
TÜBİTAK ödüllerinden 
ikisi Anadolu’nun oldu

ÖĞRENCİLERE SORDUK: 
Üniversitemizdeki kültür-sanat etkinlikleri
konusunda beklentileriniz nelerdir?

Öğr. Gör. Kenan ŞANLIER: 
“Bir yılda 1100 etkinlik
gerçekleştirdik.”

Prof. Dr. Neşe KIRIMER
“Bİtkisel tedavi modern
tıbbın yerini tutmamalı” ➤ 8

Anadolu Haber

nelerhafta
var?
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Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer

➤ 5

■ Sivil Havac›l›k Yüksekokulu
Pilotaj Bölümüne ön kay›tlar
22-24 A¤ustos tarihlerinde,
09.00-17.00 saatleri aras›nda ‹ki
Eylül Kampusü Sivil Havac›l›k
Yüksekokulu’nda yap›lacak.

DUYURU

➤

➤ 4

Bu

14 A¤ustos Pazartesi

Ekserji Çal›fltay›
Yer: Kongre Merkezi
K›rm›z› Salon 

ÇALIfiTAY

‹KT‹SAD‹ ve ‹dari Bilimler
Fakültesi ‹ktisat Bölümü ö¤-
rencileri art›k State University
of New York Cortland Colle-
ge’de iki y›l ö¤renim görebil-

me flans›-
na da sa-
hip oldu.
‹ k t i s a t

Uluslararas› Lisans Proram›
2006-2007 ö¤retim y›l›nda
bafllayacak ve programa kay›t
yapt›ran ö¤renciler iki y›l Ana-
dolu Üniversitesi’nde iki y›l da
ABD’de okuyarak çifte diplo-
ma sahibi olabilecek.

➤ HABERİ 6’DA

ÜN‹VERS‹TEM‹Z Bitki ‹laç ve Bilimsel Araflt›rma Mer-
kezi Müdürü ve Fen Fakültesi ö¤retim üyesi Doç. Dr.
R›dvan Say ile Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Malze-
me Bilimi ve Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyesi
Doç. Dr. Ender Suvac› TÜB‹TAK ödülle rine lay›k
görüldü. Ö¤retim üyelerimiz ödüllerini 
Aral›k ay›nda düzenlenecek törenle alacak.

Devam› 6. Sayfada 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma
Kurumu’nun 2006 Y›l› Teflvik Ödülleri sa-

hiplerini buldu. Ödüllerden
ikisini Anadolu Üniversitesi
ö¤retim üyeleri Doç. Dr. Say
ve Doç. Dr. Suvac› kazand›.

İktisatçılara çifte diploma

Katı atıklardan 
öğrenciye burs
ANADOLU Üniversitesi kam-
puslerinde günde yaklafl›k 5
ton kat› at›k toplan›yor. Geri
dönüfltürülen at›klar ö¤renci-
lerimize burs olarak geri dö-
nüyor. Bu y›l haziran ay› itiba-
riyle 157 ton at›k toplanarak  8
bin YTL  gelir elde edildi.   

Anadolu Haber, üniversite-
miz ö¤retim eleman›, mezun
ve ö¤rencilerini görüfllerini
paylaflmaya davet ediyor. 300
kelimeyi aflmayan yaz›lar›n›-
z› foto¤raf›n›zla birlikte “ha-
ber@anadolu.edu.tr” adresi-
ne bekliyoruz. 

KÖfiE YAZISI ÇA⁄RISI➤

Küçük yüzücülerin havuz keyfi
ANADOLU Üniversitesi Kapal› Yüzme Ha-
vuzu’nun 6-16 yafl çocuk ve gençlere yöne-
lik gerçeklefltirdi¤i yüzme yaz kurslar›na
gösterilen ilgi artarak devam ediyor. Ço-

cuklar›n sa¤l›k ve sosyal geliflimlerinin sa¤-
lanmas› amac›yla düzenlenen kurslarda
910 kifli yüzme e¤itimi al›yor.

Haberi 2. Sayfada

➤

■ E¤itim Fakültesi Güzel Sanat-
lar E¤itimi Bölümü Resim ‹fl Ö¤-
retmenli¤i Program›’na ön kay›t-
lar 10-16 2006 A¤ustos tarihleri
aras›nda Yunus Emre Kampusü
E¤itim Fakültesi’nde yap›lacak.

DUYURU➤

Doç. Dr. Ender Suvac› ve Doç. Dr. R›dvan Say üniversitemizin gururu oldu

➤ HABERİ 3’TE

Çocuklara önce s›rt üstü ya da ser-
best stil, daha sonra ise kelebek ve
kurba¤alama stilleri ö¤retiliyor.



ya
fla

m
An

ad
ol

u
Ha

be
r

2
Sa

yf
a 

Ed
itö

rü
:

Ar
afl

. G
ör

.
Ça

¤d
afl

 C
EY

H
AN

Anadolu Üniversitesi Bas›mevi’nde 3500 adet bas›lm›flt›r.                        ISSN 1302-0005                     Bas›m tarihi: 11 A¤ustos 2006                    Say›: 384

Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampusü, Medya Merkezi, 26470 Eskiflehir             Tel: 0-222-335 05 80 / 1790 Faks: 0-222- 330 74 40            E-posta: haber@anadolu.edu.tr

Sahibi:
Rektör Prof. Dr. Fevzi SÜRMEL‹

Genel Yay›n Yönetmeni:
Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN

Medya Merkezi Koordinatörü:
Doç. Dr. Ali Murat VURAL

Yaz› ‹flleri Müdürü:
Doç. Dr. Erkan YÜKSEL

Yay›n Editörleri:
Uzm. Ufuk TOZEL‹K

Arafl. Gör. Ça¤dafl CEYHAN

Sorumlu Müdür:
Prof. Dr. Halil ‹brahim GÜRCAN

Görsel Yönetmen: 
Yard. Doç. Dr. Sibel ONURSOY

Ö¤r. Gör. Cemalettin YILDIZ

Haber Merkezi Koordinatörü:
Yard. Doç. Dr. Haluk B‹RSEN

HABER MERKEZ‹ : 
(222) 335 05 80  2496 - 2497

Yay›n Türü:Yerel süreli yay›n

Üniversite
öğrencileri
politikacıya
güven 
duymuyor

ANADOLU Üniversitesi
Halk Danslar› Toplulu¤u
Belçika’ da düzenlenen Ulus-
lararas› Folklor Festivali’ne
kat›ld›. 7-14 Temmuz günleri
aras›nda gerçeklefltirilen fes-
tivalde, 8 ülkeden 10 ekip
gösteri sundu.
Üniversitemiz Halk Danslar›
Toplulu¤u festivalde çeflitli
yörelerden oyunlar›n yer al-
d›¤›  gösterilerde alt› kez sah-
neye ç›kt›. Belçika’ya 40 kifli-

lik ekiple giden topluluk, fes-
tivalde Ad›yaman, Trakya,
Mu¤la Zeybek, Trabzon ve
Bolu yörelerinin oyunlar› ile
K›skanç adl› oyunu sahnele-
di. Festivalin final gösterisini
de Anadolu Üniversitesi Halk
Danslar› Toplulu¤u yapt›. 
Halkbilim Arafltrmalar› Mer-
kezi Müdürü Prof. Dr. Yavuz
K›l›ç, her y›l yurtd›fl›nda bir
festivale kat›ld›klar›n› belirte-
rek, yedi y›l önce de ayn› fes-
tivalde gösteri yaptklar›n› ve
bu y›l da ald›klar› davet üze-

rine Belçika’ya gittiklerini
söyledi. Prof. Dr. Yavuz K›l›ç,
“Bizim amac›m›z festivaller-
de sadece gösteri yapmak
de¤il, birçok kültür tan›ma
aç›s›ndan da önemli. Belçi-
ka’da kat›ld›¤›m›z festivalde
dünyan›n her yerinden, he-
men hemen bütün k›talar-
dan ekipler vard›. Hem onla-
r› tan›mak, hem de kendi
kültürümüzü onlara tan›t-
mak aç›s›ndan önemli göste-
riler yapt›k” dedi. 
Kat›ld›klar› her festivalde

Türk halk danslar›n›n ayr›
bir yere koyuldu¤unu söyle-
yen Prof. Dr. Yavuz K›l›ç,
“Bir çok ülkeden gelen top-
luluklar hemen hemen ayn›
kostümle bir ya da iki dans
gösterisi yap›yorlar. Ancak
biz oraya kültürümüzde
olan zenginliklerle gidiyo-
ruz. Öyle olunca, etkili olu-
yoruz ve iz b›rak›yoruz. Fes-
tivalde komite, final gösteri-
sini sekiz ülke aras›ndan bi-
ze b›rakt›. Festivali biz ka-
patt›k” fleklinde konufltu.

Nuran ‹LTER

FEN Fakültesi ‹statistik
Bölümü ö¤rencilerinin
gerçeklefltirdi¤i araflt›r-
ma, üniversite ö¤rencile-
rinin politikac›lar› güve-
nilir bulmad›¤›n› ortaya
koydu. Ö¤rencilerin yar›-
dan fazlas› da siyasetin
ç›kar arac› olarak kulla-
n›ld›¤›na inan›yor. 

190 KATILIMCI

‹statistik Bölümü ö¤-
rencileri, Yard. Doç. Dr.
Zerrin Aflan yönetimin-
de örgün ö¤rencilerin
siyate olan ilgisi  ve bil-
gi birikimini araflt›rmak
amac›yla bir anket ça-
l›flmas› yapt›. Ankete
18– 30 yafl aras›  75’i k›z
115’i erkek toplam 190
Anadolu Üniversitesi
ö¤rencisi kat›ld›. 

