniversi-
tesi Caz Kulübü lay›k görüldü.

Sürmeli’ye ‘Sanata Destek’ ödülü

Türkiye’nin en büyük soba ve
›s›t›c› fabrikas› Süsler’in yüzde 99
hissesinin ‹talyan Candy flirketine
sat›lmas› nedeniyle Eskiflehir’e ge-
len ‹talya’n›n Ankara Büyükelçisi
Carlo Marsili, Anadolu Üniversite-
si’ni ziyaret etti. Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli ile görüflen Marsili,
Anadolu Üniversitesi fieref Defte-
ri’ni de imzalad›. 

‹talyan ve Türk flirketlerinin or-

takl›klar›ndan duydu¤u mutlulu-
¤u dile getiren Marsili, Anadolu
Üniversitesi’ni ilk kez ziyaret etti-
¤ini ve bu ziyaretin kendisini çok
etkiledi¤ini söyledi.  

Marsili, “Eskiflehir’deki yerel yö-
neticileri, üniversitedeki sanat
müzesini ve rektörü ziyaret ettim.
Üniversitenin nas›l çal›flt›¤›n› gör-
düm ve ayr›ca bu üniversite ile ba-
z› ‹talyan üniversiteleri aras›nda
anlaflmalar oldu¤unu görmekten
de mutluluk duydum” dedi.

‹talya Büyükelçisi’nden ziyaret

Seçkin ŞAHİN

‹talya’n›n Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, Anadolu
Üniversitesi’ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli ile görüfltü.  fieref Defteri’ni imzalayan Mar-
sili, Anadolu Üniversitesi’nden etkilendi¤ini söyledi.

Carlo Marsili, Anadolu Üniversitesi ile ‹talyan üniversiteleri aras›nda
iflbirli¤i anlaflmalar› oldu¤unu görmekten mutlu oldu¤unu kaydetti.

Kenan BUTAKIN

Fen Fakültesi Kimya Bölümü ile
Kimyagerler Derne¤i’nin birlikte
düzenledi¤i Sertifikal› Kalite E¤itim
Program›, 9 fiubat günü Kongre
Merkezi’nde bafllad›. 

Kimya Bölümü dördüncü s›n›f ö¤-
rencileri için düzenlenen program
kapsam›nda Endüstri Mühendisi
Halil ‹brahim K›rmac› ve Kimyager
Memduh Sami Taner kat›l›mc›lara
çeflitli konularda bilgi veriyor ve

deneyimlerini aktar›yor.
Program›n ilk gününde ifl sa¤l›¤›

ve güvenli¤i kalite sistemi konu-
sunda bilgi veren Halil ‹brahim K›r-
mac›, bu e¤itimle kiflilerin çal›flt›¤›
ortamlarda ifl güvenli¤i kurallar›na
uymalar›n› sa¤lamay› amaçlad›kla-
r›n› söyledi. 

K›rmac›, sekiz gün sürecek e¤itim-
de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤inin yan› s›ra
kalite ve g›da güvenli¤i kalite sistemi
konular›nda da e¤itim verilece¤ini
ifade etti. 

Kimyac›lardan kalite e¤itimi program›
Eylem TUNA Program sonunda 

kat›l›mc›lara sertifika verilecek.

Anadolu Üniversitesi Avrupa Ö¤-
rencileri Forumu Kulübü (AEGEE)
temsilcileri, Avrupa Yürütme Kurulla-
r› Toplant›s›’na kat›lmak üzere Polon-
ya’ya gitti. 14–19 fiubat günlerinde
Gliwice kentinde gerçekleflecek top-
lant›da çeflitli konularda oturumlar,

tart›flmalar ve çal›fltaylar düzenlene-
cek. Toplant›da, “Agora” adl› genel
kurulun hangi plana dayanaca¤›,
hangi konular› ne flekilde ele alaca¤›
gibi konular belirlenecek. Y›lda bir
yap›lan kurul toplant›s›n›n bu y›lki
konusu ise “‹nsan haklar› ve düflün-

ce özgürlü¤ü.” Toplant›ya AEGEE
üyeleri Hayal Y›ld›z, Ayan Öztürk
ve Fatih Tunca kat›lacak. ‹ngilizce
‹flletme Bölümü 1’inci s›n›f ö¤ren-
cisi Hayal Y›ld›z, toplant›daki
amaçlar›n›n Anadolu Üniversite-
si’ni tan›tmak oldu¤unu söyledi.

Kad›n Do¤um Uzman› Dr. Rabia
Karagöz ile Psikiyatri Uzman› Dr.
Ç›nar Yenilmez, TVA'da yay›nlanan
ve Yard. Doç. Dr. Rüçhan Gökda¤’›n
sundu¤u “Genç Olmak” adl› prog-
rama konuk olarak kat›ld›. Konuk-
lar cinsel yolla bulaflan hastal›klar
ile gençlerin yaflad›¤› cinsel sorun-
lar hakk›nda bilgi verdi. 

Dr. Rabia Karagöz, cinsel yolla bu-
laflan hastal›klar›n çok efllilik, kent-
leflme, turizmin geliflmesi gibi faktör-
lerin yaratt›¤› cinsel serbestlik orta-
m›nda daha h›zl› yay›ld›¤›n› kaydet-
ti. Karagöz, bel so¤uklu ve AIDS gibi
hastal›klardan korunman›n en gü-
venli iki yolunun hijyen ve prezerva-
tif kullan›m› oldu¤unun alt›n›n çizdi. 

Dr. Ç›nar Yenilmez ise tutucu or-
tamda yetiflme, cinsel konularda
yaflanan travmatik olaylar, iliflkiler-
de iletiflim bozuklu¤u, kimi kiflilik
özellikleri ve fiziksel rahats›zl›klar
gibi faktörlerin cinsellikle ilgili so-
runlar yaflanmas›na neden olabile-
ce¤ini belirtti. Gençler aras›nda
cinsel mitlerin yayg›n oldu¤unu
kaydeden Yenilmez, yanl›fl bilgile-
rin gençlerin cinsel yaflamlar›n›
olumsuz etkiledi¤ini ifade etti.

Yanl›fl bilgiler 
cinselli¤i 
olumsuz 
etkiliyor

AEGEE temsilcileri Polonya’ya gitti

Esra ÇEVİK
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Anadolu Üniversitesi ö¤ren-
cileri, 2006-2007 ö¤retim y›l›
güz döneminde hayata geçiri-
len “Topluma Hizmet Uygula-
malar›” dersi kapsam›nda bir-
birinden yararl› projelere imza
at›yor. Daha önce çeflitli e¤itim
birimlerinde yapt›klar› proje-
lerle fidan dikiminden, kütüp-
hane kurmaya kadar de¤iflik
projeler gerçeklefltiren ö¤renci-
ler bu kez ihtiyac› olanlar için
ilaç toplad›.

Ders kapsam›nda ‹ktisadi
‹dari Bilimler Fakültesi ‹ktisat
Bölümü son s›n›f ö¤rencileri
de K›z›lay eczanesine ba¤›flla-
mak amac›yla ilaç toplama
kampanyas› gerçeklefltirdi. 

Yard.Doç.Dr. Güler Günsoy
taraf›ndan yürütülen proje
çerçevesinde ö¤renciler kom-
flu, arkadafl, akraba ve eczane-
leri dolaflarak kullan›m tarihi
geçmemifl 1107 kutu ilaç top-
lad›.

Proje için akla gelebilecek
her türlü ilac›n topland›¤›n›
belirten Yard. Doç. Dr. Günsoy,
doktorlar›n yan› s›ra Devlet
Hastaneleri ile de ba¤lant› ku-
ruldu¤unu belirtti.

Projenin tamamlamas›na
karfl›n, ba¤›fllar›n sürdü¤ünü
ifade eden Günsoy, bahar dö-
neminde  de benzeri projele-
rin devam edece¤ini söyledi. 

Ders sayesinde ö¤rencilerin
yaln›zca topluma hizmet et-
mekle kalmay›p ayn› zamanda
sorumluluk duygular›n› da ge-
lifltirdiklerini ve güven duygu-
su kazand›klar›n› dile getiren
Yard. Doç. Dr. Güler Günsoy,
bundan sonra dersi seçecek
olan ö¤rencilere dersin sonuç
verdi¤ini göstermek aç›s›ndan
iyi bir örnek oluflturman›n
mutlulu¤unu paylaflt›klar›n›
kaydetti.

Ö¤renciler
K›z›lay için
ilaç toplad›

Anadolu Üniversitesi araflt›r-
ma görevlileri, 5 fiubat Pazartesi
günü Rektör Prof. Dr. Fevzi Sür-
meli ile Salon Anadolu'da bir
araya geldi. Sürmeli toplant›da,
Araflt›rma Görevlileri Temsilciler
Kurulu’nun haz›rlad›¤› sorular›
yan›tlad›. Prof. Dr. Sürmeli, bir
üniversitenin nas›l bir yolda iler-
lemesi gerekti¤ini bilmesinin ve
evrensel nitelikte bilgi üreten ve
kullanan bir kurum olabilmesi-
nin büyük önem tafl›d›¤›na dik-
kat çekti.

