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sinema

Teksas Katliam›

Yer: Sinema Anadolu
Saat: 12:15- 20:00

(KÜL 199)

Rektörlük

‘Fransa özgür
düflünceyle çeliflti’

Anadolu Üniversitesi ö¤retim
üyeleri Frans›z Parlamentosu’nda
kabul edilen Ermeni tasar›s›n›
yorumlad›.    6. SAYFADA

Anadolu, bir ilki 
daha gerçeklefltirdi 

MMF ‹nflaat Mühendisli¤i
Bölümü’nde Türkiye’nin ilk
geopolimer çimento hamuru üretil-
di. Yeni malzeme, klasik ürünlere
göre hem çok daha ekonomik hem
de çevre dostu.        3. SAYFADA

AnadoluHaberAnadoluHaber
BU HAFTA NELER VAR??

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer

sergi

H›rvat Çizer Ivan Haramija

HANS’›n Karikatür Sergisi

Yer: E¤itim Karikatürleri Müzesi
(KÜL 199) 9 Kas›m 2006 tari-

hine kadar gezilebilir

Karikatür Sanat›n› Uygulama

ve Araflt›rma Merkezi

genç pazar

Genç Pazar aç›l›yor

Yer: Teknopark Binas› Zemin Kat
Saat: 09:00 - 17:00

Anadolu üniversitesi 

ö¤retim üyeleri

Tiyatro

H›rs›z

Yer: Atatürk Kültür ve Sanat

Merkezi-Oda Tiyatrosu Salonu
Saat: 15:00
(KÜL 199)

Tiyatro Anadolu

SHYO’da sa¤l›kl›
uçufl semineri

Havac›l›k T›bb› Derne¤i,
uçufllarda ortaya ç›kan t›bbi
sorunlar› ele alan bir dizi seminer
düzenliyor. . 4. SAYFADA

Cumhuriyetimizin 83’üncü kurulufl y›l-
dönümünü kutlamaya haz›rlan›rken, bir
Kurtulufl Savafl› gazisi bu gururu bir bafl-
ka türlü yafl›yor. 

Kurtulufl  Savafl›’n›n hayatta kalan iki
gazisinden biri olan Yakup Satar, o  zorlu
günleri Anadolu Haber’e gözleri dolarak
anlatt›. Musul ve Ba¤dat cephelerinde sa-
vaflt›ktan sonra ‹stanbul’a dönen gazi, ‹n-
gilizler taraf›ndan esir al›nm›fl: “ Serbest
kal›nca Mustafa Kemal’in ordusuna kat›l-

d›m. Yendi¤imiz düflman› izlerken,
aya¤›m›zda çar›klar, üstümüzde y›rt›k
ceketlerle, günlerce hiç durmadan yü-
rüdük ve düflman› denize döktük.”       

6. SAYFADA

Anadolu Haber
olarak üniversitemiz

çal›flanlar›n›n ve 
ö¤rencilerimizin

Ramazan Bayram›n› 
kutlar›z

Cumhuriyetin 83. y›ldönümünde
gaziden gençlere ö¤ütler

Kiflisel bilgi portal› yay›nda 

■ Hesab›ma bu ay ne kadar
para, ne amaçla yat›r›ld›?

■ Hesab›mda bir miktar yat›-
r›lm›fl görünüyor, ne amaçla
yat›r›ld›? 

■ AÖF’te üniversite temsilcisi
olarak nereye görevlendiril-
dim? Bundan sonra ne yapa-
ca¤›m? Ekip bafl› kim?

■ Ne kadar iznim kald›? Geçen
seneden devreden iznim ne
kadar? 

■ Bana zimmetlenen demir-
bafllar neler? Bu kadar demir-
bafl›n üzerimde gözükmemesi
gerekliydi...

■ Üniversite personel dairesin-
de benimle ilgili ne bilgiler var?
Bilgilerimde yanl›fll›k olmas›n?

■ Eczane kesintilerim geçen
ay ne kadard›, bu ay ne kadar? 

■ Kütüphaneden ödünç ald›-
¤›m kitaplar›n süresi doluyor
mu? Uzatsam olur mu?

■ Final s›navlar› ne zaman bi-
tiyor? Notlar› girmenin son ta-
rihi nedir? Kime sorabilirim?
Akademik takvim nerede?

■ Dolar, Euro ve IMKB 100 in-
deksi flu anda ne kadar?

Bilgisayar Araflt›rma ve Uygulama Mer-
kezi taraf›ndan  oluflturulan Anadolu Üni-
versitesi Portal› hizmete girdi. Portal sa-
yesinde üniversitemiz akademik perso-
neli ve memurlar› mali konulardan, has-
tane ifllemlerine kadar pek çok kiflisel bil-
giye kolayl›kla ulaflabiliyor.  

Yaklafl›k alt› ayl›k bir çal›flma sonucu ha-
yata geçirilen Anadolu Üniversitesi Portal›,
Türkiye’deki ilk kurumsal portal olma
özelli¤ini tafl›yor. Rektör Prof. Dr. Sürme-
li’nin verdi¤i bilgiye göre, ileriki dönemler-
de iflçiler ve mezunlar›n kiflisel bilgilerinin
de portala aktar›lmas› planlan›yor.             3

Festival bafll›yor
Uluslararas› Eskiflehir Festivali 12’nci kez sanatseverlerle bulufluyor.

Festivalin kapan›fl konserini 12 Kas›m akflam› Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestras› verecek. 

Sekiz gün boyunca sanat rüzgarlar› estirecek olan
festivalde yine birbirinden renkli etkinlikler yer al›-
yor. Sanatseverler festival boyunca çocuk resim atöl-

yesi,  çocuk filmleri, konserler, usta isimlerden tiyat-
ro oyunlar›, kukla ve dans gösterileri, caz ve rock din-
letileriyle bir araya gelecek.                       5. SAYFADA

Kullan›c› ad› ve flifreyle
portala girildi¤inde, maafl bil-
gilerinden, zimmetli eflyalara
kadar pek çok konuda bilgi
al›nabiliyor.

Portalda neler var?
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T‹YATRO

Gülme Komfluna

Yer: Tepebafl› Sahnesi
Saat: 20:30

BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹

fiEH‹R T‹YATROLARI

fiEH‹RDE NELER VAR?

T‹YATRO

Gözlerimi Kapar›m

Vazifemi Yapar›m

Yer: Büyükflehir Belediyesi

Sanat ve Kültür Saray›

Saat: 20:30

BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹

fiEH‹R T‹YATROLARI

KONSER

Eskiflehir Türk Müzi¤i Derne¤i 

Yer: Eski Otogar

Saat: 21:00

TEPEBAfiI BELED‹YES‹

T‹YATRO

Kral Aran›yor

Yer: Turgut Özakman Sahnesi

Saat: 12:00

BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹

fiEH‹R T‹YATROLARI

2 7  E k i m  C u m a

2 8  E k i m  C u m a r t e s i

2 9  E k i m  P a z a r

KONSER

Cumhuriyet Bayram› Özel

Konseri

Yer: Büyükflehir Belediyesi

Sanat ve Kültür Saray›

Saat: 20:00

BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ 

SENFON‹ ORKESTRASI

T‹YATRO

Kral Aran›yor

Yer: Turgut Özakman Sahnesi

Saat: 12:00

BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹

fiEH‹R T‹YATROLARI

T‹YATRO

Kuva-i Milliye

Yer: Büyükflehir Belediyesi

Sanat ve Kültür Saray›

Saat: 20:00

BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹

fiEH‹R T‹YATROLARI

T‹YATRO

Kral Aran›yor

Yer: Turgut Özakman Sahnesi

Saat: 12:00

BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹

fiEH‹R T‹YATROLARI

KONSER

Cumhuriyet Halk Konseri

Yer: Valilik önü

Saat: 20:00

BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹

Sonbahar ve k›fl aylar›nda pek
çok kifliyi yata¤a düflüren, zaman ve
ifl gücü kayb›na neden olan gribe
karfl› en etkili çözüm, grip afl›lar›. Pe-
ki, her geçen y›l daha fazla kiflinin
baflvurdu¤u grip afl›s›n› kimler, nas›l
ve hangi koflullarda kullanmal›?‹flte
tüm bu sorular› Anadolu Üniversite-
si Mediko Sosyal Merkezi Hastanesi
‹ç Hastal›klar› Uzman› Dr. Esin Sa-
yer gazetemiz için yan›tlad›. 

■ Grip afl›s› nas›l haz›rlan›r?
Grip afl›s›, her y›l bir önceki mev-

sim en çok rastlanan grip virüsleri-
nin türlerine göre yeniden haz›rla-
n›r. Bu amaçla, 80 ülkedeki 110 la-
boratuardan elde edilen bilgiler,
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nde toplana-
rak her y›l dünyada en çok hastal›k
yapm›fl olan ikisi A ve biri B olmak
üzere üç de¤iflik virüs grubu belirle-
nir.

Mesela, bu y›l tüm dünyada uy-
gulanmakta olan grip afl›lar›nda, A
tipi virüslerden H1N1 benzeri Yeni
Kaledonya ve H3N2 benzeri Kalifor-
niya virüsleri ile B tipi fianghay ben-
zeri virüsler bulunmaktad›r.
■ Afl› ne zaman yapt›r›lmal›d›r?

Grip afl›s›, grip salg›nlar› bafllama-
dan önce yapt›r›lmal›d›r. Bunun
için ideal dönem Ekim-Kas›m-Aral›k
aylar›d›r.
■ Afl›n›n etkisi ne zaman bafllar?

Grip afl›s›n›n etkisi yap›ld›ktan 2-
3 hafta sonra ortaya ç›kar. Bu ne-
denle grip afl›s›n›n bir grip salg›n›n-
dan en az iki hafta önce yap›lm›fl ol-
mas› gerekir.
■ Ne kadar süre korur?

Afl›n›n koruyuculu¤u, genellikle
6-12 ay kadard›r.
■ Kimlere afl› yap›lmas› sak›ncal›d›r?

Grip afl›s› ateflli bir hastal›¤› veya
akut bir enfeksiyon tablosunda
olan hastalara yap›lmamal›d›r. Yu-
murtaya, tavuk proteinlerine, ne-
omisine, formaldehite ve oktoksino-
le alerjisi olanlara da yap›lmas› sa-
k›ncal›d›r.
■ Gebeler afl› olabilir mi?

Gebeli¤in ilk üç ay› içinde yap›l-
mamal›d›r. Grip nedeniyle yüksek
risk alt›nda olan gebelere ilk üç ay-
dan sonra grip afl›s› yap›labilir.
■ Süt veren anneler afl› olabilir mi?

Annenin süt vermesinin grip afl›s›
bak›m›ndan bir sak›ncas› yoktur.
■ Grip afl›s›n›n s›k görülen lokal yan

etkileri nelerdir?
Grip afl›s› uygulanan yerde a¤r›,

flifllik, k›zarma, morarma ve sertlefl-
me gibi lokal reaksiyonlar görülebi-
lir.
■ Grip afl›s›n›n s›k görülen genel yan
etkileri var m›d›r?

Grip afl›s›n›n genel yan etkilerinin
bafll›calar›, atefl, k›rg›nl›k, titreme,
yorgunluk, bafl, eklem ve kas a¤r›la-
r› ile terlemedir.
■ Yan etkiler önemli midir?

Grip afl›s›n›n yukarda belirtilen lo-
kal ve genel yan etkileri önemli de-
¤ildir, 1-2 gün içinde kendili¤inden
düzelir. Tedavi edilmeleri gerekmez.
■ Grip afl›s› deri döküntülerine yol
açar m›?

Grip afl›s› olanlar›n baz›lar›nda
seyrek olarak kafl›nt›, kabart› ve k›-
zar›kl›klar görülebilir.
■ Grip afl›s› anaflaksiye neden olabi-
lir mi?

Grip afl›s› çok seyrek olarak alerji
komas›na yani anaflaksiye de ne-
den olabilir.
■ Grip afl›s›n›n di¤er önemli yan etki-
leri nelerdir?

Grip afl›s› yap›lanlarda çok ender
olmakla beraber, nevralji (sinir a¤r›-
s›), uyuflmalar, havale nöbetleri, be-
yin iltihab› gibi nörolojik belirtiler
olabilece¤i bildirilmifltir.
■ Grip afl›s› baflka afl›larla birlikte

yap›labilir mi?
Grip afl›s› farkl› yerlere enjekte

edilmek flart›yla di¤er afl›larla ayn›
zamanda da yap›labilir.
■ Afl› nereye yap›lmal›d›r?

Afl› kas içine veya deri alt›na de-
rin olarak yap›labilir. Eriflkinlerde
kol kas›, küçük çocuklarda bacak
kas› uygun yerlerdir. Afl› asla damar
içine verilmemelidir.
■ Afl› yap›l›rken nelere dikkat edil-
melidir?

Afl› yap›lmadan önce oda s›cakl›-
¤›na getirilmeli ve yap›lmadan önce
iyice çalkalanmal›d›r.
■ Küçük çocuklar da afl› olabilir mi?

Grip afl›s› 6 ayl›ktan büyük çocuk-
lara yap›labilir.
■ Afl›n›n dozu nas›ld›r?

Grip afl›s› eriflkinlere ve 3 yafl›n-
dan büyüklere tek doz olarak 0.5 ml
yap›l›r. 6 ayl›ktan 36 ayl›¤a kadar
olan çocuklara yar›m doz afl› (0.25
ml) yap›l›r. ‹lk defa afl› yap›lacak
olan 8 yafl›ndan küçük çocuklara
dört hafta sonra ikinci bir doz afl›
yap›lmal›d›r.
■ Kimler mutlaka afl› olmal›d›r?

Risk alt›ndaki kiflilerin ve toplu-
ma giren ve gribe yakalanmak iste-
meyen herkesin grip afl›s› olmas› ge-
rekir. Ayr›ca, doktor, hemflire gibi
sa¤l›k personeli ile huzurevlerinde
çal›flanlar da grip afl›s› olmal›d›rlar.
■ Kimler risk alt›ndad›r?

65 yafl›ndan yafll› olanlar, huzur
evlerinde yaflayanlar, kronik kalp,
akci¤er, böbrek ve fleker hastal›¤›
olanlarda gribin riski daha yüksek-
tir.
■ Grip afl›s› ne kadar etkilidir?

Grip afl›s›n›n etkinli¤i, afl› içinde
bulunan virüs tipleri ile salg›na ne-
den olan virüs tipleri aras›ndaki uy-
gunlu¤a göre de¤iflir. Grip afl›s› ideal
flartlarda yüzde 70-80 oran›nda ko-
ruma sa¤lar.
■ Grip afl›s›n›n etkinli¤i yafla göre
de¤iflir mi?

Afl› yap›lan kiflinin yafl› önemli-
dir, afl›n›n koruyuculu¤u gençlerde
yafll›lara göre daha fazlad›r.

■ Grip afl›s›n›n yafll›lardaki etkisi na-
s›ld›r?

Afl›n›n yafll›larda grip nedeniyle
hastaneye yat›fllar› yüzde 50, zatür-
ree riskin yüzde 60 ve ölüm riskini
de yüzde 70 oran›nda azaltt›¤› bi-
linmektedir.

■ Grip afl›s› al›flkanl›k yapar m›?
Grip afl›s› al›flkanl›k yapmaz, afl›-

n›n her y›l tekrarlanmas›n›n nedeni
koruyuculu¤unu art›rmak içindir.

■ Grip afl›s› kufl gribine karfl› da et-
kili midir?

Halen piyasada sat›lmakta olan
grip afl›s›n›n kufl gribine karfl› hiç-
bir koruyuculu¤u yoktur.

■ Kortizon grip afl›s›n› etkiler mi?
Kortizon ve ba¤›fl›kl›¤› etkileyen

ilaç (immunsüpresif) kullananlarda
afl›n›n etkinli¤i daha düflüktür.

■ Piyasada sat›lan çeflitli markalar
aras›nda fark var m›d›r?

Grip afl›lar› aras›nda fark yoktur.
Piyasada sat›lan tüm afl›larda bulu-
nan virüsler Dünya Sa¤l›k Örgü-
tü’nün belirledi¤i virüslerdir.

■ Kanserli hastalar grip afl›s› olabi-
lirler mi?

Kanserli hastalar da grip afl›s› ola-
bilirler.

■ Grip afl›s› gribe neden olur mu?
Grip afl›s› gribe neden olmaz,

çünkü afl›da virüsün kendisi de¤il
onun antijenleri vard›r. Afl› olduk-
tan sonra atefl ç›kmas› enfeksiyona
de¤il, ba¤›fl›kl›k sisteminin tepkisi-
ne ba¤l›d›r.

■ Bu grip afl›s› olan gelecek sene afl›
olmazsa ne olur?

Grip afl›s› her y›l olunmal›d›r,
çünkü afl› içindeki virüs türleri y›l-
dan y›la farkl›d›r. Bir y›l afl› olup ge-
lecek sezon afl› olmayanlarda grip
riski yüksektir.

Bu haberi
okumadan
grip afl›s›
olmay›n.

Dr. Esin Sayer

Grip Nedir?

Grip ani olarak bafllayan yük-
sek ateflle seyreden, afl›r› halsiz-
lik, bitkinlik, kuru öksürük, kas,
eklem ve bafl a¤r›s› ile kendini
gösteren bir hastal›kt›r. Gribe ya-
kalanan kifli en az 3-5 gün yatak
istirahati ile kendini toparlayabi-
lir. Ayr›ca vücudun ba¤›fl›kl›k sis-
teminin zay›flamas› nedeniyle
zatürre gibi ikincil hastal›klar›n-
da tabloya eklenmesi ile hastal›k
daha da a¤›rlaflabilir ve özellikle
çocuklar, yafll›lar, diyabetliler, as-
t›ml›lar, kalp ve kanser hastala-
r›nda ölüme neden olabilir. Grip
afl›lar› inaktive veya ölü grip vi-
rüslerinden üretilir; gribe kesin-
likle yol açamaz ve grip hastal›¤›
oluflturmaz.

Mediko-Sosyal Mer-
kezi Hastanesi’nden
Dr. Esin Sayer, grip
afl›s› hakk›nda merak
edilenleri Anadolu
Haber’e anlatt›.

İsmail  İLKSELVİ



AEGEE genel
kurulu 5’inci
kez topland›

Anadolu Üniversitesi Foto¤-
rafç›l›k Kulübü (ANFO) 2006-
2007 ö¤retim y›l› ilk genel üye
toplant›s›n› 18 Ekim’de gerçek-
lefltirdi. Kongre Merkezi Mavi
Salon'da yap›lan toplant› yo-
¤un ilgiye sahne oldu. ANFO
Baflkan› Mustafa Deniz geçen
y›l bir çok proje ve çal›flmaya
imza atan ANFO’nun bu y›l da
yo¤un bir tempo içinde olaca-
¤›n› söyledi. Her e¤itim biri-
minden foto¤rafa ilgi duyan
ö¤rencilerin kat›ld›¤› toplant›-
da ‹letiflim Bilimleri Fakülte-
si’nden Arafl. Gör. Erdem Çetin-
tafl da yapt›¤› konuflmada ö¤-
rencilere foto¤raf sanat›yla ilgi-
li bilgiler verdi. 

ANFO’dan
y›l›n ilk
toplant›s›

HABERAnadolu Haber 3Sayfa Editörü:
Uzm.Ufuk TOZEL‹K

Radyo A'da Kas›m ay›ndan
itibaren yay›nlanacak olan
programda Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli ö¤rencilerimiz ve
üniversitemiz mensuplar›n›n
sorular› yan›tlayacak. Her ay›n
ilk sal› günü saat 18.00’de ya-
y›nlanacak program kapsam›n-
da Prof. Dr. Sürmeli'ye sorular
Radyo A mikrofonlar› arac›l›-
¤›yla ya da radyoa@anado-
lu.edu.tr adresine gönderilecek
elektronik posta yoluyla iletile-
bilecek. 

Mühendislik Mimarl›k Fakülte-
si’nde Türkiye’nin ilk geopolimer
çimento hamuru gelifltirildi. Yeni
malzeme çimentoya oranla çok da-
ha ekonomik ve çevre dostu özellik-
ler tafl›yor.

‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü ö¤-
retim elemanlar› Prof. Dr. Mustafa
Tuncan, Yard. Doç. Dr. Ömer Ar›öz,
Arafl. Gör. Evren Ar›öz ve Arafl. Gör.
Kadir K›l›nç, ortak çal›flmalar›yla
ülkemizde bir ilke imza att›. Çal›fl-
man›n sonuçlar›n› A¤ustos ay›nda
Singapur'da yap›lan “Conference

on Our
World in
C o n c r e t e
and Struc-
tures” kon-
feras ›nda
sunan ö¤re-
tim ele-
manlar›m›-
z › n d a n

Yard. Doç. Dr. Ömer Ar›öz, “Türkiye’
de ilk geopolimer beton veya çi-

mento hamurunu üreten ekip ol-
duk. Bu malzemenin ileride çok
s›kl›kla ve büyük oranlarda kullan›-
laca¤›n› görebiliyoruz. Bu malzeme
tamamen at›k bir malzeme ve bu-
nu ba¤layan, reaksiyon gösteren
di¤er bir s›v›n›n kar›flt›r›lmas›yla
olufluyor. Dolay›s›yla tamamen do-
¤al bir malzeme”dedi.Kömürün
yanmas›yla elde edilen uçucu kül
gibi at›klar›n, bu malzemenin üre-
tilmesinde kullan›ld›¤›n› anlatan

Ömer Ar›öz, buna benzer di¤er
at›klar› da kullanman›n mümkün
oldu¤unu söyledi. 

Geopolimerin avantajlar› hakk›n-
da bilgi veren Ar›öz, “Kat› at›klarla
üretildi¤i ve yüksek s›cakl›klarda
üretime gerek duymad›¤› için çok
ucuz ve çimentoya nazaran olduk-
ça çevre dostu bir malzeme. Baz›
özellikleri aç›s›ndan da çok yararl›.
Örne¤in yüksek s›cakl›klarda per-
formans› iyi. fiu anda bunu test
ediyoruz.  Malzeme hakk›nda ileri-
ye dönük çal›flmalara devam ediyo-
ruz” dedi.

Devlet Konservatuvar› ö¤retim
üyesi Doç. Dr. Hasan Erkek, çocuk
ve gençlik edebiyat›n›n son y›llarda
hem yazarlar hem de elefltirmenler
aç›s›ndan bir ilerleme döneminde
oldu¤unu söyledi. Bu edebiyat türü-
nün, Türk yaz›n› içinde yeterince
önemsenmedi¤ini belirten Hasan
Erkek, buna karfl›n, son y›llarda sa-
dece çocuklara yönelik eserler üre-
ten yazarlar›n artt›¤›n› ayr›ca, daha
önce yetiflkinler için eserler kaleme
alan yazarlar›n çocuklar ve gençler
için de roman veya fliir yazd›¤›n›
kaydetti.

TANITIMLAR ETK‹L‹

Doç. Dr. Hasan Erkek, Ankara Üni-
versitesi’nin 4-6 Ekim günlerinde
düzenledi¤i II. Ulusal Çocuk ve
Gençlik Edebiyat› Sempozyu-
mu’nda “Çocuk Tiyatrosu, Yarat›c›
Drama, E¤itimde Drama, Dramati-
zasyonda Benzerlikler, S›n›rlar, Ay-
r›mlar ve Çocuk Tiyatrosu” bafll›kl›
bir bildiri sundu. Doç. Dr. Erkek, ço-
cuk edebiyat›n›n özellikle son y›llar-
da büyük ivme kazand›¤›n› belirte-
rek, “Medya kanallar›nda yer alan
tan›t›mlar, bu alanda yap›lan çal›fl-
malar› su yüzüne ç›kard›” dedi. Er-
kek, çocuk edebiyat›n›n ülkemizde
genellikle üvey evlat muamelesi
gördü¤ünü ancak yak›n zamanda
yap›lmaya bafllanan kurultay ve
toplant›lar›n bu durumun de¤iflme-
sine katk›da bulundu¤unu kaydetti.

Çocuk edebiyat› eserlerinin say›-
ca fazla olmas›na karfl›n istenilen
kaliteyi her zaman yakalanamad›¤›-
na iflaret eden Doç. Dr. Hasan Erkek,
bunda ebeveynlerin bilinç eksikli¤i-
nin ve konuyla ilgili elefltiri kurum-
lar›n›n güçsüzlü¤ünün de pay› ol-
du¤unu vurgulad›.  

say› fazla, ya kalite?

Sadece kurgusal ve sözel anlam-
da iyi yaz› yazman›n çocuk edebi-
yat› alan›nda uzmanlaflmak için ye-
terli olmad›¤›na dikkat çeken Doç.
Dr. Hasan Erkek, “Yazarlar›n sorum-
luluk hissedip, bu alandaki araflt›r-
malara ve çocuk geliflimi ile pedago-
jiye ilgi duymalar› gerekiyor. Ayr›ca,
anne ve babalar›n bilinçlendirilme-
sinde medya araçlar›na da büyük
görev düflüyor” diye konufltu.

Çocuk edebiyat›
h›z kazan›yor

Türkiye’nin ilk geopolimer çimento hamuru
Mühendislik Mimarl›k Fakültesi’nde üretildi

Nuran İLTER

Anadolu Üniversitesi Avru-
pa Ö¤rencileri Forumu Kulübü
(AEGEE), 5’inci ola¤an genel ku-
rulunu 14 Ekim’de yapt›. Kong-
re Merkezi K›rm›z› Salon’da ya-
p›lan toplant›da 2005-2006 dö-
neminde gerçeklefltirilen etkin-
likler hakk›nda bilgi verildi. AE-
GEE Genel Sekreteri ve Baflkan
Yard›mc›s› Cihan Demir üyelere
yerel, uluslararas› ve destekle-
nen etkinlikler olarak üç bafll›k
alt›nda toplanan faaliyetler
hakk›nda bilgi verdi. Demir’in
verdi¤i bilgiye göre AEGEE geç-
ti¤imiz dönemde AB E¤itim
Programlar› Tan›t›m›, Oryantas-
yon ve ‹ç e¤itimler, Biliflim Tek-
nolojileri E¤itimi, ‹lk Yard›m
E¤itimi gibi bir çok yerel faali-
yet gerçeklefltirdi. Kulüp ayr›ca
What is Europe, Da¤c›l›k Yaz
Üniversitesi, Yoga Yaz Üniversi-
tesi gibi uluslararas› etkinlikle-
re de imza att›. 

Bilgisayar Araflt›rma ve Uygu-
lama Merkezi taraf›ndan olufltu-
rulan Anadolu Üniversitesi Porta-
l› sayesinde üniversitemiz akade-
mik personeli ve memurlar› kifli-
sel bilgilerine kolayl›kla ulaflabili-
yor. Bu bilgiler mali konulardan,
hastane ifllemlerine, maafl bilgile-
rinden izin sürelerine kadar pek
çok veriyi bar›nd›r›yor

Türkiye’de ilk

Anadolu Üniversitesi Portal›
hakk›nda bilgi veren Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli, portal üzerinde
alt› ayd›r çal›fl›ld›¤›n› ve Temmuz
ay›nda devreye sokularak test ya-
y›n›na bafllad›¤›n› söyledi. Porta-
l›n amac›n›n, bütün otomasyon
sistemlerinden toplanan verilerin
bilgi haline getirilmesi ve bu bilgi-
lerin ilgili kiflilere sunulmas› oldu-
¤unu ifade eden Sürmeli, sistem-
den ilk olarak memurlar›n ve aka-
demik personelin yararland›¤›n›
belirtti. Bu çal›flman›n Türkiye’de-

ki ilk kurumsal portal olma özelli-
¤ini tafl›d›¤›na dikkat çeken Prof.
Dr. Sürmeli, bu sistemi, Türki-
ye’deki üniversiteler ve kamu ku-
rumlar› aras›nda ilk kez Anadolu
Üniversitesi’nin kullanmaya bafl-
lamas›ndan memnun olduklar›n›
söyledi.. ‹leriki dönemlerde üni-
versitemiz iflçilerinin, ö¤rencileri-
nin ve mezunlar›n›n bilgilerinin
de sisteme aktar›lmas›n›n plan-
land›¤›n› ifade eden Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli, ilgili kiflinin ula-
flaca¤› bilgilerin ve ekran›n›n fark-
l› olaca¤›n›, di¤er bir deyiflle kifli-
ye ba¤›ml› bir ortam bulundu¤u-
nu belirtti.

Personel Dairesi Baflkanl›¤›, Ay-

niyat Otomasyonu Sistemi ve
Hastane Bilgi Sistemi gibi 10 fark-
l› birimde oluflturulan otomasyon
sisteminin gelifltirilerek portal ha-
line getirildi¤ini ve bu sayede kul-
lan›c›lar›n güncel bilgilere an›nda
ulaflabildi¤ini kaydeden Rektör
Sürmeli, portalda bilgilendirme
amaçl› verilerin de yer ald›¤›n›
kaydetti. 

Çok ziyaret edilenler

Yeni portal sayesinde çal›flanla-
r›m›z taraf›ndan en çok ziyaret
edilen hava durumu, döviz bilgi-
leri, ile yerel ve ulusal haber sitele-
rine kolayl›kla ulafl›labildi¤ini vur-
gulayan Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
“Çal›flanlar›m›z en çok mali konu-
larda portal›m›z› ziyaret ediyor.
Özellikle ö¤retim üyelerimiz ve
çal›flanlar›m›z, ek ders ücretleri,
AÖF s›navlar›nda görevlendirildi-
¤i yerler ve üzerlerindeki zimmet-
ler konusunda bilgi al›yorlar. Ayr›-
ca kütüphane, yemekhane ve
hastane ifllemleri en çok ziyaret
edilen linkler aras›nda” dedi.

Mevlüt DEMİRCİOĞLU

http://portal.anadolu.edu.tr

Tüm bilgiler 
elinizin alt›nda

BAUM taraf›ndan
gelifltirilen Anadolu
Üniversitesi Portal›

Türkiye’deki ilk 
kurumsal portal
özelli¤ini tafl›yor

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli

Rektör Prof.
Dr. Sürmeli her
ay sorular›n›z›
yan›tlayacak

Ömer Ar›öz

Anadolu’dan bir ilk daha

Endüstriyel Sanatlar Yüksekoku-
lu (ESYO), Endüstriyel Tasar›m Bö-
lüm Baflkanlar› Toplant›s›’n›n üçün-
cüsüne ev sahipli¤i yapt›. 
ESYO Endüstriyel Endüstriyel Tasa-
r›m Bölümü taraf›ndan düzenle-
nen toplant›da, tasar›m bölümle-
rinde yap›lan akademik çal›flmala-
r›n paylafl›m› ve bölümler aras› en-
tegrasyonun yap›land›r›lmas› ama-
c›yla gerçeklefltirildi. 
‹lk oturumu, 13 Ekim Cuma günü
Endüstriyel Tasar›m Bölümü Top-
lant› Salonu’nda gerçeklefltirilen
toplant›ya çeflitli üniversitelerden
bölüm baflkanlar› ve bölüm baflkan
yard›mc›lar› kat›ld›. 

Amaçlar›n›n akademik çal›flmala-
r›n paylafl›m›n› sa¤lamak oldu¤unu
belirten Endüstriyel Tasar›m Bölü-
mü Baflkan› Yard. Doç. Dr. Füsun
Curao¤lu toplant›da,  bölümler ara-

s›ndaki entegrasyonun sa¤land›¤›n›
belirterek, toplant›lar›n ard›ndan
proje paylafl›mlar› veya ortak yap›-
lacak organizasyonlar konusunda
kararlar verilece¤ini söyledi.

Tasar›m bölümü baflkanlar› üniversitemizde
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YÖNET‹M KURULU  KARARLARI

Üniversitemizin 10. 10.2006
tarihinde gerçeklefltirdi¤i Yöne-
tim Kurulu’nda ald›¤› baz› ka-
rarlar flunlar:

Sivil Havac›l›k Yüksekoku-
lunda bofl bulunan yard›mc› do-
çent kadrosuna atanmas›n› iste-
yen Dr. Cem ÇETEK’in Prof. Dr.
Mustafa KARA, Prof. Dr. Mustafa
CAVCAR, Prof. Dr. Yaflar PANCAR
taraf›ndan verilen raporlar karfl›-
s›nda 2547 say›l› Kanunun
23.maddesine göre sözü geçen
kadroya atanmas›na,

Fen Fakültesi ö¤retim ele-
manlar› Doç. Dr. Arzu ERSÖZ,
Arfl. Gör. Ayça ÖZCAN, Arfl. Gör.
Sibel EM‹R D‹LTEM‹Z’in “9’uncu
Uluslararas› Analitik Kimyada Ki-
netik” Konferans›’na ayr› poster
bildirilerle kat›lmak üzere 1-5 Ka-
s›m 2006 tarihlerinde Fas-Marra-
kech’te görevlendirilmelerine,

Mühendislik Mimarl›k Fakül-
tesi Arfl. Gör. Aysun ÖZKAN, Arfl.
Gör. Zerrin ÇOKAYG‹L’in “The
4th WSEAS International Confe-
rence on ENVIRONMENT,
ECOSYSTEMS and DEVELOP-
MENT (EED’06) Konferans›’na
ayr› sözlü bildirilerle kat›lmak
üzere 19-23 Kas›m 2006 tarihle-
rinde ‹talya-Venedik’te görevlen-
dirilmelerine,

Mühendislik Mimarl›k Fakül-
tesi ö¤retim üyesi
Yard.Doç.Dr.Deniz ÖZKUT’un
“mAAN 6th International Confe-
rence Our Modern –Re-appropp-
riating Asia’s Urban Heritage”
Konferans›’na sözlü bildiri ile ka-
t›lmak üzere 30 Ekim-10 Kas›m
2006 tarihlerinde Japonya-Tok-
yo’da görevlendirilmesine,

Mühendislik Mimarl›k Fakül-
tesi ö¤retim üyesi Yard. Doç. Dr.
Osman TUTAL’›n “Balkanlarda
‹slam Medeniyeti 3. Milletlerara-
s› Kongresi”ne sözlü bildiri ile
kat›lmak üzere 31Ekim-6 Kas›m
2006 tarihlerinde Romanya-Bük-
refl’te görevlendirilmesine,

E¤itim Fakültesi Ö¤r. Gör. S.
‹pek KURU GÖNEN’in “JALT 2006
Community, Identity,Motivation”
Konferans›’na poster bildiri ile
kat›lmak üzere 1-6 Kas›m 2006
tarihlerinde Japonya-Kitakyus-
hu’da görevlendirilmesine,

Güzel Sanatlar Fakültesi ö¤-
retim üyesi Yard. Doç. Soner
GENÇ’in Hawaii International
Conference On Arts & Humaniti-
es 5th Annual” Konferans›’na
sözlü bildiri ile kat›lmak üzere 8-
18 Ocak 2007 tarihlerinde Hawa-
ii-Honolulu’da görevlendirilmesi-
ne,

‹letiflim Bilimleri Fakültesi
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Dursun
GÖKDA⁄’›n “Orta Asya’da Küçük
ve Orta Boy fiirketlerin Geliflimi-
II” Konferans›’na sözlü bildiri ile
kat›lmak üzere 2-5 Kas›m 2006
tarihlerinde Kazakistan-Alma-
ta’da görevlendirilmesine,

Yabanc› Diller Yüksekokulu
Müdürü. Doç. Dr. Handan YA-
VUZ’un “Online E¤itim Berlin
2006” Konferans›’na sözlü bildiri
ile kat›lmak üzere 28 Kas›m-2
Aral›k 2006 tarihlerinde Alman-
ya-Berlin’de görevlendirilmesi-
ne,

Devam› 6. Sayfada

Türkiye’nin tan›nm›fl pera-
kende ma¤azalar›n›n yöneticileri
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakülte-
si’nde düzenlenen panele konufl-
mac› olarak kat›ld›. 
13 Ekim günü Kongre Merkezi Sa-
lon Anadolu’da düzenlenen “Pe-
rakende Sektöründe ‹nsan Kay-
naklar› Yönetimi” konulu panel-

de, perakendecilik mesle¤i ve
sektörü hakk›nda bilgiler verildi. 
Panele konuflmac› olarak kat›lan
Marks&Spencer ‹nsan Kaynaklar›
Müdürü Gökhan Çavuflo¤lu ile
Collezione ‹nsan Kaynaklar› Yö-
neticisi Gülçin Kuran, perakende-
cili¤in en dinamik ve en çok gele-
cek vadeden sektör oldu¤unu be-
lirttiler. Konuflmac›lar›n, geliflme-

nin  sektörde çal›flacak olanlar›n
e¤itim niteli¤ini artt›rarak elde
edilece¤ini vurgulad›¤› panelde
konuflan ‹‹BF ö¤retim üyesi
Prof.Dr. Serap Benligiray da, geli-
flen perakendecilik mesle¤inde
insan kaynaklar› yönetiminin
önemini vurgulad›.  Panel Kültü-
rel Etkinlikler dersi kapsam›nda
da de¤erlendirmeye al›nd›. 

‘Perakendecilik en dinamik sektör’
Seçkin ŞAHİN

Ö¤rencilik y›llar›nda Radyo
A’da görev yapan ve flu an ulusal
radyolarda çal›flmalar›n› sürdüren
mezunlar›m›za son olarak Halil
Hasan Erdo¤an eklendi. Erdo¤an,
Number One FM'de 10.00 - 14.00
saatleri aras›nda dinleyicilerle bu-
luflmaya bafllad›. Ulusal Radyo ve

TV kurumlar›nda görev alan baz›
Radyo A mezunlar› flöyle; 

Onur YAR-POWERTURK
Cem ÖZKAN-POWER XL 
Fatih USLU-POWER FM 
Aykut BALCI-POWER FM-PO-

WERTURK
‹lke ALBAYRAK-RADYO 4 VE TRT

Güven YILDIZ-RADYO EKSEN
Burcu MIZRAK-NUMBER ONE 
Görkem ‹LDAfi-RADYO D
Fatih ÇA⁄IL-RADYO D
Murat CENG‹ZER-ALEM FM
Taylan Efe Çeki-ALEM FM
M.Fatih DO⁄AN-METRO FM
Mesut Süre-‹MAJ STÜDYOLARI

Radyo A’n›n eski çal›flanlar› ulusal radyolarda

E¤itim Fakültesi ö¤retim üyele-
rinden Prof. Dr. Bekir Özer emekli
oldu. Lisans e¤itimini Gazi E¤itim
Enstitüsü ‹ngilizce Bölümü'nde,
yüksek lisans e¤itimini ise Ankara
Üniversitesi E¤itim Fakültesi E¤itim
Programlar› ve Ö¤retim Bölü-
mü'nde yapan Özer, doktoras›n›
1984 y›l›nda Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ta-
mamlad›. 1990 y›l›nda yard›mc› do-
çent, 1992 y›l›nda doçent olan Be-
kir Özer, 1998 y›l›nda profesörlük
ünvan›n› ald›. 

Prof. Dr. Bekir Özer, 1993’te E¤i-
tim Fakültesi E¤itim Bilimleri Bölü-
mü'nde Bölüm Baflkanl›¤›, 1995 y›-
l›nda E¤itim Fakültesi E¤itim Bilim-
leri Bölümü E¤itim Programlar› ve
Ö¤retim Anabilim Dal›'nda anabi-
lim dal› baflkanl›¤›, 1995 y›l›nda Es-
kiflehir Valili¤i’nde ‹l Milli E¤itim Da-
n›flma Kurulu Üyeli¤i,  1999 y›l›nda
E¤itim Fakültesi E¤itim Bilimleri Bö-
lümü'nde bölüm baflkanl›¤›  yapt›.
Dünya Bankas›'n›n milli e¤itimi ge-
lifltirme projelerinde de görev alan

Prof. Dr. Özer’in çok
say›da tezi, ulu-
sal ve uluslara-
ras› hakemsiz
dergilerde ya-
y›nlanm›fl bir-

çok maka-
lesi bu-
l u n u -
yor. 

Prof. Dr.
Bekir Özer
emekli oldu

Gelece¤in pilotlar›na
sa¤l›kl› uçufl semineri

Havac›l›k T›bb› Derne¤i, Sivil Ha-
vac›l›k Yüksekokulu ö¤rencileri için
“Uçufl Güvenli¤inde ‹nsan Faktörü
ve Havac›l›k T›bb›” bafll›kl› bir dizi
seminer düzenledi. Sivil Havac›l›k
Yüksekokulu Mustafa Öç Konferans
Salonu’nda gerçeklefltirilen ve üç
aflamadan oluflan seminerler 19
Ekim’de tamamland›.

UZMANLARDAN B‹LG‹LER

Havac›l›k T›bb› Derne¤i Baflkan›
Doç. Dr. Muzaffer Çetingüç baflkan-
l›¤›nda yürütülen seminerlerde, ko-
nusunda uzman doktorlar ö¤renci-
lere havac›l›kta yaflanan t›bbi so-
runlar hakk›nda bilgiler  veriyor.  11
Ekim’de yap›lan seminerde, Havac›-
l›k T›bb› Derne¤i üyelerinden Doç.
Dr. Faruk Ild›z “Kulak Burun Bo¤az

Hastal›klar›yla Havac›l›¤›n ‹liflkisi”,
Prof. Dr. Bilgin Timuralp ise “‹ç Has-
tal›klar ve Havac›l›k” konular›nda
bilgi verdi. 19 Ekim’deki seminerin
konusu ise “Uçufl Psikolojisi” idi.

AMAÇ EMN‹YETL‹ UÇUfi

Seminerler hakk›nda bilgi veren
Havac›l›k T›bb› Derne¤i Baflkan›
Doç Dr. Muzaffer Çetingüç “Üç haf-
ta boyunca ikifler saat süreyle ö¤-

rencilerle bulufluyoruz ve havac›l›k
t›bb›n›n önemli konular›n› aktar›-
yoruz” dedi. 

Sivil Havac›l›k Yüksekokulu Mü-
dür Yard›mc›s› Yard. Doç. Dr. Hati-
ce Küçükönal ise  s›n›f e¤itimleri-
nin yan› s›ra ö¤rencilerin mezuni-
yet sonras›nda daha donan›ml› ol-
malar›n› sa¤lamak amac›yla her y›l
bu tür seminerler düzenlediklerini

söyledi. Küçükonal, “Bizim yükse-
kokul olarak misyonumuz, sadece
teorik s›n›f e¤itimi de¤il. Ö¤renci-
lerimiz mezun olup da ifl hayat›na
at›ld›klar›nda ne kadar donan›ml›
olurlarsa o kadar ileride olaca¤›-
m›z› düflünüyoruz. Bu nedenle
her sene bu tür seminerler zinciri
düzenliyoruz” fleklinde konufltu. 

Ö⁄RENC‹LER MEMNUN

Ö¤renciler ise seminerlerin son
derece yararl› oldu¤u konusunda
görüfl birli¤i içinde. Pilotaj Bölümü
4’üncü s›n›f ö¤rencisi O¤uzhan Ya-
narcan, “Seminerler, uçufllar›m›z-
da yaflam›fl oldu¤umuz her türlü
fiziksel s›k›nt›y› daha net ö¤ren-
memizi sa¤l›yor. Bu seminerler
derslerimizde alm›fl oldu¤umuz
bilgileri pekifltirmemize yard›mc›
oluyor" diye konufltu.

Havac›l›k T›bbi Derne¤i, Pilotaj Bölümü ö¤renci-
leri için, uçufllarda ortaya ç›kan t›bbi sorunlar›

konu alan bir dizi seminer düzenliyor.

Nuran İLTER

Prof. Dr. Bekir Özer
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ORHAN  PAMUK  
VE NOBEL  OLAYI…

2006 y›l› Nobel Edebiyat Ödülü, uzun
zamand›r uluslararas› alanda da bü-
yük ün sahibi olan yazar›m›z Orhan
Pamuk’a verildi.

Bu olayla birlikte gerçekleflen ‘‹lk’,
sadece ilk kez bizden birinin bir Nobel
ödülüne lay›k görülmesiyle s›n›rl› kal-
mad›; Orhan Pamuk’a bu ödülün ve-
rildi¤inin duyurulmas›yla birlikte, ya-
zar›m›za yabanc› çevrelerden ve kifli-
lerden kutlamalar ya¤arken, ülkemiz-
den bir grup ayd›n, ço¤u elefltiri diye
bile nitelendirilemeyecek a¤›rl›kta
sözlerle Orhan Pamuk’u karalamaya
çal›flt›. Böylece Nobel ödüllerinin tari-
hinde ilk kez bir ödül sahibi, kendi va-
tandafllar› taraf›ndan ve üstelik bas›n
yoluyla yerden yere vuruldu.

Bu çevre ve kiflilere göre Orhan Pa-
muk, asl›nda ‘s›radan’, hatta ‘kötü’
bir roman yazar›yd› ve böyle bir ödüle
asla lay›k de¤ildi. Bu duruma ra¤men
Nobel Edebiyat Ödülü gibi bir ödüle
lay›k görülmüfl olmas› ise, yazar›m›-
z›n ‘politik’ tutumundan, ‘malum se-
beplerden’ kaynaklanm›flt›.

Bu karalamalar› benimsedi¤imiz
takdirde, y›llard›r Orhan Pamuk’un
tüm kitaplar›n› sat›n al›p okuyan, kü-
çümsenmeyecek say›da Türk okuru-
nun s›radanl›k ve düzey konusunda
hep yan›ld›klar›n› kabul etmemiz ge-
rekiyor; bunun d›fl›nda, yine y›llard›r
bu yazar›m›z›n yabanc› dillere çevri-
len romanlar›na iliflkin sürekli olumlu
de¤erlendirmelerde bulunan yabanc›
edebiyat uzmanlar›n›n da – herhalde
– asl›nda ‘romandan anlamad›klar›’
gibi bir gerçe¤i benimsememiz zo-
runlu oluyor. Son olarak da, Nobel
Edebiyat Ödülü’nün kime verilece¤i-
ni saptayan kurulun, olay›n edebiyat
yan›n› tümüyle bir yana b›rak›p, ‘poli-
tik’ nedenlere dayanan bir seçim
yapt›klar› sonucuna varmam›z, kaç›-
n›lmaz oluyor!

Bunlar›n tümü de düflünülemeye-
cek olas›l›klard›r; geriye kalan tek
gerçek ise, uygar dünyadaki edebiyat
çevrelerince ne kadar takdir edildi¤i
bu son ödülle iyice belirginleflen bir
yazar›m›z› bizim sürekli küçümseme
çabas›nda oldu¤umuz gerçe¤idir.

Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat
Ödülü ile ilk kez ödül alm›yor. Bu ya-
zar›m›z›n edebiyat geçmifli, dünyan›n
hemen bütün sayg›n edebiyat ve ro-
man ödüllerinin sergilendi¤i bir gale-
riden farks›z. Ne var ki biz, bütün bu
gerçeklere ra¤men, bileklerinin hak-
k›yla yükselen de¤erlerimizi etekle-
rinden tutup afla¤› çekme gibi çok
utanç verici bir yönelimden bir türlü
vazgeçemiyoruz. Böylece de : “Deha-
n›n en büyük düflman›, s›radanl›kt›r!”
demifl olan Oscar Wilde’› sürekli hak-
l› ç›karmaya ant içmiflçesine, adayl›¤›-
m›z› hep s›radanl›¤a koyuyoruz.

Atatürk : “Sanat› olmayan bir mille-
tin hayat damarlar›ndan biri kopmufl
demektir” demiflti; peki, ya ‘k›vançta
ve tasada ortakl›¤›’ yaln›zca spor ala-
n›yla s›n›rlayan, buna karfl›l›k sanat
ve edebiyat alan›ndaki baflar›lar› kü-
çümsemek, o baflar›lar›n sahiplerini
karalamak için hiçbir f›rsat› kaç›rma-
yan ayd›nlar›n(!) hangi damarlar› kop-
mufl say›lmal›d›r?

Ahmet CEMAL

Okuma

Köflesi

Uluslararas› Eskiflehir Festivali
12’nci kez sanatseverlerle buluflu-
yor. Klasik müzikten caza resimden
tiyatroya kadar genifl bir yelpazede
oluflturulan festival program›nda,
gösterilerden atölye çal›flmalar›na
kadar çeflitli etkinlikler yer al›yor. 

4-12 Kas›m günlerinde gerçekle-
flecek festivale 300'e yak›n yerli ve
yabanc› sanatç› konuk olacak. 

Eskiflehir Kentsel Geliflim Vakf› ile
Zeytino¤lu E¤itim, Bilim ve Kültür
Vakf›’n›n iflbirli¤iyle gerçeklefltirile-
cek olan festival, 4 Kas›m akflam›
Finlandiyal› flef Jari Hiekkapelto yö-
netiminde Büyükflehir Belediyesi
Senfoni Orkestras›'n›n verece¤i aç›-
l›fl konseriyle bafllayacak. 

Dokuz gün sürecek olan Ulusla-
raras› Eskiflehir Festivali, alt› klasik
müzik, iki rock, bir caz konseri, iki
kukla gösterisi, yetiflkinler için dört,
çocuklar için iki tiyatro oyunu, üç
sergi ve dört atölye çal›flmas›yla ko-
nuklar›n› a¤›rlayacak. Anadolu Üni-
versitesi Spor, Sinema ve Atatürk
Kültür Merkezi salonlar› ile Büyük-
flehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sa-
ray› salonlar›, festival izleyicilerine
bu y›l da ev sahipli¤i yapacak.

KONUK ÜLKE F‹NLAND‹YA

Her y›l farkl› bir ülkenin, kültür
ve sanat›n› tan›tan özel program-
larla yer ald›¤› festivalde bu y›l Fin-
landiya a¤›rlanacak. Finlandiya fes-
tivale, aç›l›fl konserinde Büyükflehir
Belediyesi Senfoni Orkestras›’n› yö-
netecek fief Jari Hiekkapelto, 15 ta-
sar›mc› ve tasar›m grubunun farkl›
malzemelerle farkl› alanlardaki ta-
sar›mlar›ndan oluflan Küresel Yerel
Helsinki Sergisi, Finlandiya’n›n ta-
n›nm›fl oda müzi¤i gruplar›ndan
Tempera Dörtlüsü, Tenor  Ünüflan
Kulo¤lu’nun seslendirece¤i Finlan-
diyal› bestecilerden flark›lar, ve do-
kuz k›sa filmden oluflan çocuk film-
leri ile konuk olacak. 

MÜZ‹⁄E DOYACA⁄IZ

Festival kapsam›nda gerçeklefle-
cek çeflitli konserler Eskiflehirlilere
tam anlam›yla bir müzik ziyafeti
sunacak. Konserler 4 Kas›m akflam›
Büyükflehir Belediyesi Senfoni Or-
kestras›’n›n Finlandiyal› fief Jari Hi-
ekkapelto yönetiminde verece¤i
aç›l›fl konseriyle bafllayacak. 

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet
Konservatuvar› ö¤retim üyelerin-
den oluflan Camerata Saygun Or-
kestras› ve alt› y›l önce Avrupa’n›n
en önemli kültür merkezlerinden
Leipzig’de kurulan Mendelssohn
Oda Orkestras›, viyolonsel virtüözü
Peter Burns ile birlikte dinleyicilerle
buluflacak. 

Caz ve rock konserlerinde ise ça-
¤›m›z›n en büyük davulcular› ara-
s›nda say›lan Carl Palmer, Polonyal›
Anna Maria Jopek Grubu, Türk rock
müzi¤inin önemli gruplar›ndan
Bulutsuzluk Özlemi ve Türk müzi-
¤inde ‹ncesaz ekibi konuklara keyif-
li saatler yaflatacak. ‹ncesaz grubu

‹kinci Bahar, Ekmek Teknesi, Hayat
Ba¤lar› gibi ünlü dizilerin müzikle-
riyle tan›n›yor.  

Festivalde “Finlandiya’dan Mü-
zik” bafll›¤› alt›nda son dönemin
gözde oda müzi¤i gruplar›ndan
Tempera Dörtlüsü ve Tenor Ünü-
flan Kulo¤lu’nun, piyanist Jari Hiek-
kapelto eflli¤inde verece¤i resital
yer alacak. Resital’de O. Merikanto
ve J. Sibelius baflta olmak üzere Fin
müzi¤inin önde gelen bestecileri-
nin yap›tlar› Fince seslendirilecek.
Son olarak kapan›fl konserini de

Anadolu Üniversitesi Senfoni Or-
kestras›, ülkemizin ilk kad›n orkest-
ra flefi ‹nci Özdil yönetiminde vere-
cek. 
HEM BÜYÜKLERE 

HEM ÇOCUKLARA T‹YATRO

Festivalde, büyük ilgi gören tiyat-
ro oyunlar› da Eskiflehirlilerin be¤e-
nisine sunulacak. Akbank Sa-
nat–Prodüksiyon Tiyatrosu, Cü-
neyt Türel ve Köksal Engür’ün müt-
hifl oyunculuklar›yla zenginleflen
Ördek Muhabbeti’ni, Dostlar Tiyat-
rosu, Genco Erkal, Meral Çetinkaya
ve Bülent Emin gibi usta isimlerin
bir araya geldi¤i Oyun Sonu’nu, Be-
fliktafl Belediyesi Kültür Sanat Plat-
forumu Prodüksiyon Tiyatrosu Me-
lih Cevdet Anday’›n yazd›¤› ve De-
vin Özgün Ç›nar ve Timuçin Esen’in
rol ald›¤› Mikadonun Çöpleri’ni, Se-
maver Kumpanya ise Max Firsch’in
Kundakç›lar roman›ndan esinlene-
rek yaz›lan Süleyman ve Öbürsü-
ler adl› oyunlar› sahneleyecek. 

Festival’de ayr›ca çocuklara yö-
nelik olarak, Kocaeli Belediye Ti-
yatrosu’nun Pinokyo, Bulgaristan
Kültür Tiyatrosu’nun fiekerler Küf
Canavar›na Karfl› ve Akbank Ço-
cuk Tiyatrosu’nun sunaca¤› Alis
Harikalar Diyar›nda adl› oyunlar
yer alacak. 

Uluslararas› Eskiflehir Festiva-
li’nde Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nin iflbirli¤iyle ço-
cuklar için geleneksel olarak gerçek-
lefltirilen resim yar›flmas›nda yer
alan eserler de sergilenecek. Bu y›l-
ki konusu ‘Ay› Kuyru¤unu Nas›l Kay-
betti?’ adl› bir Fin masal› olan yar›fl-
mada çocuklar›n neler hayal ettikle-
ri Belediye Sanat Merkezi’nde Festi-
val süresince görülebilir. Ünlü Fin
yönetmen Heikki Prepula’n›n k›sa
çizgi filmlerinden olaflan çocuk
filmleri de Ar› Sinemas›’nda minik

izleyicilerini bekliyor olacak. 
B‹LETLER HER KESEYE GÖRE

Festivalde biletler de uygun fiyatla
sanatseverlere sunuluyor. 12 Ekim
günü Köprübafl› Caddesi’ndeki B‹-
LEM (Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi
Projeler Bilgi ‹fllem Merkezi) ve Sine-
ma Anadolu giflelerinde sat›fl›na bafl-
lanan bilet fiyatlar›, tam 10, ö¤renci 5
çocuk ise 1 YTL olarak belirlendi. 

Bu giflelerin yan›s›ra her etkinli¤in
gerçeklefltirilece¤i mekanda da etkin-
lik gününde, etkinlik bafllamadan bir
saat önce biletler al›nabilecek. Etkin-
liklerde 65 yafl üstü sanatseverlere, il-
kö¤retim ve lise ö¤retmenlerine ve
grup olarak bilet alanlara yüzde 20
indirim uygulanacak. 

12. Uluslararas› Eskiflehir Festivali 4
Kas›m’da sanatseverlerle bulufluyor. 

Festivalin konuk ülkesi bu y›l Finlandiya.

Kenan TAŞÇIOĞLU

Sanatla dolu günler bafll›yor

Ça¤dafl Yaflam› Destekleme
Derne¤i (ÇYDD) Eskiflehir fiubesi
Tiyatro Grub’nun sahneye koy-
du¤u “K›rm›z›” adl› tiyatro oyunu
13 Ekim Cuma günü Sinema
Anadolu'da izleyiciyle bulufltu. 

Tek perdelik oyunda Sema
Emen, Kas›m Öztürk, Songül Cofl-

kun, Gizem Derbentakar, ‹pek
Tükenmez, Buket Kaynar, ‹rfan
Kahraman ve Ali Özgönül rol al›-
yor. 

Oyunun müzikleri Bukle Çav-
dar, dans düzeni Gülflah fiavkl› ta-
raf›ndan yap›l›rken reji asistanl›-
¤›n› Gizem Derbentakar üstlendi. 

“K›rm›z›” adl› tiyatro oyunu 
Sinema Anadolu’da sahnelendi
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YÖNET‹M KURULU  KARARLARI

Bafltaraf› 4. Sayfada
Sivil Havac›l›k Yüksekokulu

ö¤retim üyesi Prof. Dr. T. Hikmet
KARAKOÇ’un “2. Uluslararas›
Sa¤l›k, Çevre ve Geliflmeler”
Konferans›’na sözlü bildiri ile
kat›lmak üzere 23 Kas›m-3 Aral›k
2006 tarihlerinde M›s›r-
Alexandria’da görevlendirilme-
sine,

Bilecik Meslek Yüksekokulu
Ö¤r. Gör. Dr. Dursun AYDIN’›n
“The 5th WSEAS International
Conferance on COMPUTATIONAL
INTELLIGENCE, MAN-MACHINE
SYSTEMS and CYBERNETICS (CIM-
MACS’06)” Konferans›’na sözlü
bildiri ile kat›lmak üzere 19-23
Kas›m 2006 tarihlerinde ‹talya-
Venedik’te görevlendirilmesine,

Edebiyat Fakültesi ö¤retim
üyesi Yard. Doç. Dr. Emre
GÖKALP’in “Sorunlu Üçgende
Milliyetçilik : K›br›s, Yunanistan ve
Türkiye” konulu konferansa sözlü
bildiri ile kat›lmak üzere 9-12
Kas›m 2006 tarihlerinde Güney
K›br›s’ta görevlendirilmesine,

Edebiyat Fakültesi ö¤retim
üyesi Yard. Doç. Dr.Sema
ALTUNAN, Yard. Doç. Dr. Ayla EFE,
Yard. Doç. Dr. Kemal YAKUT’un
“Balkanlarda ‹slam Medeniyeti
3.Milletleraras› Kongresi”ne ayr›
sözlü bildirilerle kat›lmak üzere 31
Ekim-6 Kas›m 2006 tarihlerinde
Romanya-Bükrefl’te
görevlendirilmelerine,

Anadolu Üniversitesi Bitkisel
‹laç ve Bilimsel Araflt›rmalar
Merkezi Müdürü Doç. Dr. R›dvan
SAY’›n “9.Uluslararas› Analitik
Kimyada Kinetik” sempozyumuna
poster bildiri ile kat›lmak üzere 1-5
Kas›m 2006 tarihlerinde Fas-
Marrakech’te görevlendirilmesine,

Mühendislik Mimarl›k Fakültesi
ö¤retim üyesi Yard. Doç.Dr.
Gürsoy ARSLAN’›n “KMM-NoE
Entegrasyon Konferans›”na
Avrupa Birli¤i mükemmellik a¤›
projesi kapsam›nda bölüm
taraf›ndan yap›lan çal›flmalar› sun-
mak üzere 24-27 Ekim 2006 tarih-
lerinde Fransa-Metz’de
görevlendirilmesine karar veril-
mifltir.

‹lk olarak bu olay yeni de¤il. Do-
kuz ülke Ermeni Soyk›r›m› oldu-

¤unu kabul eden yasalar› ç›kard›.
Türkiye bu duruma karfl› gereken
cevaplar› veremedi bugüne kadar.
Son olarak Fransa, ne insan hakla-
r›na, ne düflünce özgürlü¤üne, ne
de hukuk mant›¤›na ve tekni¤ine
ile ba¤daflamayacak flekilde soyk›-
r›m› inkar etmeyi suç sayan bir ya-
say› meclisten geçirdi. Bu konu-
nun senatoda reddedilip reddedil-
memesi önemli de¤il. Reddedilse
bile bu konu Türkiye aç›s›ndan so-
run olmaya devam edecek. Mese-
leyi Fransa’da yaklaflan seçimlerle
ba¤daflt›r›rsak hata etmifl oluruz.
Mesele daha genifltir. Bir defa  Je-
nosid (Soyk›r›m) nedir bunun iyi
bilinmesi laz›m. Soyk›r›m: insanla-
r›n sadece ve sadece belli bir ›rka
mensup olmalar› nedeniyle bu ›rk›
toptan yok etmek yeryüzünden sil-
mek amac›yla bilinçli bir devlet
politikas› olarak tamam›n›n öldü-
rülmesi ya da öldürülmeye çal›fl›l-
mas›d›r.

Ne Osmanl› ‹mparatorlu¤u ne
Türkiye Cumhuriyeti ne de di¤er
Türk devletleri hiçbir zaman soyk›-
r›m yapmad›klar› gibi zulümden
kaçan insanlara her dönemde ku-
cak açm›fl ve onlar› bar›nd›rm›fllar-
d›r. Sorun siyasi ve ekonomik plat-
formda de¤erlendirilmelidir. Türki-
ye bu konu da seferberlik ilan ede-
rek tarihçileri ve siyaset bilimcileri
ülkemize davet ederek arflivlerler-

deki sa¤lam belgelerle haks›z yere
suçlanmaktan kendisini kurtar-
mal›d›r. Di¤er taraftan Türkiye’nin
dostlu¤unu ve ekonomik potansi-
yelini iyi de¤erlendiremeyen ülke-
lere durumu daha iyi anlamalar›-
na yard›mc› olacak davran›fllar
sergileyebilmelidir. Haks›z yere
düflmanca davranan ülkelere karfl›
bu ülkelere ait flirketlerinin kamu
ihalelerine girmelerinin bir süre
ask›ya al›nmas›; bu ülkelerden ya-
p›lan ithalat›n Türkiye’ye daha
dostça yaklaflan baflka ülkelere
kayd›r›lmas› ilk akla gelen tedbir-
ler olabilir.

Olay yeni de¤il. Fransa’n›n Türki-
ye’ye karfl› dostça olmayan ta-

v›rda oldu¤unu gösteriyor. Birinci
Dünya Savafl›’nda Fransa, Güney
Anadolu’da baz› yerleri iflgal eder-
ken buralarda Ermenileri kulland›.
Onlara Kilikya bölgesinde bir devlet
kurdurma vaadinde bulundu. Fa-
kat baflaramad›. Kendisi Anado-
lu’dan giderken yan›nda üniforma
giydirdi¤i Ermenileri de beraberin-
de götürdü. 

Dolay›s›yla Fransa’da Türkiye’ye
karfl› bir topluluk olufltu. Frans›z

kimli¤ini tafl›yan Ermeni kökenli ki-
fliler siyasette, ekonomi ve medya-
da belirli yerlere gelince Türkiye
karfl› kinlerini kusmaya yöneldiler.
Sözde soyk›r›m konusunu ifllemeye
yöneldiler. Bunun için Fransa’da
Marsilya’ya bir soyk›r›m an›t› dikti-
ler. Ard›ndan siyasi temsilcilikleri-
mize sald›ranlar› koruyup kollad›-
lar. 

2001 y›l›nda meclisten bir karar
ç›kard›lar ve 2006 da Ermeni soyk›-
r›m› yoktur diyenleri cezaland›ra-
cak bir yasa yapt›lar ve meclisten
geçirdiler.
‘DEMOKRAS‹N‹N TEMEL 

‹LKELER‹ ‹HLAL ED‹LD‹’

Bu flunu gösteriyor, demokrasi-
nin befli¤i olan Fransa’da demokra-
sinin temel ilkelerinin parlamento
karar›yla ortadan kalkmaya baflla-
d›¤›, parlamentolar›n tarih yazma-
ya bafllad›¤›, suç oldu¤u kan›tlan-
mam›fl bir tarihsel olay› bahane
ederek bir ulusu soyk›r›m yapmak
gibi çok a¤›r bir suçla suçlayabilece-
¤ini göstermektedir. Dolay›s›yla
Fransa y›llar önce yapamad›¤›n›
flimdi yapmaya yönelmektedir. Ya-
ni Sevr anlaflmas›yla Türkiye’ye ka-
bul ettiremediklerini  parlamento-
lar›n› kullanarak Türkiye’ye yapt›-
r›mlar uygulamaya çal›flmaktad›r-
lar. Bu durum Kanuni Sultan Süley-
man döneminde bafllay›p günümü-
ze kadar sürdürülmüfl olan iyi iliflki-
lerin bozulmas›na yol açaca¤› gibi,
Türkiye ve Ermenistan iliflkilerinin
geliflmesine ve dünya bar›fl›na her-
hangi bir katk›s› olmayacakt›r.
Uluslararas›ndaki kin ve nefret to-
humlar›n›n ekilmesine, dünya bar›-
fl›n›n bozulmas›na yol açacakt›r. 

Benim bu konuyla ilgili fikrim
Fransa’n›n geri ad›m ataca¤›

yönünde. Fransa’y› baflka devletler
de protesto edecek. 

Fransa Cumhurbaflkan› Chi-
rac’›n geri ad›m atmas›yla beraber
bafllayan süreçte kanunun geri al›-
naca¤›n› geri al›nmazsa bile pasifi-
ze edilece¤ini düflünüyorum. Ben-
ce Fransa di¤er ülkelerin sorunla-
r›yla ilgilenece¤ine kendi sorunla-
r›yla ilgilenmeli. 
‘FRANSA DEMOKRAS‹S‹N‹N 

AYIBI’

Bugün bakt›¤›m›zda Fransa Av-
rupa’da internetin bafllang›c› ka-
bul edilen M‹N‹TEL sisteminin ku-
rucusu olmas›na ra¤men internet
kullan›m› aç›s›ndan Avrupa Birli¤i
ortalamas›n›n yüzde yedi alt›nda.
Nüfusunun sadece yüzde k›rk üçü
internet kullan›yor. 

Fransa’daki internet anlay›fl›
sohbet etme  kültüründen öteye
geçememifl durumda. Bunlarla
birlikte Fransa’n›n Aileden Sorum-
lu Bakan› Lizbon da düzenlenen
aileden sorumlu  Devlet Bakanlar›
Toplant›s›nda, Fransa’da iki yüz-
den fazla çocuk pornogrofisi ve
uygunsuz cinsel içerikli malzeme-
lerin dolaflt›¤› site var. 

Yani sonuç olarak söylemek iste-
di¤im önce herkes kendi bahçesi-
nin önünü temizlemeli. Bu durum
bence Fransa demokrasisinin ay›-
b›d›r. 

Geçen hafta Türkiye ve Avrupa’n›n gündemine  Frans›z
Parlamentosu’nun sözde Ermeni soyk›r›m›n›n inkar›n› suç
sayan yasa teklifini onaylamas› damgas›n› vurdu. "Ermeni
soyk›r›m yoktur›" diyenlerin bir y›la kadar hapis ve 45 bin Eu-
ro'ya kadar para cezas›na çarpt›r›lmas›n› öngören yasa tasa-
r›s› Frans›z Parlamentosu’nda kabul edildi. Konuyla ilgili ola-
rak ö¤retim üyelerimizin görüfllerini ald›k.

Prof. Dr. Nüvit Gerek

Rektör Yard›mc›s›
Hukuk Fakültesi Dekan›

Eskiflehir’in Hac› Seyit mahal-
lesinde yaflayan 108 yafl›ndaki
Kurtulufl Savafl› Gazisi Yakup Sa-
tar, haf›zas›nda hala ilk günkü gi-
bi yer alan hat›ralar›yla kendisini
ziyaret  edenleri hem duygulan-
d›r›yor hem de Türk tarihinin bu
flanl› dönemine ›fl›k tutuyor. Bi-
rinci Dünya Savafl›’nda Ba¤dat ve
Musul cephelerinde savaflan Ya-
kup Satar, “Son Osmanl› padiflah›
zaman›nda ‹stanbul’da asker-
dim. Taburumuzdan 50 kifliyi
Irak’a gönderdiler. Savaflta yan›n-
da yer ald›¤›m›z Almanlar›n üret-
ti¤i zehirli gaz› düflmana karfl›
kullanacakt›k. Bize verilen bu
özel görevi yerine getirmek için
Irak’a gönderildik” diyor.

‹STANBUL ‹fiGAL ALTINDA

Ba¤dat ve Musul cephelerinde
savaflt›ktan sonra 22 günlük bir
yolculu¤un ard›ndan ‹stanbul’a
dönen Gazi Yakup Satar, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun baflkentinin
‹ngilizler taraf›ndan iflgal edilmifl
oldu¤unu görünce çok üzüldü¤ü-
nü söylüyor. 

‹ngiliz askerleri taraf›ndan esir
al›nan Satar, esir de¤iflimiyle ser-
best kalmas›n›n ard›ndan Musta-
fa Kemal’in ordusuna kat›ld›¤›n›,
Türk gençlerinin o dönemde or-

duya kat›lmak için seferber oldu-
¤unu anlat›yor. Satar, Sakarya Sa-
vafl›’ndan sonra geri çekilip kaç-
maya bafllayan düflman›, ayakla-
r›nda çar›kla, üstlerinde y›rt›k ce-
ketlerle günlerce durmadan yü-
rüyerek takip ettiklerini ve en so-
nunda  ‹zmir’de denize döktükle-
rini anlat›rken duygular›na ha-
kim olam›yor.

Türkiye’nin dört bir yan›ndan
ziyaretçi ak›n›na u¤rayan Yakup
Satar, her f›rsatta Türk milletinin
birlik ve beraberlik içinde olmas›

gerekti¤ini vurguluyor. Türk
gençlerine ö¤ütlerde bulunan
Milli Mücadele kahraman›, “Biz
bu vatan› çok zor koflullarda kur-
tard›k ve size teslim ettik; siz de
bu vatan› sonuna kadar koruma-
l›s›n›z” diyor.

OYUNA GELMEY‹N!

Düflman›n dost gibi görünüp
sürekli ülkemizi bölmeye çal›fla-
ca¤›n› belirten Satar, “Sak›n düfl-
man›n oyununa gelip de birbiri-
nize düflmeyin. Bizler gibi siz de
ülkenize dört elle sar›l›n; bu va-
tan elinizden giderse bir daha ge-
ri getiremezsiniz” diyerek Türk
gençli¤ine vatan›na sahip ç›kma-
s›n› ö¤ütlüyor. Satar, Cumhuriye-
tin 83’üncü kurulufl y›ldönümü-
nü duygu yüklü an›larla kutluyor.

Prof. Dr. ‹hsan Günefl

Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Baflkan› 

‘Fransa özgür düflünceyle çeliflti’

Prof. Dr. Ferhan Odabafl›

E¤itim Fakültesi Bilgisayar 
ve Ö¤retim Teknolojileri 
E¤itimi Bölümü Baflkan› 

‹stiklal Savafl› gazisinden gençlere ö¤ütler
Berk ÜTKÜ

“Biz bu vatan› çok zor koflullarda 
kurtard›k ve size teslim ettik; siz de bu

vatan› sonuna kadar korumal›s›n›z”
Sosyoloji Bölümü ö¤rencileri

Toplumsal Hizmet Uygulamalar›
dersi kapsam›nda Türkiye E¤i-
tim Gönüllüleri Vakf›'nda gönül-
lü hizmette bulunuyor. Derse
kat›lan ö¤renciler, Toplumsal
Hizmet Uygulamalar› dersine
yaln›zca, kredi için bak›lmamas›
gerekti¤ini belirterek, bu tür fa-
aliyetlere ders d›fl›nda da kat›l›-
m›n önemli oldu¤unu söylediler.
TEGV Eskiflehir Atatürk E¤itim
Park› Yöneticisi Didem Kabama-
kina da Toplumsal Hizmet Uy-
gulamalar› dersi kapsam›nda
Anadolu Üniversitesi ö¤ren-
cilerinin TEGV'de gönüllü hiz-
mette bulunmalar›na önem
verdiklerini kaydetti.

Sosyoloji
ö¤rencileri
TEGV'de 



Eskiflehir Süper Amatör Ligi
14-15 Ekim günü yap›lan karfl›lafl-
malar ile bafllad›. Süper Lig’in ilk
haftas›nda  Anadolu Üniversitesi
son üç maçt›r puan alamad›¤› Sa¤-
l›kspor’u 15 Ekim günü Yunusem-
re Kampusü Futbol Sahas›’nda
a¤›rlad›. 

Anadolu Üniversitesi maça Ce-
mal, Hüseyin, Egemen, Vasfi, Bar›fl,
Candafl, Candan (Eren), Süleyman
(Vural), Merter (Ali), Sabri, Bülent
onbiri ile ç›kt›. ‹lk 11’de bu y›l tak›-
m›m›za kat›lan befl yeni oyuncu
yer ald›. Egemen (Çifteler), Süley-

man (Demir), Merter, Sabri (TEK
Porsuk) ve askerden gelen  futbol-
cumuz Bar›fl sezonun ilk maç›nda
onbirde  yer bulan yeni isimler ol-
dular. 

KORNERDEN GELEN GOL

‹ki tak›m da oyuna kontrollü bafl-
lad›. Karfl›laflman›n ilk yar›m saat-
lik bölümü orta alan mücadelesi
fleklinde geçerken, tak›mlar gol
pozisyonu üretmekte  s›k›nt› çekti.
Karfl›laflman›n 38. dakikas›nda
Anadolu Üniversitesi sol kanattan
korner at›fl› kazand›. Topu bafl›na
geçen Pafla lakapl› sporcumuz  Bü-

lent herkesin orta yapmas›n› bekle-
di¤i s›rada nefis bir falso ile topu
Sa¤l›kspor a¤lar›na göndererek
Anadolu Üniversitesi’ni öne geçirdi
(1-0). ‹lk yar› 1- 0 üniversitemizin
üstünlü¤ü ile sona erdi.

3 PUAN ÜN‹VERS‹TEM‹Z‹N

‹kinci yar› da denk bir mücadele-
ye sahne oldu. Maç›n son bölümle-
rinde oyunu rakip yar› alana y›kan
Sa¤l›kspor bir türlü arad›¤› gole ka-
vuflamay›nca ilk maç›ndan puan-

s›z ayr›ld›. Anadolu Üniversitesi al-
d›¤› bu galibiyetle sadece üç puan
kazanmakla kalmad› ayn› zaman-
da Sa¤l›kspor’a karfl› iki y›ld›r sü-
ren puan alamama gelene¤ine de
son verdi. 

Süper Amatör Lig’e Ramazan
Bayram› nedeniyle iki hafta ara ve-
rildi. Anadolu Üniversitesi ligdeki
ikinci maç›nda 3-4 Kas›m günlerin-
de kendi sahas›nda Demirspor ile
karfl›laflacak.

Maç›n Y›ld›z›: Kaleci Cemal

Anadolu Üniversitesi kalecisi Ce-
mal, Sa¤l›kspor karfl›s›nda yapt›¤›
birbirinden güzel kurtar›fllarla kale-
sini gole kapatarak al›nan üç puan-
da pay sahibi oldu. 1985 do¤umlu,
82 kilo ve 1.87 boyundaki Cemal, fut-
bola Bursaspor altyap›s›nda bafllad›.
Merinosspor’da profesyonel olan Ce-
mal, 2004 y›l›nda Fatihspor’a trans-
fer oldu. Fatihspor ile o sezon Eskifle-
hir 1. Amatör Küme flampiyonlu¤u
yaflayan Cemal, geçen y›l Anadolu
Üniversitesi’ne transfer oldu. ‹lk za-
manlarda Özkan’›n arkas›nda yedek
bekleyen Cemal, daha sonra üstün
formu ile formay› kapt› ve bir daha
da ç›karmad›. Cemal geçen y›l
yakalad›¤› üstün formunu bu y›la da
tafl›m›fl görünüyor.
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Anadolu Üniversitesi Bayan
Hentbol Tak›m›, EHF Kupas› ikinci
tur ilk karfl›laflmas›nda maç boyun-
ca bafla bafl mücadele etti¤i güçlü
S›rp tak›m› Knjaz Milos’a son daki-
kalarda yapt›¤› basit hatalar ile 29-
28 yenildi ve tur flans›n› zora soktu.

14 Ekim günü Porsuk Spor Salo-
nu’nda oynanan maça tak›m›m›z
h›zl› bafllad›. Güler ve Fatma’n›n
gollerine konuk ekip Slavica karfl›-
l›k verdi. ‹lk 5 dakika 2-1 Anado-
lu’nun üstünlü¤ü ile geçildi. Bil-
ge’nin golü ile 10. dakika sonunda
Anadolu 4-3 öndeydi. Karfl›laflma-
n›n 12. dakikas›nda Milos ilk kez
öne geçti (6-5). 13. dakikada Sinan
Öner mola ald›. Moladan sonra to-
parlanan Anadolu, 16. dakikaya 8-
6 önde girdi. Bu dakikadan sonra
her iki ekipte karfl›l›kl› goller ile
maçtan kopmad›. Asiye’nin golü ile
evsahibi ekip soyunma odas›na 15-
14 önde gitti.

Heyecan hiç dinmedi

Bilge, ikinci yar›n›n gol perdesini
açarak skoru 16-14 yapt›. karfl›lafl-
man›n 35. dakikas› 18-18 eflitlik ile
geçildi. Milos 46. dakikaya And-
rea’n›n golüyle 23-22 önde girdi.
Maç›n bu bölümünde Neriman
uzaktan att›¤› iki gol ile Anadolu’ya
hayat veren isim oldu. Seda’n›n go-
lüyle Anadolu Üniversitesi son 10
dakikaya 25-23 önde girdi. S›rp ta-
k›m›, kritik dakikalara girilirken
Melinda ve Slavica ile 53. dakikada

ilk kez iki farkl› üstünlü¤ü yakalad›.
Anadolu’da yenilgiyi kabullenme-
yen Asiye kiflisel gayretleri sonucu
att›¤› iki golle skora dengeyi getirdi
(27-27). 26. dakikada rakibin etkili
ismi Slavica’n›n iki dakika cezas›n›
de¤erlendiremeyen Anadolu Üni-
versitesi, basit bir top kayb›yla Dra-
gana’n›n maçtaki tek golüne engel

olamayarak son iki buçuk dakika-
ya 28-27 ma¤lup girdi. Asiye içeri
süzülerek kaydetti¤i gol ile Anado-
lu’yu maça ortak etti. Marija’n›n
golü ile Milos tak›m› karfl›laflma-
dan 29-28 galip ayr›larak tur için
büyük bir avantaj elde etti. Son iki
hücumdan bofl dönen Anadolu
Üniversitesi ise iyi mücadelesinin

karfl›l›¤›n› alamayarak karfl›laflma-
dan yenik ayr›ld›. 

Anadolu Üniversitesi’nin golleri-
ni Bilge (7), Asiye (6), Gamze (3), Es-
ra (3), Güler (3), Fatma (3), Neriman
(2) ve Seda (1) kaydetti. Milos’ta ise
Jelena (6), Slavica (6), Andrea (6),
Melinda (5), Danijela (4), Marija (1)
ve Dragana (1) gol att›. 

“Anadolu beni flafl›rtt›”

Anadolu Üniversitesi Antrenörü
Sinan Öner “ Bugün inan›lmaz de-
recede iyi oynad›k. Oyuncular›m›
tebrik ediyorum. Rakibimiz çok
güçlü bir tak›md›. Genç bir tak›m
olmam›z sebebiyle maç›n son bö-
lümlerindeki küçük hatalar bize
maç› kaybettirdi ama her fleye ra¤-
men ben gelecek ad›na çok umut-
luyum. Bu tak›m gelecek y›llarda
ad›ndan çok söz ettirecek” dedi.

Milos Antrenörü Jekoksic Slobo-
dan “Aç›kças› bu kadar zor bir maç
beklemiyordum. Anadolu Üniversi-
tesi mücadelesi ile beni flafl›rtt›
ama her fleye ra¤men kazand›¤›-
m›z için çok mutluyum. Biz çok iyi
bir tak›m›z. Alt›s› A Milli olmak üze-
re sekiz milli oyuncuya sahibiz.Rö-
vanflta bugünkü oyundan daha iyi
bir oyun ortaya koyarak galip ge-
lece¤imizi ve turu atlayaca¤›m›z›
düflünüyorum. Bizim hedefimiz
yar› final” diye konufltu. Karfl›lafl-
man›n rövanfl› 21 Ekim Cumartesi
günü saat 18.00’da S›rbistan’da oy-
nanacak.

Anadolu son dakikada kaybetti

28-2928-29

Futbolcular Sa¤l›kspor kabusuna son verdi

Bayan Hentbol Tak›m›, EHF Kupas› ikinci tur ilk maç›nda S›rp rakibine yenilerek, turu zora soktu.

