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20 Kas›m Pazartesi

Tan›t›m
FRP Oyunlar› Tan›t›m›
Yer: Kongre MerkeziK›rm›z› Salon
Saat: 16:00-18:00
Bilgi ve Zeka
Oyunlar› Kulübü

E¤itim ve Kurslar
TSEN ISO 9001 2001 Kalite
Yönetim Temel Sistemi
Yer: Kongre Merkezi-Mavi Salon
Saat: 09:30-16:00
TSE Eskiﬂehir
Mahalli Temsilcili¤i

21 Kas›m Sal›

Panel
“Eski Yeﬂilçam ve ﬁimdiki Türk
Sinemas›”
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 15:30

(KÜL 199)

Rektörlük

Panel
21. Yüzy›l›n Ö¤retmeni ‘Panel’
Yer: Kongre Merkezi
Saat: 09:30-17:00 (KÜL 199)
Ça¤daﬂ E¤itim Kulübü

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer
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Avrupa’ya
Türkçe dersi
Avrupa’da yaﬂayan
Türklerin anadillerini
geliﬂtirmek ve Türkçe ö¤renmek isteyen Avrupal›lar için
haz›rlanan projenin araﬂt›rmalar› tamamland›.

Üniversitemiz ö¤retim
üyeleri taraf›ndan yedi ülkede
yap›lan araﬂt›rmadan sonra
elde edilen veriler ›ﬂ›¤›nda ilk
uygulama Almanya’da
5. SAYFADA
baﬂlad›.

Avrupal› ö¤renciler Türkçe ö¤reniyor
Edebiyat Fakültesi’nde ö¤renimlerine
devam eden Macar ve
Polonyal› ö¤renciler,
kültürümüzün zenginli¤inden etkilenerek,
Türkoloji e¤itimi almak
için üniversitemizde
ö¤renim görüyor. Konuk ö¤renciler, Türkçelerini geliﬂtirmek için
kitap okuyup film
izliyor. 3. SAYFADA

Yoklama
kartlar› haz›r
Yabanc› ö¤renciler, Türk ö¤rencilerle ayn› evlerde kal›yor.

‹letiﬂim ö¤rencileri Anadolu’da buluﬂtu

Kültürel Etkinlikler dersini
alan ö¤renciler için haz›rlanan 3
bin yoklama kart› e¤itim birimlerine gönderildi. 4. SAYFADA

Atatürk an›s›na
muhteﬂem
konser
Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestras›, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvar›
Çoksesli Korosu ve Türk Silahl›
Kuvvetleri Armoni M›z›kas› ortaklaﬂa Atatürk’ün Do¤umunun 125. Y›l› Kutlama Konseri
düzenliyor.
4. SAYFADA

PDRM’dan üç
seminer
Psikolojik Dan›ﬂma ve Rehberlik Merkezi, Aral›k ay›nda
ö¤renciler için üç ayr› seminer
düzenleyecek.
4. SAYFADA

‹ki gün süren sempozyum, iletiﬂim e¤itimi alan ö¤rencileri Anadolu Üniversitesi’nde biraraya getirdi.

‹letiﬂim Bilimleri Fakültesi taraf›ndan düzenlenen 3’üncü Ulusal ‹letiﬂim Ö¤rencileri Sempozyumu, 13-14
Kas›m günlerinde Anadolu Üniversitesi’nde yap›ld›.

“SESsizsiniz” slogan›yla düzenlenen sempozyumun konusu, “Gerçek/Sanal” olarak belirlendi.
Sempozyumda 12 ö¤renci bildiri
sundu.
3. SAYFADA
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Üniversitesi’nin
Avrupa’da anlaﬂma
yapt›¤› üniversite
say›s›
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Yeryüzündeki fosil yak›tlar h›zla tükeniyor. Dünya nüfusunun h›zl› art›ﬂ› ve sanayileﬂme nedeniyle yerüzünün ve ülkemizin enerji ihtiyac›
da art›yor. Anadolu Haber olarak ö¤retim elemanlar›m›za sorduk: Gelecekte Türkiye’nin enerji ihtiyac›n› karﬂ›lamas›n›n en iyi yolu nedir?

Türkiye için nükleer enerji çözüm mü?
toplumlar›n kalk›nma yönünde
›s› ve iﬂ üretmek üzere günümüze
dek ticari anlamda yayg›n olarak
kulland›¤› konvansiyonel (geleneksel) enerji kaynaklar›, milyonlarca
y›lda oluﬂan rezervleri h›zla tükenmekte olan ve k›sa sürelerde yenilenemeyen fosil yak›tlar (kömür,
do¤al gaz ve petrol) yan›nda, klasik biyokütleyi, uranyum kökenli
nükleer enerjiyi ve yenilenebilir
nitelikli hidrolik enerjiyi kapsar.
Fosil yak›tlar ve organik at›klar gibi do¤ada bulunduklar› veya do¤aya terkedildikleri biçimde kayna¤›ndan ç›kt›¤› ilk ﬂekliyle de¤erlendirilen birincil (primer) enerji
kaynaklar›n›n belli iﬂlemlerden geçirilmesi sonucunda elektrik, kok,
havagaz›, biyogaz, hidrojen vb.
ikincil (sekonder) enerji kaynaklar›
üretilmektedir. Dünya istatistiklerine göre, 2004 y›l›nda dünya ortalamas› olarak kiﬂi baﬂ›na tep
(ton eﬂde¤er petrol) cinsinden y›ll›k birincil enerji tüketimi 1.45
iken, bu ortalamalar ABD’de 7.74,
OECD’de 4.56, Almanya’da 4.20,
Fransa’da 4.10, Japonya’da 4.02,
‹ngiltere’de 3.88, AB’nde 3.69, Tür-

Prof. Dr. Önder Orhun
FEN FAKÜLTES‹

insanl›¤›n yaﬂam düzeyinin yükselmesine koﬂut olarak, enerji gereksinimi de giderek artacakt›r. Fosil yak›tlardan elde edilen enerji kaynaklar›
s›n›rl› oldu¤u için, bu kaynaklar›n yan› s›ra yenilenebilir ya da tükenmeyen enerji kaynaklar› konusunda
araﬂt›rmalar sürmektedir. Bu çal›ﬂmalar da göz ard› edilmemesi gereken boyut, enerji üretimi s›ras›nda
çevreye ve dolay›s›yla insan sa¤l›¤›na
verilebilecek zararlar›n en aza indirgenmesidir. Nükleer enerji, bilhassa
ileri teknoloji toplumlar›nda enerji
üretiminin çok önemli bir bölümünü
oluﬂturmaktad›r. ‹nsanlar, seksenli

Prof. Dr. Serap Kara
ÇEVRE MÜHEND‹SL‹⁄‹
BÖLÜM BAﬁKANI
MÜHEND‹SL‹K M‹MARLIK FAKÜLTES‹

kiye’de ise 1.23 (dünya ortalamas›n›n alt›nda) düzeyindedir.
Küresel bazda dünyan›n birincil enerjisinin %75’ini fosil yak›tlar sa¤lamakta, fosil yak›tl› santrallerde hava kirletici emisyonunlar› önleyebilecek ekipmanlar›n
kullan›lmas›, sadece kirlili¤in ﬂeklini de¤iﬂtirmekte ve bu santrallerin baﬂta düﬂük görünen maliyetlerini art›rmaktad›r. Dünya enerji
ihtiyac›n›n kalan dörtte biri ise
nükleer, hidrolik, odun, bitki ve
hayvan art›klar› gibi klasik biyoy›llarda yaﬂad›klar› Çernobil reaktörü kazas›n› ve bu olay› izleyen y›llarda yaﬂanan insan yaﬂam›n› tehlikeye
düﬂüren çeﬂitli olaylar› unutmam›ﬂlard›r. Unutmamalar›n›n böylesi bir
felaketin yinelenmemesi sonucunu
do¤urdu¤u görülmektedir. ‹ki tür çözüm akla gelmektedir. Ya nükleer reaktörlerin, en son teknolojiye dayal›
olarak, çevresel zararlar›n kontrol alt›na al›nmas›yla giderilerek yenilenmesi, ya da nükleer enerjinin üretiminin durdurulmas›. Ülkeleri yönetenler bu konuda seçim yapmak zorundad›r.
Türkiye enerji ithal eden ülkeler aras›nda yer almaktad›r. Kendi enerji
aç›¤›m›z› nükleer enerji yard›m›yla
kapatma konusunda ﬂimdiye kadar
çoktan karar vermemiz gerekiyordu.
Art›k, ileri teknoloji yard›m›yla çevreye zarar vermeyen ve de üretim maliyeti di¤er enerjilere göre çok düﬂük
olan nükleer enerji üretimine vakit
kaybetmeden geçilmesi gerekmektedir. Bugün karar verilse bile nükleer
enerji reaktörünün inﬂas› uzun y›llar
almaktad›r. Türkiye’nin d›ﬂ borçlar›n›n büyümesinde enerji ithalat›n›n
önemli bir pay ald›¤›n› bilmekteyiz.
Bu pay›n daha fazla büyümemesi
aç›s›ndan nükleer enerji üretimine
h›zla geçilmesi gerekmektedir.