Toplant›da, üniversitemizde
yürütülen projeler hakk›nda da
bilgi veren Prof. Dr. Sürmeli,
araflt›rma görevlilerinin projeler-
de yer almas› gerekti¤ini belirte-
rek,  “Çünkü proje haz›rlamak
da bir kültürdür” dedi.  Anadolu
Üniversitesi’nde bu amaçla Pro-
je ‹zleme Birimi’nin  kuruldu-
¤unu hat›rlatan Sürmeli, proje
say›s›nda bir art›fl yafland›¤›na
iflaret etti. Akademisyenlerin
ve akademisyen adaylar›n›n
yurt içi ve yurt d›fl› konferans-
lara kat›l›m›n›n k›s›tlanmama-
s› gerekti¤inin alt›n› çizen Prof.
Dr. Sürmeli, akademik deneyi-
min bu konferanslarda kazan›l-
d›¤›n› belirtti. 

Prof. Dr. Sürmeli, yurtd›fl›na
giden akademisyenlerin ve de-
¤iflim programlar›yla Avru-
pa’daki üniversitelerde bir süre
e¤itim gören ö¤rencilerin dün-
yaya Türkiye’nin ayd›nl›k yüzü-
nü gösterdi¤ini ifade ederek,
“Türkiye’nin olumsuz imaj› ö¤-
retim elemanlar›n›n ve ö¤renci-
lerin ortaya koyaca¤› kültür ve
bilgi sayesinde ortadan kalka-
cakt›r” dedi.

Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, akade-
mik ünvanlar› h›zla geçmenin
de¤il, bu ifli yaparken kiflinin
kendisine ne katt›¤›n›n önemli
oldu¤unu sözlerine ekledi.

Türkiye’nin
ayd›nl›k 
yüzünü 
gösterin!

Fen Fakültesi Analitik Kimya
Anabilim Dal›’ndan Doç. Dr.
R›dvan Say, profesörlük kadro-
suna atan›rken, ‹ktisadi ve ‹da-
ri Bilimler Fakültesi ‹ktisat Bö-
lümü ‹ktisat Teorisi Anabilim
Dal›’ndan Yard. Doç. Dr. Bülent
Günsoy, ‹ktisat Politikas› Anabi-
lim Dal›’ndan Yard. Doç. Dr.
Muharrem Afflar; E¤itim Fakül-
tesi E¤itim Bilimleri Bölümü
E¤itimde Psikolojik Hizmetler
Anabilim Dal›’ndan Yard. Doç.
Dr. Esra Ceyhan ve Edebiyat Fa-
kültesi Arkeoloji Bölümü Klasik
Arkeoloji Anabilim Dal›’ndan
Yard. Doç. Dr. Ferifltah Alanyal›,
doçentli¤e yükseltildi.

Az geliflmifl ülkeler, ekonomide
yaflanabilecek durgunluk ve daral-
mayla savaflabilmek için KOB‹’lere
ve mikro iflletmelere yöneliyor. Dur-
gunluk ve daralman›n etkisiyle üre-
tim kapasitelerinin azald›¤› ve iflsizli-
¤in artt›¤› bu ülkelerde mikro ifllet-
melerin ve KOB‹’lerin ekonomideki
a¤›rl›¤›n›n artmas›, iflsizlik sorununa
çözüm olarak görülüyor. 

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
ö¤retim üyesi Doç. Dr. Seval Kardefl
Selimo¤lu, KOB‹’lerin ve mikro ifllet-
melerin Birleflmifl Milletler’de de
yoksullukla bafl edebilme program›

için tek çözüm önerisi olarak günde-
me getirildi¤ini söyledi. Mikro ifllet-
melerin Türkiye’de yayg›n oldu¤unu
vurgulayan Doç. Dr. Selimo¤lu, bu ifl-
letmelerin en önemli finansman yo-
lu olan mikro finansman kredileri-
nin bir çok banka taraf›ndan verildi-
¤ini ifade etti. 

Eskiflehir’in Sar›cakaya ilçesinin
kimi köylerinde, mikro iflletmeler
için kredi uygulamalar›na yönelik pi-
lot uygulamalar yap›ld›¤›n› söyleyen
Doç. Dr. Selimo¤lu “Mesela ev kad›n-
lar›na 10 bin YTL kredi veriliyor ve
serac›l›k yapmalar› öneriliyor. Bu
kredinin çok düflük faizlerle uzun za-
man içerisinde geri ödenmesi isteni-

yor” dedi. 
KOB‹’ler ile mikro iflletmelerin ay-

n› kavramlarm›fl gibi ele al›nmamas›
gerekti¤ini belirten Selimo¤lu, bu iki
kavram›n kurulufl flekillerinin ve fi-
nanssal yap›lar›n›n farkl› oldu¤una
dikkat çekti. 

Doç. Dr. Seval Selimo¤lu genellikle
aile flirketi olarak kurulan KOB‹’lerin
belirli bir sermaye yap›s›na göre fle-
killendi¤ini ve birden fazla orta¤›n›n
olabilece¤ini kaydetti. Mikro iflletme-
lerin ise tek kiflilik iflletmeler olarak
kuruldu¤unu vurgulayan Doç. Dr.
Selimo¤lu, iki farkl› iflletme yap›s›n›n
farkl› vergilendirilmesi gerekti¤ini
sözlerine ekledi.

‹flsizli¤in çözümü KOB‹’lerde
Hilal KAHYA

Hatice GÖLCÜ

Habibe ALTINTAŞ

Bir milyonu aflk›n ö¤rencisi bu-
lunan Aç›kö¤retim Fakültesi, ku-
ruldu¤u 1982 y›l›ndan bu yana
gerçeklefltirdi¤i yeniliklerle ö¤ren-
cilerine birçok kolayl›k sa¤lamaya
devam ediyor. Üniversitemiz de,
AÖF ö¤rencilerinin kay›tlarda ve
di¤er ifllemlerde zorluk çekmemesi
için teknolojik olanaklar›n› gün-
den güne gelifltiriyor. 

Ö¤renciye yönelik de¤iflik

‹nternet üzerinden kay›t ifllemle-
ri 2005-2006 e¤itim ö¤retim y›l›n-
da pilot proje olarak bafllad› ve 27
bin 228 ö¤renci internet üzerin-
den kay›t yapt›rd›. Bu ö¤retim y›-
l›nda ise 305 bin 962 AÖF ö¤renci-
si kay›t ifllemlerini internet üzerin-
den gerçeklefltirdi. 

Konu hakk›nda bilgi veren Rek-
tör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Anadolu
Üniversitesi’nde ö¤renim gören bir
milyonu aflk›n Aç›kö¤retim, ‹ktisat
ve ‹flletme Fakültesi ö¤rencisinin
kay›t sisteminde, her y›l ö¤rencile-
re yönelik de¤ifliklikler yap›ld›¤›n›
söyledi. Son dönemde, uzaktan
e¤itimde ö¤renim gören yaklafl›k
300 bin ö¤rencinin kayd›n›n ger-
çeklefltirilmesinde web temelli bir
yöntem uyguland›¤›n› ifade eden
Prof. Dr. Sürmeli, nüfus ve vatan-
dafll›k iflleri, askere alma dairesi ile
bankalarla kurulan çevrimiçi ve
çevrimd›fl› ba¤lant›lar sayesinde,
kay›t sürecinde hatal› ifllemlerin
engellendi¤ini ve kay›t sürecinin
sorunsuz flekilde tamamland›¤›n›
belirtti. 

2006’n›n Eylül ay›nda üç hafta
boyunca internet üzerinden yap›-
lan baflvurular›n ard›ndan, ö¤ren-
cilerimizin büroya gerekli belgeleri
teslim ettikten sonra kay›tlar›n›n
tamamland›¤›n› vurgulayan Rek-
tör Prof. Dr. Sürmeli, ö¤rencilerin
Türkiye’nin çeflitli illerinde ba¤l›
bulunduklar› bürolardan istedikle-
ri hizmetleri an›nda alabilme flan-
s›n› yakalad›klar›n› kaydetti. Sür-
meli, “Önceki y›llarda, optik form
kullan›larak yap›lan kay›tlarda, ö¤-
rencilerimizin baz› hizmetleri ala-
bilmeleri için bir ay› aflk›n bir süre
beklemeleri gerekiyordu. Bilgilerin
optik formlardan okunmas› ve ve-
ritaban›na ifllenmesi s›ras›nda ge-
çen süreyi bu kay›t sistemi orta-
dan kald›rm›fl oldu” diye konufltu.  

Sistem amac›na ulaflt› 

“Anadolu Üniversitesi olarak bi-
zi mutlu eden, ö¤rencilerimizin
internet teknolojilerini kullanma-
lar› ve çok az sorunla karfl›laflma-
lar›d›r” diyen Prof. Dr. Sürmeli
sözlerini flöyle sürdürdü: 

“Kay›t baflvurular›n›n ard›ndan

geçti¤imiz y›llara k›yasla çok az
say›da kifliden kay›tlar›n uzat›l-
mas› konusunda talep geldi. ‹n-
ternet üzerinden gerçeklefltirilen
kay›tlar›n amac›na ulaflt›¤›n› dü-
flünüyoruz. Bu sene kay›t baflvu-
rusu ve evrak teslim etmeyle ilgili
kay›t süreçlerini ay›rm›flt›k. Önü-
müzdeki dönem, kay›t baflvurusu
ve belge teslimleri ayn› zamanda
yap›lacak.” 

