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Akademisyen

Görüşü

TV dizileri şiddeti
körüklüyor mu?

� 2

Öğrenci 

Görüşü

Geçmişte en çok 
neyi özlüyorsunuz? 

� 8

Öğretim elemanlarımız
geçtiğimiz yıl, bilimsel amaçlar-
la 979 kez yurt dışına çıktı.97

9

� Radyo A’da düzenli olarak ayda bir yayınlanan
“Rektörümüz Sorularınızı Yanıtlıyor” programına katı-
lan Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Anadolu Üniversite-
si’nin hedeflediği amaçlara ulaşmak için aralıksız ça-
lıştığını söyledi. 

� Sürmeli,  öncelikli hedeflerinin “araştırma 
projelerini artırmak, yayın sayısını çoğaltmak, 
ülkemizde ve Avrupa’da ortak projelere 
imza atmak ve üniversite-sanayi 
işbirliğini geliştirmek” olduğunu 
kaydetti. � 4. SAY FADA

� Mühendislik Mimarlık Fakülte-
si öğretim üyeleri tarafından Es-
kişehir Teknoloji Geliştirme Böl-
gesi’nde kurulan MDA İleri
Teknoloji Seramikleri Ltd. şirketi,
Elginkan Vakfı’nın “Teknoloji
Ödülü”ne layık görüldü.

� 5. SAY FADA

�  Çevre Sorunları Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Ülker Bakır
Öğütveren, Türkiye’nin küre-
sel ısınmanın olası etkileri
açısından tehlikede bulunan
ülkeler arasında yer aldığını
söyledi. Öğütveren özellikle
su kaynaklarının azalması,
kuraklık ve çölleşme ile bun-
lara bağlı ekolojik bozul-
maların beklenebileceğine
dikkat çekti. 

� Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafın-
dan  düzenlenen “Deney Hayvan-
ları ile Yapılan Sağlık Bilimleri
Araştırmalarında Ara İlkeler ve
Etik” başlıklı konferansa,İstanbul
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tun-
cay Altuğ konuşmacı olarak
katıldı. � 5. SAY FADA

Öğrenci 
sistemi yardım

masası
� Bilgisayar Araştırma ve Uygulama
Merkezi (AÜBAUM), Örgün Öğrenci
Sistemi’nde yaşanan çeşitli sorunları
çözmek amacıyla, Örgün Öğrenci
Sistemi Yardım Masası oluşturdu. 

� 5. SAY FADA

Medya
Merkezi bir

okul gibi
� Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer
Zühtü Altan, Medya Merkezi’nde
yer alan birimlerin kurumsal bir
iletişim ortamı yaratığını belirterek,
“Ancak, daha da önemlisi bu kuru-
luşlar   da çalışan öğrencilerimiz, uy-
gulamalı eğitim yapabilme olanağı-
na sahip oluyorlar” dedi.

� 5. SAY FADA

Küresel ısınma tehdit ediyor

� Av. Salih Uyar,  Eskişehir Baro-
su tarafından üniversitemizde
düzenlenen konferansta  İcra İf-
las Kanunu’nda yapılan değişik-
ler konusunda bilgi verdi.

� 5. SAY FADA

�  Küresel ısınma ile birlikte sı-
cak hava dalgaları, taşkınlar, sel-
ler ve kasırgalar gibi doğa olayla-
rının daha sık görüleceğini ifade
eden Prof. Dr. Öğütveren, sıcaklı-
ğın gelecekte bir çok insanın ha-
yatına mal olabileceğine dikkat
çekti. Öğütveren, küresel ısınma-
nın nedenlerinin belirlenmesi
halinde etkilerini azaltmanın yol-
larının da önerilebileceğini kay-
detti. 

� 5. SAY FADA

En büyük amacımız
projeleri çoğaltmak

� Özellikle kış aylarında yaşanan so-
ba zehirlenmeleriyle gündeme gelen
can kayıpları basit önlemlerle engel-
lenebilir. Anestezi uzmanı Prof. Dr.
Gürkan Uysal, sobadan kaynaklanan
karbonmoniksit zehirlenmele-
rini önlemek için neler ya-
pılması gerektiğini anlattı.
� 5. SAY FADA

‘Sessiz tehlike’ karbonmonoksit

Bilimsel deneylerde 
hayvan hakları gözetilmeli

Ülkemizdeki 
karbonmonoksit 

zehirlenmelerinin 
yüzde 31’i 

soba zehirlenmeleri ne-
deniyle yaşanıyor.
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Sait MUNZUR Karikatür Sergisi
Yer: Eğitim Karikatürleri Müzesi

Sa at: 09:00-17:00         (KÜL199)

21 Mart 2007 tarihine kadar gezilebilir. 

Karikatür Sanat›n› Araşt›rma

ve Uyguluma Merkezi

Sergi

Sanatta Avrupa-Osmanlı İlişkileri
( Prof. Dr. Günsel RENDA )
Yer: Kongre Merkezi-Kırmızı Salon
Sa at: 15:00                    (KÜL199)

Edebiyat Fakültesi

Konferans

Gören BULUT 
Yer: Kütüphane ve Dok. Merkezi-
Alt Sergi Salonu
Sa at: 09:00-17:00         (KÜL199)

27 Mart 2007 tarihine kadar gezilebilir. 

Güzel sanatlar Fakültesi

Sergi

Fay Hattı
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Sa at: 19:00                    (KÜL199)

Tiyatro Anadolu

Tiyatro

17 Mart Cumartesi

Sergi

Fotoğraf Sergisi (Ebru Baranseli,
Hasan Tolga Özbakır, Fatih
Mehmet Yılmaz)
Yer: Kütüphane ve Dok. Merkezi-
Üst Sergi salonu
Sa at: 09:00 - 17:00          (KÜL199)
23 Mart 2007 tarihine kadar gezilebilir

Güzel Sanatlar Fakültesi

Radyo A Doğumgünü Partisi
Yer: Eskişehir Hayal Cafe Del Mar
Sa at: 21:00                 

Radyo A

Kutlama

MDA şirketi
ilk ödülünü

kazandı

Uyar’dan 
icra iflas 

konferansı

Fotoğraflarla
Norveç

� GSF Grafik Bölümü Öğr. Gör.
Ebru Baranseli ve öğrencilerinin
Norveç fotoğrafları Kütüpha-
ne’de sergileniyor.

� 6. SAY FADA
Prof. Dr. Gürkan Uysal

Prof. Dr. 
Tuncay Altuğ

�  İBF öğretim üyesi ve Azerbaycan
Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Zahur
Mükerrem, kendi deyimiyle “refah

düzeyi yükseldikçe bazı yerel
değerlerini yitirmeye
başlayan” ülkesini, çektiği üç
ayrı belgesel filmle ekrana
taşıdı.          � 5. SAY FADA

Prof. Dr. Mükerrem’in 
objektifinden Azerbaycan

Prof. Dr. Zahur 
Mükerrem
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Evet, televizyon şiddeti ve saldır-
ganlığı tetikliyor, özendiriyor, körük-
lüyor. Yapılan araştırmalarda elde
edilen bulgular bunu gösteriyor. Tel-
evizyonun özellikle çocuklar üzerin-
deki olumsuz etkileri, akademik, dev-
let kurumları, medya ve toplumun bi-
linçli kesimi tarafından ele alınan, in-
celenen önemli bir konu olmuştur.

Televizyon, diğer kitle iletişim araç-
larına oranla toplum üzerinde daha
büyük etkiye sahiptir. Televizyon ile
bireylerde, giyimden aksesuarlara,
konuşmaktan, yürümekten yemek
alışkanlıklarına değin davranış ve ya-
şam biçimi olarak büyük etkilerde
bulunmaktadır. İnsanın, kültürel
norm ve değerlerden etkilenerek sos-
yal bir varlık olması sürecinde televiz-
yon önemli rol oynamaktadır.Bireyle-
rin, özellikle de çocukların sosyalleş-
mesinde televizyon aracılığıyla sunu-
lan mesajlarla davranış kalıplarında
değişimler olabilmektedir. Televizyo-
nun öğrettiği davranış değişimlerin-

den en önemlisi de şiddet ve saldır-
ganlık olmaktadır. Televizyonun şid-
deti öğretip-öğretmediği bir sorun
iken, televizyonun olumsuz etkilerin-
den bireyleri özellikle de çocukları na-
sıl koruyacağımız daha önemli bir so-
run olmaktadır.İnsanlar, televizyon-
da gördükleri yaşam biçimlerinden et-
kilenerek davranışlarını bu yeni ya-
şam biçimine göre taklit etmekte ya da
yaşanılması gereken bir hayat olarak
düşlemektedir.Televizyonun toplum
üzerinde bir modellik yapma etkisi bu-
lunmakta, insanların davranışlarına
yön veren, rehberlik eden çeşitli sem-
bollerle ekrandaki sanal yaşam örgü-
lerini, gerçek yaşam tecrübelerine
dönüştürebilmektedir.Medyadaki şid-
det; doğal, suni, bireysel, gerçek ve var-
sayıma dayanan olarak sınıflandırıla-
bilir. Doğal şiddet, gerçek şiddet olay-
larının medya tarafından işlenmesi,
suni şiddet; özellikle çizgi filmlerde iş-
lenen gerçek dışı şiddet, bireysel şid-
det; bir bireyin başka bir birey, canlı
veya eşyaya fiziksel ve ruhsal olarak
zarar verme girişimleri, gerçek şiddet;
fiziksel ve ruhsal zarar vermenin ya-
rattığı eylemlerin medya tarafından

halka sunulması, varsayılan şiddet;
gerçek şiddete yönelik davranışların
bir ön koşul olarak medya tarafından
işlenmesidir. Bunların yanında kurgu-
sal şiddet unsuru olarak tanımlanacak
bir şiddete yönelik bir eylem, televiz-
yon programlarında, adeta insanın ka-
fasına kazınır şekilde, 3-5 defa üst üste
gösterilmesidir.Medya, toplum üzerin-
de şiddetin kabulü boyutunda olmasa
bile, kanıksanması, doğal karşılanma-
sı, bir yaşam örgüsü, bir kültür öğesi
bağlamında etkilerde de bulunmakta-
dır. Tv  programları, izleyiciler üzerinde
tetikleyici, hızlandırıcı ve özendirici et-
ki uyandırmaktadır.Bu konuda, anne-
baba, eğitimciler, çocuklar, izleyiciler,
medya mensuplarının şiddet içeren
yayınların etkileri konusunda bilin-
çlendirilmesi gereklidir. Ayrıca, şiddet
içeren yayınların özellikle çocuklar ta-
rafından izlenmesinde sınırlılıklar geti-
rilmelidir. Medyada yer alan haber ve
diğer programlarda, kaygı, korku, geri-
lim ve şiddet, saldırganlık yaratacak
olayın detaylı ve birkaç defa tekrarla-
narak verilmesinden kaçınılmalı, ola-
yın dramatize edilerek canlandırılarak
sunumundan kaçınılmalıdır.

Bu sorunun tek ve doğru bir ya-
nıtı yok. Hiç kuşku yok ki televiz-
yon hala en etkili kitle iletişim
araçlarından biri. Ancak, televizyo-
nun ya da herhangi bir kitle ileti-
şim aracının tek başına insanları
etkileme gücüne sahip olduğunu
söylemek anlamsız bir genelleme
yapmak olur. Birçok diğer faktör
de bizi farkına varsak da varmasak
da ciddi biçimde etkiliyor. Öncelik-
le unutmamalıyız ki her birimizin
bireysel farklılıkları var. Dolayısıy-
la, televizyonda izlediklerimizden
etkilenme düzeylerimiz birbirin-
den farklı. Bu konuda çocuklar ve
gençler biraz daha savunmasızlar.
Henüz kişiliklerini oturtma, kimlik-
lerini bulma aşamasındayken tel-
evizyonda izledikleri kimi karak-
terler onların arayışlarına kılavuz-
luk edebilir. Mesele ekrandaki ka-
rakterlerin sağlıklı modeller sunup
sunmadıklarıyla ilgili. Örneğin ya-
sadışı işler yapan ama kahraman-

laştırılan bir karakter pekala bir
model oluşturulabilir. Ancak şu ya-
nılgıya da düşmemek gerek; her
karakter her genç ve çocuk üzerin-
de aynı etkiyi bırakmaz. Araştır-
malar gösteriyor ki, evde şiddete
maruz kalan ya da tanık olan ço-
cuklar televizyonda izledikleri şid-
det görüntülerinden daha çok et-
kileniyorlar. Başka deyişle, genç ve
çocuklar için de yaşam standartla-
rı çok önemli.