kütle, yeni ve yenilenebilir kay- ve ikincil enerji türleri de dahil)
naklar ile karﬂ›lanmaktad›r. Ülke- enerjiye dönüﬂtürme verimliliklemizin nihai enerji tüketiminde rini, sürdürülebilirliklerini, güven(2003 y›l›nda) petrol % 41,3, do¤al lik-güvenilirlik ve çevre-dostu nitegaz % 12,4, taﬂ kömürü % 9,9, liklerini artt›r›c› yönde Ar-Ge çal›ﬂlinyit % 5,2, elektrik enerjisi % malar›na yo¤un bir h›z kazand›r›l14,6, yenilenebilir kaynaklar % m›ﬂt›r. Bu kapsamda verimlili¤i
10,8, ikincil kömür ise % 5,8 ora- yükseltilmiﬂ, maliyeti düﬂürülmüﬂ,
ekoloji
n›nda pay aluyumlu güvenilir
m›ﬂt›r.
Maliyeti düﬂürülmüﬂ, ekoloji yeni ve yenileneK›sa ve uzun
uyumlu güvenilir yeni ve
bilir enerji türleri
vadede konyan›s›ra, güvenvansiyonel kayyenilenebilir enerji türleri
lik, e¤itim, ﬂeffafnaklara alteryan›s›ra, güvenlik, e¤itim, l›k, bilgilendirme
natif oluﬂturan
ﬂeffafl›k, bilgilendirme ve
ve bilinçlendirme
ye ni l e ne bi l i r
koﬂullar› gözetile(su, güneﬂ, rüzbilinçlendirme koﬂullar›
rek nükleer enerji
gar, okyanus,
gözetilerek nükleer enerji
seçene¤i de dikgel-git, ma¤ma,
seçene¤i de dikkatle
katle de¤erlendijeotermal ve
rilebilir. Bu yolla,
modern biyode¤erlendirilebilir.
sera etkisine yol
kütle enerjisi
Bu yolla, sera etkisine yol açan CO2 emisgibi) ve yeni
açan CO2 emisyonlar›
yonlar› azalt›labi(hidrojen
ve
lir; asit ya¤›ﬂlar›
toryum gibi)
azalt›labilir.
ve di¤er türlerde
enerji kaynak(troposferde ozon
lar› umut vericidir. Bu kaynaklar›n yönetimi ko- art›ﬂ› ve stratosferde ozon tabakanusunda, ülkelerin d›ﬂa ba¤›ml›- s›n›n incelmesi gibi) çevre kirlenl›klar›n› ve enerji üretim maliyetle- meleri yaratan SO2 ve NOX emisrini azalt›c›, kaynaklar›n (birincil yonlar› önlenebilir.

a¤›r atom çekirdeklerinin parçalanmas› (fisyon) ve hafif atom çekirdeklerinin birleﬂme (füzyon)
tepkimeleri sonucunda ortaya ç›kan enerjiye “nükleer enerji” denir. Dünya elektrik üretimini yaklaﬂ›k %16’s› nükleer enerjiden
karﬂ›lanmaktad›r. A.B.D. (104),
Fransa (59), Japonya (56), Rusya
(31), ‹ngiltere (23), Kore Cumhuriyeti (20), Kanada (18), Almanya
(17), Hindistan (15) ve Ukrayna
(15) baﬂta olmak üzere Dünyada
31 ülkede ticari olarak iﬂletilen
toplam 443 nükleer reaktör ve 56
ülkede ise toplam 284 araﬂt›rma
reaktörü vard›r.
Nükleer enerji üretimi aç›s›ndan
en dikkat çeken ülke Fransa’d›r.
Bu ülke, toplam enerji üretiminin
yaklaﬂ›k %75’ini nükleer enerjiden sa¤lamakta ve di¤er baz› Avrupa ülkelerine büyük çapta
enerji ihraç etmektedir.
Dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de enerji ihtiyac› her geçen
gün h›zla artmaktad›r. Enerji ihtiyac›n›n büyük bölümü petrol, do¤al gaz ve kömür gibi birincil fosil
yak›t kaynaklar›ndan sa¤lanmaktad›r. Bu kaynaklar aç›s›ndan ül-
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Tiyatro
Tartufe
Büyükﬂehir Belediyesi
Tepebaﬂ› Sahnesi
20:00
Büyükﬂehir Belediyesi

19 Kas›m Pazar

Tiyatro
Kral Aran›yor
Turgut Özakman
Sahnesi
12:00
Büyükﬂehir Belediyesi

Opera
Figaro’nun Dü¤ünü
Büyükﬂehir Belediyesi
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20:00
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21 Kas›m Sal›

Tiyatro
Misafir
Tepebaﬂ› Sahnesi
20:00
Büyükﬂehir Belediyesi

kemiz fakirdir ve d›ﬂa ba¤›ml›d›r.
Güneﬂ, rüzgar, jeotermal, biokütle
ve hidrolik kaynaklardan elde edilen enerji oran› ise istenilen düzeylerde de¤ildir. Bu oran› art›rmaya yönelik teknik ve ekonomik
çal›ﬂmalar h›zla sürdürülmekte-

Nükleer enerji üretiminde
en büyük sorun at›klard›r.
Bu nedenle, alternatif
enerji kaynaklar› aray›ﬂ›
sürdürülmeli, enerji tasarrufu
bilinci aﬂ›lanmal›,çevre ve
insan› ön planda tutarak
mevcut tüm kaynaklar›n ileri
teknoloji ile en uygun ﬂekilde
kullan›m yollar› aranmal› ve
ülke ç›karlar› düﬂünülmelidir.

dir.Dünya’daki petrol ve do¤al gaz
rezervlerinin kullan›ma ba¤l› olarak 50-100 sene ve kömür rezervlerinin ise yaklaﬂ›k 200 sene
ömürleri oldu¤u düﬂünülürse,
bunlardan daha fazla rezerv ömrü olan nükleer kaynaklar›n ve
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dünya var oldukça tükenmeyecek
yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
kullan›m›n›n kaç›n›lmaz olaca¤›
bir gerçektir. Nükleer enerji üretiminde en büyük sorun at›klard›r.
Bu nedenle, alternatif enerji kaynaklar› aray›ﬂ› sürdürülmeli,
enerji tasarrufu bilinci aﬂ›lanmal›, çevre ve insan› ön planda tutarak mevcut tüm kaynaklar›n ileri
teknoloji ile en uygun ﬂekilde kullan›m yollar› aranmal› ve ülke ç›karlar› düﬂünülerek savaﬂlar›n
nedeni olan enerji konusuna yeterince önem verilmelidir.
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Prof. Dr.
Odabaﬂ›:
‘Aﬂ›r› tüketim
yok eder’
TVA’da yay›nlanan Sosyal Aç›l›mlar program›na konuk olan
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Yavuz
Odabaﬂ›. Murat Baﬂer’in sundu¤u programda son kitab› “Tüketim Kültürü” hakk›nda bilgiler
verdi.
Tüketim kavram›n›n sosyal
bir olgu olarak alg›lanmas› gerekti¤ini ve insan›n tüketici olarak tüketimde aktif olmas›n›n
kaç›n›lmaz oldu¤unu belirten
Odabaﬂ›, “Tüketimde kendi içinde ikiye ayr›l›r: Birincisi insan›n
sürekli de¤iﬂen ihtiyaçlar hiyerarﬂisinde mal ve hizmet tüketmesi, di¤eri ise hoyratça israfa
dayanan tüketimdir” dedi. Aﬂ›r›
tüketimin yok edici bir eylem oldu¤unu belirten Odabaﬂ›, tüketimin tek baﬂ›na insan› mutlu
edecek bir eylem olmad›¤›n›n
da alt›n› çizdi.

Halikarnas
Bal›kç›s›’n›n
Akdeniz’i
Yaﬂar Üniversitesi ö¤retim
üyesi ve Halikarnas Bal›kç›s›
olarak bilinen ünlü yazar Cevat
ﬁakir Kabaa¤açl›'n›n manevi o¤lu Prof. Dr. ﬁadan Gökoval›, üniversitemizde “Halikarnas Bal›kç›s›’n›n Akdeniz Uygarl›¤› Ö¤retisi” konulu panele konuﬂmac›
olarak kat›ld›. Turizm ve Otel ‹ﬂletmecili¤i Yüksekokulu taraf›ndan düzenlenen ve TO‹YO ö¤retim üyesi Prof. Dr. Suvavi Ahipaﬂao¤lu ile Yaﬂar Üniversitesi
ö¤retim üyesi Yard. Doç. Dr. Sabah Balta’n›n da konuﬂmac›lar
aras›nda yer ald›¤› panel, 13
Kas›m günü Kongre Merkezi’nde yap›ld›.
Konuﬂmas›nda Cevat ﬁakir
Kabaa¤açl›’n›n yaﬂam›ndan kesitler sunan Gökoval›, zaman
zaman Kabaa¤açl›'n›n sözlerinden de al›nt›lar yapt›. Anadolu
mitolojisi hakk›nda bilgiler veren Gökoval›, panelde kat›l›mc›lar›n sorular›n› da yan›tlad›.

Seramik
Kulübü’nün
ad› de¤iﬂti
Üniversitemiz Seramik Kulübü’nün ad›, kulüp yetkilerinin iste¤i do¤rultusunda Rektörlük taraf›ndan Malzeme Teknolojileri
Kulübü olarak de¤iﬂtirildi. Kulüp,
17 Ekim 2006 tarihinde al›nan
karar ile bundan böyle Malzeme
Teknolojileri Kulübü ad› alt›nda
çal›ﬂmalar›na devam edecek.
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‹letiﬂimciler Anadolu’da buluﬂtu
Ayçin GELİR
‹letiﬂim Bilimleri Fakültesi taraf›ndan bu y›l üçüncüsü düzenlenen
"Ulusal ‹letiﬂim Ö¤rencileri Sempozyumu", 13-14 Kas›m günlerinde üniversitemizde gerçekleﬂtirildi. Salon
Anadolu'da aç›l›ﬂ konuﬂmalar›yla
baﬂlayan sempozyuma yedi üniversiteden lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 12 ö¤renci kat›ld›. Slogan› "SESsizsiniz" olan ve iletiﬂim ö¤rencilerine çeﬂitli alanlardaki bilgi birikimlerini paylaﬂma olana¤› sunan
sempozyum, üç oturumda yap›ld›.
Bu y›lki konu baﬂl›¤› “Gerçek/sanal” olan sempozyumda, internet,
bilgisayar oyunlar›, televizyon, dijital
teknolojilerin yaratt›¤› sanal evren gibi konular tart›ﬂ›ld›. Sempozyumun
ilk gününde Stockholm Üniversitesi’nden Alaaddin F. Paksoy, Marmara
Üniversitesi’nden Dilara N. Koçer,

Anadolu Üniversitesi’nden Kumru
Berfin Emre, yine Anadolu Üniversitesi mezunu olan F›rat Aslan, Ankara
Üniversitesi’nden Günseli Bayraktutan, Göze Orhon ve P›nar Evreneso¤lu ve Gazi Üniversitesi’nden Harun
Y›ld›z bildirilerini sundu. ‹kinci gün
yap›lan tek oturumda ise Selçuk Üniversitesi’nden Kaz›m Tolga Gürel, Akdeniz Üniversitesi’nden Mehmet
A¤an ile Engin ﬁeftalici ve Ankara
Üniversitesi’nden Bar›ﬂ Engin Aksoy
bildirileriyle yer ald›.
Her y›l seçici kurulun baﬂar›l› buldu¤u bildirilere para ödüllerinin verildi¤i sempozyumda bu y›l birincilik
ödülünü “‹nsanl›¤›n Yeni Umudu(!):
Sanal Yaﬂam Oyunlar› Secondlife.com” baﬂl›kl› çal›ﬂmas›yla, Ankara
Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Yüksek Lisans ö¤rencisi
P›nar Evreneso¤lu ald›. ‹kincilik ödülü “Sanal Alemde Yeni Kabileler: Ker-

Salon Anadolu’da yap›lan sempozyumda toplam 12 bildiri sunuldu.
van Çekmeye Kim Kalacak?” baﬂl›kl›
çal›ﬂmas›yla, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora ö¤rencisi Günseli Bayraktutan’a verilirken üçüncülük ödülünü “Sanal Me-

kanda Deneyim: Sanal Müzeler” baﬂl›kl› çal›ﬂmas›yla, yine Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Yüksek Lisans ö¤rencisi Bar›ﬂ Engin Aksoy kazand›.