Kamu kurumlar›yla iflbirli¤i 

‹lk kez bu y›l çeflitli kamu ku-
rumlar›yla online ba¤lant›lar›n ku-
ruldu¤unu belirten Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli flöyle konufltu:

“Bu kay›t dönemine tam olarak
yetifltirilemese de gelecek seneler-
de yap›lacak uygulamalar›n üni-
versitemize ve ö¤rencilerimize bü-
yük kolayl›ksa¤layaca¤›na inan›yo-
rum. E-Devlet projesi çerçevesinde
kurumumuza aç›lan MERN‹S veri-
taban› sayesinde ö¤rencilerimizin
kimlik fotokopilerini vermelerine
gerek kalmayacak. Bankayla kur-
du¤umuz ba¤lant› sayesinde, ö¤-
rencilerimiz ödemelerini gerekirse
internet üzerinden yapabilecekler.
Ödeme bilgileri online al›nd›¤›n-
dan, kay›t s›ras›nda dekont isten-
meyecek. Sadece kendi kay›tlar›
için bankadan dekont  alacaklar.
Asker Alma Dairesi’yle, iki kuru-
mun sistemleri aras›nda online
ba¤lant› kurulmas› konusunda bir
protokol imzalad›k. Asker Alma
Dairesi’ndeki haz›rl›klar bitti¤inde
kay›tlar›n› yapt›ran erkek ö¤renci-
lerimizin tecillerini de an›nda onli-
ne olarak yapaca¤›z.”

Üniversitemizin örgün bölümle-
rinde okuyan ö¤renciler için bahar
dönemindeki kay›t yenileme ifllem-
leri yenilendi. Yeni sistem ö¤rencile-
re, dan›flmanlara ve ö¤renci iflleri
birimlerine büyük kolayl›k sa¤l›yor.  

Yeni kay›t yenileme sistemiyle il-
gili bilgi veren Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Atila Barkana, 2006-2007
e¤itim ö¤retim y›l›n›n bahar yar› y›-
l›nda hizmete giren “Cari Hizmet

Maliyeti Ö¤renci Katk› Pay› Tuta-
r›”n›n ödeme sisteminde de¤ifliklik
yap›ld›¤›n› söyledi. 

Yeni ödeme sisteminin kay›t yeni-
leme sistemiyle online çal›flacak fle-
kilde kuruldu¤unu belirten Prof. Dr.
Barkana, ö¤rencilerin katk› pay› tu-
tar›n› herhangi bir Vak›fbank flube-
sine ödedikten bir dakika sonra ka-
y›t yenileme tarihleri ve yar› y›l›na
ait günlerde derslerinin seçebilmek

için sisteme girebilece¤ini kaydetti.
Ö¤renci katk› pay›n› yat›rmadan
kay›t yenileme sistemine girilmek
istendi¤inde, tutar›n ödenmesi ge-
rekti¤ine dair uyar› al›naca¤›n› ve
ders seçilemeyece¤ini ifade eden
Prof. Dr. Atila Barkana, yeni kay›t
sistemi sayesinde ö¤rencilerin,
dan›flmanlar›n ve ö¤renci iflleri biri-
minin yükünün oldukça azald›¤›n›
sözlerine ekledi.

Online kay›tlara ilgi büyük

Makbuz al›p verme ifllemini ortadan kald›rd›k

Mevlüt DEMİRCİOĞLU Geçti¤imiz y›l uzaktan
ö¤retim ö¤rencileri için
pilot olarak haz›rlanan
ve bu y›l geniflletilerek
hayata geçirilen web

üzerinden kay›t ve kay›t
yenileme sistemine bu
y›l 305 binin üzerinde
ö¤renci kay›t yapt›rd›. 

Akademik
yükseltmeler

Doç. Dr.
Seval

Selimo¤lu
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Bilinçsiz ilaç kullan›m›
insanlar› ciddi sa¤l›k so-
runlar›yla karfl› karfl›ya b›-
rakabiliyor. Özellikle doktora ya da
eczac›ya dan›flmadan tan›d›k tavsi-
yesiyle ilaç alan kifliler ölüme bile
yol açan sorunlar yaflayabiliyorlar.
Örne¤in, önerilerden yola ç›karak
kulland›¤›m›z a¤r› kesici ile ciddi mi-
de ve barsak hastal›klar› yaflayabile-
ce¤inizi, antibiyotiklerin yanl›fl kul-
lan›m› yüzünden zararl› bakterile-
rin ilaca karfl› ba¤›fl›kl›k kazand›¤›n›
ve tedavinin güçleflti¤ini, zay›fla-
mak için tüketilen bitki çaylar›n›n
baz› ilaçlarla ters etkileflimde bulu-
nabilece¤ini biliyor musunuz?

Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Yu-
suf Öztürk, bilinçsiz ilaç kullan›m›
ile ortaya ç›kabilecek sa¤l›k sorun-
lar›n› ve ilaç kullan›m›nda nelere
dikkat edilmesi gerekti¤ini Anadolu
Haber’e anlatt›. 
■ Bilinçsiz ilaç kullan›m› nedir?

Amaca uygun olmayan her ilaç
kullan›m›, bilinçsiz ilaç kullan›m› ola-
rak tan›mlanabilir. Bilinçsiz ilaç kulla-
n›m›n› üç ana kategoride toplamak
olas›d›r: 1) Gereksiz ilaç kullan›m› 2)
Yanl›fl ilaç kullan›m› 3) ‹laç suistimali
ve madde ba¤›ml›l›¤›. 

Bu kategorilerde yer alan bilinçsiz
ilaç kullan›mlar›n›n geliflimleri, do-
¤urdu¤u sonuçlar ile oluflturdu¤u
sosyo-ekonomik ve sa¤l›ksal kay›plar
ilaçtan ilaca de¤iflkenlik göstermek-
tedir.
■ Bilinçsizce kullan›lan ilaçlar ne gibi
sorunlar yaratabilir?

Bilinçsiz ilaç kullan›m› çok ciddi
sonuçlara yol açabilmektedir. Bu so-
nuçlar bazen kifli yaflamlar›n›n yitiril-
mesine varabilecek oranda dramatik
olabilmektedir. Bunun yan› s›ra, kal›-
c› veya geçici sakatl›klar ve bedensel
ifllev bozukluklar› karfl›m›za ç›kabil-
mektedir. Ayr›ca, gerekli ve uygun te-
davinin gecikmesi sonucunda hasta-
l›klar›n ilerlemesi ve hatta baz› du-
rumlarda hastal›¤›n gerçek tedavisi
için geç kal›nmas› durumlar› ile has-
ta yüz yüze gelmektedir. 

‹laç suistimali ve madde ba¤›ml›l›-
¤› durumlar›nda ise kifliler sosyo-eko-
nomik  y›k›mlara  maruz kalabilmek-
tedir. Yine gereksiz ve yanl›fl ilaç kul-
lan›m› nedeniyle ülke ekonomisi cid-
di ekonomik kay›plara u¤ramakta-
d›r. Bir di¤er kay›p ise normalde etki-
li olan  ilaçlar›n yinelenen hatal› kul-
lan›mlar sonucunda etkisiz hale gel-
mesidir.
■ Gereksiz ilaç kullan›m›n›n belli bafl-
l› nedenleri nelerdir? 

Gereksiz ilaç kullan›m› ço¤unlukla
halk aras›nda “hastal›k hastas›” ola-
rak bilinen ve asl›nda organik anlam-
da bir hastal›¤› olmayan ancak psiko-
lojisindeki bozukluklar nedeniyle vü-
cuduyla ilgili sanal flikayetler alg›la-
yan kiflilerde ortaya ç›kmaktad›r. Ge-
nellikle orta yafll› ve yafll› bireylerde
y›llar›n getirdi¤i y›pranma ile çeflitli
dokularda oluflan bozukluklar, bozul-
mufl olan psikolojik durum ile asl›n-

da ciddi bir rahats›zl›k veya hastal›¤a
iliflkin olmayan belirtiler ortaya ç›-
karmaktad›r. Ço¤unlukla bu belirtiler
hasta taraf›ndan “a¤r›”  biçiminde ta-
n›mlanmaktad›r. Stres de paradoksal
bir biçimde bu tip belirtilere katk›
sa¤lamaktad›r. Genellikle alg›lanan
bu a¤r›lar hafif ve orta fliddettedir. Bu
nedenle, bu tür a¤r›lar›n hastalar› uy-
kular›ndan uyand›rmalar› pek s›k
karfl›lafl›lan bir durum de¤ildir. Bir
çok hasta bu a¤r›lar›n uyand›ktan 2-
3 saat sonra ya da ö¤le saatlerinde
bafllad›¤›n› tan›mlamaktad›r. Psiko-
lojisi bozuk olan bu hastalar ilaç kul-
land›¤›nda flikayetleri kaybolmakta
veya azalmaktad›r. ‹laç burada has-
tan›n psikolojisini düzeltmektedir.
Ne var ki, ilaç gerçekte baflka bir has-
tal›k için kullan›lmaktad›r. Bu du-
rumdaki hastalara içinde “etken
madde” bulunmayan, yani “bofl”
tablet, draje gibi ilaçlar da verilse ay-
n› oranda yarar sa¤lanabilir. T›p dilin-
de bu olgu “Plasebo Etki” olarak ta-
n›mlanmaktad›r. 