Hentbolcular›m›z, kadrosunda sekiz milli oyuncu bulunduran S›rp eki-
bine kaybetti ama mücadelesiyle rakibinin bile hayranl›¤›n› kazand›.

Anadolu Üniversitesi’nin ra-
ketleri ikinci tur grubunda ‹s-
panya’n›n CTT Bllue Hills Calel-
la, Rusya’n›n Dalenergosetpro-
ekt Vladivostok ve ‹talya’n›n
US Tennisstavolo Zeus tak›mla-
r› ile ilk ikiye girmek için mü-
cadele edecek. 
‹kinci tur grup karfl›laflmalar›
25-26 Kas›m günlerinde ‹span-
ya’da oynanacak. 
Anadolu Üniversitesi ilk gün
ö¤le seans›nda ‹spanyol ekibi
ile karfl›laflt›ktan sonra akflam
seans›nda ise Rus rakibinin
karfl›s›na ç›kacak. 
Anadolu’nun raketleri ikinci
gün sabah seans›nda ‹talyan
ekibi ile karfl›laflarak grup maç-
lar›n› tamamlayacak. Anadolu
Üniversitesi Bayan Masa Tenisi
Tak›m› ilk tur grubunda Belçi-
ka’n›n TT Vervia ve Bosna-Her-
sek’in TTC Borac Travnik tak›m-
lar›n› eleyerek Rus Luch Vladi-
mir ile birlikte 2’nci tura yük-
selmiflti.

Masa
tenisinde
kuralar çekildi

Anadolu Üniversitesi Bas-
ketbol Tak›m›, 2. Lig A Grubun-
da sezonun ilk maç›nda 13
Ekim günü Yeflimspor ile karfl›-
laflt›. Bursa Atatürk Spor Salo-
nu'nda oynanan karfl›laflma-
dan Yeflimspor 87-59 galip ay-
r›ld›. 
Anadolu Üniversitesi ligdeki
ikinci maç›nda 22 Ekim Pazar
günü saat 13.00'da Eskiflehir
Atatürk Spor Salonu'nda Ifl›ks-
por'u konuk edecek. Ifl›kspor,
ilk maçta kendi evinde Sakar-
ya Ifl›k Koleji'ni 90-83 ma¤lup
etmeyi baflarm›flt›.

Anadolu 
potada kay›p

Denk güçlerin mücadelesi
fleklinde geçen karfl›laflman›n

seyri Bülent’in ilk yar›n›n 
sonlar›nda gelen golüyle de¤iflti.

Daha önce 21-22 Ekim gün-
lerinde oynanaca¤› duyurulan
Türkiye Bayanlar Masa Tenisi
Süper Ligi ikinci hafta karfl›lafl-
malar› 28-29 Ekim’e ertelendi.  

‹kinci hafta karfl›laflmalar›
Kocaeli Hasan Gemici Spor Sa-
lonu’nda oynanacak. 

Anadolu Üniversitesi müsa-
bakalarda ‹stanbul Büyük fie-
hir Belediyesi, Fenerbahçe ve
‹zmit Büyük fiehir Belediyesi
ile karfl›laflacak. 

Üniversitemiz bayan masa
tenisi tak›m› ilk hafta maçlar›-
n› üç galibiyet ile kapatm›flt›.

Masa
tenisinde
karfl›laflmalar 
ertelendi



Son günlerde gazete bafll›klar›nda da gördü¤ü-
müz gibi silahlanma genç toplumumuzu olumsuz
etkilemektedir. 16-17 yafl›ndaki ö¤rencilerin okul-
larda hocalar›n› tehdit etmeleri ve hatta sald›r›lar-
da bulunmalar›, dü¤ünde magandalar›n serseri
kurflunlar›yla insanlar›n ölmesi gibi sonuçlar
do¤urmaktad›r. Her fleyden önce e¤itim flart. Ya-
flad›¤›m›z dünyada en iyi silah kalemdir. Bunu
genç beyinlere ö¤retmek gerekir.

Ö¤rencilerimize sorduk: 
Bireysel silahlanma hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

Sivil toplum örgütlerinin bireysel silahlanmaya
hay›r kampanyalar›na ra¤men Makina Kimya En-
düstrisi Kurumunun kredi kart›na taksitle silah sat-
mas›na anlam veremiyorum. Topluma örnek ol-
mas› gereken milletvekillerimiz sergiledikleri davra-
n›fllarla bireysel silah kullan›m›n› teflvik ediyor. Dü-
¤ünlerde ruhsatl› silahlar›yla havaya atefl açmalar›
buna en güzel örnek diyebilirim. 

Her insan›n farkl› zevkleri ve do¤rular› vard›r. Ba-
z›lar›m›z›n silah› do¤ru yerde ve zamanda kullan-
mas›; herkesin do¤ru flekilde kullanaca¤› anlam›na
gelmez. Bu yüzden silah ruhsat› verilirken gerekli
kriterlerin daha da kat›laflt›r›lmas› taraftar›y›m. Ma-
gandalar›n havaya atefl açmas› sonucunda sebep-
siz yere bir çok kifli hayat›n› kaybetti.  Bu konuda
yasal de¤ifliklikler yap›lmal›. Cezai yapt›r›mlar artt›-
r›lmal› ve insanlar bilinçlendirilmeli.

Bireysel silahlanma özellikle son dönemde mey-
dana gelen öldürme, yaralama ve bunun gibi
olaylar›n temel sebebidir. Silahlanman›n verdi¤i
cesaret ve etki ile insanlar›m›z en ufak anlaflmaz-
l›klarda bile polise baflvurmak yerine bu problem-
leri kendileri çözmeye çal›fl›yorlar. Sonuç ortada:
Bofluna can veren bir çok insan. Bu nedenle en
k›sa sürede gerekli hukuki düzenlemeler yap›lma-
l› ve bireysel silahlanman›n önüne geçilmeli.

Son dönemlerde bireysel silahlanmaya karfl›t
kampanyalar yo¤unluk kazanm›fl durumda.
Ben bu kampanyalar›n olumlu ama yetersiz ol-
du¤unu düflünüyorum. Bizlerin üzerinde dur-
mas› gereken temel konu ‘Militarizm’ olgusu ve
toplumun silahs›zland›r›lmas›d›r. Bu noktada
bireysel silahs›zlanmaya karfl› kampanyalar›n
yan› s›ra toplumun silahs›zland›r›lmas› da tart›-
fl›lmal›d›r. 

Bireysel silahlanma konusunda birçok slogan
at›l›yor. Bu sloganlar sadece toplumun dikkatini
çekmekle kal›yor. Kesin çözüm isteniyorsa bireyin
sosyal yaflam geliflim dönemlerinin temelinden
bafllanmal›d›r. Art›k silah›n Türk toplumunun kül-
türel  özelli¤i olmad›¤›n›n ö¤retilmesi, kültürümü-
zün ça¤a ayak uydurmas› gerekti¤i bilincinin il-
kö¤retim düzeyinde verilmesi gerekiyor. Böylelik-
le uzun vadede kesin sonuçlara ulafl›labilir.

Bireysel silahlanma had safhalara ulaflm›fl du-
rumda. Toplumumuz bu gerçe¤in ve bir sonra-
ki nesle b›rakaca¤›m›z silahlanma miras›n›n
fark›nda de¤il. Kundaktaki çocu¤un eline topaç
yerine taramal› tüfek veren zihniyet kendini
çocu¤un yerine koyup düflünmüyor.Lütfen
çocuklar›m›za silah yerine birer topaç verelim.
B›rak›n topaç elinde tuttu¤u çocuk kadar saf
dönsün.

Bence silahlanma her anlamda yanl›fl. Bireysel
olmas› çok daha fazla soruna yol aç›yor. ‹nsan-
lara bireysel silahs›zlanma bilinci afl›layan devlet-
ler, öte yandan silahlanarak politik arenada güç
kazanmaya çal›fl›yor. Türkiye bu konuda çok faz-
la sorun yafl›yor. Çünkü halk›m›zda linç kültürü
fazlas›yla geliflmifl durumda. Cezaland›rmak iste-
diklerini, madem devlet cezaland›rm›yor onlar
da kendileri hallediyorlar ifllerini.

Gürsel Selçuk / Porsuk meslek y.o.

Bence ülkemizin iki temel sorunu var ; ilki ta-
bi ki e¤itim sistemi, daha do¤rusu e¤itimsizli¤i-
mizin sistemli hali. Di¤eri ise nerdeyse art›k ad›
Türkiye reklamlar›nda bile an›lmaya bafllayacak
olan maganda, mafya vb. flah›slar›n silahl› olay-
lar› ve bunlar›n temeli olan bireysel silahlanma.
Malum, bizim ülkemizde silah art›k ekme¤in ya-
n›nda eflantiyon olarak verilmeye bafllad› say›l›r.
Tabi bu da birçok masumun can›na mal oluyor. 

Ergün Erdinçli / Sivil havac›l›k y.o.

Özden Oval› / Fen bilimleri Enstitüsü

Murat Erdo¤an / Edebiyat Fakültesi

Mecbure Elmas/ E¤itim Fakültesi 

Kerem ZORA / Hukuk Fakültesi

Hiç modern olmad›¤›n› düflünüyorum. ‹nsan-
lar›n kendilerini ve sevdiklerini üzmek için bir yol
seçti¤i kan›s›nday›m. Seviyesiz ve ac›mas›z bir
toplum olmak için özel bir çaba harcan›yor san-
ki. Kendinizi düflünmüyorsan›z biraz çevrenizi ve
yaflad›¤›n›z topraklar› düflünün. Kim ister ki ad›n-
dan kötü bahsedilsin? Türkiye denildi¤inde kötü
ve gereksiz fleyler gelmesin akla. Düzenli ve mut-
lu bir yaflam varken bunlara hiç gerek yok. 

Sevinj Bineliyeva / ‹letiflim bilimleri fak.

Son zamanlarda fliddet içerikli dizilerin artmas›-
na paralel olarak ülkemizde silahlanman›n artt›¤›
kan›s›nday›m. Her konuda oldu¤u gibi bu top-
lumsal sorunun kayna¤› da televizyon yani med-
ya. Kan›mca bu sorunun çözümü de yine med-
ya arac›l›¤› ile olabilir. E¤itimin de ç›kar yol oldu-
¤unu düflünüyorum. Malum bakanlar›m›z›, mil-
letvekillerimizi görüyoruz. Bence en önemli flart,
toplumsal bilinçlenme.

Gülzina Jamankulova / Endüstriyel s.y.o.

Volkan Tayfur / ‹ktisadi idari bil. fak.

Handan DEM‹RKAYA / Eczac›l›k Fak.

Tuba Iraz Sümer / Müh. mimarl›k fakültesi

Savafl Gürbüz / E¤itim Bilimleri Enstitüsü 

K›rg›zistan’da silah› sadece polisler ve polisler
kullan›r. Normal bir vatandafl›n yan›nda silah ta-
fl›mas› çok yanl›fl bir fley. Yani vatandafllar kulla-
namazlar. Ben Türkiye’den bunu ö¤rendim, dü-
¤ün, parti gibi bir sevinç esnas›nda silahla kurflun
ya¤d›r›yorlar. Bana göre çok ters bir durum. Sila-
h› kulland›¤›nda bir çok insan  yaralan›yor ve ölü-
yor. Silahlar sadece savafllarda kullan›lsa bana
göre daha mant›kl›.

B
İZ

E
G

Ö
R

E
An

ad
ol

u
Ha

be
r

Sa
yf

a 
Ed

itö
rü

: A
ra

fl.G
ör

. Ç
a¤

da
fl C

EY
H

AN
R

öp
or

ta
j v

e 
fo

to
¤r

af
la

r: 
H

at
ic

e 
G

Ö
LC

Ü
-E

sr
a 

D
EM

‹R
-B

er
k 

Ü
TK

Ü
 