Avrupal› ö¤renciler Türkçe ö¤reniyor
Berk ÜTKÜ
Erasmus program›yla Macaristan ve Polonya’dan Anadolu Üniversitesi’ne gelen ikisi Altayistik, dördü
Türkoloji okuyan alt› ö¤renci Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat›
bölümünde ö¤renim görüyor.
Türkçeyi seçmelerindeki en büyük etkenin Türk kültürünün çekicili¤i oldu¤unu söyleyen ö¤renciler,
Türkçelerini geliﬂtirmek için bol bol
kitap okuyup film seyrettiklerini
söylüyorlar.
Türkçeyi mant›kl› ama kal›plaﬂm›ﬂ sözcüklerin çoklu¤u yüzünden
zor bir dil olarak tan›mlayan konuk
ö¤renciler, geldikleri güne oranla
Türkçelerinin geliﬂti¤ini belirtiyor.
Türk ö¤rencilerle ayn› evde kald›klar›n› ifade eden Avrupal› ö¤renciler, evde sürekli Türkçe konuﬂulmas›n›n kendileri için büyük yarar sa¤-

Ö¤renciler, üniversitemizde bulunmaktan mutlu olduklan› dile getiriyor.
lad›¤›n› ifade ediyor. Ülkemize geldikleri günden bu yana Türkiye’nin
birçok yerini dolaﬂt›klar›n› anlatan

ö¤renciler, kendilerine en çok Avrupa Birli¤i ile ilgili sorular›n soruldu¤unu söylüyor. Ö¤rencilere göre,

geldikleri ülkelerde Türkiye ve Türklerle ilgili çok büyük bir önyarg› bulunmuyor.
Türk insan›n›n Avrupal›lara göre
çok s›cak ve yard›msever oldu¤una
dikkat çeken ö¤renciler, Türkiye’yi
ve Anadolu Üniversitesi’ni çok sevdiklerini belirterek; buradan hiç ayr›lmak istemediklerini belirtiyor.
Anadolu Üniversitesi’nde ö¤rencilere sunulan olanaklar›n çok fazla
oldu¤unu ifade eden ö¤renciler, bu
kadar fazla imkan›n ülkelerindeki
üniversitelerde bulunmad›¤›n›, bu
yüzden buradaki ö¤rencilerin çok
ﬂansl› olduklar›n› dile getiriyor.
Kimlik kartlar› olmad›¤› için Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi’nden kitap
almakta sorun yaﬂad›klar›n› belirten konuk ö¤renciler, bu sorunun
da en k›sa sürede çözüme kavuﬂaca¤›n› umduklar›n› söylüyor.

‹ÖLP ö¤rencileri için oryantasyon program›
Seher ORAK
‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Lisans
Program› ö¤rencileri için Aç›kö¤retim Fakültesi taraf›ndan düzenlenen Oryantasyon etkinli¤i
10 Kas›m

günü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleﬂtirildi.
Ö¤rencilere Anadolu Üniversitesi’ni daha yak›ndan tan›tmak
amac›yla düzenlenen programda
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, AÖF
Dekan› Prof. Dr. Nazmi Ulutak, ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Lisans
Program› Ko-

‹ÖLP ö¤rencileri, oryantasyon için üniversitemizde bir araya geldi.

ordinatörü Doç. Dr. Handan Yavuz, Rehberlik ve Psikolojik Dan›ﬂma Merkezi’nden Uzman Sosyal
Çal›ﬂmac› Ayﬂe K›z›ltaﬂ ile Bas›n ve
Halkla ‹liﬂkiler Müdürü Ö¤r. Gör.
Kenan ﬁanl›er birer konuﬂma yapt›lar.
Anadolu Üniversitesi’nin Türk
yüksek ö¤retimi içindeki yerinin
çok önemli oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, üniversitemizin yaln›zca Eskiﬂehir’e de¤il,
Anadolu’nun her iline, her eve, Kuzey K›br›s’a ve Avrupa’n›n alt› ülkesine e¤itim hizmeti götüren bir
üniversite oldu¤unu söyledi.
Aç›kö¤retim Fakültesi’nde e¤itim gören ö¤renci say›s›n›n bir
milyon 100 bin dolay›nda oldu¤unu ifade eden Sürmeli, “Bu rakam Dünya Bankas› ölçütlerinde
üniversitemize mega üniversite

özelli¤ini kazand›rm›ﬂt›r” diye
konuﬂtu
AÖF Dekan› Prof. Dr. Nazmi Ulutak da ülkemizde ‹ngilizce ö¤retmeni aç›¤›n›n bulundu¤unu hat›rlatarak, bu aç›¤› gidermek amac›yla 28 ﬁubat 2000 tarihinde Aç›kö¤retim Fakültesi için ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Lisans Program›’n›n aç›ld›¤›n› söyledi.
Konuﬂmalar›n ard›ndan program, ﬁef Gülsevin Do¤anay yönetimindeki Anadolu Üniversitesi
Çok Sesli Gençlik Korosu’nun verdi¤i konserle devam etti. Oryantasyon Program› spor tesisleri,
ö¤renci kafeteryas›, Kongre Merkezi, Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, Atatürk Kültür ve
Sanat Merkezi ile Sinema Anadolu’yu kapsayan kampus turuyla
son buldu.
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Üç bin yoklama kart› haz›r
Mehmet MUTLU
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Atila
Barkana, Kültürel Etkinlikler dersini alan üç bin ö¤rencinin yoklama
kartlar›n›n ilgili birimlere gönderildi¤ini, 300 kadar›n›n da haz›rlanmakta oldu¤unu bildirdi.
Prof. Dr. Barkana, 10 Kas›m günü
Radyo A’da yay›nlanan ve Uzm. Nebiye Ak Özaydemir’in sundu¤u Misafir Odas› program›na konuk oldu.
Kültürel Etkinlikler dersi hakk›nda
sorular› yan›tlayan Barkana, ö¤rencilerin kültürel etkinliklere kat›l›m›-

Anadolu ve
TSK’dan Ulu
Önder için
ortak konser
Anadolu Üniversitesi Senfoni
Orkestras› (ASO), Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvar› Çoksesli
Korosu ve Türk Silahl› Kuvvetleri
Armoni M›z›kas› Atatürk’ün do¤umunun 125’inci y›l›n› kutlamak
amac›yla ortak bir konser verecek.
Yaklaﬂ›k 300 sanatç›n›n yer alaca¤› konserin ﬂefli¤ini ASO’dan
Ö¤r. Gör. Burak Tüzün ve TSK’dan
Halil Aﬂ›k üstlenecek. Üniversitemiz Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde iki kez tekrarlanacak konserin ilki 7 Aral›k perﬂembe günü
protokol için düzenlenecek. Ö¤renciler ise konseri 8 Aral›k Cuma
günü izleyebilecekler. Konserde K.
Tepe, F. Liszt ve P. Çaykovski”nin
eserlerinin yan› s›ra Muammer
Sun’un Kurtuluﬂ ve Cumhuriyet
film müzikleri de seslendirilecek.
Konserde Hülya Kazan solo olarak
ve Yard. Doç. Erol ‹pekli ise anlat›c› olarak yer alacak.

ﬁ›rnakl›
minikler için
kitap
kampanyas›
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Bölümü ö¤rencileri, ﬁ›rnak Bahçelievler ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileriyle dayan›ﬂma için kitap ba¤›ﬂ
kampanyas› baﬂlatt›.
Kampanyaya kat›lmak isteyenler ilkö¤retim düzeyindeki test kitab›, roman ve sözlük gibi kaynaklar› Kas›m ay› sonuna kadar
Sosyoloji Bölümü sekreterli¤ine
ya da Yard. Doç. Nadide Kark›ner'e b›rakabilecekler. Kampanya
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak isteyenler Sosyoloji Bölümü sekreterli¤inin 6071 numaral› telefonuna ya da 6072 numaral› telefondan Yard. Doç. Nadide Kark›ner'e
ulaﬂabilirler.

n› yetersiz bulduklar›n› ve dersin
de kat›lmaya teﬂvik etme düﬂüncesinden do¤du¤unu söyledi.
Otomatik yoklama sistemi konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Barkana, altyap› çal›ﬂmalar›n› tamamlad›klar›n› ve üç bin ö¤rencinin yoklama kartlar›n›n ilgili birimlere gönderildi¤ini kaydetti. Barkana, 300
kadar kart›n haz›rlanmas›n›n devam etti¤ini belirtti.
Geçti¤imiz y›l üniversitemizde
1000’in üzerinde etkinlik düzenlendi¤ini hat›rlatan Prof. Dr. Barkana,
bu y›l da çok say›da etkinlik düzen-

lenece¤ini söyledi. Prof. Dr. Atila
Barkana, ö¤rencilerin, yeterli say›da etkinli¤e kat›lamayacaklar›n›
düﬂünüp telaﬂlanmamalar›n› istedi. Barkana, ö¤rencilerin istedikleri
etkinli¤e birden fazla kez kat›labileceklerine dikkat çekti. Üniversite
içinde düzenlenen ücretli ya da ücretsiz birçok etkinli¤in ders kapsam›nda de¤erlendirildi¤ini söyleyen
Prof. Dr. Barkana, ücretli etkinliklere kat›lan ö¤rencilerin harcamalar›n›n hesaplanarak, y›l sonunda iade
edilece¤ini aç›klad›. Prof. Dr Barkana, ücretlerin iadesiyle ilgili olarak

ayr› bir duyuru
yap›laca¤›n›
sözlerine
ekledi.