‹lginç olarak, “Plasebo Etki” ger-
çek anlamda organik kökeni olan
hastal›klarda bile önemli düzeylerde
yararlar sa¤layabilmektedir. Örne¤in
baz› ülser hasta gruplar›nda “Plase-
bo Etki” nedeniyle yüzde 60 oran›na
varan iyileflmeler saptanm›flt›r. He-
kimler bu tür hastalarda “zarar düze-
yi düflük” olan vitamin gibi destekle-
yici ilaçlar› vermeyi tercih edebilmek-
tedir. Vitaminlerin etkisi asl›nda
uzun vadede fark edilir ancak “Plase-
bo Etki” nedeniyle hastan›n flikayet-
leri birkaç gün içinde kaybolabilmek-
tedir. Bu tür bir ilaç uygulamas› he-
kim denetiminde oldu¤u için “do¤-
ru” bir uygulamad›r. Çünkü seçti¤i
“uygun doz” ve tedavi rejimi ile he-
kim bir anlamda, hasta sa¤l›¤›n›n gö-
rece¤i zarar› en aza indirmeyi garan-
ti alt›na almaktad›r. Ayr›ca, “Plasebo
Etki”nin hangi durumlarda ifle yara-
yaca¤›n› en iyi tahmin edebilecek ki-
fli hekimdir. Burada yanl›fl olan, “has-
tal›k hastas›” kiflilerin arkadafl›na,
komflusuna dan›flmak gibi kulaktan
dolma bilgilerle ve kendi kafas›na gö-
re ilaç seçmesidir. Bu noktada hasta
“zarar düzeyi düflük” bir ilaç seçerse
“gereksiz” ilaç kullanm›fl olacak, “za-
rar düzeyi yüksek” bir ilaç seçerse
“yanl›fl” ilaç kullanm›fl olacakt›r. 
■ ‹laç kullan›rken nelere dikkat
edilmelidir?

Birçok ilac›n bol su ile yutulmas›,
böbrekler üzerinde oluflabilecek yan
etkilerin önlenmesi aç›s›ndan önem-
lidir. Yine a¤›z yoluyla ilaç al›n›rken,
yatar pozisyonda de¤il de oturma ve-
ya ayakta durma pozisyonlar›nda
ilaçlar›n yutulmas›, yutulan ilac›n ye-
mek borusu duvar›na yap›flmamas›
ve burada tahrifl oluflturmamas› ba-
k›m›ndan önem kazanmaktad›r. 

Gebelikte en masum gözüken ilaç-
lar› bile doktora dan›flarak kullan-
mak anne ve do¤acak bebek sa¤l›¤›-
n›n korunmas› ad›na “do¤ru” bir uy-
gulamad›r. Çocuklarda kullan›lan
ilaçlar da özellik arz etmektedir. Ço-
cuk ile eriflkin aras›ndaki tek fark be-
den a¤›rl›¤› de¤ildir. Çocuklar›n baflta

karaci¤er olmak üzere birçok organ›
eriflkinlerdeki gibi geliflkin de¤ildir.
Bu nedenle eriflkinlerde hiçbir sorun
ç›kmadan ve önemli düzeyde yan et-
kiyle karfl›lafl›lmadan kullan›labilen
bir çok ilaç çocuklarda ölümcül tehli-
keler yaratabilmektedir. 

Yeri gelmiflken, atefllenen çocukla-
ra uygulanan ve halk aras›nda yap›-
lagelen önemli bir “yanl›fl” ilaç uygu-
lamas›ndan söz etmek isterim: Zey-
tinya¤›yla kar›flt›r›lan aspirin ile, atefl-
lenen çocuklar›n cildi ovuflturularak
masaj yap›lmaktad›r. Bu uygulama
ile çocuklarda “Reye sendromu” ad›
verilen ve ölümcül bir hastal›¤a ade-
ta davetiye ç›kar›l›r. Aspirin, e¤er bu
tehlikeli hastal›ktan korunmak iste-
niyorsa, 16 yafl alt›ndaki çocuklara
kesinlikle verilmemelidir.  
■ ‹laçlar› do¤ru olarak kullanmak için
neler yap›labilir?

“Ak›lc› ilaç kullan›m›” konusunda
yap›lmas› gereken fley hastalar›n
hastal›k öncesi ve hastal›k dönemle-
rinde “do¤ru” ilaç kullan›m› konu-
sunda bilinçlendirilmeleridir. Bu
noktada yeri gelmiflken bir de “ilaç
prospektüslerinden” söz etmek iste-
rim. ‹laç prospektüsleri hastalar› ilaç
konusunda “bilinçlendirmek” üzere
yaz›l›p ilaç ambalaj› içine konan ka-
¤›t parçalar›d›r. Ne var ki, prospektüs-
ler öngörülen bu ifllevden çok uzak
bir konumda kaleme al›nmaktad›r.
Bunlar›n içinde halen bir çok Latince
ve ‹ngilizce kökenli yabanc› sözcük-
ten oluflan bir “t›p dili” yer almakta-
d›r. Hastan›n anlamas› ne müm-
kün... Ancak yan›nda bir “t›p sözlü-
¤ü” olursa belki ilaç ve hastal›¤› ile il-
gili bilgi alabilir. Neyse ki, ilaç pros-
pektüslerindeki bu olumsuz nokta-
n›n yak›n bir zamanda de¤ifltirilece¤i
ve hastan›n anlayabilece¤i bir dilde
yaz›laca¤›na dair bas›n›m›zda haber-

ler ç›kmaktad›r.
■ ‹laçlar›n do¤ru zaman ve dozda
kullan›lmamas› ne gibi sorunlara
yol açabilir?

Yanl›fl ilaç kullan›m› da çeflitli bi-
çimlerde karfl›m›za ç›kabilmektedir.
Örneklerden birisi hastan›n “uyunç
bozuklu¤udur”. Uyunç bozuklu¤u
hastan›n ilac› hekim ve/veya eczac›-
n›n önerdi¤i ve tarif etti¤i biçimde
kullanmamas› anlam›na gelmekte-
dir. ‹laçla tedavide en yüksek yarar›n
sa¤lanabilmesi ancak onun uygun
miktarlarda ve uygun zamanlarda
al›nmas› durumunda söz konusu-
dur. Bu konuda günlük yaflamda kar-
fl›lafl›lan ilginç ve güncel bir örnek do-
¤um kontrol haplar›n› kullanan ka-
d›nlardaki uyunç bozuklu¤udur. Ge-
nellikle her gün bir tane olarak kulla-
n›lan bu haplar her gün afla¤› yukar›
ayn› saatlerde al›nmal›d›r. 12 saati
geçen gecikmeler bile istenmeyen
gebeliklerin ortaya ç›kmas›na neden
olabilmektedir. S›k karfl›lafl›lan du-
rum, bir gün veya iki gün hap yutul-
mas›, unutulduktan sonra iki ya da
üç tablet birden yutulmas›d›r. Bu-
nun sonucunda hem ilac›n istenme-
yen “yan etkileri” artmakta hem de
istenmeyen gebelikler ortaya ç›kabil-
mektedir. Üstelik böyle durumlarda
“Bayat ve/veya bozuk ilaç satt›” diye
eczac›lar›n da suçlanmas›, geçmiflte
karfl›m›za ç›kan örneklerdendir.
■ ‹laç kullan›rken baflka ilaçlar ya
da besinler al›nmas› bir sorun olufl-
turabilir mi?

Birden fazla sa¤l›k flikayeti bulu-
nan hastalarda ortaya ç›kan “ilaç-ilaç
etkileflimleri”, bazen ilgili sa¤l›k per-
sonelinin de dikkatinden kaçan, ilaç-
la tedavi baflar› oranlar›n› düflürebi-
len ve bazen de hastan›n yaflam›n›
tehdit alt›na alabilen “yanl›fl” ilaç uy-
gulamalar› aras›ndad›r. Ayr›ca “ilaç-

alkol”, “ilaç-besin” etkileflimleri de
benzer sonuçlar do¤urabilmektedir.
Örne¤in, besin olarak vücuda yarar›
say›s›z bilimsel araflt›rma ile kan›t-
lanm›fl olan greyfurt ve portakal sula-
r› kullan›lan baz› ilaçlar›n etkisini
(yan etkisini) artt›rabilmekte veya di-
¤er baz› ilaçlar›n etkisini azaltabil-
mektedir. Ayr›ca, yine çok masum
olarak gözüken baz› “bitki çaylar›” ve
“bitkisel ürünler” tedavi için kullan›-
lan ilaçlar ile etkileflim gösterebil-
mekte ve ilaç etkisini de¤ifltirebil-
mektedir. 
■ Bilinçsizce kullan›lan ilaçlar›n ba-
fl›nda gelen antibiyotik ne gibi sa¤l›k
sorunlar› meydana getirebilir? 

Nezle, grip gibi hafif viral enfeksi-
yonlarda antibiyotik kullan›m›, ge-
reksiz ilaç kullan›m› konusunda veri-
lebilecek di¤er bir güzel örnektir. An-
tibiyotikler esas olarak bakterilerin
oluflturdu¤u enfeksiyon hastal›kla-
r›nda kullan›lmaktad›r. Bazen söz ko-
nusu bu viral enfeksiyonlar›n ard›n-
dan f›rsatç› bakteriler taraf›ndan or-
taya ç›kar›lan zatürre gibi bakteriyel
infeksiyonlar›n önlenmesi için antibi-
yotik al›nmas› gerekli olabilmektedir.
Ancak, bunun karar› ve uygulama
tarz› en do¤ru biçimde hekim tara-
f›ndan verilebilmektedir. Aksi taktir-
de gereksiz kullan›m sonucunda, du-
yarl› bakteriler bir süre sonra ilaca ta-
mamen duyars›z ve dirençli hale gel-
mektedir. Buna en güzel örneklerden
biri “Gentamisin” antibiyoti¤idir. Bu
ilaç ilk ç›kt›¤›nda oldukça etkin bir
antibiyotik olmas›na ra¤men çok k›-
sa sürede bakteriler direnç kazanm›fl
ve bakteriler üzerinde eski etkinli¤i
kalmam›flt›r. Bu noktada flöyle bir so-
ru karfl›m›za ç›kabilir: “Ne olmufl ila-
c›n etkinli¤i kaybolmuflsa? Zaten sü-
rekli yeni antibiyotikler bulunuyor ve
ilaç piyasas›na ç›k›yor. Biz de yenileri
kullan›r›z.” ‹lk bak›flta bu ifadeler
do¤ru gözükse de yanl›flt›r. Çünkü
ilaç gelifltirme maliyetleri her geçen
gün artmaktad›r. Bu durum ayn›
hastal›k için tedavi giderlerinin yük-
selmesi anlam›na gelmektedir
■ Halk aras›nda a¤r› kesici diye bili-
nen ilaçlar›n bilinçsiz kullan›m›nda ne
gibi sorunlar meydana  gelebilir?