E⁄‹T‹M YETERS‹Z

‹flte anketin ortaya ç›kar-
d›¤› ilginç sonuçlar:

“Üniversite ö¤rencisi ola-
rak siyaset görüflünüzü
aç›klamaktan çekinir mi-
siniz?”  sorusuna ankete
kat›lanlar›n yüzde 16.3’ü
“çekinirim”, yüzde
83.7’si  ise “çekinmem”
yan›t›n› verdi. Ö¤rencile-
rin yüzde 90.5’i “Siyaset-
çilerin e¤itim durumunu
yeterli buluyor musu-
nuz?” sorusunu “Hay›r”
diye cevaplarken, ankete
kat›lan 190 ö¤rencinin
yüzde 92.1’i siyasetçileri
güvenilir bulmad›klar›n›,
yüzde 7.9’u Türk politi-
kac›lar›n› yeteri kadar
güvenilir bulduklar›n›
söyledi.

‘ÇIKAR ARACI’

“Siyasetin  bir ç›kar arac›
olarak kullan›ld›¤›na
inan›yor musunuz” soru-
sunu 190 ö¤rencinin
yüzde 56.3’ü “kesinlikle
inan›yorum”, yüzde
38.4’ü “inan›yorum”,
yüzde 2.6’s›  “fikrim
yok”, yüzde 2.2’si “inan-
m›yorum”, 0.5’i  “kesin-
likle inanm›yorum” diye
yan›tlad›.

Hem öğreniyorlar
hem eğleniyorlar

Kapanış gösterisi Anadolu’dan

ANADOLU Üniversitesi Ka-
pal› Yüzme Havuzu’nun 6-16
yafl çocuk ve gençlere yönelik
gerçeklefltirdi¤i yüzme yaz
kurslar›na gösterilen ilgi arta-
rak devam ediyor. 

Çocuklar›n sa¤l›k ve sosyal
geliflimlerinin sa¤lanmas›
amac›yla düzenlenen kurs-
larda 910 kifli yüzme e¤itimi
al›yor. 

Kurslar›n 20 Haziran’da bafl-
lad›¤›n› ve dört dönem halin-
de devam etti¤ini belirten

Havuz Müdür Yard›mc›s›
Okutman Yavuz Dal, e¤itime
12 kifliden oluflan 84 grupla
devam edildi¤ini söyledi. Ço-
cuklar›n yüzme ö¤renirken
d›flar›da olduklar›ndan daha
güvende olduklar›n› kayde-
den Dal, “Yüzme yaz kursla-
r›nda, 18 yüzme antrenörü
görev yap›yor. 

Burada çocuklar hem yüzme
hem de grup dinami¤ini ö¤-
reniyor. Çocuklara öncelikle,
eskiden kalma dereye atma
gibi yöntemlerle de¤il, su
korkusunu yaflamadan suya
al›flmas›n› sa¤layarak yüzme

ö¤retiyoruz.  Bir sonraki afla-
mada da suda nas›l kal›naca-
¤›n›, son aflamada ise suda
ilerlemesini ö¤retiyoruz.
Yüzme ö¤retirken çocu¤un
durumuna göre ilk olarak s›rt
üstü ya da serbest stili, daha

sonra ilerleme kaydedenlere
kelebek ve kurba¤alama stili-
ni ö¤retiyoruz. Yaz kurslar›-
n›n yan› s›ra, tak›m sporcula-
r›, yetiflkinler serbest saat ve
e¤itim gruplar›n›n çal›flmala-
r› da devam ediyor” dedi.

‹smail ‹LKSELV‹

Kursa kat›lan çocuklar modern  yöntemlerle yüzme ö¤reniyor.

Halk Danslar› Toplulu¤u, her gösteride 
oldu¤u gibi Belçika’da da büyük ilgi gördü.
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Hukuk
mezunları
buluşuyor

Hukuk
Fakültesi
ABD’de

HUKUK Fakültesi’nden
11 ö¤retim eleman› Ame-
rika Birleflik Devletleri’nin
Baltimore kentinde 5-10
Temmuz günlerinde Hu-
kuk ve Toplum Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen
Hukuk’un Hedefleri sem-
pozyumuna kat›larak bil-
diri sundu. Her y›l düzen-
lenen sempozyumda bu
y›l  hukuk devleti, yeni
toplumsal hareketler ve
hukuk, popüler kültür ve
globalleflme gibi konular
yer ald›. Sempozyuma
Türk grubu olarak kat›lan
Anadolu Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi, Hukuk
Devleti bafll›kl› konu alt›n-
da çal›flmalar›n› sundu-
lar.Türkiye ad›na ilk kez
oturumun aç›ld›¤› sem-
pozyumda  Türkiye, Tür-
kiye ‘de Demokrasi ve Hu-
kuk  Devleti ad›n› tafl›yan
konu ile ilgili iki ayr› otu-
rumda  ele al›nd›.

HUKUK Fakültesi me-
zunlar›n› bir araya getiren
Mezunlar Günü, 26 A¤us-
tos günü 3’üncü kez dü-
zenleniyor. Hukuk Fakül-
tesi önünde saat 15.00’de
pilav ve ayran servisiyle
bafllayacak buluflma Me-
zun Birimi Etkinlik ve ‹s-
tatistik Raporu’nun sunul-
mas› ile devam edecek.
3’üncü Mezunlar Günü,
yine Hukuk Fakültesi
önünde yap›lacak müzik
dinletisiyle sona erecek.

‹KT‹SAD‹ ve ‹dari Bilimler
Fakültesi’nin Cortland Col-
lege ile ortaklafla düzenledi-
¤i, ‹ktisat Uluslararas› Li-
sans Program›, Yüksek Ö¤-
retim Kurulu taraf›ndan
onaylanarak, 2006-2007 Ö¤-
renci Seçme ve Yerlefltirme
S›nav› K›lavuzu’nda yerini
ald›. Kontenjan›  35 olarak
belirlenen programa 2006-
2007 ogretim y›l›ndan baflla-
yarak ö¤renci al›nacak. Ö¤-
renciler dört y›l sonunda
mezun olmalar› durumunda
biri The State University of
New York (SUNY) Cortland
College, di¤eri Anadolu Üni-
versitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bi-
limler Fakültesi olmak üzere
iki ayr› lisans diplomas› al-
maya hak kazanacak.

‹K‹ YÖNLÜ KAZANÇ
Programda ö¤renciler, ö¤re-
nimlerinin ikinci ve üçüncü
y›llar›n› Cortland Collage’de,
geri kalan y›llar›n› ise üni-
versitemizde tamamlaya-
cak. Programa kat›lmaya
hak kazanan ö¤renciler, her
akademik y›l bafl›na 10 bin
ABD Dolar› ücret ödeyecek
ve bu ücreti iki eflit taksite
bölünebilecek. 
E¤itim dili ‹ngilizce olan
programda okuyacak ö¤-
rencilerin, lisans ö¤renim-
lerine bafllayabilmeleri için
TOEFL s›nav›na girip yaz›l›
s›navdan en az 550, bilgisa-
yar ortam›nda yap›lan TO-
EFL s›nav›ndan en az 213
puan ya da internet orta-
m›nda yap›lan TOEFL s›na-
v›ndan da en az 74 puan al-
malar› gerekiyor. 
Bu koflulu sa¤layamayan
ö¤renciler Anadolu Üniver-
sitesi Haz›rl›k Program›nda
yo¤un ‹ngilizce e¤itimi ala-
caklar ve 4200 ABD Dolar›
ücret ödeyecekler. Ö¤renci-
lerin, bir y›ll›k ‹ngilizce e¤i-

timinden sonra, yeniden
TOEFL s›nav›na girip yeter-
li puan› almalar› zorunlu
olacak. Ö¤rencilere TOEFL
koflulunu sa¤lamalar› için
en fazla iki y›l süre verilecek.
Ö¤renciler iki y›l içerisinde
TOEFL koflullar›n› sa¤laya-
mazsa iliflikleri kesilerek
ÖSS puan›na ve tercihine
göre ÖSYM taraf›ndan Tür-
kiye'de ö¤retim dili Türkçe
olan ve varsa ayn› ad› tafl›-

yan, yoksa eflde¤er bir yük-
sekö¤retim program›na yer-
lefltirilebilecek.

Ö¤renciler programa, ilgili
puan türündeki ÖSS ve a¤›r-
l›kl› ortaö¤retim baflar› pu-
anlar›n› içeren yerlefltirme
(Y-ÖSS) puanlar› esas al›na-
rak ÖSYM taraf›ndan mer-
kezi olarak yerlefltirilecek.
Uluslararas› ortak lisans
programlar›na kabul edile-
bilmek için ö¤rencilerin ilgi-
li puan türündeki ÖSS pu-
an›n›n en az 210 ve Y-ÖSS
puan›n›n ise en az 250 olma-
s› gerekiyor.

KONTENJAN 35 K‹fi‹

‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fa-
kültesi Deka-
n› Prof. Dr.
Günefl Zeyti-
no¤lu, bu prog-
ramla öncelikle
uluslararas› bir ba¤lant›n›n
oluflturuldu¤unu belirterek,
“Program ile fakültemizin

ad›n› bir baflka düzlemde
görme imkan›n› bulduk. Bu
program sayesinde ö¤renci-
ler az para harcayarak
ABD’de iki y›l kalabilecek ve
hem Cortland Üniversite-
si’nin  hem de bizim  üniver-
sitemizin diplomas›n› alabi-
lecek” dedi.
Ö¤rencilerin program saye-
sinde hem büyük bir kültür
birikimi hem de iyi derece-

de dil e¤iti-
m i n e
s a h i p
olacak-

l a r › n ›
b e l i r t e n

Prof. Dr.
Z e y t i n o ¤ l u ,

“Mezunlar›n ge-
rek ifl bulmas›nda

gerekse di¤er yaflamla-
r›nda bu programda

edindikleri büyük bir ka-
zanç olacak. Programdaki
35 kiflilik kontenjan›n ta-
mam›n›n dolmas› beklenti-
sindeyiz diye konufltu.

İktisatçılara çifte diploma
‹smail ‹LKSELV‹

Lisansüstü
başvuruları
4 Eylül’de

ÜN‹VERS‹TEM‹Z‹N
2006-2007 e¤itim ö¤retim
y›l› lisanüstü programlar›
için baflvurular 4-11 Eylül
günleri aras›nda yap›la-
cak. Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, Fen Bilimleri Ensi-
tüsü, Sa¤l›k Bilimleri
Enstitüsü ve E¤itim Bi-
limleri Ensitüsü’ne yük-
sek lisans ya da doktora
ve sanatta yeterlilik e¤iti-
mi için adaylar flahsen,
bir baflkas› arac›l›¤›yla ya
da posta yoluyla baflvura-
bilecekler. Kesin kay›tlar
ise 18-22 Eylül günlerinde
gerçeklefltirilecek.