Prof. Dr. Atila Barkana

‘e-Muhasebe e¤itimi
önemli bir gereksinim’

Mevlüt DEMİRCİOĞLU
‹stanbul’da 9-11 Kas›m günleri
aras›nda düzenlenen The 10th World
Congress of Accounting Educators
(10. Dünya Muhasebe E¤itimcileri
Konferans›) ile The 3rd Annual International Accounting Conference (3.
Y›ll›k Uluslararas› Muhasebe Konferans›)’na aç›l›ﬂ konuﬂmac›s› olarak
davet edilen Rektör Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli, bilgi ve teknoloji ça¤› olan
21’nci yüzy›lda, bireylerin teknoloji
tabanl› yaﬂama ve çal›ﬂma ortam›na
uyumlar›n› sa¤lamas›n›n zorunlu oldu¤unu söyledi.
Prof. Dr. Sürmeli’nin “Muhasebe
E¤itiminde e-De¤iﬂimi Yakalamak”

konulu bir bildiri sundu¤u kongreye
çeﬂitli ülkelerden 500’ün üzerinde bilim insan› kat›ld›. Prof. Dr. Sürmeli bildirisinde bireylerine eﬂit ve demokratik e¤itim olanaklar›n› sunmak isteyen toplumlar›n ve e¤itim kurumlar›n›n, yeni iletiﬂim teknolojilerinin kendilerine sa¤lad›klar› çok kültürlü yap›lar›n fark›nda olmas›n› ve bu teknolojilere dayal› farkl› uygulamalar› hayata geçirmek zorunda olduklar›n›
kaydetti. Sürmeli, internet ve web
teknolojilerindeki geliﬂmelerin, geleneksel e¤itimden çok farkl› yaklaﬂ›m
ve politikalar› içeren e-ö¤renme uygulamalar›n› gündeme getirdi¤ini ve
“Ö¤renen-merkezli” bireysel e¤itim
olana¤›n› yaratt›¤›na iﬂaret etti.

“Günümüzün temel e¤itim ve iletiﬂim araçlar›ndan biri olan e-ö¤renme
ortamlar›, muhasebe e¤itiminin her
alan›nda kullan›c›lara ve ö¤renenlere
pek çok yeni olanaklar” sunuyor diyen Prof. Dr. Sürmeli, bilgisayar kullan›c›lar› aras›nda e-Muhasebe tabanl›
iletiﬂimin yayg›nlaﬂmas›n›n, bilgisayar ortaml› etkileﬂim ve e¤itimde de
kendi dil, kural ve davran›ﬂlar›n› içeren bir dizi kültürel de¤iﬂiklikleri beraberinde getirdi¤ini vurgulad›.
Sürmeli, e-Muhasebe’nin, muhasebe ö¤renenlere ve ö¤reneceklere s›n›rs›z ve çok say›da bilgi kayna¤›na
ulaﬂmaya; çok yönlü etkileﬂime olanak sa¤lamas› nedeniyle, günümüz
e¤itim sisteminde önemli bir gereksinim oldu¤una dikkat çekti.
‹nternet ve bilgisayara dayal› olarak geliﬂen en son teknolojilerin e¤itim amaçl› kullan›lmas›n›n, e-Muhasebe ortamlar›n›n geliﬂmesine olanak sa¤lad›¤›n› vurgulayan Prof. Dr.
Sürmeli, bu durumun, geleneksel e¤itim sistemi içindeki yönetici, ö¤retmen ve ö¤renci kavramlar›n› ve rollerini de köklü bir biçimde de¤iﬂtirdi¤ini söyledi.
Rektör Prof. Dr. Sürmeli e-Muhasebe’nin bireysel gereksinimlere dayal›
yaﬂam boyu e¤itim olanaklar›n› sunarak, iﬂbaﬂ›nda e¤itim olana¤›na da
yard›mc› olaca¤›n› sözlerine ekledi.

PDRM’den Kas›m ay›nda üç seminer
Psikolojik Dan›ﬂma ve Rehberlik Merkezi ö¤rencilere yönelik
seminerler vermeye Kas›m ay›
boyunca da devam ediyor. Bu ay
sonuna kadar üç yeni seminerin
gerçekleﬂtirilece¤i
merkezde
“Depresyonla Baﬂa Ç›kma”, Kiﬂiler Aras› ‹letiﬂim” ve “Stresle Baﬂa
Ç›kma” baﬂl›klar› alt›nda seminerler düzenlenecek.

Depresyonla baﬂa ç›kma
“Depresyonla Baﬂa Ç›kma” konulu ilk seminer 21 Kas›m 2006
sal› günü 10:00-12:00 saatleri
aras›nda yap›lacak. Seminerde

depresyonun ne oldu¤u, belirtileri, nedenleri, depresyonla baﬂaç›kmada biliﬂsel ve davran›ﬂç›
yöntemler baﬂl›klar› üzerinde
durulacak.

Kiﬂiler Aras› ‹letiﬂim
“Kiﬂiler Aras› ‹letiﬂim” semineri
22 Kas›m 2006 çarﬂamba günü
14:00-16:00 saatleri içerisinde
gerçekleﬂecek.
Kiﬂiler aras› iletiﬂimin temel
özellikleri, sözlü ve sözsüz mesajlar, sözel iletiﬂimde dinlemenin
önemi ve iletiﬂimde engel yaratan savunmac› tutum biçimleri

konular›n›n gündeme getirilece¤i seminere Psikolog Bahriye Yemenici konuﬂmac› olarak kat›lacak.

Stresle Baﬂa ç›kma
24 Kas›m 2006 cuma günü yap›lacak seminerde stresin ve strese gösterilen tepkilerin ne oldu¤u,
fiziksel, duygusal, biliﬂsel, davran›ﬂsal stres kaynaklar›m›z ve ak›lc› olmayan düﬂüncelerimiz gibi
baﬂl›klar üzerinde durulacak.
Ücretsiz gerçekleﬂtirilecek seminerler Psikolojik Dan›ﬂma ve
Rehberlik Merkezi’nde yap›lacak.

YÖNET‹M KURULU KARARLARI

Üniversitemizin 02. 11.2006
tarihinde gerçekleﬂtirdi¤i Yönetim Kurulu’nda ald›¤› baz› kararlar ﬂunlar:
‹letiﬂim Bilimleri Fakültesi
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Nejdet
ATABEK’in “Uluslararas› Hawaii
Sosyal Bilimler Konferans›”na
sözlü bildiri ile kat›lmak üzere 1116 Ocak 2007 tarihlerinde A.B.DHawaii’de görevlendirilmesine,
‹letiﬂim Bilimleri Fakültesi
ö¤retim üyesi Doç. Dr. Cengiz
Hakan AYDIN’›n “Online Educa
Berlin 2006” konferans›na sözlü
bildiri ile kat›lmak üzere 28 Kas›m-2 Aral›k 2006 tarihlerinde Almanya-Berlin’de görevlendirilmesine,
E¤itim Fakültesi ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Mustafa SA⁄LAM,
Yard. Doç. Dr. Meral GÜVEN,
Yard. Doç. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL’in “EADTU 2006” konferans›na ayr› sözlü bildirilerle kat›lmak
üzere 22-25 Kas›m 2006 tarihlerinde Estonya-Tallinn’de görevlendirilmelerine,
E¤itim Fakültesi ö¤retim
üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet
GÜLTEK‹N’in “4.Uluslararas› Çoklu Ortamlar ve E¤itimde Bilgi ve
‹letiﬂim Teknolojileri Konferans›”na sözlü bildiri ile kat›lmak
üzere 21-26 Kas›m 2006 tarihlerinde ‹spanya-Seville’de görevlendirilmesine,
E¤itim Fakültesi ö¤retim elemanlar› Ö¤r. Gör. Murat GÖLGEL‹, Ö¤r. Gör. Ali MERÇ, Okt. Gonca SUBAﬁI’n›n “The Second CLS
International Conference-Clasic
2006” konferans›na ayr› sözlü
bildirilerle kat›lmak üzere 5-10
Aral›k 2006 tarihlerinde Singapur’da görevlendirilmelerine,
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ö¤retim üyesi Doç. Dr.
Seval SEL‹MO⁄LU Yard. Doç. Dr.
Nui POLATO⁄LU’nun “International Conference Accounting and
Management Information
Systems-AMIS 2006” konferans›na ayr› sözlü bildirilerle kat›lmak
üzere 23-26 Kas›m 2006 tarihlerinde Romanya-Bükreﬂ’te görevlendirilmelerine,
Edebiyat Fakültesi ö¤retim
üyesi Yard. Doç. Dr. Ali Umut
TÜRKCAN’›n “Avrasya’da Mezolitik ve Neolitik Dönem Kültürel ve
Nüfus Yay›l›mlar›” konferans›na
sözlü bildiri ile kat›lmak üzere 913 Kas›m 2006 tarihlerinde Slovenya-Ljubljana’da görevlendirilmesine,
Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Hasan
MANDAL’›n “Kalite Güvencesi
‹çin Avrupa Forumu: Yüksekö¤retimde Kalite Kültürünün Yerleﬂtirilmesi” konferans›na Üniversitemizi temsilen kat›lmak üzere 2226 Kas›m 2006 tarihlerinde Almanya-Münih’te görevlendirilmesine,
Mühendislik Mimarl›k Fakültesi ö¤retim üyesi Yard. Doç. Dr.
Mehmet KURBAN’›n “I.Uluslararas› Güç ve Enerji Konferans›”na
sözlü bildiri ile kat›lmak üzere 27
Kas›m-1 Aral›k 2006 tarihlerinde
Malezya-Mariott’ta görevlendirilmesine,
Devam› 5. sayfada
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Üniversitemizin 02. 11.2006
tarihinde gerçekleﬂtirdi¤i Yönetim Kurulu’nda ald›¤› baz› kararlar ﬂunlar:
Baﬂtaraf› 4. sayfada
Fen Fakültesi Ö¤r. Gör. Dr.
Abidin KILIÇ’›n “Australian Institute of Physics 17th National
Congress” kongresine poster
bildiri ile kat›lmak üzere 30 Kas›m-9 Aral›k 2006 tarihlerinde
Avustralya-Brisbane’de görevlendirilmesine,
Hukuk Fakültesi Ö¤r. Gör.
Gülenay RUﬁEN’in “International Conference on Business,
Law and Technology (IBLT)”
konferans›na sözlü bildiri ile kat›lmak üzere 4-8 Aral›k 2006 tarihlerinde Danimarka-Kopenhag’da görevlendirilmesine,
E¤itim Bilimleri Enstitüsü
Arﬂ. Gör. Ebru Melek KOÇ’un
“2nd International Conference;
New Trends in Education 2006”
konferans›na sözlü bildiri ile kat›lmak üzere 8-12 Kas›m 2006
tarihlerinde K.K.T.C.-Girne’de
görevlendirilmesine,
E¤itim Bilimleri Enstitüsü
Arﬂ. Gör. Ebru Melek KOÇ’un
“Fifth Annual Worldwide Forum
on Education and Culture” konferans›na sözlü bildiri ile kat›lmak üzere 28 Kas›m-4 Aral›k
2006 tarihlerinde ‹talya-Roma’da görevlendirilmesine,
Fen Bilimleri Enstitüsü Arﬂ.
Gör. Fatih Onur HOCAO⁄LU, Arﬂ.
Gör. Ümmühan BAﬁARAN F‹L‹K’in “I.Uluslararas› Güç ve
Enerji” konferans›na ayr› sözlü
bildirilerle kat›lmak üzere 27 Kas›m-1 Aral›k 2006 tarihlerinde
Malezya-Mariott’ta görevlendirilmelerine,
Fen Bilimleri Enstitüsü Arﬂ.
Gör. Özlem ÖZDEN’in “4th WSEAS International Conference on
Environment Econsystems and
Development” konferans›na
sözlü bildiri ile kat›lmak 19-23
Kas›m 2006 tarihlerinde ‹talyaVenedik’te görevlendirilmesine,
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Avrupa’ya Türkçe ö¤retece¤iz
Avrupa’da yaﬂayan Türkler için haz›rlanan
“Türkçe Anadil E¤itimi” projesi ile, Türkçeyi ö¤renmek isteyen Avrupal›lara yönelik haz›rlanan
“‹kinci Anadil Olarak Türkçe Ö¤retimi” projeleri
çerçevesinde üniversitemizin 12 ö¤retim eleman› taraf›ndan yedi Avrupa ülkesinde gerçekleﬂtirilen araﬂt›rmalar sonuçland›.
Mevlüt DEMİRCİOĞLU
Avrupa’daki Türk varl›¤›n›n anadil birikimlerini desteklemek ve Avrupal›lara Türkçeyi ikinci dil olarak
ö¤renmek amac›yla internet üzerinden çok ortaml› e-Ö¤renme kapsam›nda 2008’de 13 programla Avrupa’ya yönelik Türkçe Anadil E¤itimi baﬂl›yor.
Aç›kö¤retim Fakültesi’nin koordinatörlü¤ünde gerçekleﬂtirilen
araﬂt›rma çal›ﬂmalar›nda, AÖF’ün
yan› s›ra ‹letiﬂim Bilimleri Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi ö¤retim
üyelerinin de yer ald›¤› Norveç, Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa ve ‹ngiltere’de yap›lan
araﬂt›rma verilerine göre oluﬂturulan proje, Bilimsel Araﬂt›rma Projeleri Komisyonu taraf›ndan da des-

n› yükseltmenin önemli bir yolu
oldu¤unu ifade etti.
Prof. Dr. Sürmeli, “ Türkler dil sorunu nedeniyle, Avrupa’da ama
Avrupa’dan kopuk yaﬂ›yorlar. Ülke
içindeki ve di¤er ülkelerdeki Türk
kökenli gruplar aras›nda iletiﬂim
iliﬂkileri zay›f ve organize olma becerisi düﬂük. Ama en az›ndan bu
ihtiyac›n bilincinde olduklar›n›
tekleniyor.
saptad›k” dedi.
Rektör Prof. Dr.
Sürmeli, “‹kinci
Fevzi Sürmeli çal›ﬂbir dil olarak TürkProgramlara
may›,
Anadolu
çe” araﬂt›rmas›nda
kat›lanlara e¤itim da ayn› yöntemler
Üniversitesi’nin
öncelikli hizmet
materyalleri AÖF kullan›larak Türkiprojelerinden biriye’de ve Avrupa’da
taraf›ndan
nin baﬂlang›ç nokTürklerle iﬂbirli¤i
sa¤lanacak.
tas› olarak de¤eriçinde olan Avrupalendirdi. Prof. Dr.
l› kiﬂi, kurum ve kuSürmeli, projeler
ruluﬂ temsilcileri ile
ile Türk kökenli ve Avrupal› genç ve görüﬂmelerin yap›ld›¤›n› kaydetti.
orta yaﬂ kuﬂa¤›n›n Türkçe dil biri6 bin 500’den fazla anket
kimlerinin sürekli e¤itim anlay›ﬂ›
Yedi Avrupa ülkesinde 6 bin
çerçevesinde yap›land›r›laca¤›n› 500’ün üzerinde anket ve 70 saate
söyledi.
yak›n görüﬂme yap›ld›¤›n› anlatan
Avrupa’da yaﬂayan Türk varl›¤›- Prof. Dr. Sürmeli, bu çal›ﬂmalar›n
n›n e¤itim ve sosyo-ekonomik düze- analiz edilerek bir rapor haline döyini yukar›ya çekmenin çok önemli nüﬂtürüldü¤ünü ve bu rapordan
oldu¤una dikkat çeken Prof. Dr. Fev- yola ç›karak, Türkçe Sertifika Progzi Sürmeli, bunun yaﬂam standard›- ramlar› Projesi’nin tasarland›¤›n›

Rektör Radyo A’da sorular› yan›tlayacak
Rektör Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli, Radyo A’da dineyicilerden gelen sorular›
yan›tlayacak. Prof. Dr. Sürmeli, 5 Aral›k sal› günü, canl› yay›nlanacak programda, elektronik

posta yoluyla ya da kampuste
Radyo A mikrofonlar› taraf›ndan
dinleyicilerden al›nacak sorulara cevap verecek.
Nur Demir’in sundu¤u,
“Rektörümüz Sorular›n›z› Ya-

n›tl›yor” adl› program saat
18.00’de baﬂlayacak. Dinleyiciler,
Radyo A mikrofonlar› arac›l›¤›yla
ya da ‘radyoa@anadolu.edu.tr’ adresine elektronik posta yollayarak
sorular›n› yöneltebilirler.

Zorlu t›rman›ﬂta birinci oldular

Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Müdür Yard›mc›s› Yard. Doç. Dr.
Mehmet BAﬁAR’›n “7th International Conference, Advancing
Business and Management in
Knowledge-based Society, MIC
2006” konferans›na sözlü bildiri
ile kat›lmak üzere 22-26 Kas›m
2006 tarihlerinde Slovenya-Portoroz’da görevlendirilmesine,
Devlet Konservatuvar› ö¤retim üyesi Doç.A.Bülent ALANER’in “Hawaii International
Conference on Arts and Humanities” konferans›na sözlü bildiri
ile kat›lmak üzere yol 9-18 Ocak
2007 tarihlerinde A.B.D.-Hawaii,Honolulu’da görevlendirilmesine,
Devlet Konservatuvar› ö¤retim üyesi Yard. Doç. Dr. Ebru
GÖKDA⁄’›n “4.Uluslararas› Tarih
Konferans›”na sözlü bildiri ile
kat›lmak üzere 27 Aral›k 2006-1
Ocak 2007 tarihlerinde Yunanistan-Atina’da görevlendirilmesine, karar verilmiﬂtir.
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Do¤a Sporlar› Kulübü, Van 100’ncü Y›l Üniversitesi’nin düzenledi¤i 10 Kas›m Ata’y› Anma T›rman›ﬂ›’nda alt› üniversite aras›nda birinci oldu.
Van 100. Y›l Üniversitesi, Atatürk’ü Anma etkinlikleri çerçevesinde A¤r› Da¤›’nda “Ata’y› Anma T›rman›ﬂ›” düzenledi. Türkiye’den alt› üniversitenin

do¤a sporlar› kulüplerinin kat›ld›¤› t›rman›ﬂta toplam 30 da¤c› zirve yar›ﬂ›na girdi. Anadolu Üniversitesi Do¤a Sporlar› Kulübü üyeleri zirveye ilk ulaﬂan grup oldu. 3 bin 537 metreyi dokuz saatte t›rmanan grup, böyle bir baﬂar›ya imza atman›n gurur verici oldu¤unu söyledi.

ifade etti.
‹lk planda Avrupa’ya yayg›nlaﬂt›r›lacak olan hizmetin çal›ﬂmalar›na
önce Almanya’dan baﬂland›¤›n› belirten Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, 17-24
Eylül günlerinde üniversitemiz temsilcileri ile Almanya’da Türkçe ö¤retimini baﬂar›yla uygulayan uzmanlar›n kat›l›m›yla Köln’de bir çal›ﬂtay
düzenlendi¤ini söyledi. Sürmeli
böylece Türkçe Ö¤retimi Pilot Proje
uygulamas› için üretim sürecinin
baﬂlat›ld›¤›n› kaydetti.

Hizmet nas›l iﬂleyecek?
Proje kapsam›ndaki tüm hizmetlerin internet üzerinden sunulmas›n›n planland›¤›n› belirten Rektör
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, “Kat›l›mc›lar,
ilk baﬂvuru aﬂamas›nda internet
üzerinden düzey belirleme testine
al›nacak. Ö¤renmenin verimli ve etkili olabilmesini sa¤laman›n ön koﬂulu olan ‘Do¤ru programa do¤ru
düzeyde kat›l›m›’ sa¤layabilmek
için bu test kaç›n›lmazd›r. Kay›t iﬂlemleri tamamland›¤›nda kat›l›mc›lar Aç›kö¤retim Fakültesi taraf›ndan sunulan e-Tan›t›m/e-Rehber, eTelevizyon, e-Ders, e-Kitap ve e-Al›ﬂt›rmadan oluﬂan e¤itim materyallerine ulaﬂabilecek” diye konuﬂtu.

‘Gelecekte
su bulmak
zorlaﬂacak’
Yard. Doç. Dr.
Mine Albek
Mühendislik Mimarl›k Fakültesi
Çevre Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim üyesi Yard. Doç .Dr. Mine Albek,
dünyan›n giderek su s›k›nt›s›na girdi¤ini ve buna karﬂ›n eldeki su kaynaklar›n›n do¤ru kullan›lmad›¤›n›
bildirdi.
Su kirlili¤i ve suyun geri kazan›m› konusunda bir araﬂt›rma yapan
Albek, çal›ﬂmada, suyun geri dönüﬂümünün yap›lmad›¤›n› ve yap›lan
sular›n da yeterince temiz olmad›¤›n›n belirlendi¤ini söyledi.
Mine Albek, suyun en çok tar›mda kullan›ld›¤›n› ve kullan›lan suyun neredeyse tamam›n›n geri dönüﬂüm olmaks›z›n topra¤a kar›ﬂt›¤›na dikkat çekti.
Yurt d›ﬂ›nda kat›ld›¤› konferanslarda, Türkiye’de sulamada kullan›lan kaynaklar›n geri dönüﬂtürülmedi¤ini söylemesinin, yabanc› meslektaﬂlar› aras›nda hayretle karﬂ›land›¤›n› anlatan Yard. Doç. Dr. Albek, temiz su bulman›n gelecekte
daha da önem kazanaca¤›n›, do¤ru kullan›m ve ar›tmayla su sorununun k›smen de olsa çözülmüﬂ
olaca¤›n› belirtti.
Albek yapt›klar› çal›ﬂmada suyun geri dönüﬂümü s›ras›nda içindeki partikül miktar›n› hesaplad›klar›n› ve kirlilik düzeyini en aza indirecek bir süzme iﬂlemi üzerinde
durduklar›n› söyledi.
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Okuma
Köﬂesi

ﬁafak Ongan
ile söyleﬂi

GSF’den ortak sergi

Resim-‹ﬂ Ö¤retmenli¤i 4’üncü
s›n›f ö¤rencisi Mehmet Resul Kaçar'›n resimlerinden oluﬂan ö¤renci sergisi, 13 Kas›m pazartesi günü
E¤itim Fakültesi'nde aç›ld›. Hafta
sonuna kadar ziyaret edilebilecek
olan sergide ya¤l› boya, desen, lavi ve suluboya teknikleriyle çizilmiﬂ 27 eser sergileniyor.

Nebiye Ak Özaydemir’in konu¤u,
üniversitemiz ‹letiﬂim Bilimleri
Fakültesi’nin ilk mezunlar›ndan Prof. Dr. U¤ur Demiray.

20 Kas›m Pazartesi günü, saat 13.00’de,
ö¤renci kulüpleri program›nda, Derya Y›ld›r›m’›n konu¤u, Anadolu Üniversitesi Karükatür Kulübü Baﬂkan› Fatih Erdo¤an
olacak.
20 Kas›m Pazartesi günü,
saat 16.00’da, ünlü ressam
Leonardo Da Vinci,
Çisil Altay’›n sundu¤u
Ayk›r› Profil’de olacak.

www.radyoa.anadolu.edu.tr

TVA’DA BU HAFTA

FUAYE

16.00’da, Misafir Odas›’nda,

n›n›n son iki y›lda oluﬂturduklar›
resim, bask› resim, seramik, heykel ve cam eserler yer al›yor. Sergi
8 Aral›k’a kadar gezilebilecek.

Resim-‹ﬂ
ö¤rencisi
sergi açt›

RADYO A’DA
BU HAFTA
17 Kas›m Cuma günü saat

du. ‹lk olarak TÜYAP 16. Uluslararas› ‹stanbul Sanat Fuar›’nda 28
Ekim- 2 Kas›m günleri aras›nda
aç›lan sergide 35 ö¤retim elema-

Güzel Sanatlar Fakültesi ö¤retim elemanlar›n›n çal›ﬂmalar›ndan oluﬂan karma sergi Eskiﬂehirli
sanatseverlerin be¤enisine sunul-

Eskiﬂehir ve kampusteki kültür sanat etkinliklerinin konu edildi¤i
program› TVA Kültür ve
Sanat Editörü Elif P›nar
K›l›çatan haz›rl›yor ve
sunuyor. Program hafta içi her gün akﬂam
kuﬂa¤›nda yer al›yor.

Yönetmenli¤ini Araﬂ.
Gör. Emir Çakaroz’un
yapt›¤› programda vizyona giren filmler tan›t›l›yor. Programda Yard.
Doç. Dr. Aysun Yüksel
de her hafta vizyona yeni giren bir filmi de¤erlendiriyor. Program Pazartesi, Sal›, Çarﬂamba
ve Cuma günleri akﬂam
kuﬂa¤›nda yer al›yor.

Ö¤retim Görevlisi Erdem Gösteriﬂli’nin haz›rlad›¤› programda
hafta boyunca Eskiﬂehir’de gerçekleﬂen
spor etkinliklerinin panoramas› veriliyor.
Program her çarﬂamba
günü saat 15.00’da
yay›nlan›yor.

KAMPUSÜN R‹TM‹

Marketing Anadolu Kulübü, internet sitesini yeniledi. Pazarlama
konusunda uzmanlaﬂmak isteyen
ö¤rencilere kariyer olanaklar› sunan kulüp art›k ö¤rencilere yenilenen sitesiyle sesleniyor. ‹lk kez gerçekleﬂtirdikleri “online üyelik” sistemi sayesinde üyeler aras› iletiﬂimi
kolaylaﬂt›ran kulübe üye olan her
ö¤rencinin kendi kullan›c› ad› ve
ﬂifresi olacak. Daha geniﬂ kitlelere
seslenmek isteyen kulüp art›k
“Anadolu Kaplanlar›” ﬂeklindeki logosuyla tan›nmay› amaçl›yor.

OKUMADA ÖNCEL‹K SIRASI…
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Marketing
Anadolu’ya
yeni site

Ahmet CEMAL

FRAGMAN

CNN Türk televizyonunda Frekans adl› müzik program›n› haz›rlay›p sunan üniversitemiz mezunlar›ndan ﬁafak Ongan, Atatürk Kültür
ve Sanat Merkezi’nde ö¤rencilerle
buluﬂtu. 1995’te Anadolu Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
‹ﬂletme Bölümü’nden mezun olan
ﬁafak Ongan ‹‹BF taraf›ndan 13 Kas›m’da düzenlenen söyleﬂide ö¤rencilerin müzik ve e¤lence sektörü
hakk›ndaki sorular›n› yan›tlad›.
“E¤lence sektöründe tek bir do¤ru vard›r. Biz talebe göre arz yarat›yoruz” diyen Ongan, “Müzik sektöründe çok be¤enilen, çok baﬂar›l›
olan bir albüm ille de çok satacak
anlam›na gelmiyor. O yüzden müzik
sektörü yeni alternatifler düﬂünüyor”
ﬂeklinde konuﬂtu.
ﬁafak Ongan
2003 y›l›ndan bu
yana Dream TV
gençlik ve müzik kanal›n›n genel yay›n
yönetmenli¤ini yürütüyor.

Devrim Taban’›n haz›rlad›¤› programda her
hafta bir üniversite
kulübü ele al›n›yor.
Program her çarﬂamba
saat 16.10’da yay›nlan›yor. Tekrar› çarﬂamba
21:30’da.

Kendini bir edebiyat okuru olarak yetiﬂtirmek isteyen gençlerden
gelen ve çok s›k karﬂ›laﬂt›¤›m bir
soru : “Hocam, hangi eserlerden
baﬂlayal›m?”
Asl›nda çok yerinde bir soru,
çünkü bugün hele büyükçe bir kitapç› dükkân›na girildi¤inde, ﬂiir,
roman, deneme, öykü, oyun vb. olsun, karﬂ›laﬂ›lan yerli ve yabanc›
eserler neredeyse say›s›zd›r.
O halde, nereden, hangisinden
baﬂlamal›?
‹sterseniz, örnek olarak roman
edebiyat›n› seçelim ve bu alan için
öncelik s›ras› ba¤lam›nda söyleyeceklerimizin öteki türler için de geçerli olaca¤›n› unutmayal›m.
Kendini iyi bir roman okuru olarak yetiﬂtirmek, yaﬂam›n, insan›n
ve toplumun edebiyatta roman yoluyla nas›l iﬂlendi¤ini görmek ve
bundan böyle düﬂünme eylemine
bu boyutu da eklemek isteyen birisinin baﬂlama noktas›, içinde Türk
edebiyat›n›n da kimi ürünlerinin
yer ald›¤› dünya roman edebiyat›
ve bu edebiyat›n klasikleridir.
Daha ayr›nt›ya inerek ﬂunu da
ekleyebiliriz: ﬁiir türünün aksine
roman, bize asl›nda ilk kez Tanzimat’la birlikte gelmiﬂ ‘ithal’ bir tür
oldu¤undan, Bat› roman›n›n tarihi
ise bundan çok eskilere kadar
uzand›¤›ndan, yap›lmas› gereken,
okumaya dünya roman edebiyat›n›n klasikleriyle baﬂlam›ﬂt›r. ﬁunu
da belirtmeliyim ki, yukar›daki
cümlede yer alan ‘çok eskilere’ söylemi, genellikle san›ld›¤›ndan çok
daha eskiyi belirlemektedir ve bugün, Homeros’un “Odysseia”s› da
Bat› roman›n›n ilk örnekleri aras›nda say›lmaktad›r.
Bu noktada klasikleri ö¤ütlememin nedeni, ‘klasik’ nitelendirmesinin çat›s› alt›nda toplanan eserlerin, hep türlerinin en iyilerinden
ve bu nedenle de en kal›c›lar›ndan
oluﬂmas›d›r. Baﬂka deyiﬂle klasik
romanlar, edebiyatta roman›n yaﬂam› nas›l yorumlayageldi¤inin en
iyi örneklerini oluﬂturur. Bu nitelikleriyle klasik romanlar, modern
eserler ba¤lam›nda da – bu konuda bir kemikleﬂme sak›ncas›ndan
kaç›nmak koﬂuluyla – birer ölçüt
say›l›r.
Kendini dünya edebiyat›n›n klasik romanlar›n›n e¤itiminden geçirmiﬂ olan bir roman okuruna,
ad›n›n alt›nda ‘roman’ ibaresi bulunan her eseri roman olarak benimsetebilmek, kolay olmayacakt›r. Çünkü böyle bir okur, ça¤lar›n
ak›ﬂ› boyunca yaﬂad›¤› tüm de¤iﬂimlerle birlikte, ‘roman’ ad›n› taﬂ›yan bir eserin dünyay› ve yaﬂam›
nas›l yorumlamas› gerekti¤ini bilir;
bundan ötürü de, ancak yerleﬂik
bir roman kültürünün süzgecinden geçebilen eserleri rahatl›kla
roman diye nitelendirir.
Burada roman için söylediklerimiz, tüm edebiyat türleri için geçerlidir ve – bir kez daha yineleyelim! – iﬂe baﬂlama noktas›, zaman
içersinde kendini kan›tlam›ﬂ eserlerin rehberli¤ini kabullenmektir!
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Bayan Voleybolcular kendine geldi
Taner AYYILDIZ
Anadolu Üniversitesi, Türkiye
2. Ligi’ndeki karﬂ›laﬂmada 12 Kas›m günü Atatürk Spor Salonu’nda Çukurova Üniversitesi’ni
konuk etti. ‹lk sete h›zl› baﬂlayan
Anadolu ilk teknik molaya 8-4
önde girdi. Çekiﬂmeli geçen sette
Anadolu ikinci teknik molaya da
16-13 üstün girdi. Anadolu setin
sonlar›nda 24-20’lik üstünlü¤ü
yakalad›. Çukurova Üniversitesi
skoru 24-23’e taﬂ›mas›na ra¤men
27 dakika süren seti 25-23 yenik
kapatmaktan kurtulamad›.
‹kinci sete h›zl› giren Anadolu
ilk teknik molaya 8-3 önde girdi.
Daha sonra toparlanan konuk tak›m aradaki fark› bir say›ya indi-

rince Anadolu Üniversitesi antrenörü ﬁahin Çatma mola ald› (1312). Moladan sonra aradaki fark›
tekrar açmaya baﬂlayan tak›m›m›z› rakibin ald›¤› üst üste iki
mola da durduramad› ve set 2519 Anadolu lehine sonuçland›.

Bayan voleybolcular›m›z, rakibini set vermeden geçti.

Set vermedik
Setlerde 2-0 geriye düﬂen Çukurova Üniversitesi üçüncü setin
baﬂ›nda dirençli bir oyun ortaya
koymas›na ra¤men daha sonra
oyun disiplininden koptu ve seti
25-11 kaybederek karﬂ›laﬂmadan
3-0 yenik ayr›ld› ve puan alamadan Adana’n›n yolunu tuttu.
Anadolu Üniversitesi, ald›¤› bu
galibiyet ile geçen hafta Ankara
deplasman›nda Eczac› karﬂ›s›nda ald›¤› 3-0’lik yenilgiyi de telafi
etmiﬂ oldu.

ﬁampiyondan Sürmeli’ye ziyaret
İbrahim YÜNCÜLER

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Gülay Savaﬂ’›n ziyaretinde üniversite olarak baﬂar›l› her sporcunun arkas›nda olduklar›n› söyledi.

‹ngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Bilek
Güreﬂi ﬁampiyonas›'nda 55 kiloda
sol kol dünya ﬂampiyonu olan Beden E¤itimi ve Spor Yüksek Okulu
2’nci s›n›f ö¤rencisi Gülay Savaﬂ
BESYO Müdürü Prof. Dr. Coﬂkun
Bayrak ile birlikte Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli'yi ziyaret etti.
Anadolu Üniversitesi'nin deste¤iyle kat›ld›¤› ilk uluslararas›
ﬂampiyonadan birincilikle dönen Gülay Savaﬂ: “Ülkemi orada
temsil etmek çok mükemmel bir
duyguydu,bayra¤›m›z› en tepede görmek benim için büyük bir
onur kayna¤› oldu. Son maç›m›
antrenman arkadaﬂ›mla yapt›m
onu yenmek beni üzdü ama ikimizde kürsüye ç›k›nca, Türkiye’yi temsil etti¤imiz için çok
mutlu oldum” dedi.
Ayn› ﬂampiyonaya kat›lan kardeﬂi Gülﬂen Savaﬂ ise 50 kiloda sol
ve sa¤ kolda dünya ﬂampiyonu
oldu. Baﬂar›s›ndan dolay› Gülay
Savaﬂ’› kutlayan Rektör Prof. Dr.

Fevzi Sürmeli, Anadolu Üniversitesi olarak baﬂar›l› her sporcun
arkas›nda olduklar›n› söyledi.
ﬁampiyon sporcumuz Gülay
Savaﬂ ve ayn› kiloda dünya ikincisi olan Arzu Dönmez 11 Kas›m
Cuma günü de Eskiﬂehir Gençlik
Spor ‹l Müdürü Süleyman Arduç’u ziyaret etti.
Baﬂar›lar›ndan dolay› sporcular› kutlayan Arduç yapt›¤› aç›klamada, Eskiﬂehirli sporcular›n
her geçen gün artan baﬂar›lar› ile
Eﬂkiﬂehir’in ve ülkemizin gururu
olduklar›n› söyledi.
Bilek güreﬂi milli tak›m antrenörü ﬁener Arslan ise 55 kiloda dünya ﬂampiyonlu¤u için final maç›na ç›kan Gülay ve Arzu’nun müsabakas›nda mutluluk ve üzüntüyü
bir arada yaﬂad›¤›n› belirtti.
Savaﬂ 40 ülkeden 1400 sporcunun kat›ld›¤› Dünya Bilek Güreﬂi
ﬁampiyonas›nda, Rusya, Bulgaristan, Ukrayna, Yunanistan, Almanya, ‹ngiltere Fransa' ve Türkiye'den kat›lan rakipleriyle yapt›¤›
maçlar› ard› ard›na kazanarak alt›n madalyan›n sahibi olmuﬂtu.

Anadolu bu hafta da berabere kald›
Ahmet SİNAV
Amatör Süper Lig üçüncü hafta
karﬂ›laﬂmas›nda 11 Kas›m günü Türk
Telekomspor ile deplasmanda karﬂ›laﬂan Anadolu Üniversitesi, maç boyunca rakibine üstünlük sa¤layacak
golü bulamad› ve bir puanla yetinmek zorunda kald›. Ligde daha önce
Sa¤l›kspor’u yenen ve Demirspor ile
berabere kalan Anadolu Üniversitesi,
4 puanla lider olarak ç›kt›¤› maçta istedi¤i sonucu elde edemedi.

Telekomspor 10 Kiﬂi Kald›
Anadolu Üniversitesi, öncesinde
Bülent Ecevit için 1 dakikal›k sayg›
duruﬂunda bulunulan maça; Cemal,
Hüseyin, Egemen, Sabri, Bar›ﬂ, Bü-

lent, Süleyman, Vasfi, Merter, Candaﬂ
ve Gökmen onbiriyle ç›kt›. ‹lk yar›da
rakip kaleye gitmekte zorlanan Anadolu Üniversitesi buna karﬂ›n kalesinde iki net gol pozisyonu yaﬂad›. Ancak Telekomspor bu f›rsatlardan yararlanamad›. Futbolcular›n birbirine
karﬂ› sert müdahalelerde bulunduklar› maç, ilk yar›da 3 kez sakatlanmalar yüzünden durmak zorunda kald›.
Telekomspor’un 80. dakikada on
kiﬂi kalmas›n›n d›ﬂ›nda maç›n ikinci
yar›s›n›, ilk yar›s›ndan ay›ran önemli
bir geliﬂme olmad›. ‹ki tak›m›n da
baﬂtan sona kontrollü ve önce gol yememe¤i düﬂünerek oynad›¤› maç,
baﬂlad›¤› gibi 0-0 sona erdi.
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Galibiyetle
baﬂlad›k
Anadolu Üniversitesi Amerikan Futbol Tak›m› 12 Kas›m Pazar
günü ligin ilk maç›nda Konya
Üniversitesi ile karﬂ› karﬂ›ya geldi.
Vali Sönmez Spor Kompleksinde yap›lan karﬂ›laﬂmaya Anadolu
Üniversitesi”nde tak›ma yeni kat›lan oyuncularda yer ald›.
Oyuna iyi bir baﬂlang›ç yapamayan Amerikan Futbolu Tak›m›m›z ilk atakta kapt›rd›¤› top ile 60 geriye düﬂtü.
Maç›n bu dakikas›ndan itibaren yapt›¤› ataklarla öne geçen
Anadolu Üniversitesi maçtan 3020 galip ayr›lan taraf oldu.
Tak›m Kaptan› Erkan Yayla
”Maç içerisinde kontrolü ele ald›ktan sonra tak›ma yeni giren oyuncular›m›z› da oyuna dahil ettik.
Ald›¤›m›z skor ve oynad›¤›m›z
oyun bizi çok mutlu etti. Bu sene
ﬂampiyonlu¤a oynayaca¤›z.” dedi.
Ligdeki ikinci maç›n› Ege Üniversitesi ile kendi sahas›nda oynayacak olan Anadolu Üniversitesi, ilk
karﬂ›laﬂmas›n› kazanarak lige iyi
bir baﬂlang›ç yapm›ﬂ oldu.

Minik
basketçiler
bir harika
Basketbol Küçükler Ligi'nde
Anadolu Üniversitesi ile Ça¤lar
Spor karﬂ› karﬂ›ya geldi. Atatürk
Spor Salonu'nda 11 Kas›m Cumartesi günü oynanan karﬂ›laﬂmada,
rakibi karﬂ›s›nda baﬂtan sona üstün bir oyun sergileyen Anadolu
Üniversitesi maçtan 55-9 galip ayr›lan taraf oldu.

Filede zafer
Türkiye 3. Erkekler Voleybol
Ligi’nde mücadele eden Anadolu
Üniversitesi 12 Kas›m günü ‹stanbul deplasman›nda ‹TÜ ile
karﬂ›laﬂt›. Rakibi karﬂ›s›nda üstün
bir oyun ortaya koyan Anadolu
Üniversitesi karﬂ›laﬂmadan 3-0
galip ayr›larak bu y›lki ikinci
maç›ndan da galibiyetle ayr›ld›.

Basketçiler
potada kay›p

Orta saha mücadelesi ﬂeklinde geçen
karﬂ›laﬂma, baﬂlad›¤› gibi sona erdi.

Anadolu Üniversitesi Erkek
Basketbol Tak›m›, 2. Lig’deki beﬂinci maç›nda 11 Kas›m günü Antalya deplasman›nda Kepez Belediyespor karﬂ›s›na ç›kt›. Karﬂ›laﬂmadan 67-50 ma¤lup ayr›lan Anadolu Üniversitesi beﬂinci maç›ndan da yenik ayr›lman›n üzüntüsünü yaﬂad›. Ligde galibiyeti bulunmayan Anadolu Üniversitesi
grubunda son s›rada yer al›yor.
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Banu Çeliksoy

Eskiﬂehir Meslek Yüksekokulu

Erozyonu önlemek için ilk ad›m
öncelikle TEMA vakf›na üye olabiliriz. Ama bence bu yeterli olmayabilir. Bu konuda bireysel olarak yap›labilecek ﬂeyler oldukça az gözüküyor. Devletin orman yang›nlar›na
karﬂ› daha duyarl› olmas› gerekir.
Bunun yan›nda insanlar daha dikkatli olmal›. ‹çti¤imiz bir sigaran›n
bir orman›n yok olmas›na sebep olmamal› ki erozyona karﬂ› biraz daha dayan›kl› yap›lar›m›z elimizde kals›n. Herkes bir ﬂeyler yapmal›, bu konuda biraz daha duyarl› olmal›.