Komflu önerisi ile kullan›lan “a¤r›
kesicilerin” de baflka tür bir “yanl›fl”
ilaç kullan›m› ortaya ç›karabildi¤ini
biliyoruz. Romatizma ve benzeri ek-
lem, kas ve kemik a¤r›lar›nda kullan›-
lan ilaçlar›n önemli bir bölümü mi-
deye zarar vermektedir. Bu tür ilaçla-
r› “a¤r›” flikayetleri nedeniyle “komflu
tavsiyesi” ile kullanan ve midesinde
ülser, gastrit gibi flikayetleri olan has-
talarda mide kanamalar›n›n ortaya
ç›kabildi¤i görülmektedir. Özetle be-
lirtmek gerekirse, bilinçsiz ilaç kulla-
n›m› konusunda hasta kitlesinin bil-
gilendirilmesi önemlidir. Bu konuda
doktorlar ve özellikle de eczac›lara
büyük görevler düflmektedir. Ayr›ca,
halk›m›z›n kültür ve e¤itim düzeyi-
nin de yükseltilmesi, hem gereksiz
kaynak israf›na hem de beklenme-
dik sa¤l›k problemlerinin ortaya ç›k-
mas›na “dur” diyebilmenin en temel
koflullar› aras›nda gözükmektedir.

İsmail İLKSELVİ Eczac›l›k Fakültesi
Farmakoloji Anabilim
Dal› Baflkan› Prof. Dr.
Yusuf Öztürk, ilaç
kullan›m›nda dikkat
edilmesi gereken
noktalar› ve bilinçsiz
ilaç kullan›m›n›n 
sak›ncalar›n› anlatt›.

Bilinçsiz ilaç kullanmak sorun yarat›yor

Prof. Dr. Yusuf Öztürk



K Ü L T Ü R  -  S A N A T AnadoluHaber
Sayfa Editörü:
Seza ZERMAN6

OKUMA  VE  
GELECE⁄‹  GÖRMEK …

13 fiubat Sal› günkü Cumhuriyet ga-
zetesinde yer alan iki yaz›, sanki birbiri-
nin tamamlay›c›s› niteli¤inde. Say›n Or-
han Bursal› “Havlu Atanlar” bafll›kl› ya-
z›s›nda, Türkiye’den “Gelece¤e iliflkin
hiçbir projesi olmayan, 10 y›l sonra na-
s›l bir ülkede yaflanaca¤›n› düflünün bi-
le kurulamad›¤›” bir ülke diye söz edi-
yor. Say›n Adnan Binyazar ise “Kültürel
Yozlaflma” bafll›kl› yaz›s›nda, önce Di-
yarbak›r Halkevi’nin 1949 y›l›ndaki du-
rumundan söz ederek flöyle diyor : “Y›l
1949. Diyarbak›r Halkevi… Her düzeyde
ö¤rencinin girip ç›kt›¤› bir kitapl›k; tiyat-
ro, müzik, resim etkinliklerinin sergilen-
di¤i salonlar… - Halkevi fas›l heyeti, ak-
flam üzerleri halka konserler veriyor, si-
nemalarda Romeo ve Juliet türünden
filmler oynuyor… - Demokrat Parti ikti-
dara geldi. ‹lk ifli, Halkevi kitaplar›n› so-
kaklara dökmek oldu…”

Say›n Binyazar’›n Dicle Köy Enstitü-
sü’ne iliflkin an›lar› da flöyle : “Y›l 1950.
Dicle Köy Enstitüsü’nde daha ilk gün ki-
tapl›¤a girince anlad›m ki, hayat, kitap-
larla kurulan bir dünyad›r. – Oraya bir
daha 47 y›l sonra gittim. Gördüm ki, ‘ki-
taplardan oluflan hayat’ sönmüfl, kitap-
l›k k›r›k dökük eflyalarla doldurulmufl…”

Yazar, bu an›lar›n ard›ndan, yaz›s›n›n
sonunda, günümüze geliyor : “Gelelim
günümüze… - Kitapl›¤› olan okul binde
bir. Oysa s›n›f kitapl›¤›m›z bile vard› bi-
zim (…) E¤itim kurumlar› okumaya
özendirmezse, ö¤renci okullardan ç›kar
ç›kmaz internet kafelerinin fliddeti kö-
rükleyen, beyinleri ak›ld›fl› fantezilerle
çürüten, kad›n-erkek iliflkilerini i¤renç-
lefltiren bilgisayarlar›n›n bafl›na koflar. –
Akflamlar› da varsa yoksa, ‘Kurtlar Vadi-
si’  türünden diziler… - fiiddetin, okuma-
s›zl›¤›n yaratt›¤› düflünce körlü¤ünden
do¤du¤u; bunun genç beyinlerde du-
yarl›k bilincini çürüterek kültür bofllu-
¤una yol açt›¤› kimin umurunda? … -
Devletin devletsizli¤inin bir kan›t› da
bu!..”

Görüldü¤ü gibi, Orhan Bursal›, yaz›-
s›nda s›n›rlar› içersinde yaflad›¤›m›z
devlette gelece¤e iliflkin hiçbir proje bu-
lunmay›fl›ndan, 10 y›l sonra nas›l bir ül-
kede yaflanaca¤›n›n düflünün bile kuru-
lamad›¤›ndan yak›n›rken, Adnan Bin-
yazar kendi yaz›s›nda sanki bunun ne-
denlerini tek tek s›ral›yor, hem de bir
geliflme, veya daha do¤ru bir deyiflle,
geliflememe sürecini tüm ç›plakl›¤› ile
yans›tarak.Adnan Binyazar’›n kendi
okullar› gibi, benim bir zamanlar gitti-
¤im okullar›mda da s›n›f kitapl›klar›m›z
vard›; sadece göstermelik de¤il, gerçek-
ten iflleyen, o kitapl›ktaki kitaplar› oku-
yup okumad›¤›m›z›n özellikle edebiyat
ö¤retmenlerimiz taraf›ndan titizlikle de-
netlendi¤i s›n›f kitapl›klar›m›z. O kitap-
l›klardan edindi¤imiz al›flkanl›kla, daha
ilkokul yafllar›m›zda evlerimizde kendi
minik kitapl›klar›m›z› da kurmaya bafl-
lam›flt›k.

Evet, sorun, önünü görebilmekte ya
da görememekte; ya da görebilmek için
kitab›n gereklili¤ini anlayabilmekte ve-
ya anlayamamakta!

Ahmet CEMAL

Okuma

Köflesi

TVA’DA BU HAFTA 
Tel: 335 03 33 - 2699 Tel: 335 12 88 - 2499
www.radyoa.anadolu.edu.tr 

RADYO A’DA BU HAFTA 

21 fiubat Çarflamba
Rock müzi¤inin en
iyileri, en yenileri,
“Rock Merkez” ,
Erman Ar›casoy’la,
her çarflamba 22:00-
23:00 saatleri
aras›nda.

RO
CK
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Z 19 fiubat Pazartesi

Selma Bayraktar’›n

haz›rlad›¤›  program-

da, her hafta bir yazar

tan›t›l›yor. Program 

pazartesi günleri saat

15.00’te yay›nlan›yor.

Radyo A’da özel 

program kurgular› ve

tan›t›m jingle’lar›

yapan Prodüksiyon

Sorumlusu Mert

Bozan, özel mix pro-

gram› Dj Zone ile de

Radyo A’da.
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http://e-gazete.anadolu.edu.tr adresinde    

16 fiubat Cuma
Boris Pasternak’›n
roman›n› bir sinema
harikas›na
dönüfltüren David
Lean, eserinde
savaflla bölünen bir
ülke ve aflkla atan
kalpleri destans› bir
anlat›mla seyirciye
sunuyor. S‹nedüfl
kufla¤›nda
yay›nlanacak olan
Doktor Jivago 16
fiubat Cuma gecesi
saat 23.00’te TVA
ekranlar›nda olacak.

D
O

KT
O

R 
J‹V

AG
O 17 fiubat 1930 Türk Gazeteciler Birli¤i

kuruldu.

17 fiubat 1923 ‹zmir'de 1. ‹ktisat Kongresi
düzenlendi.

18 fiubat 1952 Türkiye, Kuzey Atlantik
Pakt› Örgütü'ne (NATO: North Atlantic
Treaty Organization) kat›ld›. TBMM'nin 18
fiubat'ta verdi¤i onay›n ard›ndan, Türki-
ye, 21 fiubat günü NATO üyesi oldu.