Türkiye özelinde sorunumuzu
tanımlamaya çalışalım. Türk top-
lumunun büyük çoğunluğu için
televizyon izlemek neredeyse ye-
gane boş zaman etkinliği. İsterse-
niz belgesel izleyin, isterseniz ma-
gazin programı, o düğmeye bastı-
ğınız anda kültür endüstrisini iş-
levsel kılıyorsunuz. Bunun yerine
ne yapılabilir? Hemen akla gelen
tiyatroya, konsere gitmek gelir. Bu
etkinliklerse belli bir maddi gücü
ve sosyo-kültürel seviyeyi gerekti-
rir. Türk toplumunun genelinden
böyle bir eğilimin içinde olmasını
beklemek pek de gerçekçi olmaz.
Sınıflar arasında asimetrik ve de-
rin bir uçurum var. Adalet ise her
zaman mağduru huzura kavuştu-
racak hız ve eşitlikte işlemiyor.
Böyle bir toplumsal yapılanmada
tek boş zaman “değerlendirme”
aracımız olan televizyonda yayın-
lanan dizilerdeki karakterler, eğer
kendi adaletini kendi arayan, hak-
sız yoldan büyük paralar kazanan
kişilerden oluşuyorsa toplumun
eksikliğini duyduğu noktalara kıla-
vuzluk ediliyor demektir. Üstelik,
izleyici tüm olup bitenlere inan-
maya fazlasıyla hazırlıklı. Dayak yi-
yen dizi yönetmenleri, dizide ölen
karakter için  verilen ölüm ilanları,
oyuncuyu yoldan çevirip hesap
sormalar bu durumu kanıtlıyor.
Bu perspektiften bakıldığında Tür-
kiye’de izleyicinin gerçeklik algısı-
nın farklı bir boyutta işlediği orta-
ya çıkıyor. Senaryo yazarlarının,
yapımcıların gerçekten elinde tut-
tuğu gücün bilincinde olarak işle-
rini yapmalarına ihtiyacımız var.

Yard. Doç. Dr.

Aysun Yüksel

İLETİŞİM BİLİMLERİ  FAKÜLTESİ

Televizyon
dizileri şiddeti

körüklüyor mu?
Prof. Dr.

Halil �brahim Gürcan

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Şiddet hayatımızın her alanın-
da görülmekte, bunun başta ada-
let sistemine olan güvenin sarsıl-
ması gibi toplumsal nedenleri
var. Burada önemli olan toplum-
da zaten şiddet olduğu için mi
TV’de yayınlanan dizilerde şidde-
ti görüyoruz, yoksa TV dizileri var
olan durumu sadece yansıtmak-
la kalmayıp bu konuda ciddi bir
şekilde etkileyici bir rol mü oy-
nuyor sorusudur. Ayrıca TV dizi-
lerinde şiddetin ne amaçla kulla-
nıldığı çok önemlidir. Şiddet, şid-
detin yanlışlığını göstermek için
mi kullanılıyor? Bu konuda ciddi
araştırmalar yapılması gerek-
mektedir. Sadece gözleme daya-
narak şunu söylemek mümkün-

dür. Yaşanılan gerçekliğe baktığı-
mızda TV dizilerinin sadece şid-
deti yansıtmakla kalmadığı aynı
zamanda şiddeti olumlayan bir
biçimde yansıttığıdır. Dizilerin
çoğunda her türlü fiziksel ve psi-
kolojik şiddet kullanılmakta ve
bunlar toplumsal yaşamın doğal
süreçleri gibi yansıtılmaktadır.
TV dizileri popüler kültürün
önemli bir parçasını oluşturmak-
tadır ve orada kullanılan simge-
ler zaten toplumda yaygın olan
şiddet nedeniyle hemen kabul
görmekte, benimsenmektedir.
Kurtlar Vadisi ve benzeri diziler
sonucunda mafya tipi yaşam tar-
zına ve dolayısıyla şiddete öze-
nip lisede silah taşımaya başla-
yan gençlerin varlığı herkes tara-
fından bilinen bir gerçekliktir. Di-
zilerde yalnızca fiziksel şiddet
değil özellikle kadına yönelik psi-
kolojik şiddette olumsuzlanma-

dan yaygın olarak gösterilmekte-
dir. Bunu da sözde töre- namus
cinayetleri konusunda yapılan
dizilerden gözlemlemek müm-
kündür. Daha önce de belirttiği-
miz gibi TV dizilerinin şiddeti ne
amaçla yansıttığına ve izleyici-
nin bu dizilerden ne tür mesajlar
alacağı konusuna çok dikkat edil-
melidir. Burada sorumluluk bi-
reyler ve kurumlar olarak bütün
topluma yayılmalıdır. Elbette iz-
leyiciler olarak bizlerinde sorum-
luluğu var. Ama öncelikle dizile-
rin yapıcıları, yönetmenleri, se-
naristleri ve daha genel olarak
medya bunlardan sorumludur.
Burada öne çıkan rating kaygısı
olmamalı tam tersine toplum-
da yaygın olan şiddetin azal-
tılması ve ortadan kalkma-
sına yönelik üretimler ya-
pılmalıdır. Bunun içinde
öncelikli olarak “toplum-

sal sorumluluk”, “başkalarının
varlığına, hayatına saygı” gibi in-
san olmanın temelini oluşturan
kavramların yeniden hayatımıza
sokulması ge-
rekiyor.  

Yard. Doç. Dr.

Hatice Yeşildal

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
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Organizasyon Yönetimi ve
AEGEE Nedir?
Yer: Kongre Merkezi-Kırmızı
ve Mavi Salon    
Sa at: 09:00 - 18:00
AEGEE

Eğitim

Eğitim alanında yaptığı büyük yatı-
rımlarla tanınan Elginkan Vakfı’nın
Türk Kültürü ve Teknoloji alanındaki
ödülleri bu yıl sahiplerini buldu. Vakfın
bu yıl ilk kez verdiği Teknoloji Ödülü’nü
Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve ay-
nı zamanda MDA şirketinin girişimcisi
olan dört öğretim üyesi aldı. Ödül,
MDA şirketinin kuruluşundan bugüne
aldığı ilk ödül olma özelliğini taşıyor.  

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mal-
zeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
öğretim üyeleri Prof. Dr. Hasan Man-
dal, Prof. Dr. Ferhat Kara, Prof. Dr. Ser-
vet Turan ve Doç. Dr. Alpagut Kara’nın

oluşturduğu araştırma grubunun
“SiA1ON Seramik Kesici Uç Malzeme-
lerinin ve Üretim Teknolojileri’nin Ge-
liştirilmesi Projesi” Elginkan Vakfı’nca
oluşturan jüri tarafından 14 başvuru
arasından en başarılısı bulunarak
ödüle layık görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’nde
9’ncu Cumhurbaşkanı Süleyman De-
mirel’in de katılımıyla 23 Şubat’ta ger-
çekleştirilen ödül törenine, Türki-

ye’nin çeşitli illerinden birçok bilim in-
sanı ve işadamı yer aldı.

Konu hakkında bilgi veren Prof. Dr.
Hasan Mandal, 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsa-
mında üniversite öğretim üyelerinin
teknolojik bilgilerini ticarileştirmek
amacıyla Eskişehir Teknoloji Geliştir-
me Bölgesi’nde şirket kurduklarını
söyledi. Şu ana kadar bireysel ve çalış-
ma grubu olarak birçok ödüllerinin
bulunduğunu belirten Prof. Dr. Man-

dal, alınan bu ödülün şirket olarak al-
dıkları ilk ödül olduğunu ve bu ne-
denle de kendileri için motivasyon un-
suru oluşturduğunu belirtti. Anadolu
Üniversitesi Rektörlüğü’nün şirketin
kurulmasında ve takibinde her zaman
destek verdiğini, gerçekleştirilen çalış-
manın bir takım çalışması olduğunu
ifade eden Prof. Dr. Hasan Mandal,
kendileriyle birlikte MMF’den öğretim
üyelerinin kurduğu şirket sayısının 5’e
çıktığını belirtti.     Prof. Dr. Hasan Man-
dal sözlerini şöyle sürdürdü: “SiA1ON
Seramik Kesici Uç Malzemelerinin ve
Üretim Teknolojileri’nin Geliştirilmesi
Projesi” çalışmasında ülkemizde özel-
likle yakın zamanda eksikliği daha faz-
la hissedilen üniversite-sanayi işbirliği,
üniversite bazlı teknolojik bilginin ti-
carileştirilmesinde ve böylelikle üni-
versitelerin eğitim-öğretim ve araştır-
manın yanında üçüncü öz görevi olan
innovasyon için en azından Eskişehir
bölgesinde üzerine düşen görevi yap-
maya çalışmaktadır.” 

Şirketlerinin ilk ödülünü aldılar 
Eskişehir Teknoloji Geliş-
tirme Bölgesi’nde kurulan
MDA İleri Teknoloji Sera-
mikleri Ltd. Şirketi’nin ku-
rucusu olan öğretim üye-
leri, ilk ödüllerini Elginkan
Vakfı’ndan aldı. 

Ülkemizde, özellikle kış aylarında çok
sayıda insanın ölümüne neden olan
karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine
karşı uzmanlar halkı uyarıyor. Renksiz
ve kokusuz bir gaz olması nedeniyle
fark edilmesi zor olan karbonmonoksi-
te bağlı zehirlenmeler, yüzde 31’lik pay
ile ülkemizdeki tüm zehirlenme se-
bepleri arasında birinci sırayı alıyor.
Fark edilmesi güç olduğu için “sessiz
zehir” olarak da adlandırılan karbon-
monoksite bağlı zehirlenmelerde birin-
ci sırayı yüzde 63 ile soba zehirlenme-
leri alırken onu yüzde 30 ile şofben ze-
hirlenmeleri ve yüzde 7 ile doğalgaza
bağlı zehirlenmeler takip ediyor. 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim
üyesi Doç. Dr. Tuncay Döğeroğlu, ha-
valandırılmayan bir yerde çok fazla si-

gara dumanına maruz kalındığında bi-
le “kan zehri” de denen karbonmo-
noksite bağlı zehirlenmelerin gerçek-
leşme ihtimalinin yüksek olduğunu
söyledi. Döğeroğlu, “Bu kirletici gaza ne
kadar maruz kalındığı önemlidir. Sa-
dece yarım saatlik bir karbonmonoksit
gazı maruziyeti bile ölüm sonucuna
yol açabilir” dedi.

Zehirlenme belirtileri
Baş ağrısı, halsizlik, uykunun gelme-

si, görme bulanıklığı, uyuşukluk, kasıl-
malar, diş gıcırdamaları ve vücut ısı-
sında oluşan artış gibi belirtileri olan
karbonmonoksit zehirlenmelerinde,
zehirlenme belirtisi gösteren kişi or-
tamdan uzaklaştırılmadığı sürece ne-
fes alışı azalıyor ve kalp atışlarında ya-
vaşlıyor. Karbonmonoksit gazının bir
diğer kötü etkisi ise, kalp dokusunda
hasara yol açması. 

Karbonmonoksit gazından zehirlen-

miş biriyle karşılaşıldığında öncelikle
ortamın havalandırılması, zehirlenen
kişinin ortamdan uzaklaştırılması ve
112’nin aranması gerekiyor. Bu arada
kişinin solunum sıkıntısının olup ol-
madığı kontrol edilmeli ve gerektiğin-
de eğitimli biri tarafından suni solu-
num yapılmalı. Uzmanlar karbonmo-
noksit zehirlenmelerinde en önemli te-
davi kaynağının oksijen olduğunun al-
tını çiziyor.

Anadolu Üniversitesi Hastanesi Baş-
hekim Yardımcısı ve anestezi uzmanı
Prof. Dr. Gürkan Uysal, vücuttan atılma
süresi 6-8 saat olan karbonmonoksit
gazına bağlı zehirlenmeleri önlemek
için, ısınma amacıyla kullanılan araçla-
rın kontrol altında tutulması ve özellik-
le sobayla ısınanların bu konuda daha
dikkatli olması gerektiğini kaydetti. 

Alınabilecek önlemler neler?
Prof. Dr. Gürkan, alınabilecek ön-

lemleri şöyle sıraladı:
Sobanın ve boruların standartlara

uygun ve TSE belgeli olmasına dikkat
edilmeli, bacalar yılda en az bir kez
mutlaka temizlenmeli, kullanılan bo-
rularda delik olmamalı, soba, baca-
dan maksimum 1-1,5 metre uzağa
kurulmalı, boruların geçiş yerlerinin
sıkı olmasına dikkat edilmeli, tam
yanmanın gerçekleşebilmesi için so-
ba mutlaka üstten yakılmalı, soba ya-
narken üstüne kömür atılmamalı, lo-
doslu havalarda soba yakılmamalı,
uyumadan önce soba mutlaka sön-
dürülmeli, uyunan odada soba olma-
malı, kombi ve şofbenler 8 metre ka-
reden küçük alanlara kurulmamalı,
banyo yapılan ortamda şofben yakıl-
mamalı, şofben, banyo dışında bir
yerde olmalı, şofben ve kombi olan or-
tamlarda serbest hava akışı mutlaka
sağlanmalı.

‘Sessiz zehir’ karbonmonoksite dikkat!

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ülker Ba-
kır Öğütveren, Türkiye’nin küresel ısın-
manın olası etkileri açısından tehlikede
bulunan ülkeler arasında yer aldığını
söyledi. Öğütveren özellikle su kaynak-
larının azalması, kuraklık ve çölleşme
ile bunlara bağlı ekolojik bozulmaların
beklenebileceğine dikkat çekti. 

2100 yılına kadar dünyada ortalama
sıcaklığın 1,4 ile 5,8 derece arasında ar-
tacağı yolunda tahminler bulunduğu-
nu belirten Öğütveren, “Bu artışın 2050
yılına kadar 2,6 derece civarında olaca-
ğı tahmin edilmektedir. Küresel ısın-
maya bağlı olarak, kar örtüsü ve buzul
boyutlarında da küçülmeler yaşan-
maktadır. Dağ buzullarının ve kutup-
lardaki buz örtüsünün erimeye devam
etmesi beklenmekte ve bu nedenle de-
niz düzeylerinin 9 ila 88 cm arasında

yükseleceği tahmin edilmektedir. De-
niz düzeyinde görülecek bu yükselme
ile, birçok kıyı yerleşiminin olumsuz et-
kileneceği, örneğin deniz düzeyinde
100 cm’lik bir yükselişin, Hollanda’nın
yüzde 6’sının, Bangladeş’in yüzde
17,5’inin ve birçok adanın ya tümünün
ya da büyük bölümünün su altında
kalmasına neden olacağı hesaplanmış-
tır” dedi. 

Küresel ısınma ile birlikte sıcak ha-
va dalgaları, taşkınlar, seller ve kasır-
galar gibi doğa olaylarının daha sık
görüleceğini ifade eden Prof. Dr.
Öğütveren, sıcaklığın gelecekte bir
çok insanın hayatına mal olabilece-
ğine dikkat çekti. 

Öğütveren, küresel ısınmanın ne-
denlerinin tam olarak belirlenebil-
mesi halinde etkilerini azaltmanın
yollarının da önerilebileceğini kay-
dederek,“Küresel ısınmanın nedeni
sera gazlarının artması ise, sera gaz-

larının salımının azalması gerekir.
Sera gazlarının salımı ise endüstri-
leşmeyle birlikte artmaktadır. Ayrıca
endüstrileşme fosil yakıtların kulla-
nımını da arttırmıştır” dedi. 

Fosil yakıtların kullanımının azal-
tılmasının ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının daha çok kullanılma-
sının atmosfere karbondioksit salım-
larını engelleyeceğini hatırlatan
Prof. Dr. Öğütve-
ren, bu tür çev-
resel önlemler
alındığı takdir-
de küresel
ısınmanın et-
kilerinin de
azalabile-
c e ğ i n i
sözleri -
ne ek-
ledi.

Küresel ısınma Türkiye’yi tehdit ediyor

Özlem KARAHAN
Dilan BAYIR

Ayçin GELİR

Prof. Dr. Ülker Öğütveren

Üniversitemiz öğretim elemanları, 
kurdukları şirkete verilen ödülü törenle aldı.

19 Mart Pazartesi

Holger Mantey Caz Konseri
Yer: Sinema Anadolu    
Sa at: 19:00             (KÜL199)
Caz Kulübü

Konser

Türk Halk Müziği Personel
Korosu Konseri  
( 18 Mart Çanakkale Zaferi
Anısına )
Yer: Salon 2003    
Sa at: 20:00             (KÜL199)
Halk Bilim 

Araştırmaları Merkezi

Konser

20 Mart Salı

Kadınlar da Savaşı Yitirdi
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu    
Sa at: 19:00             (KÜL199)
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

21 Mart Çarşamba

Atatürk’e ve Çanakkale 
Şehitlerine Saygı Yürüyüşü
Yer: Yunusemre Kampusu
Eczacılık Kapısı    
Sa at: 13:00             
Öğrenci Konseyi 

Başkanlığı

Gezi

GAP Bölgesi Kültürel Miras
Yapıları
Yer: Kongre Merkezi - Kır-
mızı Salon    
Sa at: 14:00       (KÜL199)      
Turizm Otel işletmeciliği

Yüksek Okulu

Konferans

Eko Diyalog Programı (NTV
Canlı Yayın)
Yer: AKM-Opera ve Bale 
Salonu
Sa at: 20:30       
İşletme ve Ekonomi

Kulübü

Toplantı

23 Mart Cuma

Fay Hattı
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu   
Sa at: 19:00             (KÜL199)
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

Çığ: Beyaz Ölüm
Yer: Fen Fakültesi
Sa at: 12:30             
fen Fakültesi

Sinema

Erasmus öğrenci değişim
programı 2007-2008 öğretim yı-
lı için başvurular 12 Mart günü
başladı. Katılmak isteyen öğren-
cilerin ön başvuru için gerekli
belgeleri tamamlayarak 22
Mart gününe kadar Erasmus
ECTS bölüm koordinatörlerine
başvurmaları gerekiyor. Öğren-
cilerin ön başvuru için, ön baş-
vuru formu, en az bir sayfa İn-
gilizce niyet mektubu, özgeç-
miş ve transkript örneklerini
getirmeleri yeterli olacak. Prog-
ram ve başvuru hakkında ayrın-
tılı bilgiye www.anadolu.edu.tr
adresindeki “Uluslararası İlişki-
ler” bölümünden edinilebilir.

Erasmus
başvuruları
başladı
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Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, 6
Mart günü Radyo A’da yayınlanan
“Rektörümüz Sorularınızı Yanıtlıyor”
programına katıldı. Prof. Dr. Sürmeli,
Nur Demir’in sunduğu ve canlı yayın-
lanan programda dinleyicilerin çeşit-
li konulardaki sorularını yanıtladı.
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’ye yöneltilen
bazı sorular ve yanıtları şöyle:
� E-sertifikanın piyasada tutunmuş
ve söz sahibi olan şirketler tarafında
kabul gördüğünü söyleyebilir misiniz
ve bunun öğrencilere ne gibi faydala-
rı var?

Sondan başlayayım. Öğrencilere şu
anlamda katkısı var: Bu yıl için 11 ko-
nuda sertifika programımız var. Bu
branşlarda, İktisadi ve İdari Bilimler
gibi yerlerde okuyan arkadaşlarımı-
zın tabii ki fazla girmemeleri gerekir.
Ama bunun yanında Mühendislik gi-
bi farklı bölümlerde okuyanlar gelip
işletme, maliyet muhasebesi, iletişim,
yönetim, bilgi sistemleri, halkla ilişki-
ler okusunlar. Değişik fakültelerde
okuyan arkadaşlar için çok yararlı
olacağını düşünüyorum. Şunu da
söyleyeyim ki, şirketler tarafından ka-
bul gördü. Özellikle bizim hedefimiz
olan KOBİ’ler yani küçük işletmeler
tarafından. Ayrıca önümüzdeki Per-
şembe günü KOSGEB gelecek. Bu
programlara katılanlara özellikle des-
tek veriyor çünkü çok itina ile seçilen
bir program. Ve işini değiştirmek iste-
yen, işinde yükselmek isteyen, işini
daha iyi yapmak isteyenlere, girişim-
ci olmak isteyenlere yönelik bir prog-
ram.
� Erasmus kapsamında üniversite-
mize bir çok yabancı öğrenci geliyor.
Bu öğrenciler yoğunlukla hangi bö-
lümlere geliyorlar ve daha çok hangi
ülkelerden geliyorlar?

Toplam 90 öğrenci geldi. Bu şim-
dilik elimizdeki rakam. Bunlardan İle-
tişim Bilimleri Fakültesi’ne 21, İktisa-
di ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 11,
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek-
okulu’na 11, Edebiyat Fakültesi’ne
14, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 11,
Eğitim Fakültesi’ne 11, Hukuk Fakül-
tesi’ne 3, Mühendislik Mimarlık Fa-
kültesi’ne 4, Endüstriyel Tasarım Bö-
lümü’ne 2, Konservatuar’a 1, BESYO’
ya 1 olmak üzere 90 öğrenci. Hangi
ülkelerden geliyorlar onu da söyleye-
yim: Polonya’dan 25, Almanya’dan
12, Litvanya’dan 10, Macaristan’dan
8, Çek Cumhuriyeti’nden 6, Hollan-
da’dan 6, Norveç’ten 6, İspanya’dan
5. Anlaşmalı olduğumuz diğer üni-
versiteler kapsamında ABD’den 3,
Fransa’dan 3, Slovenya’dan 3, Avus-
turya’dan 2, Estonya’dan 1. Toplam
14 ülke, uluslararası bir üniversiteyiz
yani.
� Üniversitemizde yapılan etkinlik-
lerde öğrenciler bazen salon dışında
kalıyorlar. Bu durumu engellemek
için büyük bir salon yapılması plan-
lanıyor mu? İki Eylül Kampüsü’nde

inşaatı devam eden stat ne zaman bi-
tecek ve acaba mezuniyet törenini
burada yapmak mümkün olacak mı? 

”Salon dışında kalıyorlar” sözü çok
hoşuma gidiyor. Demek ki ilgi fazla.
Bizim en büyük salonumuz AKM. O
da 550 kişi civarında. Ama bunun ya-
nında üniversitede toplam 3500 kişi-
lik salonumuz var. Stat çevre düzen-
lemesi yakında ihale edilecek. Sanı-
yorum bir ay içinde ihale edilip, bu yıl
tamamen bitecek. Kapalı spor salo-
numuz devam ediyor İki Eylül’de,
6500 kişilik bir salon. Sanıyorum Tür-
kiye’nin ikinci en büyük salonu ola-
cak ve yapımı süratle devam ediyor.
Mezuniyet yine şehirdeki stadyumda
olacak. Bunun amacı tabii ki şehirle
bütünleşmek, birlikte olmak ve şehir-
le üniversitemizin değerli mezunları-
nı, ailelerini bir arada tutmaktır. Ayrı-
ca bizim 30 bin kişiyi alacak stadımız
henüz yok. Hem bu büyüklük nede-
niyle, hem de şehirde olmak adına
yararlı olduğunu düşünüyorum. 
� Bilim alanında uzun vadede ne gi-
bi çalışmalar yapılıyor? 