O¤uz ﬁükrü Öner Hukuk Fakültesi
Toprak kayb›n›n önüne geçilebilmesi için vak›flar gibi sivil toplum kuruluﬂlar›n›n yan›nda devlet
olarak bir politika gerçekleﬂtirilmesi gerekmektedir. Orman Bakanl›¤›
ve Tar›m Bakanl›¤› toprak kayb›n›n
önüne geçebilmek için bu iﬂin uzmanlar›yla beraber ortak bir politika gerçekleﬂtirmelidir. topraklar›m›z› ilgisizli¤imiz ve bilgisizli¤imiz
ile yok etmek yanl›ﬂl›¤›ndan millet olarak kurtulmal›y›z.

Merve Kenaro¤lu

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fak.

Tabi ki a¤açland›rma yapmak
çok önemli. A¤aç dikimi yap›lm›yorsa bile en az›ndan var olan yeﬂili korumak zorunday›z. Bunun yan› s›ra toprak kullan›m›n›n do¤ru
yap›lmas› da çok önemlidir. Tar›mla u¤raﬂan insanlara bu konuda
e¤itim verilmeli. Erozyona karﬂ›
medya ve siyasetle u¤raﬂanlar gibi
toplumun önde giden kiﬂilerinin görüﬂleri çok önemli. Medya
organlar›nda yap›lacak çeﬂitli programlarla insanlara bu bilinç aﬂ›lanabilir ve siyaset adamlar› da topra¤› koruyan kurallar› art›rabilir.

Ça¤r› Gülsoy

‹letiﬂim Bilimleri Fakültesi

Erozyon, ülkemizin en önemli
sorunlar›ndan biri haline gelmektedir. Bütün ülke insan›n›n, öncelikle bu konu hakk›nda duyarl› olmas› gerekmektedir. Ülkemizde
her y›l binlerce hektar toprak erozyona kurban gitmektedir. Buna
karﬂ› önlem al›nmal›, e toplumu bilinçlendirecek çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r. Tüm ülke insanlar› ile beraber hareket etmeliyiz.

S›la Göç E¤itim Fakültesi
Kurak arazilerde a¤açland›rma
yap›labilir. Ayr›ca erozyonu önlemek için yap›lmas› gereken her ﬂey
ilkokuldan itibaren ö¤retilmeli.
Setler kurulmal›. Yanl›ﬂ arazi kullan›m›, topra¤› nöbetleﬂe kullanma
vs. önlenmeli. Yerleﬂim birimleri ve
yol yak›nlar›ndaki yerlerde kat› önlemler al›nmal›. Son zamanlarda
artan erozyonun nedeni tüm önlemlerin dikkate al›n›p uygulanmamas›ndand›r.

Ramazan Kiyat

Turizm ve Otel ‹ﬂletmecili¤i Y.O

Son zamanlarda artan erozyon bir
do¤a sorunu olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Bu durumu engellemek için TEMA gibi kuruluﬂlara gereken destekler verilmeli. TEMA’n›n düzenledi¤i
fidan dikme kampanyalar›na kat›labiliriz. Elimizden geldi¤ince erozyonu engellemeye ve do¤am›za sahip
ç›kmaya çal›ﬂmal›y›z.

ÖĞR E N Cİ G Ö R ÜŞLE Rİ

Erozyonun
topraklar›m›za
verdi¤i zarar›
önlemek için
nas›l önlemler
al›nmal›?
Soner Ün

Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu

Son zamanlarda erozyonla birlikte hem toprak hem de a¤aç kayb›m›z oldukça fazla. Bunun yan›nda yang›nlar da cabas›. A¤c›n olmad›¤› bir yerde erozyon kaç›n›lmazd›r. Bunun için a¤açland›rma
yaparak iﬂe baﬂlayabiliriz. Halk bilinçlendirilmeli ve bu yönde ilkokuldan baﬂlayan e¤itimlerde uygulamalar artmal›d›r. TEMA vakf› bu alanda güzel çal›ﬂmalar
yapmakta. Biz de buna destek olmal›y›z. Gerekirse setler kurulmal›. Toprak kaymas›n› engellemek için tarlalar dikine de¤il de yan sürülmeli. Erozyon basite al›nacak bir konu de¤il.
‹leride yaﬂanacak kay›plar› ﬂimdiden önlemek laz›m.

Sevcan Siviﬂ

Sivil Havac›l›k Yüksekokulu

Öncelikle erozyonun yo¤un
rastland›¤› bölgelerdeki insanlar
ve yetkili kiﬂilerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Topra¤›n yanl›ﬂ
kullan›m› konusunda çiftçiler de
e¤itilmelidir. Bu konu da ziraat
mühendisleri de gönüllü olarak
çal›ﬂabilir. Tema vakf›n›n çal›ﬂmalar›na herkes destek olmal›d›r.
Ancak bence sadece yetkili kiﬂilerin de¤il insan olan herkesin bu konuda elinden gelen her ﬂeyi yapmas› gerekiyor.

Uygar Yöntem

Eczac›l›k Fakültesi

Öncelikle tar›mla u¤raﬂan insanlar› e¤itmek gerek. Erozyonu
önlemek için yüksek ölçülerde fidan dikimi yap›lmal›. Türkiye”nin
önde gelen insanlar› bu tür çal›ﬂmalara kat›lmal› ve insanlara öncülük etmelidir. Gerek medya gerek siyaset bu konunun üstünde
durmal›d›r. Tema vakf› gibi sivil
toplum örgütlerine üye olunmal› ve bu konuda aktif çal›ﬂmalara kat›lmal›d›r. Özellikle üniversite gençli¤i gibi bilinçli
nüfusun bu konuda daha ilgili ve duyarl› olmas› gerekiyor.

P›nar Yenigün

AnadoluHaber
Ayﬂegül Özdemir

Güzel Sanatlar Fakültesi

Erozyonu önlemek için a¤açland›rma çal›ﬂmalar›n› artt›rmal›
ve elimizden geldi¤ince bu çal›ﬂmalara destek vermeliyiz. Ama ne
yaz›k ki ülkemizde bu çal›ﬂmalara
destek vermek yerine yeﬂil alanlar yok edilerek yerlerine beton
yap›lar dikiliyor. Yeni yap›lar yaparken yaparken a¤açlar› yok etmek yerine eﬂil alanlar› daha da artt›rmak için çal›ﬂmalar
yap›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.

‹. Halil Ayhan

Fen Fakültesi

Sadece ülkemizin de¤il tüm
dünyan›n baﬂl›ca sorunlar›ndan
biri olan erozyonun gerçekleﬂme
nedenlerinin en büyü¤ü insan
faktörüdür. Bilinçsizce hareket
eden insanlar yüzünden ülkemiz
çöle dönmektedir.2050 y›l›nda
(tahmini) meydana gelmesini isteyece¤imiz muhtemel sonuçlar›
önlemek için insanlar›n bilinçlendirilmesi gerekir. Bunun
için hükümetimizin ve di¤er alt birimlerin yöneticilerinin bu
konu hakk›nda bilgilendirme amaçl› baz› çal›ﬂmalar yapmas› gerekmektedir.

Elif Uçar

Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu

Bu konuda bir kampanya baﬂlat›labilir. Büyük markalar›n sat›ﬂ
karlar›n›n belli bir oran› a¤açland›rma çal›ﬂmalar› için ayr›labilir
ve medya da bunu geniﬂ kitlelere
yayarsa çok iyi iﬂler yap›labilir.
Bu kampanyalar için üniversite
ö¤rencileri de bulunduklar› yerlerden aktif çal›ﬂmalar yapabilirler. ‹nsanlar bu kampanyadan elde edilen gelirlerin do¤ru ﬂekilde kullan›laca¤›na inand›r›l›rsa e¤er etkisi daha da büyük olacakt›r.

Selim Gürcan

Devlet Konservatuvar›

Türkiye”de erozyondan kaynaklanan toprak kayb›n› önlemek
için ilk önce yang›nlar›n önlenmesinin gerekti¤ini ve bu konuya dikkat edilmesinin önemli oldu¤unu
söyleyebilirim. Yang›nlar do¤al
afet de say›labilir ama önlem almak bizim elimizde. A¤açlar›n kesilmesini önlemek de iyi olur. Tamamen a¤aç kesimini belki engelleyemeyiz ama düzenli ﬂekilde kesim yap›l›rsa ve kesim yap›lan a¤açlar yerine yenileri dikilirse topraklar›m›z› büyük ölçüde korumuﬂ oluruz.

Emine Kuﬂlu Eskiﬂehir Meslek Yüksekokulu
Toprak analizleri yap›l›p ona
göre ekip biçilmeli ve çiftçiler
toprak kullan›m› ve bak›m› konusunda e¤itilmelidir. ﬁehirleﬂmenin h›zl› oldu¤u do¤al arazilerde
a¤açlar koruma alt›na al›nmal›d›r. Ayr›ca aç›k arazilerde a¤aç
dikimi yap›lmal›d›r.

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fak.

Gözlemledi¤im kadar›yla ülkemizde bu konuyla ilgili yeterli önlem al›nm›yor. Bana kal›rsa daha
çok a¤açland›rma yap›lmal›. Ancak
ülkemizde her y›l bir çok orman
yang›n› oluyor ve bunun için de bir
önlem al›nm›yor. ‹nsanlar›m›z bu
konuyla ilgili bilgilendirilmeli ve
Tema gibi sivil toplum örgütleri
desteklendirilmeli.

M. Okan Karamanl›

Edebiyat Fakültesi

Ülkemizin mühim sorunlar›ndan
birisidir erozyon. Sorunun, sadece
co¤rafi aç›dan de¤il, toplumsal ve
siyasal yönleri de de¤erlendirilmeli
bu sorunun. Temelde insanlar›m›z›n bilinçlendirilmesiyle büyük
oranda halledilecek olan erozyon
konusunda sivil toplum örgütleri ve
devletin iﬂbirli¤i gerekmektedir.