18 fiubat 1995 Sosyal Demokrat Halkç›
Parti (SHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP), Cumhuriyet Halk Partisi çat›s›
alt›nda birleflti.

20 fiubat 1914 ‹stanbul'da ilk elektrikli
tramvay sefere bafllad›.

20 fiubat 1970 Dünyan›n 4. büyük
köprüsü Bo¤az Köprüsü'nün temeli at›ld›.

21 fiubat 1958  ‹lk Türkiye Profesyonel
Futbol Ligi bafllad›.

22 fiubat 1950  Yüksek Seçim Kurulu
kuruldu.

22 fiubat 1972  Uçakla gelen yolcular›n
gümrüksüz al›flverifl edebilecekleri ilk
''free shop'' Yeflilköy Havaliman›'nda aç›l-
d›.

22 fiubat 2001  Merkez Bankas›, dalgal›
kura geçiflin ilk gününde dolar›n fiyat›n›
689 bin liradan 964 bin liraya ç›kard›.

TAR‹HTE 
BU HAFTA 

U¤ur Ya¤c›o¤lu’nun yaz›p yö-
netti¤i ve R.E.S.T. oyuncular› tara-
f›ndan sahnelenen “Ay›p Ettik”
adl› oyun, 11 fiubat akflam› Sine-
ma Anadolu’da tiyatroseverlerle
bulufltu. Ece Uslu, Durul Bazan,
Kayra fienocak ve Ali Türko¤lu gi-

bi tan›nm›fl oyuncular›n yer ald›-
¤› iki perdelik müzikal komedide,
cinsellik olgusu komik bir dille
ele al›n›yor. 

Oyunda Türkiye'nin Avrupa
Birli¤i'ne girebilmesi için orta ö¤-
retim okullar›nda cinsel e¤itim

dersleri okutulmas›n›n zorunlu
hale gelmesi ve ard›ndan müfre-
dat aray›fl› konu al›n›yor. 

Oyun, Adem ile Havva’dan gü-
nümüze kad›n-erkek iliflkilerini
e¤lenceli bir üslupla sahneye ta-
fl›yor.

Yönetmenli¤ini Serpil Dün-
dar’›n yapt›¤›, Ö¤r. Gör. Ümit
Gezgin ile Elif P›nar’›n birlikte
sundu¤u Sanat Dönencesi prog-
ram›n›n bu haftaki konuklar›
arp sanatç›s› Asl› Ceren Neci-
po¤lu ile Eskiflehir Aile Hekimli-
¤i Derne¤i Genel Sekreteri ve
edebiyatç› Sinan Gürsoy’du. Ar-
p›n çok ayr›cal›kl› bir enstrü-
man oldu¤unu belirten Ceren

Necipo¤lu, bu çalg›n›n pek fazla
tan›nmad›¤›n› kaydetti. Arp sa-
nat dal›n›n Türkiye’de ilk kez
Anadolu Üniversitesi’nde kurul-
du¤una dikkat çeken Necipo¤-
lu, kendisinin arp›n daha iyi ta-
n›nmas› için çal›flt›¤›n› söyledi.

Kimi insanlar›n sanata daha
yatk›n olduklar›n› ifade eden Si-
nan Gürsoy ise, yine de as›l ola-
n›n çal›flmak ve çok okumak ol-
du¤unun alt›n› çizdi. “Yasemin
Kurt Öldü” ve “Oyunu Bozan”

adl› iki roman› bulunan Gürsoy,
üçüncü roman›nda 1915’lerin
Eskiflehir’ini anlatmak istedi¤i-
ni ancak yeterli bilgi ve kaynak
bulamad›¤› için bu düflüncesini
erteledi¤ini söyledi. 

“Kentler insanlar›, insanlar
kentleri olufltururlar. Her ikisi
de birbirinin karakterini belir-
ler” diyen Gürsoy, romanlar›n›n
Eskiflehir’de geçti¤ini çünkü ta-
n›d›¤› co¤rafyan›n Eskiflehir ol-
du¤unu kaydetti.

R.E.S.T. oyuncular› ‘Ay›p Etti’

Anadolu Üniversitesi, bask›
resim sanatç›s› Nail Payza’n›n
çal›flmalar›na ev sahipli¤i yap›-
yor. 8 fiubat Perflembe günü Kü-
tüphane ve Dokümantasyon
Merkezi’nde aç›lan sergide
1996 y›l›nda kaybetti¤imiz sa-
natç›n›n çeflitli dönemlerde
yapt›¤› 61 eser yer al›yor. Birçok
ülkede özel koleksiyonlarda
ya¤l›boya tablolar› ve bask› re-
sim çal›flmalar› bulunan Pay-
za’n›n eserlerini Eskiflehirli sa-
natseverlerle buluflturan sergi-
nin aç›l›fl›na sanatç›n›n efli Bil-
ge Payza, Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Nüvit Gerek ve Anado-
lu Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekan› Prof. Atila Atar
da kat›ld›. 

Bilge Payza, sergilenen çal›fl-
malar›n Nail Payza’n›n 1974-
1996 aras›nda yapt›¤› kar›fl›k
kolaj, ya¤l› boya, tahta ve metal
bask› çal›flmalar›ndan olufltu¤u-
nu söyledi. Prof. Atila Atar ise,
fakülte olarak her y›l de¤erli sa-
natç›lar›n eserlerinin görülebile-
ce¤i 10’a yak›n sergiye ev sahip-
li¤i yapt›klar›n› kaydetti. Sergi
27 Mart’a kadar görülebilecek.

Payza’n›n
eserleri
Anadolu’da
sergileniyor
Bask›resim sanatç›s›
Nail Payza’n›n çal›fl-
malar› Eskiflehirli sa-
natseverlerle bulufltu.

Sanat Dönencesi’ne konuk oldular
Esra ÇEVİK

Oyun, kad›n-erkek 
iliflkilerini e¤lenceli 
bir dille anlat›yor.
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Anadolu Üniversitesi Ba-
yan Hentbol Tak›m›, son
10 maçta ma¤lup etti¤i
Osmangazi Üniversite-
si’ni yine yenerek ligde
üst üste üçüncü galibiye-
tini ald› ve s›ralamadaki
ç›k›fl›n› sürdürdü. 

Bayanlar Süper Hentbol Ligi’nde
Anadolu Üniversitesi, 11 fiubat günü
Eskiflehir derbisinde Osmangazi Üni-
versitesi Spor Salonu’nda Osmanga-
zi Üniversitesi’ne konuk oldu. Ana-
dolu Üniversitesi karfl›laflmaya fie-
nay, Seda, Ghüler, Gizem, Asiye, Fat-
ma ve Bilge yedilisi ile bafllad›. Son
haftalar›n formda isimleri Seda ve
Asiye’nin golleri ile ekibimiz maç›n
bafl›nda 4-1 öne geçti. Fatma’n›n go-
lü ile tak›m›m›z, karfl›laflman›n ilk 5
dakikas›n› 5-1 önde kapatt›. Aradaki
fark› açan Anadolu Üniversitesi, 10.
dakika sonunda 9-3’lük üstünlü¤ü
yakalad›. Karfl›laflman›n bu bölü-

münde ekibimiz, Gamze ve Neri-
man’›n golleriyle 25. dakika sonun-
da aradaki fark› 10 say›ya ç›kard›
(21-11). Karfl›laflman›n ilk yar›s› da

26-13 Anadolu Üniversitesi’nin üs-
tünlü¤ü ile kapand›. 

‹kinci yar› gençler sahadayd›

Tak›m›m›z ikinci yar›ya tamam›

genç oyunculardan kurulu bir tak›m
ile bafllad›. Kaleye fienay’›n yerine 16
yafl›ndaki Merve geçti. Ayflenur, Bur-
cu ve Saliha da forma flans› bulan di-
¤er genç oyuncular oldu. Bu oyuncu-
lara Seda, Gizem ve Esra gibi henüz
21 yafl›n› tamamlam›fl di¤er oyuncu-
lar efllik etti. ‹kinci yar›da çok rahat
bir oyun ortaya koyan tak›m›m›z
karfl›laflman›n son 15 dakikas›na da
39-23 önde girdi. Bu üstünlü¤ünü
maç›n sonuna kadar tafl›may› bafla-
ran tak›m›m›z, karfl›laflmadan 50-27
galip ayr›lan taraf oldu. 

Tak›m›m›z›n gollerini Neriman 10,
Asiye 7, Fatma 6, Burcu 6, Gizem 6,
Seda 5, Ghüler 3, Bilge 2, Esra 2, Sali-
ha 2 ve Ayflenur 1 kaydetti. Osman-
gazi Üniversitesi’nde ise 8 gol atan
Ebru ile 6 gol atan Vildan, Osmanga-
zi Üniversitesi’nin en skorer isimleri
oldular. Bu galibiyetle Anadolu Üni-
versitesi puan›n› 11’e ç›kard› ve klas-
mandaki 4’üncülü¤ünü sürdürdü.
Osmangazi Üniversitesi ise bu yenil-
gi ile 3 puanla 8’inci s›rada kald›. Os-
mangazi Üniversitesi düflme korku-
sunu yak›ndan hissediyor.