‹fiLETME Fakültesi 2004
y›l› mezunu Umut Baran
Tarhan, Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli’nin CNN
Türk’de kat›ld›¤› “E¤itim ve
Kariyer” adl› programda
yapt›¤› konuflmadan etkile-
nerek, Anadolu Üniversitesi
hakk›ndaki duygu ve dü-
flüncelerini anlatan bir
elektronik postay› Prof. Dr.
Sürmeli’ye gönderdi. Tar-
han flunlar› yazd›:
“Az önce CNN Türk kana-
l›nda konuk oldu¤unuz
program› izledim ve çok
duyguland›m. Üniversite-
min ne kadar geliflmifl oldu-

¤unu zaten gayet iyi
biliyordum ama si-
zin anlat›m›n›zdan
sonra global an-
lamda da ne düze-
ye geldi¤ini ve gün
geçtikçe ne kadar da-
ha geliflece¤ini gördüm.
Her bir mezununa Anadolu
Üniversiteli olma gururunu
yaflatan bu kurum, ülkemi-
zin bilimsel anlamda gelifli-
mine unutulmaz katk›lar
sa¤l›yor. Anadolu Üniversi-
tesi’ne yeni kay›t yapt›racak
arkadafllar umar›m ne bü-
yüklükte bir bilim merkezi-
nin üyesi olacaklar›n›n far-

k›na var›rlar. Mezu-
niyet foto¤raflar›-
na bakt›m ve o an
orada onlardan bi-
ri olmay› istedim. 

Ben flu an Anka-
ra’n›n Polatl› ‹lçe-

si’nde ‹fl Bankas› Ticari
Krediler görevlisi olarak ça-
l›fl›yorum. Halen kendimi
ekonomi bilimi anlam›nda
gelifltirmeye çal›fl›yorum.
Ama anl›yorum ki, o gelifli-
min gerçek taban› üniversi-
tede ald›¤›m e¤itimmifl. 
Sizden ricam e¤er imkan›-
n›z olursa, bu maili ö¤renci
arkadafllar›mla paylaflma-

n›zd›r. fiu an bulunduklar›
yerin de¤erini bilmeliler. Al-
d›klar› dersler sadece geç-
meleri gereken s›navlardan
ibaret de¤il. Anadolu Üni-
versitesi, onlar› bilime mut-
lak inanan, sormay›, incele-
meyi, araflt›rmay› bilen bi-
reyler olarak yetifltirmeyi il-
ke edinen büyük bir ailedir. 
Ben kendi ad›ma bu büyük
ailenin ferdi olmaktan gu-
rur duyuyorum ve üniversi-
temin geliflimine sa¤lad›¤›-
n›z katk›lardan dolay› size
ve tüm hocalar›ma sayg› ve
minnettarl›klar›m› sunuyo-
rum. Teflekkürler”

‹ktisat Bölümü ö¤rencileri, ‹ktisat Uluslararas› 
Lisans Program ile çift diploma sahibi olacak.

Prof. Dr. Günefl Zeytino¤lu

‘Anadolu Üniversitesi büyük bir aile’
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MODERN t›bba alternatif
olarak gösterilen Fitoterapi
(Bitkisel ilaçlarla tedavi) son
y›llarda tüm dünyada oldu
¤u gibi ülkemizde de büyük
ilgi görüyor. 

Özellikle son dönemlerde
aktarlardan, eczanelerin
raflar›na tafl›nan ve çeflitli
amaçlarla kullan›lan üzüm
çekirde¤i ya¤›, yosun tablet-
leri, zay›flama macunlar›,
kay›s›, bu¤day ve kakako ya-
¤› gibi bitkisel ürünler önem-
li sat›fl rakamlar›na ulaflt›.
Bu tür ürünler yararl› olabil-
dikleri gibi kalitesiz üretim-
de ve bilinçsiz kullan›mda
zarar verebiliyor.

Eczac›l›k Fakültesi Farma-
kognozi Anabilim Dal› ö¤re-
tim üyesi Prof. Dr. Nefle K›-
r›mer, bu tür ürünlerin uz-
mana dan›fl›lmadan al›nma-
s› ya da kalitesiz  ürünler
kullan›lmas› durumunda,
zararl› etkilerinin görülebi-
lece¤ini ya da kullan›lmakta
olan di¤er ilaçlarla istenme-
yen etkileflimler meydana
getirebilece¤ini söyledi. K›-
r›mer bu nedenle, bitkisel
ürünlerin kullan›m›nda
mutlaka eczac›ya dan›fl›lma-
s› gerekti¤ini vurgulad›.

YÜZDE 80 GELENEKSEL

Modern ilac›n ve kimyasal
ilaç hammaddelerinin h›zl›
gelifliminin bizimki gibi  ge-
liflmifl toplumlarda bitkisel
ilaçla tedaviyi ikinci plana it-
ti¤ini dile getiren Prof. Dr.
K›r›mer, “Dünya Sa¤l›k Ör-
gütü’nün rakamlar›, dünya
nüfusunun yüzde 80’inin bit-
kisel tedaviyi de kapsayan
geleneksel t›p sistemleri ile
tedavi oldu¤unu gösteriyor.
Günümüzde Almanya baflta
olmak üzere Avrupa ülkeleri-
nin bir ço¤u ve Amerika Bir-
leflik Devletleri’nde bitkisel
ilaçlara olan ilgi tekrar art-
m›flt›r. Bu ilginin nedeni de
bence,  modern ilaçlar›n yan
etkileri ile ilgili artan bilgiler
ve gözlemler baflta olmak
üzere pek çok alanda oldu¤u
gibi do¤ala dönüfl çabalar›-
d›r. Bu ülkelerde pek çok bit-
kisel ilaç ya do¤rudan toz
edilmifl bitki ya da ekstre
fleklinde, tabletler, kapsüller
vb. ilaç formlar›nda prospek-
tüsü, kab›, kutusu ile birlikte
eczanelerde yer al›yor. Bu fle-
kilde kalitesi konusunda hiç-
bir sorun kalm›yor ve güven-
le kullan›l›yor, reçetelere ya-
z›l›yor” dedi.

ECZACIYA DANIfiILMALI

Bitkilerin gerçekten tedavi
edebilir ve koruyucu özelli¤i 

oldu¤una dikkat
çeken K›r›mer, dok-
torumuzun tavsiye et-
ti¤i ve eczaneden ald›-
¤›m›z pek çok ilac›n
bitkisel kökenli  oldu¤u-
nu söyledi. Prof. Dr. K›r›-
mer, “Bunlar ilaç formunda
oldu¤u için bitkisel oldu¤u-
nu bilmiyor ve  kullan›yo-

ruz” diye ko-
nufltu. Bitki-
sel ürünlerin
kullan›m›nda
göz önüne

al›nmas› gere-
ken noktalara

dikkat çe-
ken Prof.
Dr Nefle
K›r›mer
fl u n l a r ›

söyledi:

“E¤er do¤rudan bitkiyi al›p
kullanacaksak  dikkat edil-
mesi gereken pek çok bafll›k
var. Öncelikle bitki do¤ru
teflhis edilmifl olmal›. Topla-
ma, kurutulma, saklanma
aflamalar›nda ilgili kurallara
uygun davran›lm›fl olmal›.
Uygun koflullarda dahi bir
y›ldan  fazla saklanmamal›.
Bunlara dikkat edilmifl ise,
bitki kullan›labilecek özellik-
te olabilir. Bu özellikleri tafl›-
y›p tafl›mad›¤›n›  ancak size
bir eczac› söyleyebilir. Çün-
kü eczac›l›k e¤itimi boyunca
Farmakognozi ad›n› tafl›yan
ve bu konular› içeren ders, iki
y›l süreyle, teorik ve pratik
olarak yo¤un biçimde eczac›-
ya ö¤retilmektedir. Bizim ül-
kemizdeki eksiklik bu konu-
lar›n hiçbir t›p fakültesi müf-
redat›nda yer almamas› ve
dolay›s› ile doktorlar›m›z›n
bu konuda yeterli bilgileri ol-

m a -
mas›d›r. Benim

halk›m›za söyleyebilece-
¤im, bitkilerle tedavi konu-

sunda bilgi edinmek istedik-
leri zaman eczac›lar›na da-
n›flmalar›.”

Bitkileri iyi tan›tan resimli
ve çok güvenilir Türkçe ki-
tab›n yok denecek kadar az
oldu¤unu kaydeden K›r›-
mer, bu nedenle halk›m›z›n
piyasada pek çok bulunan
benzeri kitaplara güvenerek
kendi ilaçlar›n› haz›rlama-
lar›n›n istenmeyen sonuçlar
do¤urabilece¤i uyar›s›nda
bulundu. “Her bitkinin
mutlaka bir tedavi de¤eri
vard›r” yaklafl›m›n›n  çok
hatal› oldu¤unun alt›n› çi-
zen Prof. Dr. Nefle K›r›mer
sözlerini flöyle sürdürdü:

“Birbirine  çok benzeyen iki
bitkiden  biri flifal› di¤eri ze-
hirli de olabilir. Ülkemiz
bitki çeflitlili¤i bak›m›ndan
zengin. 11 bin çeflit bitkiye
sahibiz. Bunlar›n içinde pek
çok t›bbi bitki var. Ancak
do¤ru bitkinin toplanmas›
ve kaliteli olarak  haz›rlan›p
saklanmas›  çok önemli.”
Ça¤›m›z›n getirdi¤i olum-

suzluklardan birinin de çev-
re kirlili¤i oldu¤unu hat›rla-
tan K›r›mer, yol kenarlar›n-
dan ve sanayi bölgeleri ya-
k›nlar›ndan  bitki toplan-
mamas› gerekti¤ine iflaret

etti. 
Bitkisel tedavinin  bir
alternatif tedavi sis-
temi oldu¤unu ifade

eden Prof. Dr. Nefle
K›r›mer, “Güvenilir
materyal  ve güvenilir
bilgi ile kullan›labilir.

Ama önemli hastal›kla-
r›n tedavisinde hiçbir za-

man bütünüyle modern te-
davinin yerine konmamal›-
d›r.  Bitkisel ilaçlar›n uz-
man kifliye dan›fl›lmadan
kullan›lmas› ya da kalitesiz
ürünler kullan›lmas› duru-
munda etki beklenemez; za-
rarl› etkiler görülebilir. Kul-
lan›lan di¤er ilaçlarla isten-
meyen etkileflimler olabilir.
Di¤er ilaçlarda oldu¤u gibi
kullan›m süreleri  k›s›tl›
olan bitkiler de vard›r. Bu
anlamda da dikkatli olun-
mas› gerekir.  Örne¤in ba-
¤›rsak yumuflat›c› olarak
kullan›lan  Sinameki yap-
raklar›n›n kullan›m süresi
1-2 haftay› aflmamal›d›r.
Aksi halde elektrolit ve s›v›
kayb›na neden olabilir. At
kestanesi preparatlar› varis-
li damarlar, bacak alt bölge-
lerindeki ödemler ve hemo-
roitte haricen güvenle kulla-
n›labilir. Ancak a¤›zdan
al›nmas› durumunda kafl›n-
t›, bulant› ve mide flika-
yetlerine ne-
den olabilir”
diye konufltu.

DEVLET Konservatuva-
r› ö¤retim üyesi Doç. Dr.
Hasan Erkek ve Tiyatro
Ana Sanat Dal› ö¤renci-
lerinden Fatma Kande-
mir, ‹nterplay Europe
2006 Genç Oyun Yazar-
lar› Festivali’ne kat›ld›.
Festivalin Türkiye tem-
silcili¤ine seçilen Doç.
Dr. Erkek, festivale ülke-
mizden kat›lacak genç
oyun yazarlar›n›n seçi-
minde görev yapacak.

TÜRK‹YE ‹LK KEZ

Liechtenstein’in Schaan
kentinin ev sahipli¤i yap-
t›¤› festival, 18-25 Hazi-
ran günlerinde gerçeklefl-
rildi. 1996’dan bu yana
düzenlenen festivale 14
ülke kat›ld›. Türkiye’nin
ilk kez kat›ld›¤› festival-
de, Avrupan›n çeflitli ül-
kelerinden toplam 28
genç oyun yazar› yer al-
d›. Festivalin temel ama-
c›n›n genç oyun yazarla-
r›n›n yetifltirilmesi oldu-
¤unu belirten Doç. Dr.
Hasan Erkek, 26 yafl›na
kadar olan yar›flmac›la-
r›n kat›ld›¤› festivalde
farkl› kültürlerin bulufl-
tu¤u bir bak›fl aç›s›n›n
olufltu¤unu söyledi. 

DENEY‹M PAYLAfiIMI

Yap›lan etkinlikle genç
oyun yazarlar›n›n kendi-
lerini tan›tma f›rsat› bul-
duklar›n› belirten Doç.
Dr. Erkek, “Fatma Kan-
demir’in oyununun bir
parças› di¤er oyunlar›n
parçalar› ile birlefltirildi
ve oynand›. Festival saye-
sinde usta oyun yazarlar›
ve yazarl›k hocalar› ile
genç oyun yazarlar› bir
araya getirilmifl oldu ve
deneyimler paylafl›ld›.
Ben de festivalde Türki-
ye’de Ça¤dafl Oyun Ya-
zarl›¤› E¤itimi isimli bir
bildiri sundum. Ayr›ca
festivalin Türkiye temsil-
cisi olarak seçildim. Bun-
dan böyle ülkemizdeki
genç oyun  yazarlar›n›n
seçilmesinde görevliyim”
dedi.

Erkek ve
Kandemir Genç
Oyun Yazarları
Festivali’nde

Prof. Dr. K›r›mer bir çok
hastal›¤›n tedavisinde kulla-
n›lan at kestanesinin yanl›fl
kullan›m›nda  kötü sonuçla-
ra yol açabilece¤ini söyledi.

Bitkisel tedaviler modern
tıbbın yerine konulmamalı

FEN Fakültesi ö¤retim ele-
manlar› Amerika Birleflik
Devletleri’nde bu y›l 7’ncisi
düzenlenen Uluslararas›
Do¤al Zeolit Kongresi’nde
üniversitemizi temsil etti-
ler. New Mexico kentinde
16-21 Temmuz günleri ara-
s›nda gerçekleflen kongrede
ö¤retim elemanlar›m›z alt›
bildiri sunarak dünyan›n
çeflitli ülkelerinden gelen
bilim insanlar›na ve sanayi-
cilerine do¤al zeolit konu-
sunda yap›lan çal›flmalar›n›
anlatt›lar. 
Kongre hakk›nda bilgi ve-
ren. Dr. Ertu¤rul Yörüko-

¤ullar›, Anadolu Üniversite-
si Bilimsel Araflt›rma Proje-
leri Komisyonu taraf›ndan
desteklenen “Karayollar›n-
da Buz Çözücü Olarak Do-
¤al Zeolitlerin Kullan›lma-
s›” projesi ile Bigadiç ve
Gürdes Yöresinin Do¤al
Zeolitlerine Etilen Adsorb-
siyonu” bafll›kl› bildirilerine
sanayicilerin ve zeolit üreti-
cilerinin büyük ilgi göster-
di¤ini söyledi. Üreticilerin
araflt›rma sonuçlar›n› ken-
dilerinin de kullanmak iste-
diklerini belirterek, çal›fl-
malar›n geniflletilmifl kop-
yalar›n› ald›klar›n› kaydetti. 

Zeolit projelerine büyük ilgi

Doç. Dr. Hasan Erkek



“ÖZEL  HAYATIN  TAR‹H‹”

Yayg›n bir yan›lsamay› büyük bir
ço¤unluk paylafl›r; san›r›z ki, in-

sanl›¤›n tarihi  dedi¤imiz öncesiz ve
sonras›z ak›fl, hep büyük olaylardan,
en az›ndan geleneksel söylemle top-
lumsal diye nitelendirdi¤imiz olaylar-
dan oluflur.

Oysa, insanl›¤›n tarihini yapanlar
asl›nda insanlarsa e¤er – ki, öyledir! -
, o zaman insano¤lunun sadece ta-
rih boyunca süregelmifl toplumsal
veya kamusal yaflam› de¤il, ama
özel diye nitelendirilen yaflam› da bu
tarihin yaln›zca bir parças› olmakla
kalmam›fl, daha da önemlisi, özel ya-
flamlardan kaynaklanma kimi al›fl-
kanl›klar ve e¤ilimler ayn› tarihin kay-
naklar›n› da oluflturmufltur.

Hele Kültür Tarihi gibi, insano¤lu-
nun maddi ve manevi tüm etkinlikle-
rini kapsayan bir tarih söz konusu ol-
du¤unda, bu tarihi insanlar›n özel
hayatlar›n›n tarihini de göz önünde
tutmaks›z›n yazmaya ve anlamaya
çal›flmak, bofluna bir çabadan baflka
bir fley de¤ildir.

Yap› Kredi Yay›nlar› aras›nda ç›kan
“Özel Hayat›n Tarihi” bafll›kl› eser, ül-
kemizde bu alanda varolan bir bofl-
lu¤u genifl ölçüde doldurmaya
aday. Asl›nda befl ciltlik bir toplu ça-
l›flma ürünü olan “Özel Hayat›n Tari-
hi, Roma ‹mparatorlu¤u’ndan günü-
müze kadar uzanan süreçte Bat› in-
san›n›n özel hayat›n›, bu hayat›n
içersinde yer ald›¤› toplumsal ba¤-
lamlarla sergiliyor. Yay›nlanan ilk cilt,
Roma ‹mparatorlu¤u’ndan 1000 y›l›-
na kadarki dönemi kaps›yor. Yay›ne-
vinin verdi¤i bilgiye göre, 2.cilt Fe-
odal Avrupa’dan Rönesans’a, 3.cilt
Rönesans’tan Ayd›nlanma’ya, 4.cilt
Frans›z Devrimi’nden Büyük Savafl’a,
5.cilt ise Birinci DünyA Savafl›’ndan
günümüze kadar uzanan evreleri
kaps›yor.

‹ki ünlü Frans›z tarihçisinin, Geor-
ges Duby ve Philippe Ariès’in yöneti-
minde haz›rlanan “Özel Hayat›n Ta-
rihi”nin ilk cildini Turhan Ilgaz, nefis
bir Türkçe’yle dilimize çevirmifl.

Gorges Duby, özel hayat› kitaba
yazd›¤› önsözde flöyle tan›mlam›fl :
“Aç›k bir flekilde s›n›rland›r›lm›fl tikel
bir alan, bütün dillerin özel oldu¤u-
nu söyledi¤i o varolufl pay›na tahsis
edilmifltir; kapanmaya, geri çekilme-
ye sunulmufl bir ba¤›fl›kl›k bölgesidir
bu ve orada herkes, kamusal alanda
kendini riske atarken kuflan›lmas› uy-
gun düflen silah ve savunma araç-
lar›n› terk edebilir; orada herkes gev-
fler, ‘özensiz’ bir halde, d›flar›dayken
koruma sa¤layan gösterifl kabu¤un-
dan kurtulmufl olarak rahat eder.
Buras› samimiyetin yeridir. Evcildir.
Ayn› zamanda da gizin yeridir…”

Çok rahat okunan “Özel Hayat›n
Tarihi”, insanl›¤›n tarihini insan’dan
yola ç›karak ö¤renmek isteyenler
için gerçek bir hazine say›labilir.

Ahmet CEMAL

Okuma
Köşesi

Anadolu
Haber
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Bas›n ve Halkla ‹liflkiler
Müdürlü¤ünün Ö¤r. Gör.
Kenan fianl›er, birimin
amaçlar›n› ve çal›flmala-
r›n› anlatt›.

■ Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Mü-
dürlü¤ü’nün Anadolu Üniversite-
si’ndeki yeri ve çal›flma alanlar›
nelerdir?
Anadolu Üniversitesi’nde Bas›n ve
Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü,  Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. Ömer Zühtü
Altan’›n koordinatörlü¤ünde “rek-
törlük birimi” olarak hizmet ver-
mektedir. Kurum içinde tüm ö¤ren-
ciler ile akademik-idari personel ve
kampuslerdeki tüm iflletmelerin ça-
l›flanlar›; kurum d›fl›nda ise gelecek-
teki ö¤renciler ve aileleri, tüm ö¤re-
tim kurumlar›, üniversiteye girifl
s›nav› için ö¤renci haz›rlayan özel
dershaneler, gençlik örgütleri ve
sivil toplum kurulufllar›, baflta Es-
kiflehir halk› olmak üzere tüm Tür-
kiye ve di¤er ülkelerdeki üniversite
duyarl›s› kesimler ve medya kuru-
lufllar› Bas›n ve Halkla ‹liflkiler
Müdürlü¤ü’nün hedef kitlesi ve ilgi
alan›d›r. 

Üniversitede gerçeklefltirilen bilim-
sel, sosyal ve kültürel etkinliklerle il-
gili haz›rl›k, afifl ve davetiye, ulafl›m,
konaklama, a¤›rlama ve bu etkinlik-
lerin duyurulmas› Bas›n ve Halkla
‹liflkiler Müdürlü¤ü’nce yap›lmak-
tad›r. Eskiflehir’de ve di¤er kentler-
deki fuarlarda temsil ve tan›t›m ça-
l›flmalar›; bu çal›flmalarda kullan›-
lan broflür ve cd gibi malzemelerin
haz›rlanmas›; ö¤rencilere yönelik
oryantasyon  programlar›; persone-
le yönelik hizmetiçi e¤itim ve or-
yantasyon programlar›na destek ve-
rilmesi de müdürlü¤ümüzün görev-
leri aras›ndad›r. Üniversiteyi ziyaret
eden ö¤renci gruplar›n›n gezdiril-
mesi; zaman zaman rektörlük ko-
nuklar›na rehberlik edilmesi de Ba-
s›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ün-
ce sa¤lanmaktad›r. Medyadan gelen
her türlü talep Bas›n ve Halkla ‹lifl-
kiler Müdürlü¤ünce karfl›lanmakta,
yay›nlar izlenmekte ve arflivlenmek-
tedir.  Anadolu Üniversitesi ile ilgili
haberler, bas›n bültenleriyle med-
yaya aktar›lmaktad›r. Etkinlik prog-
ramlar› ayl›k olarak haz›rlanmakta
ve tüm birimlere da¤›t›lmakta; web
sitesinde duyurulmaktad›r. Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi, Sinema
Anadolu, Kongre Merkezi, Kütüp-
hane ve Dokümantasyon Merkezi
salonlar›ndaki etkinlikler Bas›n ve
Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ünün ko-
ordinasyonuyla gerçekleflmektedir.
Ö¤renci Kulüpleri ve Topluluklar›-
n›n koordinasyonu Bas›n ve Halkla
‹liflkiler Müdürlü¤ü’nce yap›lmakta,
etkinlikleri desteklenmektedir.

■ Üniversitemizde gerçeklefltiri-
len etkinlikler hakk›nda k›saca
bilgi verir misiniz?

Üniversitemiz her y›l bilimsel, sos-

yal, kültürel ve sanatsal nitelikte
çok say›da etkinli¤e sahne olmakta-
d›r. Bu etkinliklerin önemli bir bö-
lümü Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Mü-
dürlü¤ünce gerçeklefltirilmektedir.
Di¤er birimlerin etkinliklerine de
çeflitli boyutlarda destek olmakta-
d›r. 2005-2006 ders y›l›nda gerçek-
lefltirilen etkinlik say›s› 1.100’ü bul-
maktad›r. Düzenlenen etkinliklerin
üniversite-kent bütünleflmesi bak›-
m›ndan da özel bir önemi bulun-
maktad›r. Üniversitemizde 1993-
1994 ders y›l›nda gerçeklefltirilen
etkinlik say›s›n›n yaln›zca 224 ol-
du¤unu an›msarsak geçti¤i-
miz ders y›l›nda bu sa-
y›s›n›n 1100’ü bul-
m a s ›
çal›fl-
malar›-
m›z›n
boyu-
tunu orta-
ya koyar. 

■ Tan›t›m çal›flmalar› kapsam›n-
da neler gerçeklefltiriliyor?

Tan›t›m çal›flmalar›nda yaz›l› ve
görsel medyadan olabildi¤ince ya-
rarlanmaya gayret ediyoruz. Ayr›ca,
çeflitli kurulufllar taraf›ndan düzen-
lenen fuarlara kat›larak hem ilgili
sektörlere hem de üniversite aday-
lar›na üniversitemizi tan›tmaya
özen gösteriyoruz. 2005-2006 ders
y›l› içinde Eskiflehir d›fl›nda 11 ayr›
fuara kat›ld›k ve yaklafl›k 50 bin ki-
fliyle do¤rudan muhatap olduk. 17
Mart 2006 tarihinde Spor Salonun-
da gerçeklefltirilen “Anadolu Üni-
versitesi’nde Bulufluyoruz” adl›
program›m›zda ö¤renci klüplerimiz
ve tüm e¤itim birimlerimiz standla-
r›yla yer ald› ve bu programa büyük
bir bölümü Eskiflehir d›fl›ndan ol-
mak üzere 5 bini aflk›n üniversite
aday› kat›ld›. Geçen y›l, tan›t›m
amaçl› gerçeklefltirilen etkinlik say›-
s› 100’e yaklaflt›. Üniversite adayla-
r›n›n oluflturdu¤u ve Eskiflehir d›-
fl›ndan gelen 50’yi aflk›n ö¤renci
grubuna birifingler verildi ve üni-
versitemizin çeflitli birimleri gezdi-
rildi. 1000’e yak›n e¤itim kurumuna
cd, broflür, katalog ve afifl gibi tan›-
t›m malzemesi ulaflt›r›ld›. Üniversi-
temiz ö¤rencilerinin yüzde 70’e ya-
k›n›n›n Anadolu Lisesi, Yabanc› Dil
A¤›rl›kl› Lise, Fen Lisesi gibi üst dü-

zeyde e¤itim ve-
ren liselerden
mezun olmala-
r› yine ö¤ren-
c i ler imizin
çok büyük bir
bölümünün ‹s-
tanbul, Anka-
ra, Bursa,
‹zmir ve 

Antalya gibi sosyal ve kültürel an-
lamda ülkemizin önde gelen kentle-
rinden gelmeleri dolay›s›yla nitelik-
li bir ö¤renci profilinin oluflmas›,
tan›tma çal›flmalar›m›z›n hedefe
ulaflmadaki baflar›s›n›n önemli bir
göstergesidir. 

■ Karfl›laflt›¤›n›z bafll›ca sorunlar
nelerdir ?

Asl›nda bu soruya ya “Hiçbir sorunu-
muz yok” ya da “ Bir söyle bin ah
iflit” fleklinde de yan›t vermek müm-
kün. Özellikle tan›t›m çal›flmalar›nda
muhataplar›m›z›n beklentileri özel
üniversitelerin sundu¤u fleyleri bi-
zim de sunmam›z fleklinde. Ancak,
tüm kamu kurulufllar›nda oldu¤u gi-
bi bizim de karfl›laflt›¤›m›z ciddi so-
runlar var. Bu sorunlar da büyük öl-
çüde üniversite yönetiminin di¤er
kurumlarla karfl›laflt›r›lmayacak ka-
dar olumlu yaklafl›m›yla aç›l›yor. So-
runlar› tek tek sayman›n gere¤i yok.
Ancak, bizim bir “LCV” derdimiz var
ki hiçbir flekilde bu sorunu çözemi-
yoruz. Etkinliklerle ilgili gönderdi¤i-
miz davetiyelerde bir LCV yani “Lüt-
fen cevap verin” notu bulunur. Salon
düzeni ve etkinli¤e kat›l›m aç›s›ndan
bizim için büyük önem tafl›yan bu
nota ne yaz›k ki bir türlü cevap ala-
m›yoruz. Neredeyse bu notu
“AR‹LCV” yani “Allah r›zas› için lüt-
fen cevap verin” flekline dönüfltüre-
ce¤iz. Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Mü-
dürlü¤ü’ndeki arkadafllar›n “ekip” ol-
man›n çok iyi bir örne¤ini oluflturu-
yor ve mesai kavram› düflünmeden
büyük bir özveriyle görev yap›yor. 

Ben Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdü-
rü oldu¤umdan bu yana bir kez
ameliyat, iki kez mide kanamas›, iki
kez de anjiyografi geçirdim. Bir ar-
kadafl›m halen hastanede tedavi al-
t›nda. Di¤er arkadafllar›m›n çanta-
lar› da benimki gibi ilaç dolu. Bun-
lar galiba halkla iliflkiler biriminde
çal›flman›n bir sonucu. Ama tüm
bunlar› ra¤men ben ve arkadaflla-
r›m, Anadolu Üniversitesi’nin birer
mensubu ve bu birimin birer çal›fla-
n› olmaktan da özel bir mutluluk
duyuyoruz. 

Bir yılda 1100 etkinlik

Erzincan’da 1949 y›l›nda do¤du.
‹stanbul Üniversitesi Gazetecilik
Enstitüsü’nü bitirdi. Eskiflehir’de
çeflitli yerel gazetelerde çal›flt›.
1980-1988 y›llar› aras›nda Hürri-
yet Haber Ajans›’nda muhabir ve
bölge flefi olarak görev yapt›. Gaze-
tecili¤i s›ras›nda çeflitli mesleki ör-
gütlerde görev ald› ve Türkiye Ga-
zeteciler Sendikas›’n›n fiube Bafl-
kanl›¤›’n› üstlendi. 1988 y›l›nda
Anadolu Üniversitesi’nde Bas›n
Dan›flman› olarak göreve bafllad›.
1994 y›l›nda ö¤retim görevlisi kad-
rosuyla Anadolu Üniversitesi Bas›n
ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü gö-
revine getirildi.

Ö¤r. Gör. Kenan fianl›er kimdir?

Mevlüt DEM‹RC‹O⁄LU



YUNUSEMRE ve ‹kieylül
Kampuslerinde toplanan ka-
t› at›klar de¤erlendirilerek,
üniversite ö¤rencilerine burs
olarak veriliyor. Her hafta
kampuslerden toplanan
at›klar, özel bir firmaya ver-
iliyor ve elde edilen gelir
Anadolu Üniversitesi ö¤ren-
cilerine burs olarak geri dö-
nüyor. Proje hakk›nda bilgi
veren Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Nezih Varcan, bu
proje ile hem ö¤rencilere
yard›m yapt›klar›n› hem de
çevre kirlili¤inin önüne geç-
meye çal›flt›klar›n› söyledi. 

Prof. Dr. Varcan, üniver-
sitemiz ile ÇEVKO Vak-
f› aras›nda 27 Ekim
2000 y›l›nda imzala-
nan protokolün ard›n-
dan, 19 Mart 2001 y›l›n-
da “Anadolu Üniversitesi
Kat› At›klar›n De¤erlendiril-

mesi Projesi”nin bafllat›ld›¤›-
n› belitti. Prof. Dr. Nezih

Varcan, Yunusemre ve
‹kieylül kampuslerin-

de ortaya ç›kan her
türlü at›¤›n Entegre
Kat› Yönetimi anla-

y›fl›yla yeniden de¤er-
lendirilmesi amac›yla

bafllat›lan projede, 2006 y›l›

itibariyle 157 ton at›k toplan-
d›¤›n› ve toplam 8 bin 838
YTL gelir elde edildi¤ini kay-
detti. Kat› At›k Projesi’nin
Anadolu Üniversitesi ö¤renci
kulüplerinden Do¤a ve Çevre
Kulübü üyeleri ile birlikte yü-
rütüldü¤ünü ifade eden Prof.
Dr. Nezih Varcan, bu gelirle-
rin üniversitemizin bütçesine

gelir olarak kaydedildi¤ini ve
her y›l e¤itim-ö¤retim döne-
mi boyunca Ekim-Haziran
aylar› aras›nda beslenme ve
bar›nma yard›m› olarak öde-
melere kaynak oluflturdu¤u-
nu kaydetti. 

Prof. Dr. Nezih Varcan, Ana-
dolu Üniversitesi’nin ilgili e¤i-
tim birimlerinde oluflturulan
de¤erlendirme komisyonlar›-
n›n çal›flmalar›yla belirlenen
yard›m yap›lacak ö¤rencile-
rin, geçti¤imiz ö¤retim y›l›n-
da ayda 90 YTL yard›m ald›-
¤›n›, 2006-2007 e¤itim-ö¤re-
tim döneminde ise bu raka-
m›n 100 YTL’ye ç›kar›lmas›-
na karar verildi¤ini aç›klad›. 

Prof. Dr. Nezih Varcan, “Kat›
at›k projesi de yard›m tale-
binde bulunan ö¤rencilere
yard›m yapabilece¤imiz kay-
naklar› artt›rmakta, ayn› za-
manda çevre kirlili¤inin ön-
lenmesinde de büyük fayda-
lar sa¤lamaktad›r” dedi.
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‹fiLETME Fakültesi ö¤re-
tim üyesi Prof. Dr. Yavuz
Odabafl›’n›n Radikal Ga-
zetesi’nde yay›nlanan ya-
z›s› gözleri Dünya Kupa-
s›’n›n görünmeyen yüzü-
ne çevirdi.  
Prof. Dr. Odabafl›, gazete-
nin pazar eki ‹ki’de  23
Temmuz günü yay›nlanan
“Çocuk eme¤ini sömürüye
son” bafll›kl› yaz›s›nda
18’inci Dünya Kupas›”nda
kullan›lan toplar›n Pakista-
n›n Sialkot ve Hindistan’›n
Pencap eyaletindeki çocuk-
lar taraf›ndan, insani olma-
yan  çal›flma koflullar›nda
üretildi¤ine dikkat çekti. 
Odabafl›, bu bölgelerdeki
üretim biçiminin “mikro ai-
le iflletmesi” olarak düflüne-
bilece¤ini belirterek, büyük
ve çokuluslu firmalar›n tafle-
ron flirketlerinin, fabrika
olarak adland›r›labilecek te-

sislerinde futbol topunun
parçalar›n›n kesilmesi, bun-
lar› henüz dikilmemifl birer
futbol topu kiti ve sonunda
elle dikilmifl ürünlerin pa-
ketlenmesi gibi ifllerle u¤rafl-
t›klar›n›, di¤er bütün ifllerin
ise kendilerine çal›flan alt ta-
fleronlara devredildi¤ini vur-
gulad›. ‹ki az geliflmifl ülke-
nin iki yoksul kentinin dün-
ya futbol topu üretiminde

vazgeçilemez bir öneme sa-
hip olmas›n›n nedeninin ise
maliyeti düflük tutmak iste-
yen uluslararas› flirketler ol-
du¤unu belirten Prof. Dr.
Odabafl›, “Her iki ülkede de
çocuk iflçi çal›flt›rmaya karfl›
yasalar bulunmas›na ra¤-
men, uygulamalarda çok et-
kili davran›lmad›¤›, yasa uy-
gulay›c›lar›n›n ve kamu ku-
rulufllar›n›n denetimlerini

etkin biçimde yapmad›klar›
aç›kça görülüyor” dedi.

Odabafl›, düflük ücretler,
otoriter hükümetlerin varl›-
¤› ve sendikalar›n güçsüzlü-
¤ünün büyük flirketlerin ifl-
tahlar›n› kabart›rken, ülke
içindeki tafleronlar›n da bu-
nu kendileri için bir ekono-
mik f›rsat olarak gördükleri-
ni ifade etti. Prof. Dr. Oda-
bafl›  çocuk eme¤ini sömü-
rüsünün son bulmas›nda
ancak, tüketicinin fark›nda-
l›¤› ve duyarl›l›¤› ile olumlu
de¤iflimler olabilece¤ini kay-
detti. Odabafl›, küresel va-
tandafll›k için haz›r olmaya
çal›flan ülkemizdeki tüketi-
cilerin ve perakendeci kuru-
lufllar›n›n tak›nd›klar› vur-
dumduymaz ta-
v›rlar›n ise dü-
flündürücü
oldu¤unun
alt›n› çizdi.

MÜHEND‹SL‹K Mi-
marl›k Fakültesi Kimya
Mühendisli¤i Bölümü
Ö¤retim üyesi Yard. Doç.
Dr. Nezihe Azcan, alter-
natif enerji türlerinden bi-
ri olan biyodizelin, çevre
dostu ve art› özellikleri
olan bir yak›t oldu¤unu
söyledi. Son dönemlerde
ülkemizde s›kça günde-
me gelen biyodizelin, pet-
rodizele göre giderek da-
ha çok tercih edilmesi ko-
nusunda flunlar› söyledi:
“Yenilenebilir kaynaklar-
dan elde edilebilmesi,
üretim süresinin k›sa ol-
mas›, biyolojik olarak ay-
r›flabilir ve zehirli olma-
mas›, emisyonlar›nda
karbonmonoksit, partikl
maddelerin daha az ol-
mas› biyodizelin özellikle-
ri aras›ndad›r. Ayr›ca bi-
yodizelde aromatik bile-
flikler ile kükürt hemen
hemen hiç yoktur. Sera
etkisine neden olmaz.
Parlama noktas›n›n pet-
rodizele göre daha yüksek
olmas›, biyodizeli tafl›ma-
da ve kullan›mda güvenli
yapar” dedi. Biyodizelin,
belli kar›fl›m oranlar›na
kadar motorda kullan›m›-
n›n herhangi bir de¤iflikli-
¤e ihtiyaç göstermedi¤ini
ve motor ya¤lanmas›n›
iyilefltirdi¤ini belirten Ne-
zihe Azcan, biyodizelin
yanma veriminin daha
yüksek oldu¤unu söyledi.

Biyodizelin
avantajı çok

BEDEN E¤itimi Spor
Yüksekokulu 2006- 2007
ö¤retim y›l›nda  Antre-
nörlük, Beden E¤itimi ve
Spor Ö¤retmenli¤i,Rek-
reasyon ve Spor Yöneti-
cili¤i Bölümleri 40 kifli
alacak. Ön kay›tlar 7-23
A¤ustos günlerinde ‹kiey-
lül Kampusü Beden E¤i-
timi ve Spor Yüksekoku-
lu”nda gerçeklefltirilecek.
Özel yetenek s›nav› ise
24- 26 A¤ustos günlerin-
de tüm bölümler için or-
tak yap›lacak. Baflar›l›
olan adaylar için kesin
kay›t tarihi 4- 5 Eylül ola-
rak belirlendi.

BEYSO ön
kayıtları 7
Ağustos’ta

Bafltaraf› 1. Sayfada
B‹L‹MSEL araflt›rmalar›yla
bilime gelecekte evrensel
düzeyde katk›larda buluna-
bilecek potansiyele sahip ol-
du¤unu kan›tlam›fl ve ödü-
lün verildi¤i y›l›n ilk günün-
de 40 yafl›n› geçmemifl arafl-
t›rmac›lara verilen teflvik
ödüllerinden birini Doç. Dr.
R›dvan Say analitik kimya
dal›nda kazand›. Say, yeni
nesil kromatografi destek
malzemelerinin gelifltirilme-
si ve bu malzemelerin kat›
faz ekstarksiyonu, önderifl-

tirme ve tayin ifllemleri ile
toksik türlerin uzaklaflt›r›l-
mas› uygulamalar›nda kul-
lan›m› konular›ndaki ulus-
lar aras› düzeyde üstün ni-
telikli çal›flmalar› ile ödüle
lay›k görüldü. 
Doç. Dr. Ender Suvac› ise
yeni teknik seramik üretim
yöntemlerinin gelifltirilme-
si, reaksiyona ba¤l› oksit
sistemlerinin oluflum me-
kanizmalar› ve yönlenmifl
mikro yap›ya sahip sera-
miklerin üretilmesi konula-
r›ndaki çal›flmalar›yla tefl-

vik ödülünün sahibi oldu. 
Doç. Dr. R›dvan Say ödülle
ilgili olarak, “Kendi uzman-
l›k dal›m›z olan sentetik re-
septör teknolojisine dayal›
yeni nesil kromotografik
malzemelerin gelifltirilmesi
ve bunlar›n çevresel, t›bbi ve
biyo teknolojik uygulamala-
r› konular›nda yapt›¤›m›z
araflt›rmalar ve gelifltirdi¤i-
miz ürünler nedeniyle bu
ödüle lay›k görüldük. Sente-
tik Reseptörler Araflt›rma
Grubuna flükran borçlu-
yum. Bu ödülü kifli baz›nda

ald›m ancak, arka planda-
ki genç ve bana çok büyük
destek veren arkadafllar›m
da bu ödülü alm›fl oldu.
Özellikle Sentetik Resep-
törler Araflt›rma Grubu
ad›na alaca¤›m›z için çok
mutluyum” dedi. 
Doç. Dr. Ender Suvac› da
ödülün kendilerinin onur-
land›rd›¤›n› ifade ederek,
kendisine sa¤lad›¤› ola-
naklardan dolay› Anadolu
Üniversitesi’ne ve birlikte
çal›flt›¤› grubuna da teflek-
kür etti.

TÜBİTAK ödüllerinden ikisi Anadolu’nun oldu

Katı atıklar burs oluyor
Mevlüt DEM‹RC‹O⁄LU 

Proje, Do¤a ve Çevre Kulubü ile birlikte yürütülüyor.
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Muammer
Çakı anısına
5’inci yarışma

GENÇ yaflta yitirdi¤imiz
Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü ö¤re-
tim üyesi ve seramik sa-
natç›s› Yard. Doç. Mu-
ammer Çak› an›s›na Se-
ramik Bölümü taraf›n-
dan düzenlenen yar›flma
bu y›l 5’inci kez gerçek-
lefltirilecek. Muammer
Çak›’n›n ismini ve sanat›-
n› yaflatmak, genç sera-
mik sanatç› adaylar›n›
desteklemek ve ça¤dafl
seramik sanat›na yeni
eserler kazand›rmak
amac›yla düzenlenen ya-
r›flma için baflvurular 4-8
Aral›k günleri aras›nda
yap›lacak.
SERG‹ AÇILACAK
Konusu serbest olan ya-
r›flmaya Türkiye’deki Gü-
zel Sanatlar Fakülteleri
Seramik Bölümü Lisans,
Yüksek Lisans ve Sanatta
Yeterlik (Doktora) ile Se-
ramik Yüksekokullar› ö¤-
rencileri, yurtd›fl›ndan ise
ABD Tacoma Commu-
nity College, Tokyo Güzel
Sanatlar ve Müzik Üni-
versitesi, Çin HalkCum-
huriyeti Tshinghua Üni-
versitesi, Kore Dankook
Üniversitesi, Dongduk
Kad›n Üniversitesi, Ulu-
sal Seul Üniversitesi, ‹n-
giltere Surrey Sanat Ens-
titüsü ve Tasar›m Üniver-
sitesi, Avustralya RMIT
Üniversitesi Sanat, Tasa-
r›m ve ‹letiflim Fakültesi,
Polonya Wroclaw Sanat
Akademisi, Finlandiya
Helsinki Sanat ve Tasa-
r›m Üniversitesi ö¤renci-
leri kat›labilecek.
Serbest, Torna, Endüstri-
yel ve Çini olarak dört
dalda düzenlenen yar›fl-
maya  kat›l›mc›lar, her
dalda en fazla üç eser
gönderebilecek. Yar›flma-
da her dal için birer “Ba-
flar› Ödülü”, Bir adet “Ça-
k› Ailesi Özel Ödülü” ile
“Kurum ve fiah›s Özel
Ödülleri” verilecek. Yar›fl-
man›n ödül töreni ve ser-
gi aç›l›fl› 14 Aral›k günü
Kütüphane ve Doküman-
tasyon Merkezi Sergi Sa-
lonu’nda yap›lacak.

SICAKLIKLARIN mevsim
normalleri üzerinde seyretti-
¤i flu günlerde her yafltan in-
san afl›r› s›caklar›n olumsuz
etkileriyle karfl› karfl›ya kal›-
yor. Artan hava s›cakl›klar›-
n›n insan sa¤l›¤› üzerindeki
etkilerini ve s›caktan korun-
ma yollar›n› Anadolu Üniver-
sitemiz Mediko-Sosyal Mer-
kezi Hastanesi doktorlar›n-
dan Zuhal Kurtulufl’a sorduk.

HASTALARA ZARARLI

Dr. Kurtulufl yaz aylar›nda
artan hava s›cakl›klar›n›n in-
san›n ruh ve beden sa¤l›¤›n›
olumsuz yönde etkiledi¤ini
belirterek, afl›r› s›caklar›n in-
san›n ruhsal yap›s›n› bozabi-
lece¤ini söyledi. Kurtulufl,
nem miktar› artt›kça fiziksel

aktivite, duygusal durum ve
uyku sisteminde sapmalar
meydana gelebilece¤ini kay-
detti. Zuhal Kurtulufl, bunun
sonucu olarak da b›kk›nl›k,
halsizlik, isteksizlik ve sinirli-
lik halleri oluflabilece¤ini ve
çal›flma veriminin düflebile-
ce¤inin alt›n› çizdi. 

Kurtulufl, afl›r› s›caklar›n tüm
yafl gruplar›n› etkiledi¤ini an-
cak olumsuz etkilerinin daha
çok yafll›larda görüldü¤üne
dikkat çekerek, “Özellikle
kalp ve damar hastal›klar›,
hipertansiyon, karaci¤er ve
böbrek yetmezli¤i ile diyabet
gibi kronik hastal›¤› olanlar
ile depresyon ve benzeri psi-
kolojik rahats›zl›klar› olanla-
r›n, ast›m, koah gibi akci¤er
problemleri, ba¤›fl›kl›k siste-
mi yetersizli¤i olan kifliler s›-

caklardan en olumsuz etkile-
nen grup” dedi.

Kalp ve damar hastal›¤› ile
hipertansiyonu bulunanlar-
da afl›r› s›ca¤a ba¤l› tansiyon
yükselmesi oluflabilece¤ini ve
yine bu tip hastalarda beyin
kanamas›, bay›lma ve fluur
bulan›kl›¤› olabi-
lece¤ine iflaret
eden Kurtulufl,
koah ve benzeri
rahats›zl›¤› olan
kiflilerdeki solu-
num so-
runlar›-
n›n da ar-
tabilece¤i-
ni vurgulad›. Zuhal Kurtu-
lufl’a göre, diyabetli hastalar-
da damarlar zarar gördü¤ün-
den afl›r› s›caklardan bu has-
talar da yüksek ölçüde rahat-

s›z olabilir.
Özellikle bu tür hastal›klara
sahip olan kiflilerin 11:00 ile
16:00 saatleri aras›nda d›flar›
ç›kmamas›n›n do¤ru olaca¤›-
n› söyleyen Kurtulufl, sözleri-
ne flöyle devam etti:
Y‹YECEKLERE D‹KKAT!

“Ultraviyole ›fl›nlar› günefl
›fl›nlar›nda mevcuttur. Bu
›fl›nlar farkl› tümör oluflum-
lar›yla yak›ndan ilgilidir. Gü-
nefl ›fl›nlar› alt›nda uzun süre
kalan kifliler bu hastal›¤a ya-
kalanma riskine sahiptirler.
Afl›r› s›caklarda dikkat etme-
miz gereken bir di¤er konu
da besin zehirlenmeleridir.
Bu mevsimde yiyecekler h›z-
la bozularak toksin ve bakte-
ri oluflumuna neden olur.
Aç›k yerlerde sat›lan yiyecek-
ler al›nmay›p, bilinmedik
yerlerde yemek yenmemeli-
dir.  Günlük en az 2-3 litre
s›v› al›nmal›d›r. Giydi¤imiz

giysiler aç›k
renkli ve pamuk-
lu olmal›d›r.”
Bu günlerde hafif
ve ya¤s›z yiyecek-
lerin tüketilmesi

gerekti¤ine dikkat
çeken Kurtulufl,
“Özellikle ayran ve
do¤al meyve sular›

tercih edilmelidir. E¤er yi-
yeceklerden yeterli vitamin
sa¤lanam›yorsa vitaminler-
le de takviye yap›labilir” di-
ye  konufltu.

Sıcak havalar sağlığı tehdit ediyor

REKTÖR Prof. Dr. Fev-
zi Sürmeli, CNBC-e tele-
vizyonunda yay›nlanan
“Do¤ru Tercih” progra-
m›nda sunucu Sad›k
Gültekin’in sorular›n›
yan›tlad›. Programda
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
tercih listesi oluflturma-
ya çal›flan ö¤rencilere
Anadolu Üniversitesi
hakk›nda bilgiler verdi.

‹NG‹L‹ZCE AVANTAJI

Rektör Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli, Anadolu Üni-
versitesi'nin örgün ve ço-
kortaml› ö¤retim yapan
dünyada belli bafll› üni-
versitelerin bafl›nda gel-
di¤ini belirterek, bölümlerin
tamam›na yak›n›nda  ‹ngi-
lizce haz›rl›k s›n›f› bulundu-
¤unu  söyledi. 

Özellikle yabanc› dil e¤itimi-
ne büyük önem verdiklerini
ifade eden Sürmeli,  bu e¤iti-
min ö¤rencilerimize ve me-
zunlar›m›za büyük bir avan-
taj sa¤lad›¤›n› kaydetti. Ana-
dolu Üniversitesi'ne örgün
olarak gelen 3 bin ö¤renci-
nin 2 bin 500'üne yabanc› dil

e¤itimini en iyi flekilde sun-
duklar›na iflaret eden Rektör
Prof. Dr. Sürmeli, Anadolu
Üniversitesi'nin ö¤retim ele-
man› kadrosu, fakülteleri ve
yüksekokullar› hakk›nda da
dinleyicilere bilgiler verdi. 
Anadolu Üniversitesi'nde
fluan yüksek lisans, lisans ve
önlisans programlar›nda 24
bin 300 ö¤rencinin ö¤renim
gördü¤ünün alt›n› çizen
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sür-
meli, "Uzaktan ö¤retimde

de 1 milyon 50 bin ö¤renci-
miz ö¤renim görüyor. Bu
hizmeti sadece Türkiye'de
de¤il, Avrupa'n›n da alt› ül-
kesinde gerçeklefltiriyoruz.
Ayr›ca çeflitli ülkelerle e¤i-
tim konusunda birçok iflbir-
li¤i anlaflmalar›m›z mevcut"
diye konufltu. 

ÜN‹VERS‹TE KENT‹

Eskiflehir’in bir üniversite
kenti oldu¤una dikkat çeken
Prof. Dr. Sürmeli sözlerine

flöyle devam etti: 

"Ö¤rencilerimize yöne-
lik bir üniversite haste-
nemiz mevcut. Ayr›ca
baflar›l› ö¤rencilerimi-
ze burs olanaklar› sa¤-
l›yoruz. Bizler ö¤renci-
lerimizi sosyallefltirme-
ye büyük önem veriyo-
ruz. ‹yi bir mesleki e¤i-
timin yan›s›ra, özde-
¤erlerine sahip, üret-
ken ve kültürlü ö¤ren-
cilerin yetifltirilmesi
için tamamen ö¤renci-
lerimize yönelik büyük
etkinlikler yap›l›yor." 

Eskiflehir'i tercih etmek
isteyen ö¤rencilerin çok

iyi bir e¤itim göreceklerinin
ve bu e¤itimin yan›nda iyi
bir kentte yaflayacaklar›n›n
alt›n› çizen Rektör Sürmeli,
mezun olduktan sonra da
mezunlar›n pefllerini b›rak-
mad›klar›n› söyledi. 

Program sonunda Sad›k
Gültekin de, Anadolu Üni-
versitesi'nin gönül rahatl›-
¤›yla tercih edilebilece¤ini ve
her ö¤rencinin memnun ka-
laca¤›na inand›¤›n› belirtti.

Doğru tercihin adı: Anadolu

Dr. Zuhal Kurtulufl

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, ‹ngilizce haz›rl›k e¤itiminin Anadolu
Üniversitesi ö¤rencileri için büyük bir avantaj oluflturdu¤unu söyledi.

Hatice GÖLCÜ
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Kültür ve sanat etkinlikleri konusunda yap›lan faali-
yetlerin ço¤undan haberimiz olmuyor. Bu soru-
nun ‹ki Eylül Kampüsü’nde olmam›zdan kaynak-
land›¤›n› düflünüyorum. Bizim kampüsümüzde de
bu etkinliklerin daha s›k yap›lmas› ya da düzenle-
nen etkinliklerden haberdar edilmemiz çok daha
mant›kl› olur. Bu konuda de¤ifliklikler yap›labilir.

Öğrencilere sorduk: Üniversitemizde düzenlenen 
kültür-sanat etkinlikleri konusunda beklentileriniz neler?

Asl›nda Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen
kültür ve sanat etkinlikleri gayet tatmin edici. An-
cak bu etkinliklerin zamanlamas› hiç bir zaman
bize uygun gerçekleflmiyor. Örne¤in, bahar flen-
likleri her sene bizim vize haftam›zda gerçeklefli-
yor. Bu da etkinliklere kat›lma olas›l›¤›m›z› azalt›-
yor. Ayn› flekilde di¤er etkinlikler de öyle. K›saca-
s› üniversitenin etkinlikleri iyi ama zamanlamalar-
da bir düzenlemeye gidilirse daha iyi olabilir.

Üniversitemizin kültür sanat konular›ndaki etkinlikle-
ri di¤er üniversitelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok daha
fazla ve nitelikli. Y›l içerisinde her gün en az iki etkin-
lik yap›l›yor ve biz de kendi tercihimizi o yönde olufl-
turuyoruz. Kampüste çok renkli bir sosyal yaflam var.
Sinema, konserler, festivaller ve sergiler her zevke hi-
tap edebilecek flekilde. Ancak bana kal›rsa müzik ala-
n›ndaki etkinlikler biraz daha artt›r›labilir.

Üniversitemizin kültür sanat etkinlikleri yeterli
ve kaliteli ancak yaz›n bu etkinliklerde farkedilir
bir azalma söz konusu. Yaz aylar›nda stres at-
mam›z› sa¤layacak etkinliklere daha çok yer ve-
rilmeli. Ayr›ca bizim okulumuzun Yunus Emre
Kampüsü’ne uzak oluflu da bu etkinliklere kat›l-
ma ihtimalimizi düflürüyor. Bizim için de bu ko-
nu da bir fleyler yap›labilirse çok daha memnun
oluruz.

Festivallere biraz daha fazla yer verilmeli. Yap›-
lan etkinliklerdeki tan›t›m eksikli¤i var. Sinema
Anadolu’da gündemdeki filmlere de yer verilme-
li. Sinema Anadolu’da gösterime girecek olan
filmleri bir hafta önceden internetten ya da üni-
versitenin iletiflim araçlar›ndan ö¤renibilirsek çok
iyi olur. Bahar döneminde gerçeklefltirilen kon-
serlerin say›s› art›r›lmal›. Yaz okulundaki ö¤renci-
ler için etkinliklerin az oldu¤unu düflünüyorum.

Üniversitemiz kültür, sanat, spor gibi faaliyetlerde ol-
dukça iyi. Y›l boyunca gerek tiyatro, gerek konser gi-
bi çeflitli etkinlikler üniversitemizde yap›lmaktad›r.
Benim için en önemli etkinlik spor. Okulumuzda ge-
rek futbol, basketbol, gerek tenis gibi etkinlikleri ya-
pabilme imkan›na sahibim. Tüm bunlar› düflündü-
¤ümde kendimi Anadolu Üniversitesi’ne mensup
flansl› kifliler aras›nda görüyorum. 

Konu kültür ve sanat etkinlikleri oldu¤unda
Anadolu Üniversitesi’nin bu konuda bize sun-
duklar› gayet yeterli. Gerek sinema günleri ge-
rek caz konserleri, tiyatrolar bizleri tatmin ede-
cek düzeyde. Yaln›z klüplerin kendi dallar›nda
daha fazla çaba harcamas› gerekti¤ini düflünü-
yorum. Ayr›c› yaz okuluna kay›tl› çok say›da ö¤-
renci olmas›na ra¤men yazlar› hiçbir etkinlik ya-
p›lm›yor.  

Anadolu Üniversitesi’nin kültür sanat konular›n-
da gerçeklefltirdi¤i faaliyetler yeterli. Gerek sine-
ma, gerek tiyatro, sergiler ve benzeri faaliyetler
y›l içerisinde her ne kadar tatmin edici olsa da
yaz okulu döneminde bu etkinlikler gitgide aza-
l›yor. Oysa yaz döneminde ö¤rencilerin bu tür
etkinliklere çok daha fazla ihtiyac› oluyor. Bu et-
kinlikler tüm seneye yay›l›p yap›l›rsa bizler de
yaz okulunu daha e¤lenceli geçirebiliriz.

Üniversitemizde düzenlenen kültür ve sanat et-
kinlikleri nitelikli ancak daha güncel fleyler yap›-
labilir. Özel dinleyici ve izleyici kitlelerine hitap
eden etkinlikler düzenlenebilir. Bunun yan›nda
kiflilerin ortak noktalarda buluflmalar›n› sa¤la-
yan etkinlikler düzenlenirse kat›l›mda da bir ar-
t›fl olabilir. Bu sayede ö¤renciler sosyal yaflam-
lar›n› renklendirecek daha çok fley bulabilirler.

Üniversitemizde kültür, sanat etkinlikleri olduk-
ça fazla. ‹çerikleri gayet ilgi çekici ve kaliteli. Et-
kinlikler benim için derslerin yaratt›¤› yo¤un
temponun yorgunlu¤unu üzerimden atmam›
sa¤l›yor. S›k s›k düzenlenen konferanslar, söyle-
fliler bizi bir çok konuda ayd›nlat›yor.
Yine de y›l içerisinde daha fazla konser gerçek-
lefltirilmesini istiyorum.  

Cihan TOPAL / MMF

Sinema Anadolu’da daha güncel, daha kaliteli film-
ler gösterime girmeli. Geçen dönem sadece iki
oyun sürekli sergilendi. Daha fazla oyun izleyiciye
sunulmal› ve konserler daha s›k olmal›. Spor salo-
nunda yap›lan konserlerde kalabal›k yüzünden iz-
diham yaflan›yor, konserler daha genifl mekanlar-
da yap›lmal›. Çok say›da ö¤renci yaz okuluna de-
vam ediyor fakat yaz›n hiçbir etkinlik düzenlenmi-
yor. Sinema Anadolu yaz›nda aç›k olmal›.

‹brahim ÜSTÜN / Edebiyat Fakültesi

Ebru YUMUfiAK / ‹‹BF 

Derya KAVUfiTURAN / ‹‹BF

Nuri Can FIRAT / Hukuk Fakültesi

Ayflenur ULUPINAR / Fen Fakültesi

Berna Akbina / E¤itim Fakültesi

Süleyman M. fiENTÜRK / MMF Nihal BUCA / AÖF

Evren ÇEL‹KEL / ‹BF

Esra FIRAT / Eczac›l›k Fakültesi

Ali KARATAfi / PMYO

Bence üniversitedeki tiyatro faaliyetlerine daha
fazla a¤›rl›k verilmeli. Mesela fakültelere seçmeli
ders olarak konulabilir. Böyle dersler ço¤ald›kça
ö¤rencinin sosyal yönü de ayn› oranda geliflir.
Yine Tiyatro Anadolu’da sezon içinde sergilenen
oyun say›s› artt›r›labilir. Bunun d›fl›nda üniversi-
teye bilim adam› ve de¤erli yöneticiler ça¤›r›la-
rak ö¤rencilerin bu konuklar›n tecrübelerinden
faydalanmalar› sa¤lanabilir. 