Üniversite olmanın gereği düşün-
cesi ile çok şey yapılıyor. Bir defa her
şeyden önce en büyük amacımız
araştırma projelerini arttırmak. Bu-
nun için de çok önemli çalışmalar
başlattık. Proje hazırlama, proje oluş-
turma, proje sunma konularıyla ilgili
eğitimlerimiz son hızla devam ediyor.
Geçen hafta bitirdik ikinci grubu. Bi-
rinci grupta 30, daha sonra 40 arka-
daşımız eğitim gördü. Proje sayımız
bu şekilde artıyor. Yeterli mi bu? Ha-
yır, çünkü işin doğrusunu söylemek
gerekirse yeni başlandı. 

Diğer yönüyle de yayın sayısını ar-
tırmak en büyük amacımız. Örneğin
2005’te 142 yayın vardı, 2006’da
201’e yükseldi. Önümüzdeki yıllarda
da bu sayının giderek artmasını isti-
yoruz. Onun için özendirici çalışma-

lar yapıyoruz. Yönetim Kurulu’nda
belirlediğimiz, enstitü müdürlerin-
den oluşan bir komisyonumuz sade-
ce bu iş için çalışıyor. Ders program-
larımızın iyileştirilmesi yönünde de
çalışmalarımız var. Yurtdışı bildiri sa-
yısını arttırmak en büyük amaçları-
mızdan birisi. Nitekim sadece geçen
sene 979 yurtdışı çıkışımız oldu. Kimi
poster, kimi bildiri sunma amacıyla
gitti yurtdışına. Bunlar arkadaşlarımı-
za, hocalarımıza çok büyük deneyim
kazandırıyor. 

Hem kendi bölümlerimiz, fakülte-
lerimiz hem de Avrupa üniversiteleri-
nin ve diğer üniversitelerin ortak pro-
jelerinde yer almak temel amaçları-
mızdan biri. Bütünleşmemiz gerekir
evrenle veya bütün ülkemizle. Bu ne-
denle TÜBİTAK’a yönelik projeleri art-
tırmaya çalışıyorum. Bütçe araştırma
projelerinin sayısını da arttırmaya ça-
lışıyorum. Avrupa Birliği projelerine
talibiz, talip olacağız. Bununla ilgili
olarak da arkadaşlarımız, Avrupa fon-
ları ve Avrupa projeleri nasıl alınır, na-
sıl başvurulur eğitimi için önümüzde-
ki günlerde Brüksel’e gidiyor. 

Sanayi-tez adını verdiğimiz, ‘San-
Tez’ olarak da ifade edilen ve sanayi-
de çalışmakta olanlara nasıl yardım
edeceğimize ilişkin doktora program-
ları içindeki çalışmalarımız devam
ediyor. Bu, bizim üniversite olmamı-
zın en önemli, temel amaçlarından
biridir. Bunu da gerçekleştireceğiz.
� Çok fazla öğrenci kulübü var. Siz-
ce öğrenci kulüpleri demokratik bir
şekilde işliyor mu? Sponsor bulmak
zorunda kalan kulüplere üniversite-
miz bütçesinden daha fazla kaynak
ayırabilir mi?

Demokratik bir şekilde, çok rahat
işliyor. Hem de sürekli toplantıda bu-
lunuyorum. Sadece ben değil bütün
arkadaşlarımız bulunuyor. Önemli
bir destek yaptığımızı ifade etmek is-

tiyorum. Bu kulüplerin amacı, neye
nasıl baktığınız çok önemli. Bir defa
kulüp, arkadaşlarımızın gelişimi için-
dir. Hangi anlamada gelişimi içindir?
Bir olayın, bir organizasyonun yöne-
timini öğrenmek, bir etkinliği organi-
ze etmek anlamında çok önemli kat-
kılar sağlamak için kurulan kuruluş-
lardır bunlar. Bir sivil toplum örgütü-
nün, yarın yer alacakları bir ortamın
ne şekilde olacağını daha hayata atıl-
madan burada görme olanağına sa-
hip oluyorlar. Ben bir defa rektör ola-
rak son derece destekliyorum. “Des-
tekliyorum” derken, neyini destekli-
yorum? Etkinliklerine olabildiğince
katılmaya çalışıyorum. Her açılışları-
na katılmaya çalışıyorum. Sertifika
dağıtımlarına katılmaya çalışıyorum.
Çünkü çok değerli çalışmalar yaptık-
larına inanıyorum. 

Her kulübe, bu yıl başlamak üzere
her dönemde 300 YTL veriyoruz. Ta-
bii, 300 YTL az mı, çok mu tartışılabi-
lir. Ama her dönemde 300 YTL veri-
yoruz, onlara belli bir iş yapma cesa-
reti verecek. Bu, nakit olarak verili-
yor. Onun dışında, organizasyon ya-
pacaklarsa getirecekleri konuğun ve-
ya kendilerinin belli bir miktarda ye-
mek, konaklanma, şehir içi ve şehir-
lerarası ulaşım ihtiyaçlarını karşılı-
yoruz. Ve hepsine bilgisayar veriyo-
ruz. Elimizde bulunan mekanları ve-
riyoruz. Afiş ve davetiyelerin basım
ve tasarımlarına yardımcı oluyoruz.
Yani nakit, yemek, konaklama, oto-
büs tahsisi, bilgisayar, mekan, afiş,
davetiye gibi bir sürü şeyle destekli-
yoruz.
� Öğrencilerimizden neden muaye-
ne ücreti alıyorsunuz? Bu paralar
nerede, ne şekilde kullanılıyor?

İnanın bu soruyu dört gözle bekli-
yordum. Bir defa bunu soran arka-
daşın merakını özellikle giderecek
rakamlar vermek istiyorum. “Ne-
den?” Bir defa yönetmelik gereği alı-
yoruz. Aldığımız sadece 75 kuruş.
2006’da 6229 kişi yararlanmış, bü-
tün verdiği para 4.785 YTL. Bu para
öğrenci tedavilerinde kullanıldı. Bu
paranın içinde neler var. Eğer arka-
daşımızın kendisi veya ailesi bir sos-
yal bir güvenlik kurumuna bağlıysa
ilacını oradan alıyor ama değilse
onun parasını bu paradan karşılıyo-
ruz. Bu, bütçenin veya üniversitenin
harcamalarına kesinlikle gitmiyor. 

2007’de şu ana kadar 1531 arka-
daşımız gitmiş, onlardan alınan pa-
ra 1224 YTL. Geçen yıl sadece yatı-
rım için 3 trilyon harcadık. Toplanı-
lan para 4700 YTL, harcanan 3 mil-
yon küsür YTL. Bu sadece yatırım
için. Onun dışında harcanan para,
çalışanların ücreti yok. Ve yine alı-
nan para öğrenciye gidiyor. Arkada-
şımız 75 kuruş ödüyor. Alınan para
yine kendisinin tedavisine gidiyor.
Hastane için harcanan paranın mil-
yonda biri bile değil. 

Hedeflere ulaşmak için 
durmadan çalışıyoruz

Eskişehir Barosu tarafından
düzenlenen ve İcra İflas Kanu-
nu’ndaki değişikliklerin ele alın-
dığı konferans 3 Mart günü Kon-
gre Merkezi Salon Anadolu’da
gerçekleşti. Konferansa konuşma-
cı olarak katılan Av. Salih Uyar
kanunda yapılan değişiklerle bir-
likte Yargıtay’ın uygulamaları
hakkında bilgi verdi. Bir malın
haczedilebilir olup olmadığı ko-
nusunun sık sık gündeme geldiği-
ni belirten Uyar, malların hangi
durumlarda haciz edilebileceğini
anlattı. Kanundaki değişikliklerle
ilgili örnekler de sunan Uyar, ör-
neğin yakın zamana kadar bilgi-
sayar ve klavyelerin haciz edilebil-
diğini ancak Yargıtay’ın son karar-
larıyla bunun artık mümkün ol-
madığını dile getirdi. 

Uyar’dan 
icra iflas
konferansı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü tara-
fından 6 Mart günü düzenlenen
“Deney Hayvanları ile Yapılan
Sağlık Bilimleri Araştırmalarında
Ara İlkeler ve Etik” başlıklı konfe-
ransa,  İstanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Dr. Tuncay Altuğ ko-
nuşmacı olarak katıldı. 

Prof. Dr. Altuğ, konferansta hay-
vanları kullanmanın etiği hakkın-
da bilgiler verdi ve konu hakkında
Türkiye’deki gelişmeleri anlattı. Al-
tuğ, bilinçli deney yapmanın hem
deneyin geleceği ve doğruluğu,
hem de deney hayvanlarının, za-
manın, malzeme ve insan gücü-
nün boşa harcanmaması açısın-
dan gerekli olduğunu söyledi. 

Hayvan etik yasalarının en
önemli özelliğinin, hayvanların
deney sırasında boşa harcanma-
malarına vurgu yapmaları oldu-
ğunu dile getiren Altuğ, “Deney-
ler, hayvanlara mümkün olduğu
derece acı vermeden, hayvanların
rahatına dikkat ederek gerçekleş-
tirilmelidir” dedi. 

Prof. Dr. Altuğ, araştırmalarını
deney hayvanları ile devam etti-
ren herkesin konu hakkında bilgi
edinip ona göre davranması ge-
rektiğini vurguladı.

Deneylerde
hayvan 
hakları
gözetilmeli



� Medya Merkezi sizin
için ne ifade ediyor?

Medya Merkezi, Üniversitemizin
sahip olduğu tüm iletişim araçlarını
çatısı altında toplayan kurumsal bir
yapıyı ifade ediyor. Üniversitemizde
2005 yılı sonunda yapılan rektör seçi-
mi sonrasında başlayan dönemde,
dağınık bir yapı sergileyen iletişim
araçlarımız, yani Anadolu Haber Ga-
zetesi, TV A ve Radyo A yeniden yapı-
landırılmıştır. Bu araçların bütünleşik
ve birbirlerini tamamlayan biçimde
tek çatı altında toplanmalarına yöne-
lik yürütülen çalışmaların sonunda,
bir Medya Merkezi oluşmuştur. Ayrı-
ca, hem üniversitemiz iletişim araçla-
rına ve hem de yerel medyaya servis
yapmak üzere, haber ajansı mantığı
ile kurulan bir Haber Merkezi de ku-
rularak bu yapıya bağlanmıştır.
� Medya Merkezi Üniversitemiz ve
öğrencilerimiz açısından nasıl bir an-
lam taşıyor?

Üniversitemizin sahip olduğu ku-
rumsal iletişim araçları, çalışanları-
mız, öğrencilerimiz ve kentimiz ara-
sında hiç kuşkusuz bir iletişim ortamı
yaratıyor. Ancak, daha da önemlisi bu
kuruluşlarda çalışanlar ve özellikle de
sayıları 100’e yaklaşan öğrencimiz,
kendi alanlarında uygulamalı eğitim
yapabilme olanağına sahip oluyorlar.
Ayrıca, eğitimlerini Üniversitemizin
başka birimlerinde sürdüren hiç de
küçümsenmeyecek sayıda öğrenci-
miz de bu kuruluşlarda çalışıyor. On-
lar açısından yeni ilgi alanları yaratı-
yor, boş zamanlarını değerlendirebil-
melerine, sosyalleşmelerine olanak
sağlıyor, mezun olduktan sonra daha
kolay ve iyi koşullarda iş bulabilmele-
rine, çalışma yaşamında daha başarı-
lı olabilmelerine yardımcı oluyor.
�Bu göreve başladığınızdan bu yana,
yönetiminizdeki medya kuruluşların-
da neler, nasıl gelişti?

Başlangıçta doğal olarak yaşanan
bir dizi karmaşa ve sorunlar, bu araç-
larımızın yönetiminde görevlendiri-
len öğretim elemanı arkadaşlarımızın
çabalarıyla yerini daha düzenli ve sağ-
lıklı bir işleyişe bırakmıştır. 

Vakıf Binası’nın Medya Merkezine
dönüştürülmesi ile birlikte, Üniversi-
temizin sahip olduğu tüm iletişim
araçları aynı çatı altında toplanmış,
tüm iletişim araçlarımızda temel işle-
yiş olarak editoryal sorumluluk siste-
mine geçilmiş, kadrolar zenginleştiri-
lerek iş tanımları yapılmış ve bu ta-
nımlara göre çalışanlar arasında iş bö-
lümüne gidilmiştir. 

Ayrıca, düzenlediğimiz kapsamlı
bir anket uygulaması ile tüm Üniver-
sitemiz çalışanlarının düşünce ve de-
ğerlendirmelerinden yararlanarak ya-
yın politikalarımızı yeniden biçimlen-
dirdik. Bu arada tüm teknolojik altya-
pı yenilendi. Daha geniş bir kadronun
birikim ve deneyimlerinden yararla-
nıyoruz. Eksik kadrolarımız ise yarı
zamanlı statüde çalıştırılan Üniversi-
temiz öğrencileriyle tamamlandı.
� Yeni dönemde Anadolu Haber ga-
zetesinde neler, nasıl değişti?

Önceden gazete,  geçen bir hafta-
nın tarihini taşırken, artık cuma gün-
leri yayımlanan gazete önümüzdeki
bir haftanın tarihini taşımaktadır. Ga-
zetenin cuma günleri yayımlanması
ve buna özen gösterilmesi kanımca
önemli bir adımdır. Bu yönelimle ga-
zetenin yayın politikası geçmişe değil,
geleceğe bakan bir anlayışla değiştiril-
miştir. Geçen bir haftanın olayları ile
birlikte, önümüzdeki haftanın planla-
rını yapabilmeye olanak tanıyan özel
köşe ve haberler oluşturulmuştur. Ör-
neğin “Kampusta Bu Hafta” ve “Şe-
hirde Bu Hafta” köşeleri bu politika
değişiminin göstergeleridir. 

Ayrıca gazetede özel sayfa ve köşe-
ler de oluşturulmuştur. Gazetedeki
sayfa dağılımları yeniden gözden ge-
çirilerek “Öğrenci Görüşleri” ve “Aka-
demik Görüş” sayfaları ile “Kültür Sa-
nat”, “Röportaj”, “Spor” ve “Haber”
sayfaları kesin olarak tanımlanmıştır.
Kültür ve sanat sayfalarında Üniversi-
temiz ve kentteki programları tanıtan
bölümler oluşturulmuştur. Özel köşe
ve sayfalarla birlikte sorumluluk alan-
ları belirlenmiştir. Eğer dikkat ettiyse-
niz, hangi sayfadan kimlerin sorumlu
olduğu artık gazete sayfalarında yer
almaya başlamıştır. 

Önceden büyük iki derslikte her şe-
yin bir arada ve dağınık şekilde yürü-
tüldüğü yayın faaliyetleri birimleştiril-
miş ve bu birimlere ve gazete yapı-
lanmasına uygun mekanlar yaratıl-
mıştır. Teknik ve yazıişleri servisleri,
idari bölümler, toplantı, eğitim, arşiv
odası, eğitim derslikleri bunlara örnek
olarak gösterilebilir. Belki dikkat et-
mişsinizdir, artık gazetemizde kenti-
miz ile ilgili önemli haberler de eskiye
oranla daha çok yer almaktadır. 

Bu arada, Anadolu Haber yıl bo-
yunca hemen hemen hiç kesintisiz,
aynı günlerde yayımlandı. Dağıtımın-
da yaşanılan geçikmeler de büyük öl-
çüde giderildi.
� TVA’da gerçekleştirilenler konu-
sunda neler söyleyebilirsiniz?

Önce tüm öğretim üyelerinin TV
A’ya katkılarını sağlamak amacıyla bir
çağrı yapılıp, yanıt verenlerin önerile-
rinden oluşan bir ajanda hazırlandı.
Yanıt veren öğretim üyelerinin bir kıs-
mıyla çalışmaya, bir kısmının önerile-
ri ise projelendirmek üzere çalışmala-

ra başlanmıştır. Haberin güncelliğini
sağlamak amacıyla, hafta içi her gün
için bir haber bülteni, hafta sonu ise
tüm haftanın önemli haberlerinden
derlenen bir haber bülteni yayınlan-
maktadır. 

Düzenli üretilen programların dı-
şında 6 belgesel projesi onaylanmış ve
yapım süreci başlamıştır. TV A için
yurt içi ve dışından yeni filmler, bel-
geseller satın alınarak, yayın kuşakla-
rımız çeşitlendirildi, program tekrar-
ları azaltıldı. Örneğin; bu dönem için,
10 film, 240 adet nostaljik film, 8 bö-
lümlük bir dizi, 12 adet konser ve 339
bölümlük 5 belgesel satın alınarak ya-
yın kuşaklarına yerleştirildi.
�TVA’da sürekli tekrarlardan yakınıl-
dığına tanık oluyoruz. Bu konuda bir
değişiklik oldu mu?

Olabildiğince az tekrarlı ve düzenli
bir yayın politikasını uygulamaya ça-
lışıyoruz. Bu amaçla günde 3 ana ya-
yın kuşağı belirlenmiş, bu kuşakların
arası dış alımlara ayrılmıştır. Ayrıca
23:30’da başlayan gece yayınlarında
dizi ve filmler yayınlanmaya başlan-
mıştır. Böylece tekrar sayısı önceden
15’i bulurken, yeni dönemde 5’e indi-
rildi.
�Yapılanları Radyo A açısından nasıl
değerlendirebilirsiniz?

Diğer iletişim araçlarında yapılan
mekansal ve yönetsel düzenlemeler
Radyo A’da da aynen gerçekleştirildi..
Radyo A’da; “Rektörümüz Sorularını-
zı Yanıtlıyor”, “Misafir Odası”, “Habe-
rin Olsun”, “Açıklamalı Klasik Müzik
Saati”, “Alternatif Akım”, “Bu Hafta
Bugün Niye Özel?”, “TDK”, “Kulüp Ta-
nıtımı”, “Siyahtan Maviye-Şairlerin Ka-
leminden”, “Fakülte Günü” gibi yeni
programlar yayınlanmaya başladı. 
� Haber Merkezi için neler söyleye-
bilirsiniz?

Anadolu Üniversitesi Haber Merke-
zi, daha öncede ifade ettiğim gibi,
Medya Merkezi çatısı altında toplan-
mış olan Anadolu Haber, Radyo A ve
TVA’nın gereksindiği haberleri topla-
mak ve servis etmek amacıyla kurul-
muş, haber ajansı ilkeleri ile çalışan
bir yapıdır. 

Haber Merkezi, başta İBF öğrencile-
ri olmak üzere tüm Üniversitemiz öğ-
rencilerinden habercilik mesleğine il-
gisi olanların mesleki pratiklerini ge-

liştirebilecekleri bir ortam sunmakta-
dır. Haber Merkezi’nin kuruluş aşa-
masında ilk iş olarak haber servisinin
sağlıklı yapılabilmesi için gereksinim
duyulan web tabanlı veri tabanı oluş-
turulmuştur. Veri tabanının kurul-
muş olması Anadolu Üniversitesi’ne
haber amaçlı yeni bir kitle iletişim
aracını kazandırma olanağı da yarat-
mıştır. Böylece 6 Ekim 2006 tarihinde
“e-gazete” yayın hayatına başlamıştır. 

Ayrıca veri tabanı üzerinde yapılan
bir düzenlemeyle RSS hizmeti de ve-
rilmeye ve bu yolla üretilen haberler
portal.anadolu.edu.tr adresinde ya-
yınlanmaya başlamıştır. Bu arada
Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı,
İhlas Haber Ajansı ile abonelik anlaş-
maları yapılmış ve hizmet alınmaya
başlanmıştır. 
� E-gazete’ye kaç kişi giriş yapıyor?

01-07 Mart 2007 günleri arasında e-
gazetenin ziyaretçi sayısı 3 500, yine
aynı süre içinde gezinilen sayfa sayısı
ise 11 000 olmuştur.
�Haber Merkezi’nde ne kadar haber
üretiliyor?

8 Mayıs 2006 tarihinde kullanılma-
ya başlanan haber havuzunda bu gü-
ne dek 9 bin 800 haber üretilmiştir.
� Radyo A dokuz yıllık yayın hayatı
boyunca Üniversitemize ve Eskişe-
hir’e neler kazandırdı?

Kentimiz, sorumlu ve nitelikli bir
radyo yayıncılığı ile tanıştı. Kentimiz-
de faaliyette olan başka yerel radyolar
için bir ölçüt oluşturdu ve gelişmeleri
yönünde onları uyardı. Ayrıca sür-
dürdüğü eğitim programları ile yerel
radyolarda çalışanların bilgi, birikim
ve deneyimlerinin çoğalmasına yar-
dımcı oldu. İBF öğrencileri, uygula-
malı bir eğitim yapabilme olanağına
sahip oldular. Halen gerek ulusal ve
gerekse yerel radyolarda çalışan pek
çok öğrencimizin, mezunumuzun ol-
ması tüm bunları doğrulamıyor mu? 
� Gelecek yıllara yönelik hedefleriniz
neler?

Teknolojik altyapıyı sürekli geliştire-
rek, yenileyeceğiz. Tüm iletişim araç-
larımız Üniversitemizin web portalın-
da sitelerini oluşturarak, geniş biçim-
de yer alacaklar. 

Daha sonraki dönemlerde Radyo
A, TV A’nın yayınları web ortamında
izlenebilir hale getirilecek. Bu arada
digital bir arşiv oluşturmak üzere ça-
lışmalara başladık. 

Büyük önem verdiğimiz eğitim ça-
lışmaları, workshoplar da hızlanarak
yoğunlaşacak. e-gazetenin özellikle
uzaktan eğitim sistemi ile eğitim gö-
ren öğrencilerimize, Üniversitemiz ile
ilgili haberleri ulaştırabilmek için e-
posta yoluyla haftalık haber içerikleri-
nin gönderilmesi ve yine web orta-
mında mezunlarımıza yönelik bir
mezunlar bülteninin çıkarılması plan-
lanmaktadır. Çünkü bu organları, salt
üniversite yönetiminin yararlandığı,
üniversitemiz ya da kentimizle ilgili
bilgiler edinilen bir paylaşım ortamı
olarak değil, Üniversitemiz çalışanları-
nın ve öğrencilerinin kendilerini daha
çok ve iyi ifade edebilecekleri profes-
yonel birer iletişim araçları olarak gö-
rüyoruz.
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  Medya Merkezi bir okul gibi
Kemal TAŞÇIOĞLU

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ömer Zühtü
Altan, Medya Merke-
zi’nde yer alan birim-
lerin kurumsal bir
iletişim ortamı yarat-
tığını belirterek, “An-
cak, daha da önemli-
si bu kuruluşlarda
çalışan öğrencileri-
miz, uygulamalı eği-
tim yapabilme olana-
ğına sahip 
oluyorlar” dedi. 

Prof. Dr. Ömer
Zühtü Altan

5

Örgün Öğrenci 
Sistemi için
yardım masası

Canlı yayın 
programları
başlıyor

Bilgisayar Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi (AÜBAUM), Örgün Öğ-
renci Sistemi’nde yaşanan çeşitli
sorunları çözmek amacıyla, Örgün
Öğrenci Sistemi Yardım Masası
oluşturdu. 

1326 dahili numaralı telefondan
hizmet vermeye başlayan uygula-
ma ile sisteme giriş yapamama,
not giriş linkinin doğru çalışmama-
sı, optik formların okunmasıyla ilgi-
li sorunlar gibi aksaklıkların tek bir
iletişim noktasından AÜBAUM’a
bildirilmesi en kısa sürede çözül-
mesi amaçlanıyor. Üniversitemiz
personeli, yardım masasından iki
şekilde yardım alabilecek. Personel,
yardım masası görevlisiyle telefon
üzerinden karşılıklı konuşarak so-
rununa çözüm arayabileceği gibi,
sorunu yardım masasına iletip, gö-
revlinin çözümle birlikte kendisine
geri dönmesini de isteyebilecek.

Anadolu Üniversitesi’nin uzak-
tan öğretim veren İktisat, İşletme
ve Açıköğretim Fakülteleri öğren-
cilerine yönelik Sınava Hazırlık
Canlı Yayın Programları 26-30
Mart 2007 tarihleri arasında TRT
4 ekranlarından yayınlanacak.
21:30 - 23:20 saatleri arasında
gerçekleştirilecek canlı yayın
programları altı dersi kapsıyor ve
her ders için 30 dakikalık bölüm-
lerden oluşuyor. 

Öğrencilerin sınavlara daha iyi
hazırlanabilmeleri amacıyla baş-
latılan uygulama kapsamında Ge-
nel Muhasebe, İktisada Giriş, Ge-
nel Matematik, İstatistik, Finan-
sal Yönetim, Maliyet Muhasebesi
derslerinde geçtiğimiz yıllarda so-
rulan örnek sorular cevaplandırı-
lacak. Öğrenciler canlı yayınlara
telefonla katılarak, derslerle ilgili
anlayamadıkları konuları uzman-
lara sorabilecek.

Öğrenciler derslerle ilgili sorula-
rını en geç 23 Mart günü saat
17.00’ye kadar 0 222 alan koduy-
la 320 07 58, 320 10 58 ve 330
46 26 faks numaralarına gönde-
rebilecek. Öğrenciler uzmanlara
aofak@anadolu.edu.tr internet
adresinden de ulaşabilecek. Faks
ya da internet erişimine ulaşma
zorluğu çeken öğrenciler ise, so-
rularını Açıköğretim Öğrenci Bü-
rolarına dosya kağıdına yazılmış
şekilde de bırakabilecek. 
Öğrencilerin, derslerle ilgili soru
gönderirken, öğrenci numaraları-
nı ve yayın günü ulaşılabilecekle-
ri telefon numaralarını belirtme-
leri gerekiyor.

Ümran KELEŞ
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TVA’DA BU HAFTA 

Tel: 335 03 33 - 2699 Tel: 335 12 88 - 2499
www.rad yoa.anadolu.edu.tr 

RADYO A’DA BU HAFTA 

http://e-gazete.anadolu.edu.tr adresinde    
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21 Mart Çarşamba
Fazlı Polat'la, Güncel
Hit Müzik, her hafta,
çarşamba günleri
14.00-16.00,;cuma
günleri, 22.00 -24.00,
cumartesi ve pazar
günleri ise 18.00-
20.00 saatleri arasın-
da.
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16 Mart  Cuma
Yüksek Sosyete
Mirasçısı Tracy Lord
nişanlıydı ama etki-
lendiği başka biri vardı.
Hatta bu arada eski ko-
casına bile aşık olabi-
lirdi. Frank Sinatra ve
Grace Kelly’nin başrol-
leri paylaştığı, Charles
Walters’ın 1956 yapımı
bu muhteşem müzikal-
komedisi, 16 Mart Cu-
ma akşamı saat
23:00’te TVA ekranla-
rında olacak. 
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5. Amatör Caz 
Müzisyenleri Festivali
Yer: Sinema Anadolu
Düzenleyen: Caz Kulübü 
16 Mart Cuma 
18:00 Epilog (Mersin)
21:00 Ferhat ÖZ QUARTET (Eskişehir)

17 Mart Cumartesi
18:00 Arıza Band (Gebze)
21:00 KÜG JAZZ (Eskişehir)

Uzakdoğu Sineması
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 17:00
Düzenleyen: Sinema Kulübü

26 Mart Pazartesi: Dolls
27 Mart Salı: Old Boy
28 Mart Çarşamba: İpler
29 Mart Perşembe: Ölüm Provası
30 Mart Cuma: Dünyanın Orta Yerinde

Aşk İçin Ağlıyorum

18 Mart Pazar
“Türkçe Rock”a dair

aradığınız herşeyi bu-

labileceğiniz program

“Platform”, Mesut

Yacal’ın sunumu ile ,

18 Mart Pazar günü,

saat 16.00’da.

20 Mart Salı
Her hafta uzman bir
doktor eşliğinde bir
sağlık probleminin
tartışıldığı programı
Doç. Dr. Şükrü Torun
hazırlayıp sunuyor.
Program, her salı saat
15:15’te canlı olarak
yayınlanıyor.PL
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ARŞİVSİZ  YAŞAMANIN  BEDELİ …
Onursal Yargıtay C. Başsavcısı Sa-

yın Vural Savaş, yaşamında emeklilik
kavramına hep yabancı kalan emek-
lilerden. Yargıtay Cumhuriyet Başsav-
cılığından emekliye ayrıldığından bu
yana yakın tarihimize ilişkin araştır-
macı yazarlığa ağırlık veren Vural Sa-
vaş’ın son kitabı “Vatanın Bağrına
Düşman Dayamış Hançerini”, geçti-
ğimiz günlerde yazarın önceki kitap-
larını da yayınlamış olan Bilgi Yayın-
evi tarafından okurlara sunuldu.

Daha önceki kitaplarından (“İrtica
ve Bölücülüğe Karşı Militan Demok-
rasi”, “Militan Atatürkçülük”, “Satıl-
mışların Ekonomisi”, “Türkiye Cum-
huriyeti Çökerken”, “Emperyalizmin
Uşakları” vb.) hep Mustafa Kemal Ata-
türk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriye-
ti’nin temelini oluşturan ilkelerin sa-
dık bir savunucusu ve özellikle de bir
laiklik savaşçısı olarak tanıdığımız Vu-
ral Savaş, son kitabında da aynı yö-
rüngede kalıyor ve bu kez, Misak-ı
Milli temeline dayanan bir Türk milli-
yetçiliğini sarsmaya, hatta yıkmaya
yönelik tehlikeler karşısında uyarılar-
da bulunuyor. Böyle bir milliyetçiliğe
hep karşı çıkan dış güçlerin ve onların
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içersin-
de yaşayan yandaşlarının asıl emelle-
rinin, ağırlıklı olarak bu ülkenin birlik
ve bütünlüğünü bozmak, bu arada
toprak koparmak olduğunu belge-
leriyle kanıtlayan Vural Savaş, kita-
bında özellikle son yıllarda bilinen
iç ve dış çevrelerce, yine bilinen
amaçlarla hep gündemde tutulan
“Ermeni Soykırımı” meselesine de
geniş yer veriyor.

İnsan, bu konuda Vural Savaş’ın
yazdıklarını okuyunca, şu soruyu sor-
madan edemiyor : Elimizde bunca
belge ve türlü arşiv malzemesi var-
ken, nasıl oluyor da Ermeni mesele-
sinde hep en azından ‘sanık’ duru-
muna düşürülebiliyoruz?  Ve bu so-
runun yanıtı, ne yazık ki tüyler ürper-
tecek kadar kolay : Yıllardır kendi ar-
şivlerimizde, yani ‘elimizin altında’
bulunan, bu konuya değgin malze-
meyi yeterince bilimsel bakışla de-
ğerlendirip, böyle bir bilimsel temele
dayalı bir dış politika geliştiremediği-
miz için! Vural Savaş’ın bu son kita-
bında yer alan belgeler arasında,
Mustafa Kemal Paşa’nın Amerikalı
gazeteci Clarence K. Streit’ın tehcir
(zorunlu göç) konusundaki sorusuna
verdiği yazılı yanıt bile, Ermeni soykı-
rımı diye bir olayın bulunmadığını
açıkça göstermektedir. Yanıtında
1915 yılında Rus ordusunun Osman-
lı Devleti’ne karşı giriştiği büyük taar-
ruz sırasında, askeri birliklerimizin
gerisinde bulunan Ermeni ahalisinin
nasıl isyan ettirildiğini ve buna karşı
hangi haklı önlemlerin alındığını açık-
ça belirten Mustafa Kemal, şöyle de-
mektedir : “İngiltere’nin, sulh zama-
nında ve harp sahasından uzak ola-
rak İrlanda’ya reva gördüğü muame-
leye hemen hemen kayıtsız bir şekil-
de bakan dünya efkârı, Ermeni ahali-
nin tehciri hususunda almaya mec-
bur kaldığımız karar için bize haklı bir
ithamda bulunamaz…”

Arşivlerimizi artık okusak mı?

Ahmet CEMAL

Okuma 

Köşesi

Kongre Merkezi Mavi Salon, 5 ve
12 Mart günlerinde İletişim Bilimleri
Fakültesi öğretim üyesi ve Azerbay-
can Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Zahur
Mükerrem’in belgesel gösterimine
ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Müker-
rem; Balkonlar, Göç, Taşlaşmış Anı-
lar ve Gel Gel Bahar Günleri adlı
filmlerin gösteriminin ardından izle-
yenlerin sorularını yanıtladı. Prof.
Dr. Mükerrem, değişen dünyayla
birlikte kendi ülkesinin de önemli
bir değişim süreci yaşadığını ve
Azerbaycan’da çektiği belgesellere
konu olan olayların pek çoğunun
günümüzde geçerliliğini kaybettiği-
ni söyledi. Mükerrem, petrole dayalı
bir ekonomisi olan Azerbaycan’ın
refah düzeyi yükseldikçe bazı yerel
değerlerinin kaybolmaya yüz tuttu-
ğunu ifade etti. Prof Dr. Zahur Mü-
kerrem’in “Göç” ve “Meydan” adlı
belgeselleri UNESCO kitaplığında ve
Arkeon Film Stüdyoları arşivinde
yer alıyor. 

Anadolu Üniversitesi Rock Kulü-
bü, “Bir Metalcinin Yolculuğu” isim-
li belgesel filminin gösterildiği bir
etkinlik düzenledi. Antropolog ve
müzik süpervizörü Sam Dunn tara-
fından 2006 yılında çekilen belge-
selde, metal müziğin ortaya çıkışı
ve gelişimi, metal müzik severlerin
bakış açısıyla ele alınıyor. Rock Ku-
lübü Başkanı Murat Aşar gösterim
öncesi yaptığı konuşmada, belgese-
li göstermelerinin temel amacının
metal müziğin ne olup ne olmadı-
ğını anlatabilmek olduğunu söyle-
di. İnsanların metal müziğe pek de
olumlu yaklaşmadığını belirten
Aşar, bu bakış açılarının değişebile-
ceğini vurguladı. 

İletişimci 
gözüyle
Azerbaycan

Bir metalcinin
yolculuğu

Güzel Sanatlar Fakültesi Gra-
fik Bölümü’nden Öğr. Gör. Ebru
Baranseli ile öğrencileri Hasan
Tolga Özbakır ve Fatih Mehmet
Yılmaz’ın “Norveç Fotoğrafları”
adlı sergisi, 12 Mart günü Kü-
tüphane ve Dokümantasyon
Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. 

Ebru Baranseli, serginin, Eras-
mus Link kapsamında Norveç
Volda Üniversitesi ile birlikte yü-
rütülen “Dijital Günlük Projesi”
için çekilen fotoğraflar arasın-
dan bir derleme olduğunu söy-
ledi. Baranseli, fotoğraflar için
“Kontrastları olan bir ülke ola-
rak Norveç’te dikkatimizi çeken
şeyler” ifadesini kullandı. Tolga
Özbakır ise “Bugün gördüğü-
müz fotoğraflar aslında o an çe-
kilmiş anılardır” dedi. Sergi fikri-

nin, daha çok öğrencileri Hasan
Tolga Özbakır ve Fatih Mehmet
Yılmaz’ dan çıktığını belirten Ba-
ranseli, “Fotoğrafları hem değer-

lendirdik hem paylaştık. Güzel
ve heyecanlı bir paylaşım oldu”
şeklinde konuştu. Sergi, 23
Mart’a kadar görülebilir.

Norveç’i Anadolu’ya taşıdılar
Gülay ACAR

Anadolu Üniversitesi, 10 Mart
günü Süheyl ve Behzat Uygur
kardeşlerin rol aldığı Güldüren
Şüphe adlı tiyatro oyununa ev
sahipliği yaptı. Sinema Anado-
lu’da sahnelenen ve Eskişehirlile-
rin yoğun ilgi gösterdiği oyunda,
iç tasarım yapan iki kadının, beş
milyon dolarlık bir siparişi alabil-
mek için ürünlerini bir işadamı-
na bir otel odasında sunmaları
ve eşlerinin yaptıklarından ha-
bersiz, kocaların da aldatıldıkları-
nı düşünerek otele gelmeleri so-
nucu yaşananlar anlatılıyor.

‘Güldüren
Şüphe’

Özellikle  mizah yüklü medya
eleştirileriyle tanınan gazeteci ve
televizyoncu Metin Uca “Türküm,
Doğruyum, Konuşkanım” adlı tek
kişilik gösterisini 11 Mart’ta Sine-
ma Anadolu’da sergiledi. Yakla-
şık iki buçuk saat süren
gösteride dünyanın
ve Türkiye’nin
gündeminde
yer alan önemli
konuları ko-
mik bir üslup-
la ele alan Uca,
izleyenlere ke-
yifli anlar yaşattı.
Uca, 1999 yılında
başladığı ve kendisini
geniş bir izleyici kitlesine tanı-
tan “Metin Uca’yla Günaydın
Türkiye” programının formatına
benzer şekilde, yazılı ve görsel
basında çıkan haberleri kendine

özgü tarzıyla yorumluyor.
Metin Uca, gösterinin Türkiye’de

çok seslilik görünümü altında da-
yatılan tek sesliliğe bir tepki oldu-
ğunu söyledi. Artık yalnızca sahne-
de bir şeyler söyleme şansının ol-

duğunu belirten Uca, tel-
evizyon kanallarında

sabah programı
yapma olanağının
kalmamasının
kendisini yarış-
ma programı su-
nucusu olmaya

ittiğini dile getirdi.
Eskişehir’in bir çok

anlamda farklı ve özel
bir kent olduğunu kayde-

den Uca, bunda özellikle Anadolu
Üniversitesi’nin etkili olduğunu ve
kent ile üniversite arasındaki ilişki
konusunda Eskişehir’in en güzel
örneği oluşturduğunu ifade etti.

Metin Uca ile ‘Türküm, 
Doğruyum, Konuşkanım’ 

ETKİNLİK 

PROGRAMI

Öğr. Gör. Baranseli ve öğrencilerinin sergisinde Volda Üniversitesi ile
yürütülen ‘Dijital Günlük Projesi’ kapsamında çekilen fotoğraflar yeralıyor.
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Anadolu Üniversitesi Futbol Ta-
kımı, Pazar günü Eskişehir Süper
Amatör Ligi şampiyonluğu için
Odunpazarı Belediyespor ile karşı-
laşacak.

Bu yıl dördüncüsü oynanan Es-
kişehir Süper Amatör Futbol Li-
gi’nde şampiyonluk ipini göğüsle-
yecek ekip Odunpazarı Belediyesi
ile Anadolu Üniversitesi arasında
oynanacak karşılaşamadan sonra
ortaya çıkacak. 

Üç puan gerekiyor
Pazar günü saat 13.30’da Nec-

det Yıldırım Futbol Sahası’nda oy-
nanacak karşılaşmada ekibimize
şampiyonluk için galibiyet gereki-
yor. Beraberlik halinde ise şampi-
yonluk Odunpazarı Belediyesi’nin
olacak. 

Son hafta öncesi Odunpazarı 26
puan ile lider durumda bulunu-
yor.    Anadolu Üniversitesi ise 24
puana sahip. Geçen hafta Otosan’ı

90+1’de Süleyman’ın golüyle mağ-
lup eden takımımızın bu golünün
anlam kazanabilmesi için hafta
sonundaki Odunpazarı Belediyesi

maçını mutlak kazanması gereki-
yor. 

Anadolu Üniversitesi ilk kez
2003-04 sezonunda oynanan Eski-
şehir Süper Amatör Ligi’nde Bur-
han Tözer yönetiminde mutlu so-
na ulaşmıştı. 

Süper Amatör Lig’de 2004-05 ve
2005-06 sezonlarında Çiftelerspor
şampiyon olmuştu. 

Anadolu Üniversitesi Teknik Di-
rektörü Öğr. Gör. Evrensel Heper,
tek düşüncelerinin şampiyonluk
olduğunu ifade etti. Heper, takım
olarak Odunpazarı’ndan daha iyi
bir ekip olduklarını ve şampiyon-
luğa ulaşacaklarını söyledi.

Heper, iyi bir takım ruhu yaka-
ladıklarını söyleyerek, bu  şampi-
yonluğu son haftaya kadar kova-
lamalarında  etkili olduğunu be-
lirtti.

Şenlik
kuraları 
çekiliyor

Türkiye 2.Ligi’nde mücadele
eden Anadolu Üniversitesi Bas-
ketbol Takımı, rakibi Adana De-
mirspor’un ligden çekilmesi ne-
deniyle haftayı 20-0’lık galibiyet
ile kapatarak 9 maç sonra galip
geldi. Anadolu Üniversitesi en
son Gölcük Belediyesi deplasma-
nında galip gelmişti. Böylece
Anadolu Üniversitesi, 21 maç so-
nunda ligdeki ikinci galibiyetini
hükmen almış oldu.Takımımız,
önümüzdeki hafta İzmir deplas-
manında 18 Mart günü Aliağa
Belediyesi ile karşılaşacak. 

Bahar Şenlikleri’nin kuraları
21 Mart Çarşamba günü Ana-
dolu Üniversitesi Spor Salonu
Toplantı Odası’nda çekilecek.
Takım sporlarında karşılaş-
malar geçen yıl olduğu gibi
eleme usulüne göre oynana-
cak. Futbol karşılaşmaları sa-
dece çim sahada yapılacak.
Halı saha futbol karşılaşmala-
rı bu yıl şenlik kapsamında
yer almayacak. 

Basketçiler
hükmen 
galip

Gençler 
Adanır’ı
farklı geçti

Eskişehir A Gençler Ligi’nde
mücadele eden Anadolu Üniver-
sitesi Futbol Takımı, 11 Mart gü-
nü Adanırspor ile karşılaştı. Celal
Sölpük Futbol Sahası’ndaki kar-
şılaşmanın ilk yarısını ekibimiz
Ahmet’in golleriyle 2-0 önde ka-
pattı.İkinci yarıda Adanırspor
durumu 2-1 yaparak umutlandı.
Hakan aradaki farkı tekrar ikiye
çıkaran isim oldu. Karşılaşmanın
sonlarına doğru perdeyi açan
Ahmet, kişisel gayretleri ile getir-
diği topu filelere göndererek
perdeyi kapattı. Ahmet karşılaş-
mada attığı üç gol ile yıldızlaştı.
Karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan
Anadolu Üniversitesi, böylece
geçen haftaki farklı DSİ Bents-
por mağlubiyetini de unuttur-
muş oldu. 

Taner AYYILDIZ

2.Lig Play-off yarı final karşılaş-
maları 9-11 Mart tarihleri arasın-
da İstanbul Burhan Felek Spor Sa-
lonu’nda yapıldı. Anadolu Üniver-
sitesi Bayan Voleybol Takımı, ilk
gün Bursa Nilüfer Belediyesi’ni
uzatmaya giden karşılaşmada 3-2
mağlup etmeyi başardı. İkinci gün
Anadolu Üniversitesi, ligde iki
maçta da 3-0 yenildiği Ankara Ec-
zacı’yı 3-0 mağlup ederek final
grubuna çıkma yolunda büyük
bir avantaj elde etti. İkinci gün
sonunda takımımız 5 puan ile
grubunda ilk sıradaydı. Son gün
takımımız, final niteliği taşıyan

karşılaşmada Selçuk Üniversite-
si’ne 3-1 yenilerek grup karşılaş-
malarını 5 puanla bitirerek final

grubuna çıkma şansını yitirdi.
Selçuk Üniversitesi bu galibiyetle
puanını 6’ya çıkardı ve grubu li-

der olarak bitirdi. 
Anadolu Üniversitesi’nin gruptan

çıkması için Ankara Eczacı’nın son
maçta Nilüfer Belediyesi’ne karşı
puan kaybetmesi gerekliydi. Anka-
ra Eczacı, Nilüfer Belediyesi’ni 3-1
yenerek puanını 6’ya çıkardı ve
adını final grubuna yazdırdı. Grup
karşılaşmaları sonunda Anadolu
Üniversitesi, ilk maçta Nilüfer Be-
lediyesi’ne verdiği puanı çok ara-
dı. Eğer Anadolu Üniversitesi, ilk
maçta rakibini 3-2 yerine 3-1 yen-
miş olsaydı final grubuna kalan
ikinci takım olacaktı. Nilüfer Bele-
diyesi ilk karşılaşmada Anadolu
Üniversitesi’nden aldığı tek puan
ile grubu son sırada tamamladı. 

Bayan voleybolculara yazık oldu
Taner AYYILDIZ

Bu sevinç yarım kalmasın!

Anadolu, lideri durduramadı 
Türkiye Hentbol Federasyonu,

2006-2007 Hentbol Sezonu Bayan-
lar Süper Lig müsabakalarına hafta
sonu oynanan karşılaşmalar ile de-
vam edildi. Anadolu Üniversitesi,11
Mart Pazar günü, daha önce oyna-

dığı 11 maçın hepsini kazanan, lider
Milli Piyango ile karşı karşıya geldi. 
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan
maça, kaleci Şenay, Bilge, Gamze,
Seda, Asiye, Fatma ve Neriman ye-
disi ile başlayan Anadolu Üniversi-
tesi, ilk dakikalarda rakibiyle başa
baş bir mücadele ortaya koydu. 

Maçın 18. dakikasına 10-9 önde gi-
ren Anadolu Üniversitesi bu dakika-
dan sonra rakibinin ataklarına kar-
şılık vermekte zorlandı. İlk yarı Milli
Piyango’nun 17-14’lük üstünlüğü ile
tamamlandı. İkinci yarıya daha atak
bir oyunla başlayan Anadolu Üni-
versitesi, tekrar aradaki farkı kapat-
maya çalışsa da, Milli Piyango raki-
binin kendisini yakalamasına izin
vermedi ve maç sonunda 36-30‘luk
skorla gülen taraf oldu. Böylece Mil-
li Piyango, ligde çıktığı 12’nci ma-
çından da galibiyetle ayrılarak pua-
nını 24’e çıkarttı. 
Milli Piyango oyuncusu Yeliz, attığı
12 sayı ile maçın en golcü oyuncusu
olurken, Anadolu Üniversitesi’nin
en çok sayı kaydeden oyuncusu ise
10 sayıyla Asiye oldu. Anadolu Üni-
versitesi Antrenörü Sinan Öner,
maçtan sonra yaptığı açıklamada,
oyuncularını sergiledikleri perfor-
manstan dolayı kutladı ve hedefleri-
nin ligi ilk beş içerisinde bitirmek ol-
duğunu söyledi.

Küçük Kızlar Hentbol Ligi, hafta so-
nu yapılan karşılaşmalarla sona erdi.
Ligin son maçında, Osmangazi Üni-
versitesi ile Anadolu Üniversitesi, 11
Mart günü, Gökmeydan Spor Salo-
nu’nda karşı karşıya geldi. Anadolu
Üniversitesi, şampiyonunun belirle-
neceği maça Burcu, İpek, Kumsal,
Elif, Damla, Seda ve Sultan yedisi ile
başladı. Maçın ilk yarısı iki takımın
karşılıklı sayıları ile 5-5 sona erdi.
İkinci yarıda ise Osmangazi Üniversi-
tesi’nin sert savunması  maçın gidi-
şatını değiştirdi. Anadolu Üniversite-
si, rakibinin etkili savunması sonu-
cunda skora gitmekte zorlandığı gibi
kalesinde de ardı ardına goller gör-
dü. Böylece maçı  17-10 kaybetti. Bu
sonuç ile Osmangazi Üniversitesi, Kü-
çük Kızlar Hentbol Ligi’ni şampiyon
olarak tamamladı ve Türkiye Yarı Fi-
nalleri’nde Eskişehir’i temsil etmeye
hak kazandı.

Hentbolcular
ikincilikle
yetindi

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı pazar günü  şampiyonluk maçına çıkacak.

Bayan voleybol takımımız play-off maçlarında elenerek 1.Lig’e çıkma şansını yitirdi.

Ahmet SİNAV

Bayan 
hentbolcularımız 

lider karşısında 
tutunamadı.



� İlkokul günlerim sanki daha eğ-
lenceliydi. Sanırım çocukken hiç so-
rumluluk almadan yaşadığımız için
böyle düşünüyorum. Sonra herkes
daha rahattı. O günleri düşündü-
ğümde, o zaman yaşamak daha ko-
laymış gibi geliyor. Mahallemizdeki
arkadaşlarımla top oynayıp, sınıf ar-
kadaşım Selime’yi görmek mutlu bir
gün geçirmek için yeterliydi. Çocuk-
ken yaşanılan herşey çok güzel geliyor bana. İnsanın aklında kö-
tü bir anı kalmıyor. Şimdiyse her şey karmakarışık. Sanki içimiz-
deki en önemli parçayı geçmişte biryerlerde bırakmış gibiyiz.
Şarkının dediği gibi “Masum değiliz hiçbirimiz!”

Şener Çelik Güzel Sanatlar Fakültesi

� Bu sorunun cevabı sorunun ken-
disinde saklı. Bence özlenen yalnız-
ca ve yalnızca geçmiştir. Özledikleri-
mizin sayısı, geçmiş zamanları ne
şekilde değerlendirdiğimizde gizli-
dir. Geçmiş aslında masumiyetin ko-
runaklı dünyasıdır. O yüzden en çok
çocukluk özlenir. Çocuk olmak ve bu
dünyanın çirkinliklerinin farkında ol-
madan doyasıya oyun oynamaktır insanların özlemini çektiği.
Bende özlüyorum tabii ki çocukluk günlerimi. Sorumluluğumun
daha az olduğu, umutların hep canlı olduğu, bir an önce büyü-
mek istenen, hep sevildiğiniz o gelmeyecek günleri.

Yunus Emre Özbay Hukuk Fakültesi

� Çocukluğumu özlüyorum. O yıl-
lara dönmeyi çok isterdim çünkü
hiçbir sorumluluğum yoktu. Sa-
bahtan akşama kadar arkadaşla-
rımla oynar, eve dönmemek için
binbir bahane uydururdum. Ama
artık her şey çok farklı ve bunu dü-
şündükçe kendimi kötü hissediyo-
rum. Geçen her gün bir daha dön-
memek üzere ellerimizin arasından kayıp gidiyor; eksilte ek-
silte varlığımızı yıllar, geçiyor...

Aida Ehsani Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Geçmişte
en çok 

neyi 
özlüyorsunuz?

� Her insanın geçmişinde iyi kö-
tü anıları vardır. Benim de geç-
mişimde renkli günlerle geçti.
Resim yapmak , film izlemek ve
çocukluk anılarım... Belki bunla-
rı şimdi de yapabilirim fakat eski
günlerdeki mutluluğu ve hazzı
alamam. Her şey zamanında gü-
zel bence. Herkes yaşadığı gün-
leri çok güzel geçirmeye çalış-
malı. En kötü an bile uzun bir zaman sonra hatırlandığın-
da hüzünlü bir gülümseme bırakır.

Kadir Kolkan Edebiyat Fakültesi

� 1200-1600 yılları arasında
Anadolu’da bir yaşantı sürmek is-
terdim. Öz kültürümüzün daha
bozulmadığı, insanların kendi e-
meklerinin karşılığını alabildiği,
teknoloji ve çağdaşlık uğruna kan-
ların dökülmediği, her şeyin doğal
olduğu, en azından gücün kişilerde
olduğu yıllarda yaşamak isterdim.
Bir de çocukluğuma yeniden dön-
mek isterim: Cumartesileri tüm gün top oynadığım sokaklara,
eriklerine daldığımız arka bahçelere, pazar sabahlarının çizgi
filmlerine, kişinin özgür olduğu, biçimlendirilemediği, uçarı o
yarı gerçek yarı hayal zamanlara...

Volkan Tunalılı Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

� Hiçbirşeyi umursamadan yaşa-
mayı, sokakta dilediğim gibi oyun-
lar oynamayı, tv izleyerek koltukta
uyuyakalmayı özlüyorum. Bunla-
rın dışında geçmişimde özlediğim
pek bir şey yok. Geçmişte yaptığım
şeylere “ İyi ki yapmışım” diyorum.
İçimde ukde kalmadı. Mutlu yaşa-
dığıma inanıyorum. Bu yüzden öz-
lemini duyduğum fazla bir şey yok.
İyi ki yapmışım, yaşamışım. Yaptığım hiç birşeyden pişmanlık
duymuyorum. Ama geçmiş, dışı sedefli, içi büyülü bir inci ku-
tusudur ki ruhumuzun en güzel yanını saklar.

Serpil Sedef Yağcı Endüstriyel Sanatlar Y.O.

� En çok çocukluğumu, ilkokulu,
ortaokul yılarımı özledim. Dert
yok! Tasa yok! En büyük soru-
num mahalle maçında kaç gol
atabileceğimdi. Balkonun altında
anneme “ Anne salçalı ekmek
sarkıtsana” diye bağırmam. Ce-
vap olarak da bana: “ Çık evde
ye” demesini ve benim annemi
ikna etme çabalarımı özlüyorum. Masumiyetin cam bir bı-
çakla sonsuza kadar çizilmediği, ömrün kelebek  kadar kı-
sa olan kısmını özlüyorum.

Volkan Tutay Fen Fakültesi

� En çok geçmişteki arkadaşlık
ilişkilerimi özlüyorum. İnsanlar
eskiden çıkar gözetmeksizin ar-
kadaşlıklar kurarken şimdi ar-
kadaşlıklar daha çok menfaat
üzerine kuruluyor. Hatta hiç
sevmediği insanlarla bile men-
faat uğruna iyi ilişkiler kurmaya
çalışıyorlar. Eski saf arkadaşlık-
lar, eski dayanışmacı komşu-
luklar, birbirinin yardımına koşan akrabalar nerde?

Uğurhan Özöğüt Mühendislik Mimarlık Fakültesi

� Geçmişimde en çok özlediğim
dönem çocukluk yıllarım. Keşke
elimde olsa da yeniden çocuk ola-
bilsem. Hiçbir şeyin farkında ol-
mayıp da şen şakrak oynayabil-
sem. Çünkü çocukluk dönemi iş
kaygısının olmadığı, sınıf geçme
derdinin olmadığı bir dönemdi.
Hayatta tek istediğim şey güzel
bir oyuncağa sahip olmaktı. Her şeye rağmen hayat yine de
güzel. Eminim bir gün bu yılları da arayacağım. Çocukluk bir
an olur biter. O bittikten sonra geçmiş hep güzel kalandır.Ço-
cukluğu bitiren kalbin çizildği o uğursuz andır. Sonra ne sen
aynı olursun; ne yeni zamanlar. Çünkü kırılmışsındır bir kere
ve büyümüşsündür artık.

Betül Olmaz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
� Çocukluğumdaki heyecanla-
rım, annemin sokakta fazladan bir
saat daha oynamama izin verdi-
ğinde yaşadığım sevinci, bayram
sabahları bir gece öncesinden
özenle hazırladığım yeni kıyafet-
leri giyinmek için yaşadığım sabır-
sızlığı, çocukluk arkadaşlarımın
çocukluk hallerini, Susam Soka-
ğı’nı ve pazar akşamları yayınlanan Bizimkiler dizisi başladı-
ğında ertesi gün okul olduğunu unutup yaşadığım garip hüz-
nü,  büyük bir çoğunluk gibi lise yıllarımı ve öğle tenefüsle-
rinde  yediğim en lezzetli salamlıyı, kısacası birçok şeyi özle-
dim o günlerden.

Yasemin Kulakoğlu İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

� Geçmişte özlenecek çok şey ol-
masına rağmen onların eksikliğini
hissetmenin bugüne haksızlık ol-
duğunu düşünüyorum. Ama ruhu-
muzda adımlarımız gibidir ileriye
bir adım atsa geride bıraktığına,
koptuğuna kavuşmak ister. Ben
de hesapsızca kahkaha atıp sak-
lambaç oynamayı, not kaygısı ol-
madan kitap okumayı, tatil ekra-
nındaki çizgi filmleri, üç afacan sincaptan adı Alvin olanı, kap-
samlı paylaşımların yaşandığı uzun buluşmaları… Ve bir de
yemekhanenin poşetlenmemiş çatal kaşığını özlüyorum.

Aytül Köklü Hukuk Fakültesi

� Ben Eskişehir’e Alanya’dan
geldim. Alanya Eskişehir’e göre
çok farklı bir yer olduğu için Eski-
şehir’in yaşamına çok zor alış-
tım.O yüzden arkadaşlarımı ve
tabi ki Alanya’nın o güzel gece
hayatında eğlenmeyi özlüyo-
rum.Çocukluğumu  dönecek
olursak her şeye çocukça bak-
mayı, o naifliği özlüyorum. Yaş-
landığımda da üniversite yıllarımı özleyeceğim. Zaman
hep bizden götürüyor. Aldıklarının karşılığında ise verdiği
sadece yaşanmışlığın kırışıklıkları.

Bertan Odabaşı Eskişehir Meslek Y.O.

� Lise hayatıma geri dönmek ister-
dim. Neden mi? Ortaöğretim başarı
puanı için. Keşke o zamanlar biraz
daha çalışsaydım da puanım yüksek
gelseydi. Ama “keşke”lerle yaşanmı-
yor. Diğer arkadaşlarım benden on
beş puan önde başladılar yarışa. Bu
arayı kapatana kadar bayağı bir zor-
landım. Liselilere tavsiyem okul gün-
lerini değerlendirsinler. En çok, yaza-
rın dediği gibi, bize ait olan o anı özleriz. Hiç bilmeden içinden
geçtiğimiz anları... Herkesin muhakkak böyle bir anı vardır.

Kenan Aytekin Eğitim Fakültesi

� Geçmişimde en çok özlediğim
yıllar ortaokul yıllarım. Birlikte
büyüdüğüm çocukluk arkadaşla-
rımla olduğum için paylaşımları-
mız çok daha fazlaydı. O zamanlar
şimdiki gibi kaygılarım bu kadar
fazla değildi. Aileme daha fazla
vakit ayırabiliyordum. Şimdi öz-
gür olsam da o günlerde daha çok
eğleniyordum. Bazen o zamanların geride kaldığını düşün-
mek beni üzse de şimdinin keyfini çıkarmaya çalışıyorum.
Çünkü gelecekte de bu günlerin geride kaldığını düşünerek
üzülmek istemiyorum.

Sinem Dabaoğlu Fen Fakültesi

Editör: Araş. Gör. Çağdaş CEYHAN / Tasarım: Bahadır AYHAN
Röportaj ve fotoğraflar:Burcu Bayraktar-Hatice GÖLCÜ-Berk ÜTKÜ ÖĞRENCİ GÖRÜ ŞLERİ AnadoluHaber



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