Hentbolde gelenek bozulmad›: 50-27

‘Yetkililer saha ile ilgilenmemifl’

‹lk kez 28 Ocak tarihinde oy-
nanmas› gereken Demirspor-Ana-
dolu Üniversitesi futbol karfl›lafl-
mas› önce 4 fiubat tarihine erte-
lendi. 4 fiubat tarihinde de oyna-
namayan karfl›laflma son olarak
10 fiubat tarihine ertelendi. 
Sahan›n temizlenmemesi sonucu
10 fiubat gününe ertelenen karfl›-

laflma yine oynanamad›. Bu erte-
lemeler Anadolu Üniversitesi fut-
bolcular› aras›nda da espri konu-
su oldu. 
Futbolcular önümüzdeki hafta so-
nu da Sami Duymufl Sahas›’nda
buluflmak üzere sözlefltiler ama
futbol oynamak için de¤il sadece
buluflmak için!

Futbolcular›n çilesi bitmiyor

Anadolu Üniversitesi Erkek
Voleybol Tak›m›, 11 fiubat günü
Ankara deplasman›nda Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku-
rumu ile karfl›laflt›. Karfl›laflma-
dan 3-0 galip ayr›lan Anadolu
Üniversitesi, 12’inci maç›nda
7’nci galibiyetini ald›. 3’üncü
Lig’de yer alan Anadolu Üniversi-
tesi bu galibiyetle puan›n› 23’e ç›-
kard› ve 4’üncü s›radaki yerini
korudu. Anadolu Üniversitesi
önümüzdeki hafta kendi evinde
17 fiubat günü erteleme maç›n-
da Erciyes Üniversitesi ile oyna-
d›ktan sonra 18 fiubat günü de
Merzifon Belediyespor  ile karfl›-
laflacak.

Erkek 
voleybolcular
deplasmanda
kazand›

BESYO’da
Badminton
kursu aç›l›yor

A Gençler Ligi’ndeki karfl›lafl-
mada Anadolu Üniversitesi 11
fiubat günü Demirspor ile karfl›-
laflt›. Yunusemre Kampusü Fut-
bol Sahas›’nda oynanan müsa-
bakan›n ilk yar›s› Demirs-
por’un 5-0’l›k üstünlü¤ü ile ka-
pand›. ‹kinci yar›da da etkili
oyununu sürdüren Demirspor
att›¤› 3 golle  karfl›laflmadan 8-0
galip ayr›ld›.

Futbolcular
Demir’e çarpt›

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi A
Grubu’nda mücadele eden Anadolu
Üniversitesi ligin 19. haftas›nda Ke-
pez Belediyesi’ni konuk etti. 11 fiu-
bat Pazar günü Atatürk Spor Salo-
nu’nda oynanan karfl›laflmaya Ana-
dolu Üniversitesi Bilsehan, Melih, Ay-
d›n, Turgay, Günay befllisiyle bafllad›.
Mücadelenin ilk dakikalar›nda her
iki tak›m da yakalad›¤› hücumlar-
dan bofl dönerken, maç›n ilk say›s›
Anadolu Üniversitesi’nden geldi. Eki-
bimiz karfl›laflmaya önde bafllamas›-
na ra¤men skor üstünlü¤ünü koru-
yamad› ve ilk periyodu 9-16 geride
tamamlad›. Mücadelenin ikinci çey-
re¤inde ekibimiz elde etti¤i hücum-
lar› ve kazand›¤› faul at›fllar›n› say›ya
çevirmekte güçlük çekti. Skor avan-
taj›n› koruyan Kepez Belediye, ma-
ç›n ilk yar›s›n› 32-26 önde kapatt›. 

‹yi bafllad›k ancak...

Anadolu Üniversitesi karfl›laflma-
n›n ikinci yar›s›na h›zl› bir girifl yap-
t›. Üçüncü çeyre¤in bafllar›nda atak-
lar›n› s›klaflt›ran ekibimiz rakibine
karfl› iyi bir savunma anlay›fl› ortaya
koyarak fark› 3 say›ya kadar indirdi
(40-43). Fakat yakalad›¤› bu avantaj›
sürdüremeyen Anadolu Üniversitesi
rakibinin say›lar›na engel olmakta
güçlük çekince mücadelenin üçün-
cü periyodunu 40-49’luk skorla geri-
de kapatt›. Karfl›laflman›n dördüncü
çeyre¤inde Kepez Belediye fark› git
gide açt›. Son periyotta fazla hücum
flans› bulamayan Anadolu Üniversi-
tesi mücadeleden 46-64 ma¤lup ay-
r›lan taraf oldu. 

Maç›n ard›ndan bir de¤erlendir-
mede bulunan Anadolu Üniversitesi
Antrenör Yard›mc›s› Veli Çevik, An-
talya ekibini kutlarken sözlerine flöy-

le devam etti: “Tak›m olarak
kötü günler geçiyoruz. Antre-
nörümüzün ve oyuncular›m›z-
dan birinin yak›nlar› vefat
etti. O nedenle bu hafta
fazla beraber olama-
d›k. Galibiyetle herfle-
ye yeniden bafllamay›
ve ac›lar›m›z› unut-
may› istiyorduk ama
maalesef olmad›. ‹yi
mücadele ettik, fakat
hücumda s›k›nt›lar yafl›yo-
ruz. Say› atamay›nca da maç
kazanam›yoruz.” dedi. Adana
Demirspor’un ligden çekilme-
siyle ligde kalmay› garantile-
yen Anadolu Üniversitesi, 18 pu-
anla 12. s›rada yer al›yor. Ekibi-
miz 18 fiubat Pazar günü kendi
sahas›nda Ormansporla karfl›la-
flacak.

Beden E¤itimi ve Spor Yük-
sekokulu’nda 1. Kademe Bad-
minton Antrenörlük Kursu aç›-
lacak. 19 fiubat’ta bafllayacak
olan kurs 23 fiubat’a kadar de-
vam edecek. 

Baflvurular› devam aden ve
herkese aç›k olan kursun kat›-
l›m ücreti, 60 YTL olarak belir-
lendi. Kursta baflar›l› olanlar
Badminton antrenörlük diplo-
mas›na sahip olacak.

Kurs hakk›nda ayr›nt›l› bilgi,
3350580-6721 numaral› tele-
fondan Okt. Demet Demir
Do¤an ile 6743 numaral›
telefondan Ö¤r. Gör. Erhan
Do¤an’dan al›nabilir.

Burcu DURSUNOĞLU

Anadolu Üniversitesi Futbol
Tak›m› Antrenörü Evrensel He-
per, Demirspor karfl›laflmas›n›n
üçüncü kez ertelenmesi üzerine
isyan etti.

Heper yapt›¤› aç›klamada:
“Maçlar›m›z üç haftad›r erteleni-
yor. Bu durum tak›m›m› da etkili-
yor. ‹nflallah bu önümüzdeki ma-
çlara yans›maz. Biz her hafta ma-
ç›m›z oynanacakm›fl gibi ciddi-
yetle haz›rlan›yoruz ama maçlar›-
m›z› bir türlü oynayam›yoruz.
Tertip Komitesi’nin ›srarla ayn›
tak›mla maç oynatmalar›na bir
anlam veremiyorum.” dedi. 

Heper, sahan›n temizlememe-
sini de elefltirerek hiçbir görevli-
nin saha ile ilgilenmedi¤ini söyle-
di. Heper sözlerini flöyle tamam-

lad›: “Bizim kendi saham›z, flu
anda oynamaya elveriflli. Biz sa-
ham›z› temizlet-
tirdik ama böl-
ge Saim Duy-
mufl Sahas›’n›
temiz letme-
mifl. Saha te-
mizlenmifl ol-
sayd› bugün
bu maç oy-
nan›rd›”.

Evrensel Heper, maç›n bir kez
daha ertelenmesine tepkiliydi.

Basketçiler galibiyete hasret kald›: 46 - 64

Bayan 
hentbolcular›m›z,

Osmangazi 
Üniversitesi’ni bir

kez daha farkl›
ma¤lup etti.



Hayatta flans faktörünün oldu-
¤una inanm›yorum. Bence herkes
kendi yolunu, kendi hayat›n› yap-
t›klar›yla belirler. ‹nsanlar istedik-
leri fleyler u¤runa sarf ettikleri ça-
ban›n ölçüsünde hak ettiklerini bu-
lurlar. Yani hayattaki eksilerimiz ya
da art›lar›m›z bizim çabalar›m›zla
do¤ru orant›l›d›r. Çal›flt›¤›m›z, ça-
balad›¤›m›z ölçüde yakalar›z ha-
yattaki f›rsatlar›. Oturup flansl› olmay› beklemek manas›z
bence. Bu sebeplerden dolay› bence flans›n hayatta yeri ke-
sinlikle yoktur.

Sema Akdemir Mühendislik Mimarl›k Fakültesi

Hayatta bence flans faktörü diye
bir fley yoktur. Ben hayat›m boyun-
ca hep kendi çabalar›mla bir yerle-
re geldim. Çocuklu¤umda kendime
dikkat etti¤im ölçüde sa¤l›kl›yd›m,
okul hayat›mda hiç kopya çekmez-
dim. Çal›flt›¤›m kadar puan alabilir-
dim. ‹fl hayat›nda kendi u¤raflla-
r›mla, araflt›rarak, devaml› takip
ederek bir yere geldim. fiimdi üni-
versitemizin en güzel yerinde, kütüphanede görevliyim. Çok
mutluyum. ‹nsan isteyince yapamayaca¤› hiçbir fley yoktur.
Bence çal›flarak her fleyin üstesinden gelinebiliyor. Bunun
için hiç y›lmamal›, mücade etmeliyiz. 

Zeynep Yayla Aç›kö¤retim Fakültesi

Hayatta flans faktörünün yeri
oldukça büyüktür bence. Bu fak-
tör  insanlar›n hayatlar›n› dünya-
ya gelmelerinden itibaren etkile-
meye bafllar. Zengin bir ailenin
çocu¤u olarak do¤makla, maddi
durumu yetersiz bir ailenin çocu-
¤u olarak dünyaya gelmek ara-
s›nda gerçekten önemli bir fark
vard›r. Daha insan hayat›n›n bafl-
lang›c›nda yaflanan bu fark tabi ki kiflilerin yaflayacaklar›
hayat› do¤rudan etkilemektedir. Bunun yan›nda flans kar-
fl›m›za hayat›m›z›n herhangi bir evresinde de ç›kabilir. Bu-
rada ise bu f›rsatlar› kaç›rmamak, iyi de¤erlendirmek
önemlidir. Bana göre her insana hayat›n› de¤ifltirecek bir
f›rsat, bir flans bir kere de olsa insan›n karfl›s›na mutlaka
ç›kar. Bence hayatta flans›n yeri vard›r. 

Fatih Koçtafl Turizm Otel ve ‹flletmecili¤i Y.O.

Sizce hayatta
flans›n önemi

nedir?

Hayatta olas›l›klar vard›r. Dur-
du¤unuz bir noktadan etraf›n›zda
döndü¤ünüzü düflünün. 360 dere-
ce sonra yine ayn› yöne bakars›n›z.
Dönerken herhangi bir yöne bakt›-
¤›n›zda bir ad›m at›p o yöne do¤ru
yürürseniz sonsuz ihtimalden biri-
ni seçmifl olursunuz. Bu ihtimaller-
den çok az›n›n yaflama etkisi bü-
yük olur. Etkisi az ya da çok her fley olas›l›k dahilindedir. Ola-
s›l›klar›n sonsuz oluflu yüzünden bir olay›n olma ihtimaline
flans diyebiliriz belki ama ad›na flans desek de bizi flansl› k›lan
olay›n da asl›nda sonradan bir olayla gerçekleflme ihtimali ba-
k›m›ndan pek fark› yok. Her fley bizim seçimlerimiz ve d›fl›m›z-
daki dünyan›n bize seçtirdikleri nesnel gerçeklikle ilgilidir.

‹lhan Korkmaz  Fen Fakültesi
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‹nsan kendi flans›n› kendi ya-
rat›r. Bunun için zaman, sab›r ve
emek gerekir. Gereken koflular
tamamland›¤›nda e¤er ortada
hala bir sonuç yoksa bu flanss›z-
l›k demek de¤ildir. Sadece uy-
gun yer ve zaman›n gelmesini
beklemek, belki de kendi yarat-
t›¤›m›z flans› biraz daha zorla-
mak, zorlayacak kadar inatç› bir
tutum sergilemek bence flans kavram›n›n kendisidir.

Deniz Ilgaz Güzel Sanatlar Fakültesi

fiansa inan›yorum ve baz› in-
sanlar›n da do¤ufltan flansl› ol-
duklar›n› düflünüyorum. Fakat
kendimi bu kategoriye koyam›-
yorum. Örne¤in kendimi k›z kar-
deflimle k›yaslad›¤›mda bana gö-
re daha flansl›d›r.  Almay› planla-
d›¤›m bir kitap yoktur ya da k›ya-
fetin bedeni kalmam›flt›r. Ben ço-
¤u zaman elim bofl dönerken, k›z kardeflim için bunun tam
tersi geçerlidir genelde. Benim o yere daha birkaç kez git-
mem gerekir ya da daha çok yere bakmam. S›navlarda ya
da iddiaya girdi¤imde kaybeden genelde ben olurum.

‹pek Ifl›kç› E¤itim Fakültesi

Belki basit oyunlarda flans
faktörü önemli bir yer tutar. Fa-
kat bundan yola ç›karak yafla-
m›m›z› flansa ba¤layamay›z.
Her birey kendi flans›n› kendi
yarat›r. Düflünün bir kere bal›k
olmayan bir gölde, oltan›z›n di-
be çekilmesi flans› ne kadar ki…
Bence öncelikle verimli bir su
bulmak için çal›flmak laz›m. Bunun da temelinde yatan
önemli nokta, flanstan önce bilgiyi ve baflar›y› aramakt›r
bence.

Erhan Aydo¤du Fen Bilimleri Enstitüsü

Hayatta flans faktörüne çok
inanm›yorum. Bana göre kifliler
kendi flanslar›n› kendileri
yarat›rlar. Hayatta herkes için
mutlaka bir aç›k kap› vard›r. Bu
aç›k kap›y› iyi de¤erlendirenler
hayatta hep kazan›rlar. Belli bir
çaba sarf etmedikten sonra ne
kadar flansl› olursan ol baflar›l›
olunamaz. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilemez.
‹nsanlar›n istedikleri fleyleri elde etmeleri için belirli zor-
luklar› çekmeleri ve belli yollardan geçmeleri laz›m.

Bilgehan Tavasl›  ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fak. 

fians›n hayatta çok önemli bir
yer tuttu¤u kanaatinde de¤ilim. En
az›ndan kendi hayat›m aç›s›ndan
bakt›¤›mda bunun böyle oldu¤u
çok aç›k. ‹nsanlar kendilerine veri-
len f›rsatlar› kullan›rlar ya da kulla-
namazlar. Bu tamamen hayata ba-
k›fl aç›s›yla ilgilidir. Bir de olay›n
inanç boyutu var tabi. Dolay›s›yla
bu durumun çok önemli oldu¤unu
düflünüyorum.

Mehmet ‹cik Edebiyat Fakültesi

fians faktörünün hayat›m›za
etkisi oldu¤unu kabul etmiyo-
rum. Fakat günümüz gençli¤i
hayatlar›na yön veren iki unsur
üzerinde durmaktad›rlar. Bun-
lar flans ve kaderdir. Asl›nda bu
kavramlar için günümüz gençli-
¤ini de suçlayamay›z. Bunun
nedenini yak›n tarihte ve özel-
likle 1980’lerde aramam›z daha sa¤l›kl› olacakt›r. fiimdi-
lerde bu dönemin z›tt› olsak da özellikle e¤itim alan›na
getirilen yeni dersler ve uygulamalar da gençli¤in kader-
ci yetiflmesine ve flans faktörüne afl›r› ba¤lanmas›na se-
bep olmufltur çünkü yeni yetiflen gençlik manevi duygu-
larla doldurularak elefltirel, muhalif ve bilimsel bilgiyi
arama kimli¤inden uzaklaflt›r›lm›flt›r. Bu duygularla
yetiflen insan tipi de tabi ki flansa ve kadere ba¤l›l›k gös-
terecektir.

Serdal Tosun E¤itim Fakültesi

fians›n hayat›m›zda yeri
oldu¤una pek inanm›yorum
fakat insan›n kendi flans›n› ha-
yattan istedikleri için mücadele
vererek yaratt›¤›n› düflünüyo-
rum. ‹nsan›n istedi¤i fleyler
u¤runa elinden geleni yap-
mad›¤› sürece baflar›l› olaca¤›na
veya flans faktörünün gelip onu
bulaca¤›na inanm›yorum. Bunun
için e¤er hayattan beklentilerimiz varsa bunun u¤runda
elimizden geleni yap›p sonucunu beklemeliyiz. 

Aysun Özcan ‹letiflim Bilimleri Fakültesi

Bana göre flans faktörü insanla-
r›n yaflamlar›n›n ilginç noktalar›nda
ortaya ç›k›yor. Hatta bazen bu flans
hayat›m›z› do¤rudan etkileyerek
bambaflka bir yaflam sürmemize
neden oluyor. Örne¤in flans ve talih
oyunlar›ndan kazan›lan ikramiye-
ler insan hayat›n› inan›lmaz flekilde
de¤ifltirebilir. Bununla birlikte gün-
lük yaflamam›zda da ufak tefek
flanslar hayat›m›z› kolaylaflt›r›r. Örne¤in ya¤murlu bir günde bir
ifl görüflmesine giderken bu flansa ihtiyac›m›z olacakt›r. Özetle
flans faktörü hayat›m›z› kesinlikle etkilemektedir.

Kenan Tayfun  Fen Fakültesi

Hayatta flans faktörünün çok
önemli oldu¤una inanm›yorum. ‹n-
san flansl› bir flekilde mesela zen-
gin bir ailenin çocu¤u olarak do¤-
san›z dahi do¤ufltan elinize geçen
bu flans› kullanamad›¤›n›z sürece
bu flans›n hiçbir önemi yok. Yani
söylemek istedi¤im, insan ne ka-
dar flansl› olursa olsun e¤er akl›n›
kullanam›yorsa elindeki flans faktörünün hiçbir anlam› yok-
tur.Baflar› çal›flarak kazan›l›r bence.

P›nar Y›lmaz Mühendislik Mimarl›k Fakültesi

Hayatta flans›n benim için çok
büyük önemi var. Hiç kimsenin
ailesini seçme gibi bir flans› yok.
Bu yüzden bu kadar güzel bir ai-
leye sahip oldu¤um için kendimi
çok flansl› hissediyorum. Bunun
yan› s›ra hayatta herkesin
karfl›s›na ç›kmayan f›rsatlar› elde
etmem de ayr› bir flans. Tabii eline
geçen bu flans› de¤erlendirmek
insan›n kendi elinde.

fieyda Dalg›ç ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi


