
Fen Fakültesi ö¤rencisi Ça¤atay
Çetinkaya  Anadolu Üniversitesi
Ö¤renci Konseyi’nin yeni baflkan›
seçildi. ‹‹BF’den Mustafa K›nal› Ge-
nel Sekreter, ‹BF’den Ali Emre Din-
gil Sa¤l›k, Spor ve Kültürel Faaliyet-
ler Sorumlusu, TO‹YO’dan Çi¤dem
Küçükç›nar E¤itim Sorumlusu,
PMYO’ndan Bircan Çak›r da Say-
manl›¤a seçildi. Çetinkaya yapt›¤›
aç›klamada, kendilerine güvenen
okul yönetimi ve arkadafllar›na te-

flekkür ederek, Ata-
türk ‹lke ve ‹nk›-
lâplar›na ba¤l› bir
yönetim anlay›fl›y-
la üniversitemi-
zi ve ö¤ren-
cilerini en
iyi flekilde
t e m s i l
edecekle-
rini söy-
ledi.

12 Aral›k Sal›

Glastonbury 
Yer: Sinema Anadolu

Saat: 11:00                 (KÜL 199)
Anadolu Kültür ve 

British Council ‹stanbul

ingiliz filmleri

? KAMPUSTE NELER VAR?

Atatürk’ün Do¤umunun 

125. Y›l› Konseri 
Yer: Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi- Opera ve Bale Salonu
Saat: 20:00
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›

Anadolu üniversitesi

8 Aral›k Cuma

Konser

9 Aral›k Cumartesi

Yürüyen fiato
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 14:15
Rektörlük

Sinema

Güneflli Bir Günde Film
Yer: Sinema Anadolu

Saat: 13:30                (KÜL 199)
Anadolu Kültür ve 

British Council ‹stanbul

ingiliz filmleri

Ölmüfl Bir Koyunu 
De¤erlendirmenin 37 Yolu
Yer: Sinema Anadolu

Saat: 15:30                (KÜL 199)
Anadolu Kültür ve 

British Council ‹stanbul

ingiliz filmleri

“‹nsan Haklar›” 
Yard. Doç. Dr. Yasemin 
Özgün Çakar
Yer: Kongre Mer.- Mavi Salon

Saat: 14:00              
Eskiflehir Valili¤i

Konferans

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer
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Aflç›l›k ö¤rencilerinden
‘Karadeniz yemekleri’

Anadolu Üniversitesi “Kardefl Okullar Kitap Ba¤›fl›”
program› kapsam›nda ‹smetpafla ‹lkö¤retim Okulu ve
75. Y›l Özel ‹dare ‹lkö¤retim Okulu’na kitap, CD ve an-
siklopediden oluflan toplam 688 materyal ba¤›fllad›.

Rektör Prof. Dr. Sürmeli, “Burada okuyan ö¤rencile-
rin iyi yetiflmesi bize gelecek ö¤rencilerin de daha iyi
olmas›n› sa¤layacak” dedi.                           4. SAYFADA

Kardefl okullara
ba¤›fl ya¤muru

“Hepinizi ilerde
üniversite ö¤rencisi

olarak Anadolu
Üniversitesi'nde 

görmeyi bekliyoruz" 

Konsey’in yeni baflkan› Çetinkaya oldu

HÜNERLER‹N‹ SERG‹LED‹LER
Eskiflehir Meslek Yüksek Okulu Aflç›l›k

Program› ö¤rencileri Lezzet Günleri'nin
ikincisinde Karadeniz yemeklerinden olu-
flan bir menü sundu. Taflbina’da gerçekle-
flen etkinlik kapsam›nda haz›rlanan menü-

de m›s›r çorbas›ndan lobiye, hamsi tava-
dan kara lahana sarmas›na kadar Karade-
niz mutfa¤›n›n ünlü örnekleri yer ald›. 

Frans›z ‘Societe National Des Beaux-Arts’ kurumunun her

y›l Paris Louvre Müzesinde düzenledi¤i, Uluslararas› Gelenek-
sel Plastik Sanatlar Sergisi’nde bu y›l Türkiye’yi befli Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ö¤retim eleman› olan 10
sanatç› temsil ediyor. Sergide seramik, resim, heykel ve özgün

bask› dallar›nda  800’den fazla eser yer al›yor. 6. SAYFADA

Louvre Müzesi’nde
Anadolu rüzgarlar›

Üniversitemiz-
deki ö¤renci
kulüplerinin
say›s›

Yeni ö¤retim y›l›nda prog-
rama al›nan Kültürel Etkinlik-
ler dersi, ö¤rencilerin yo¤un
ilgisiyle karfl›laflt›. Tiyatro Ana-
dolu ve Sinema Anadolu için
biletler haftalar öncesinden
tükeniyor. E¤itim Karikatürle-
ri Müzesi’ne gelen ö¤rencile-
rin say›s› ise ikiye katland›. 

6. SAYFADA

Akademik Görüfl

Ö¤renci Görüflleri
Ö¤rencilerimize sorduk: Yeni

seçilen Anadolu Üniversitesi Ö¤-
renci konseyinden beklentileri-
niz nelerdir? 

8. SAYFADA

Ö¤rencilerden
‘KÜL 199’ dersine
ilgi çok büyük

3636

Ö¤retim elemanlar›m›za sor-
duk: Küresel ›s›nma yeryüzünü
nas›l etkileyecek?

2. SAYFADA

Ça¤atay 
Çetinkaya



nsan faaliyetleri sonucunda at-
mosfere at›lan baflta su buhar›, CO2,
CH4 ve N2O olmak üzere di¤er baz›
gazlar›n (HFCs, CFCs, SF6) sera etkisi
yaratmas› nedeniyle dünya yüzeyin-
de s›cakl›k art›fl› görülmekte ve bu
da küresel ›s›nmaya neden olmakta-
d›r.  Sera etkisine neden olan gazla-
r›n %46’s› enerji tüketimi, %24’ü en-
düstriyel aktiviteler, %18’i ormans›z-
laflma, %9’u tar›msal aktiviteler,
%3’ü ise di¤er kaynaklardan atmos-
fere at›lmaktad›r.

Küresel Is›nman›n Etkileri Neler-
dir? Önümüzdeki 100 y›l içinde yer-
yüzü s›cakl›klar›nda ortalama ola-
rak 1.4 ile 5.8 oC aras›nda art›fl›n ol-
mas› öngörülmektedir. Küresel s›-

cakl›klardaki art›fllara ba¤l› ola-
rak da, hidrolojik döngünün de-
¤iflmesi, enerji temin güvenli¤i
ve su kaynaklar›n›n hacminde
ve kalitesinde azalma, buzulla-
r›n erimesi, deniz seviyesinin
yükselmesi, k›y› ekosistemleri-

nin olumsuz etkilenmesi, ku-
rakl›k ve sele maruz kalan böl-
gelerde tar›m ve mera alanlar›-

n›n azalmas›, iklim kuflaklar›n›n
yer de¤ifltirmesi, salg›n hastal›k-
lar›n ve baz› zararl›lar›n say›ca
artmas› beklenmektedir. Söz ko-

nusu bu de¤iflimlerin ekolojik sis-
temleri ve insan yaflam›n› do¤ru-

dan, sosyo-ekonomik yaflam› ise do-
layl› olarak etkilemesi kaç›n›lmazd›r.

Küresel bir Sorunun Çözümü Kü-
resel Düzeydeki Yaklafl›mlar› Gerek-
tirir.

Küresel ›s›nman›n beklenen olas›
sonuçlar›n›n, her geçen gün daha
yo¤un flekilde hissediliyor olmas›
nedeniyle olarak ilk kez 1992 y›l›n-
da Rio Çevre ve Kalk›nma Konferan-

s›’nda gündeme gelen ve 50 ülke-
nin onaylam›fl oldu¤u “‹klim De¤i-
flikli¤i Çerçeve Sözleflmesi” 21 Mart
1994 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
Bu sözleflmenin amac›, atmosferde
tehlikeli bir boyuta ulaflan insan
kaynakl› sera gazlar›n›n iklim siste-
mi üzerindeki olumsuz etkileri ön-
lemek ve bu gazlar›n atmosferdeki
deriflim seviyelerinin belirli bir dü-
zeyde tutulmas›n› sa¤lamakt›r.

Türkiye, “‹klim De¤iflikli¤i Çerçe-
ve Sözleflmesi”ne  24 May›s 2004 ta-
rihi itibariyle 189. taraf olarak kat›l-
m›flt›r. Küresel çevrenin korunmas›
konusundaki uluslararas› çabalara
etkin bir flekilde kat›l›m›m›z› sa¤la-
yan bu sözleflmenin, çevre yöneti-
mi ve sürdürülebilir kalk›nma poli-
tikalar›n›n bütün sektörlere enteg-
rasyonu konusundaki çal›flmalar›-
m›z› güçlendirecek bir f›rsat olarak
de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Ayr›ca, bu çabalar›n Avrupa Birli-
¤i’ne üyelik sürecinde ülkemizde
halen yürütülmekte olan çal›flmala-
ra da önemli düzeyde katk› sa¤la-
yaca¤› muhakkakt›r.

Doç. Dr. 

Tuncay Dö¤ero¤lu
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ünyada son yirmi y›l içinde dep-
rem, yer kaymas› gibi jeofiziksel fela-
ket say›s›nda bir artma olmazken, su
bask›n›, kurakl›k gibi hidrometeorolo-
jik felaket say›s› ikiye katlanm›flt›r. Bu-
nun bafll›ca nedeni, felaket olas›l›¤›
yüksek yerleri seçmemizin yan› s›ra
(örne¤in dere yataklar›na konut yap-
madaki ›srar›m›z) küresel ›s›nman›n
etkileridir. Küresel ›s›nma, baflta kar-
bondioksit olmak üzere sera gazlar›-
n›n atmosfere sal›n›m›n›n artmas› so-
nucu ortaya ç›kmaktad›r. Dünyan›n
ortalama s›cakl›¤›n›n 21. yüzy›l içinde
2 ile 5 derece aras›nda artmas›n› bek-
liyoruz. Bu çok önemli bir art›fl. Küre-
sel ›s›nman›n etkilerini 1990’l› y›llar-

dan itibaren hissetmeye bafllad›k.
Son derece s›cak yazlar yaflad›k. Dün-
yan›n çeflitli yerlerinde afl›r› ya¤›fllar
ve buna ba¤l› su bask›nlar› giderek
daha s›k yaflanmaya bafllad›.

Küresel ›s›nman›n di¤erleri yan›n-
da üç etkisi, insan yaflam›n› tehdit et-
mesinin yan› s›ra, oldukça ciddi eko-
nomik ve sosyal sorunlara yol açacak-
t›r. Bunlardan ilki buzullar›n erimesiy-
le deniz seviyesinin yükselmesidir.
Dünyadaki bütün buzun erimesi yak-
lafl›k 100 metrelik bir seviye yüksel-
mesine yol açacakt›r. Önümüzdeki
yüzy›lda bu kadar›n› beklemiyoruz
ama bir metrelik bir yükselmenin bi-
le k›y› bölgeleri için ciddi bir felaket

olaca¤› kesin. Akdeniz havzas›nda ku-
rakl›¤›n art›fl›na kesin gözle bak›lmak-
ta yap›lan bilimsel araflt›rmalar›n ve
modellere dayal› gelece¤e yönelik
tahminlerin ›fl›¤›nda. Bunun sonu-
cunda, tar›m üretiminde, hayvanc›-
l›kta ciddi ekonomik kay›plar söz ko-
nusu olacakt›r. Bunun yan› s›ra, su
kaynaklar›n›n hem azalmas›, hem de
kalitelerinin düflmesi hem ekonomik,
hem de sa¤l›k aç›s›ndan riskleri bera-
berinde getirecektir. S›cak kuflaklar›n
kuzeye kaymas› ile baz› hiç ba¤›fl›kl›-
¤›m›z›n olmad›¤› tropik hastal›klarla
yüz yüze gelmemiz söz konusu olabi-
lecektir. Baz› bölgeler ise afl›r› ya¤›flla-
r›n ve bunlar›n do¤urdu¤u sel bask›n-

lar›n›n tehdidi alt›nda olacakt›r. Bu
da en az kurakl›k kadar ciddi sorunla-
r› beraberinde getirecektir. Küresel

›s›nman›n etkileri konusunda bu kö-
tümser tahminler bir umutsuzluk ha-
vas› yaratmaktan çok, bizi nelerin
bekledi¤ini bilerek, bunlara karfl› et-
kin önlemler almaya bizi zorlamal›.
Dünya da bunu yapmak için bir se-
ferberli¤e giriflmifl durumda. Sonuç-
ta, dünyan›n iklimini de¤ifltirecek gü-
ce eriflmifl insanlar›n, bunun etkileri
ile savaflmaya da gücü oldu¤unu ka-
bul etmeliyiz. Küresel bir ›s›nman›n
en uç noktas› Venüs gezegenidir, yü-
zeyine inebilirseniz 500 derecede ya-
naca¤›n›z ve inan›lmaz bas›nç alt›n-
da ezilece¤iniz gezegen. Ama dünya
bundan daha çok uzak, hala onu ma-
vi gezegen olarak tutabiliriz.     

Yap›lan yeni araflt›rmalar›n, küresel ›s›nman›n
olas› etkilerinin düflünülenden daha kötü 

olabilece¤ini gösteriyor. Önümüzdeki yirmi y›l
içinde e¤er önlem al›nmazsa yaflad›¤›m›z

yüzy›lda hava s›cakl›¤›  1,5 ila 6 C derece artarak
milyonlarca insan›n hayat›n› etkileyecek.
Konuyu ö¤retim elemanlar›m›za sorduk...

‹

Doç. Dr. Erdem ALBEK

MÜHEND‹SL‹K M‹MARLIK FAKÜLTES‹

nsanlar›n faaliyetleri sonucu
baflta karbondioksit, su buhar› ve
metan gaz› olmak üzere atmosfe-
re verilen gazlar›n günefl ›fl›nlar›y-
la tafl›nan ›s›y› hapsetmesi sonu-
cu dünya yüzeyinde s›cakl›¤›n
artmas›na küresel ›s›nma denir.
Bilim çevreleri önümüzdeki 100
y›l içerisinde dünyam›z›n ortala-
ma s›cakl›klar›nda 1,4 ila 5,8 oC
aras›nda art›fl olaca¤› konusunda
görüfl birli¤i içerisindedirler.

Küresel ›s›nma sonucunda: bu-
zullar›n erimesi ve yüksek da¤lar-
daki kar örtüsünün azalmas›, de-
nizsuyu seviyesinin yükselmesi
sonucu tar›m alanlar›n›n ve k›y›

flehirlerinin sular alt›nda kalmas›,
kurakl›k ve çölleflme, bitki ve bal›k
türlerinin göçleri ve ölümleri, kufl
türlerinin azalmas›, koflullara ay-
n› h›zla uyum sa¤layamayan ya-
flam formlar›n›n yok olmas›, ha-
va koflullar›ndaki de¤ifliklikler
nedeniyle insan ölümleri, göç-
ler ve tar›m ürünlerinin tahribi,
zararl› böceklerin, yabanc› otla-
r›n ve hastal›k yapan mikropla-
r›n h›zla üremesi, havadaki polen
miktar›n›n art›fl› ile alerjik olayla-
ra s›kça rastlanmas› gibi prob-
lemlerle karfl› karfl›ya kal›nmas›
olas› görülmektedir.

Öyleyse ‘‘Bu küresel ›s›nma
tehtidini nas›l azaltabilir veya
nas›l önleyebiliriz ?’’ sorusu gün-
deme gelmelidir. Yeryüzündeki
en önemli karbondioksit tutu-
cusu olarak görev yapan yeflil
alanlar›n korunmas› ve artt›r›l-
mas›na yönelik planlamalar, sera
gaz› emisyonlar›n› kontrol eden,
azaltan veya önleyen teknolojile-
rin, uygulamalar›n teflvik edilmesi
ve gelifltirilmesi, dünya insanlar›-
n›n bu konuda bilinçlendirilerek
bireysel katk›lar›n artmas›n›n sa¤-
lanmas› bu konuda at›labilecek
en somut ad›mlar›n bafl›nda gel-
mektedir.

Doç. Dr. Cengiz Türe

FEN FAKÜLTES‹ 

‹

D

Küresel ›s›nma dünyay› nas›l etkileyecek?



Otosan projesinde büyük baflar› 

fiEH‹RDE NELER VAR?

Üniversiteli gezginler aran›yor
“Yaz tatilinde Amerika’da para ka-

zanmak isteyen üniversiteli gezginler
aran›yor” slogan›yla yola ç›kan ELT
firmas›, ö¤rencilere Work and Travel
program›n› anlatt›. Toplant›da konu-
flan ELT yetkilileri, program›n ABD
Hükümeti'nin kontrolünde yap›lan,
dünyan›n de¤iflik yerlerinden üniver-
site ö¤rencilerinin yaz tatilleri bo-

yunca ABD’de yaflay›p, çal›flarak ‹n-
gilizcelerini gelifltirme olana¤› bul-
duklar›, bir kültürel de¤iflim prog-
ram› oldu¤unu belirttiler. 

Toplant›da programa kimlerin
kat›labilece¤i, sunulan ifl olanakla-
r›, programa kat›lma maliyeti ve
ekstra harcamalar gibi konularda
da ö¤rencilere bilgi verildi.

Avrupa’da önyarg›lar afl›l›yor
Uluslararas› ‹liflkiler Birimi’nin dü-

zenledi¤i ve çok kültürlülük konusu-
nun ele al›nd›¤› panelde özellikle Av-
rupa’da yaflan Türklerle ilgili önyarg›-
lar›n k›r›lmaya baflland›¤› belirtildi.

Kongre Merkezi’nde gerçeklefltiri-
len panelin moderatörlü¤ünü  Edebi-
yat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Baflka-
n› Prof. Dr. Nadir Su¤ur yapt›. Panele
TR PLUS Derne¤i ve Hollanda Bafl-
konsoloslu¤u taraf›ndan Avrupa ül-

kelerine gönderilmifl olan Erasmus
ö¤rencilerinin yan› s›ra Hollandal›
uzmanlar Wendy Asbeek-Brusse, Li-
za Nell ve Michiel Hendrix ve Tr
Plus’tan Canan fienkut konuflmac›
olarak kat›ld›. 

Panelde çok kültürlülü¤ün Hollan-
da’daki etkileri, Avrupa kültüründe
yaflanan çat›flmalar ve Avrupa’daki
Türklerin geçirdikleri uyum aflamala-
r› masaya yat›r›ld›.

‹ngiliz Sinemas› Üzerine 
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 17:30
Anadolu Kültür ve

British Council ‹stanbul

12 Aral›k Sal›

Söylefli

Yang›n Yerinde Orkideler
Yer: Atatürk Kültür ve
Sanat Merkezi- Oda
Tiyatrosu Salonu
Saat: 19:00, 20:45
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

Guantanamo Yolu
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 19:30
Anadolu Kültür ve

British Council ‹stanbul

ingiliz filmleri

KAMPUSTE NELER VAR??

Ford Otosan’›n servis dan›fl-
manlar›n› e-Ö¤renme ortam›nda
e¤itmek amac›yla gerçeklefltirilen
pilot proje çal›flmas› baflar›yla so-
nuçland›. Servis dan›flmanlar›na
verilen e¤itimde akademik baflar›
ortalamas› yüzde 88’i buldu. 

Anadolu Üniversitesi ile Ford
Otosan A.fi. aras›nda 31 Ocak 2006
tarihinde imzalanan “ford@ders”
bafll›kl› e-ö¤renme projesinde
amaç, Ford Otosan servis danfl-
manlar›n›n meslek becerilerini
ça¤dafl bilgi teknolojileri deste¤iyle
uzaktan e¤itim sisteminin sa¤lad›-
¤› olanaklardan yararlanarak ulus-
lararas› standartlara ulaflt›rmak. 

Beklenenin üzerinde baflar›

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
A¤ustos bafl›nda sona eren proje-
nin ilk aflamas›nda Türkiye’deki
160 Ford bayisinden 15’er servis
dan›flman›n›n oluflturdu¤u üç gru-
bun e¤itime al›nd›¤›n› ve ulafl›lan
akademik baflar› ortalamas›n›n
beklenenin üzerinde oldu¤unu
söyledi.

Ortalama hedefin yüzde 75 oldu-
¤unu ve yap›lan baflar›l› çal›flmalar
sonucunda yüzde 88 baflar› elde

edildi¤ini ifade eden Prof. Dr. Sür-
meli, bu sonucun üniversitemiz
için önemli bir prestij ve mutluluk
kayna¤› olarak alg›lanmas› gerekti-
¤ini belirtti. 

Yeni proje iste¤i

Ford Otosan yönetiminin de bu
sonuçtan etkilendi¤ini ve proje
kapsam›n› geniflleterek sürdürmek
için talepte bulundu¤unu anlatan
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, proje yöne-
tim ekibinin 27 Kas›m’da Ford Oto-
san’›n Kartal fabrikas›na davet edi-
lerek “Kapsaml› Proje”nin anahat-

lar›n› belirlemek için bir toplant›ya
kat›ld›¤›n› söyledi. Sürmeli, görüfl-
me sonucunda da Ford Otosan’›n
kapsaml› bir e¤itim program› için
teklif talebiyle üniverisitemiz rek-
törlü¤üne 30 Kas›m tarihinde bir
baflvuru yapt›¤›n› bildirdi.

Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, yaklafl›k
iki y›l sürmesi beklenen çal›flmada,
üniversitemiz taraf›ndan gelifltirile-
cek olan dan›flmanl›k, e-Televizyon
ve e-Ders paketleri arac›l›¤›yla Tür-
kiye genelindeki Ford Otosan bayi-
lerinde çal›flan servis, yedek parça,

kaporta, sat›fl ve yönetim kademe-
lerinde bulunan toplam 10 görev
alan›ndaki çal›flanlar›n “Temel E¤i-
tim (Core)” ihtiyaçlar›n›n e-ö¤ren-
me olanaklar›yla karfl›lanmas›n›n
hedeflendi¤ini belirtti. 

Prof. Dr. Sürmeli, Ford Otosan’›n
yönetim ve uzman kadrolar› ile ger-
çeklefltirilen uyumlu iflbirli¤inin te-
mel e¤itim paketlerinin tamamlan-
mas›ndan sonra “‹leri Düzey (Pre-
mium) E¤itim” paketlerine de etkili
bir zemin haz›rlayaca¤›n› umdu¤u-
nu ifade etti. 

Proje örnek oluflturdu

Bu sonuçlar›n di¤er sanayi ve
hizmet kurulufllar›na da örnek ola-
ca¤›n› dile getiren Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli, “Bu projenin ulaflt›¤›
olumlu sonuçlar farkl› sektörlerden
kurumlar›n üniversitemize bu
alandaki ilgisini artt›rd›. Üniversite-
mizle iflbirli¤i taleplerini yo¤unlafl-
t›rd›. Aç›k ve uzaktan ö¤renme ola-
naklar›ndan yararlanman›n etkili,
verimli ve çekici ö¤renme ortamla-
r› yaratt›¤›n› kavrayan sayg›n sek-
tör temsilcileri, üniversitemizle e-
ö¤renme alan›nda iflbirli¤i olanak-
lar›n› araflt›rmaya bafllad›lar. Bu
konuda özveri ile çal›flan üretken
kadrolar›m›z› kutluyorum” dedi.

Mevlüt DEMİRCİOĞLU
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Panele, Hollanda’dan gelen uzmanlar da kat›larak görüfllerini aktard›.

Proje, beklenenin üzerinde sonuç verdi ve yüzde 88 baflar›l› oldu.

Hastaneye
galofl 
makinesi

Eylem TUNA

Hastanelerdeki hijyen so-
runlar›n› en aza indirmek için
galofl giymek önemli çözüm
yollar›ndan biri. Ancak zah-
metli bir ifl olarak galofl giyme,
Mediko Sosyal Merkezi Hasta-
nesi’nde kullan›ma giren maki-
nesiyle sorun olmaktan ç›kt›. 

Galofl makinesinin, hastane-
ye ziyarete gelen hasta yak›n-
lar›n›n d›flar›dan getirdikleri
mikroplar› hastanenin servisle-
rine ç›karmamalar› amac›yla
al›nd›¤›n› belirten Hastane
Müdürü Ersin Recep Y›ld›zlar,
d›flar›dan ayakkab›yla gelebile-
cek enfeksiyonlar›n önlenme-

sinde galofl maki-
nesinin etkili
olaca¤›n› söyledi.

Prof. Dr. Cavcar SHYO müdürü
Sivil Havac›l›k Yüksekokulu Müdürlü¤üne

Prof. Dr. Mustafa Cavcar atand›. 
Eski müdür Prof. Dr. Mustafa Kara’n›n görev
süresinin dolmas›yla boflalan SHYO müdürlü-
¤üne Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, 30 Kas›m
günü Prof. Dr. Mustafa Cavcar’› atad›. Prof. Dr.
Cavcar görevine bafllad›.

Bladerunner
Yer: Kongre Merkezi
K›rm›z› Salon
Saat: 16:00
Bilgi ve Zeka 

Oyunlar› Kulübü

Sinema

14 Aral›k Perflembe

Tasar›mda ‹nsan
Metaforlar›
Yer: ESYO
Saat: 14:00
Endüstriyel Sanatlar YO

Seminer

Konferans

‹talyan Kültüründe 
Türk ‹mgesi
Yer: Kongre Merkezi
K›rm›z› Salon
Saat: 14:00 (KÜL199)
TO‹YO 

15 Aral›k Cuma

Konser

THM Konseri
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 20:00 (KÜL199)
Anadolu Ezgileri Halk

Müzi¤i Toplulu¤u 

Gösteri

Profesyonel Reklam
Foto¤rafç›l›¤›
Yer: Kongre Merkezi 
Mavi Salon
Saat: 16:00 
Foto¤rafç›l›k kulübü 

Tiyatro

12 Aral›k Sal›

Büyük Afl›klar›n Sonuncusu
Yer: Tepebafl› Sahnesi
Saat: 20:00 
(Di¤er gösterimler 14 

ve 15 Aral›k günleri 

saat 20:00’de

Büyükflehir Belediyesi

Galofl makinesi
oldukça pratik bir
kullan›ma sahip.



Eski Devlet Bakan› ve Demokra-
tik Sol Parti Genel Baflkan Yard›m-
c›s› Melda Bayer, yoksullu¤un oda-
¤›nda kad›mlar›n ve çocuklar›n
bulundu¤unu söyledi.

57. Hükümet döneminde Kad›n,
Aile ve Sosyal Hizmetlerden So-
rumlu Devlet Bakan› olarak görev
yapan Melda Bayer, Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i Yüksekokulu taraf›n-
dan düzenlenen “Türkiye’de Kad›n

ve Yoksul Olmak” konulu konferan-
sa konuflmac› olarak kat›ld›.

23 Kas›m günü gerçekleflen kon-
feransta Bayer, yoksullu¤un ve si-
yasetin oda¤›nda bulunanlar›n
ancak düzelen bir ekonomiyle
kurtulabilece¤ini söyledi. Bayer,
politikac›lara seslenerek kad›n›n
siyasete alet edilmememesi gerek-
ti¤ini belirtti.

Türkiye’de kad›nlar›n farkl› pro-
fillere sahip oldu¤unu ifade eden
Bayer, bunlardan “Ça¤dafl kad›n”

profiline ancak kad›na verilecek
f›rsatlarla ulafl›labilece¤ini vurgu-
lad›.

Melda Bayer, “Dünyada 500 mil-
yon yoksulun 330 milyonunu ka-
d›nlar oluflturuyor. Yoksulluk ise
açl›k, kötü beslenme, güvenli ol-
mayan çevre, d›fllanma ve sosyal
afla¤›lanma demek. Yoksullu¤u
oluflturan bu ölçütler de düzgün
bir ekonomiyle düzelebilir. Yoksul-
lu¤un oda¤›nda kad›nlar ve çocuk-
lar  yer al›yor” diye konufltu.
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TVA’da yay›nlanan Genifl Aç›
program›na konuk olan Mühen-
dislik Mimarl›k Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Hasan Mandal, üniver-
site-sanayi iflbirli¤inin önemine
dikkat çekerek, Türkiye’de as›l
sorunun insan kaynaklar›na ya-
p›lan yat›r›m›n azl›¤› oldu¤unu
söyledi. 

Prof. Dr. Mandal, yap›mc›l›¤›n›
ve sunuculu¤unu Doç. Dr. Ali Mu-
rat Vural’›n üstlendi¤i program-
da, Türkiye’de mühendislik fakül-
telerinin bir ço¤unun henüz ku-
rumsallaflma aflamas›nda oldu-
¤unu kaydetti. 

Prof. Dr. Mandal, iyi bir mühen-
dislik e¤itimi için ö¤rencilere ma-
temati¤in ve temel bilimlerin ta-
sar›m, analiz ve yorumlanma bo-
yutunu aktarmak gerekti¤ini, bu-
nun da üniversitelerin sivil top-
lum örgütleri, belediyeler ve sa-
nayiyle iflbirli¤ine girmesi aç›s›n-
dan önemli bir ad›m oldu¤unu

ifade etti. Türkiye’de mühendislik
e¤itiminin bu anlamda baflar›l›
oldu¤unu belirten Prof. Dr. Ha-
san Mandal, ancak bu iflbirli¤inin
etkin bir flekilde ifllemesinde so-
runlar yafland›¤›n› söyledi. 

Türkiye’deki sanayi kuruluflla-
r›n›n baz› t›kanma noktalar› ol-
du¤unu ancak bu noktalar›n pa-
rasal niteli¤i bulunmad›¤›n› vur-
gulayan Prof. Dr. Mandal, temel
sorunun insana yap›lan yat›r›-
m›n azl›¤› oldu¤unun alt›n› çizdi. 

Mandal, “Nas›l üniversitelerin
sanayiyle iflbirli¤i konusunda ek-
sikleri varsa, sanayinin de üniver-
sitelerle iflbirli¤i konusunda ek-
sikleri var” dedi. Man-
dal, Anadolu Üniversi-
tesi’nin bu konuda
önemli bir ad›m ola-
rak ‘Endüstriyel Dok-
tora’ program›-
n› bafllatt›¤›-
n› sözle
rine ek-
ledi.

‘‹nsan kaynaklar›na
yap›lan yat›r›m az’

Gökhan KARA

Seçkin ŞAHİN Hafif beton
yayg›nlaflmal›

Mühendislik ve Mimarl›k
Fakültesi’nden ö¤retim ele-
manlar› Prof. Dr. Mustafa Tun-
can, Yard. Doç. Ömer Ar›öz,
Yard. Doç. Gökhan Arslan, Arfl,
Gör. Serkan K›vrak ve Arfl. Gör.
Mehmet ‹nanç Onur'un yapt›¤›
çal›flma, hafif beton kullan›m›-
n›n önemine dikkat çekiyor.
A¤ustos ay›nda Singapur’ da
düzenlenen bir konferansta
‘‹nflaat Sektöründe Hafif Beton
Kullan›m›ndaki Avantajlar›n
Bir Ekonomik Perspektifi’ ko-
nulu bir bildiri sunan ö¤retim
elemanlar›ndan  Yard. Doç. Dr.
Ömer Ar›öz, Türkiye’de do¤al
hafif malzeme yataklar› olma-
s›na ra¤men, hafif beton kulla-
n›m›n›n yayg›n olmad›¤›n› söy-
ledi. Ar›öz, "Çünkü biraz daha
pahal›ya üretiliyor ve biraz da-
ha yüksek bir teknoloji gereke-
biliyor. Dolay›s›yla malzeme
çok yayg›n olarak kullan›lm›-
yor. Kullan›ld›¤› zaman yarar-
lar› çok fazla” dedi.

Hafif betonla binalar›n tafl›-
d›¤› yük azald›¤› için çok daha
yüksek binalar›n yap›labildi¤i-
ni belirten Yard. Doç. Dr. Ar›öz,
“Ülkemiz deprem bölgesi. Dep-
rem bölgesinde binalar›n a¤›r-
l›¤› oldukça önemli. Yani, hafif
binalar yapmaya gayret ediyo-
ruz ki, deprem kuvvetleri yük-
sek zararlara neden olmas›n.
Dolay›s›yla hafif malzemelerin
kullan›lmas›yla, sektörün daha
iyi yap›lar üretece¤ini düflün-
mekteyiz” fleklinde konufltu. 

Yard. Doç. Dr. Ar›öz, yap›lar-
da hafif beton kullan›lmas›n›n
ekonomik yönden de avantajl›
oldu¤unu ifade etti.

Avrupal›
ö¤rencilere
ev arkadafl›
aran›yor

Anadolu Üniversitesi Ulus-
lararas› ‹liflkiler Birimi, Eras-
mus ö¤renci ve ö¤retim elema-
n› de¤iflim program›yla üniver-
sitemide ö¤renim gören Avru-
pal› ö¤renciler için ev arkadafl›
ar›yor. Konuk ö¤rencilerle evi-
ni paylaflacak olanlar, hem
farkl›  kültürlerden insanlarla
tonaflma hem de yabanc› dille-
rini gelifltirme f›rsat› bulacak. 

Konuk ö¤rencilerle ev arka-
dafll›¤› yapmak isteyenler,
www.uib.anadolu.edu.tr/belge-
ler/ogrenci/evpaylasimi.doc ya
da www.uib.anado-
lu.edu.tr/belgeler/ogrenci/ev-
paylasimi.pdf adreslerinde bu-
lunan formu doldurmak.
Formlar Rektörlük binas› 2.
Kat 317 numaral› odada bulu-
nan Uluslararas› ‹liflkiler Biri-
mi’ne teslim edilebilir.

Anadolu Üniversitesi “Kardefl
Okullar Kitap Ba¤›fl›” program› kap-
sam›nda ‹smetpafla ‹lkö¤retim Oku-
lu ve 75. Y›l Özel ‹dare ‹lkö¤retim
Okulu’na kitap, CD ve ansiklopedi-
den oluflan toplam 688 adet mater-
yal ba¤›fllad›.

Kardefl Okul Projesi Anadolu Üni-
versitesi Komisyonu üniversitemizin
kardefl okullar› olan ‹smetpafla ‹lkö¤-
retim Okulu ile 75. Y›l Özel ‹dare ‹l-
kö¤retim Okulu’nu ziyaret etti. Rek-
tör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr Ömer Zühtü Al-
tan, E¤itim Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Yüksel Kocadoru, Yap› ‹flleri ve Tek-
nik Dairesi Baflkan› Bülent Ustao¤lu,
Kütüphane ve Dokümantasyon Da-
iresi Baflkan› Adnan Y›lmaz ile ö¤-
renci kulüplerinden temsilcilerin
oluflturdu¤u komisyon, her iki okul-
da da büyük sevinçle karfl›land›.

‹smetpafla ‹lkö¤retim Okulu Mü-
dürü Yeter Mantar, “Anadolu Üniver-
sitesi’nin okulumuza çok katk›s› var.
Biz de Anadolu Üniversitesi’ne lay›k
olmaya çal›fl›yoruz” dedi. 

Amaçlar›n›n, gelece¤e güvenli
ad›mlarla ilerleyen bir kuflak yarat-
mak oldu¤unu belirten Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli ise “Üniversitemiz
kulüplerinin okullara destek ama-

c›yla yapt›klar› tüm etkinliklerin ar-
kas›nday›z. Buradaki 614 ö¤-
renciye yard›m ede-
bildi¤imiz sürece ken-
dimizi mutlu hissedi-
yoruz” diye konufltu. 

Ziyarette, Anado-
lu Üniversitesi’nin
yard›mlar›ndan dolay› Rektör Prof.
Dr. Sürmeli ve Rektör Yard›mc›s›

Prof. Dr. Altan’a birer plaket verildi. 
75. Y›l Özel ‹dare ‹lkö¤retim Okulu

Müdürü Erdal Mete de “ Okulumuz
hem akademik anlamda hem de
teknoloji anlam›nda destek al›yor.
Anadolu Üniversitesi’ne okulumuza
verdi¤i katk›lardan dolay› çok teflek-
kür ediyoruz” dedi. 

Rektör Prof. Dr. Sürmeli, “Burada
okuyan ö¤rencilerin iyi yetiflmesi bi-
ze gelecek ö¤rencilerin de daha iyi
olmas›n› sa¤layacak. O bak›mdan

katk›n›n flu aflamada
yap›lmas›n›n çok

de¤erli oldu¤u-
nu düflü-
nüyorum”

dedi. 
Prof. Dr. Sürmeli, ö¤-

rencileri s›n›flar›nda ziyaret
ederek  "Biz sizlere geldik, s›ra sizde.
Hepinizi ilerde üniversite ö¤rencisi
olarak Anadolu Üniversitesi'nde gör-
meyi bekliyoruz" fleklinde konufltu. 

Kardefl okullara ba¤›fl ya¤muru
Seher ORAK

Rektör Prof. Dr. Sürmeli ve üniversitemiz heyeti
ö¤rencileri s›n›flar›nda ziyaret etti.

Yoksulluk, kad›n ve çocuklar› etkiliyor

Ö¤rencilerden 8 bin fidan
Anadolu Üniversitesi ö¤rencileri,

Türkiye’nin en önemli sorunlar›n-
dan olan erozyon ve çölleflme tehli-
kesi ile mücadele için ad›mlar atma-
ya devam ediyor. Erozyon tehdidiyle
mücadele kapsam›nda Do¤a ve Çev-
re Kulübü, Eskiflehir Çevre ve Orman
‹l Müdürlü¤ü ile ortak bir a¤aç dik-
me etkinli¤i düzenledi. Etkinlikte,
Bozda¤ eteklerinde Sar›cakaya yolu
kenar›nda bulunan alana 8 bin kara-
çam fidan› dikildi. Hedef, alana 800
bin fidan dikmek.

Do¤a ve Çevre Kulübü Baflkan›
Egemen Yal›nkurt, Türkiye’nin dün-
ya çölleflme haritas›nda üst s›ralarda
oldu¤u belirterek, bu tehlikeyle mü-

cadelede herkese önemli görevler
düfltü¤ünü söyledi. 

Egemen Yal›nkurt, “Arkadafllar›-
m›z bu so¤ukta, var güçleriyle fidan
dikmeye çal›fl›yorlar. Çünkü bizim
Türkiye’nin sorunlar›ndan haberi-
miz var. Dünya çölleflme tehlikesi ha-
ritas›nda Türkiye ciddi tehlike alt›n-
daki bölgelerden biri olarak gösterili-
yor” dedi. Yal›nkurt “Tüm Türkiye’de
ses getirece¤ine inand›¤›m›z ve ad›
‘Akci¤erlerimizi Kurtaral›m’ olan bir
çevre eylemi haz›rl›¤› içindeyiz. Bu
yapt›¤›m›z en büyük eylem olacak.
Bunu yan›nda ayr›ca TBMM’yi de zi-
yaret etmeyi planl›yoruz” diye
konufltu.

Do¤a ve Çevre Kulübü’nün amac› ayn› alana 800 bin fidan dikmek.

Melda Bayer

Prof. Dr. Hasan Mandal
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Ödüllü
reklamc›larla
buluflma

Reklamc›l›k sektörünün ön-
de gelen flirketlerinden Y&R Rek-
lamevi ve Alice BBDO, ‹letiflim
Bilimleri Fakültesi’nde ö¤renci-
lerle bulufltu. 

Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler
Bölümü’nün düzenledi¤i etkin-
lik, “EFFIE sunumlar›” ad› alt›n-
da 22 Kas›m Çarflamba günü
gerçeklefltirildi. Etkinlik, Reklam-
c›lar Derne¤i ve Reklamc›l›k Vak-
f› taraf›ndan, düzenlenen EIFFIE
yar›flmas›nda ödül kazanmafl
ajanslar› ö¤rencilerle bir araya
getirmeyi amaçlayan bir dizi
program kapsam›nda gerçeklefl-
tirildi. ‹letiflim Bilimleri Fakülte-
si’nde yap›lan etkinlikte, flirket
temsilcileri, ö¤rencilere flirketle-
rin amaçlar›, görüflleri ve rek-
lamc›larda aranan nitelikler hak-
k›nda bilgi verdiler ve ürünlerin
tan›t›m›n› ve reklam filmlerinin
oluflum aflamas›n› anlatt›lar. 

‹letiflim Bilimleri Fakültesi, ‹ngiliz-
ce haz›rl›k e¤itimine devam eden ‹BF
ö¤rencileri için bir tan›t›m toplant›s›
düzenledi. Toplant›ya dekan Prof. Dr.
Nazl› Bayram, Bas›n-Yay›n Bölümü
Baflkan› Prof. Dr. Halil ‹brahim Gür-

can, ‹letiflim Bölüm Baflkan› Prof. Dr.
Ahmet Haluk Yüksel, Reklamc›l›k ve
Halkla ‹liflkiler Bölüm Baflkan› Doç.
Dr. Ferruh Uztu¤, Sinema ve Televiz-
yon Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Gülse-
ren Güçhan ile Fakülte Sekreteri Na-

z›m Zeki Öztürk konuflmac› olarak
kat›ld›. Bölümler hakk›nda bilgi veri-
len toplant›da konuflmac›lar, mezu-
niyet sonras› ifl olmanaklar›na de¤i-
nirken, dil e¤itimi ve haz›rl›k s›n›f›n›n
önemine dikkat çektiler. 

‹BF’den haz›rl›k ö¤rencilerine tan›t›m toplant›s›

Toplum taraf›ndan çokça tüketi-
len ve tedavi edici özelli¤i oldu¤u dü-
flünülen maydanoz, kekik, ada çay›
ve ›s›rgan ot gibi bitkiler, Fen Fakülte-
si Biyoloji Bölümü’nde gerçeklefl-
tirilen bir dizi araflt›rmaya ko-
nu oldu. Biyoloji Bölümü ö¤-
retim üyelerinden Yard.
Doç. Dr Melih Zeytino¤lu,
yapt›klar› araflt›rmalarda
baz› bitki ekstrelerinin, do-
ku ya da organlara ve kan-
sere olan etkilerini incele-
diklerini belirtti. 

çok tüketilen bitkiler

Bütün bitkilerle çal›flman›n müm-
kün olmad›¤›n› anlatan Yard. Doç.
Dr. Melih Zeytino¤lu, bu nedenle en
çok de¤erlili¤i olan ya da ön çal›flma-
lar sonucunda ciddi sonuçlar veren
bitki ekstrelerinde yo¤unlaflt›klar›n›
ifade etti.  

Zeytino¤lu, araflt›rmalarda deney
materyali olarak, çok tüketilen may-
danoz, kekik, ada çay› ve ›s›rgan otu
gibi bitkileri tercih ettiklerini belirtti.

“Is›rgan otu çok bilinen bir bitkidir
ve halk aras›nda ›s›rgan otunun fle-

ker hastal›¤›na iyi geldi¤i söylenmek-
tedir” diyen Zeytino¤lu buna karfl›n,
›s›rgan otu ile karaci¤er ve pankreas

üzerinde yapt›klar› çal›flmalarda
bilimsel olarak kayda de¤er bir

sonuç elde edemediklerini be-
lirtti. Zeytino¤lu, sözlerine
flöyle devam etti: “Ancak bu
deneyleri direkt insan üzerin-

de denemeyip hayvan ve hüc-
re üzerinde denedi¤imiz için in-

sanda faydas›z diye bir sonuca da
varam›yoruz. Di¤er bitki ekstrelerin-
den yurdumuzda ve dünyada çok
fazla tüketilen maydanozda da bi-
limsel olarak çok fazla kayda de¤er
bir sonuca varamad›k. Ancak kekik
üzerinde yapt›¤›m›z çal›flmalar çok
güzel sonuçlar vermiflti. 

kekik mucizesi

Biz keki¤i nerdeyse hemen he-
men her dokuda, her hücrede, her
organda denedik ve yaklafl›k 8 y›ld›r
da bu konuda sürekli olarak çal›fl›yo-
ruz. Akci¤er kanserinde çok olumlu,
kayda de¤er, ilaç sanayinde kullan›-
labilecek de¤erler bulduk. fiimdi bu-
nun üzerinde devam ediyoruz. Akci-

¤er, karaci¤er, pankreas, kalp, dola-
fl›m sistemi ve son zamanlarda da si-
nir sistemi üzerinde ki etkilerini in-
celiyoruz. Henüz tam olarak net bir
sonuç al›namasa da ön sonuçlar› al-
d›k” diye konufltu. 

Yard. Doç. Dr. Melih Zeytino¤lu,
elde edilen sonuçlar›n sanayide ya
da günlük hayatta kullan›lmas›
amac›na yönelik olarak da Eczac›l›k
Ffakültesi ö¤retim elemanlar›yla da
ortak çal›flmalar yapt›klar›n› sözle-
rine ekledi.

Bitki araflt›rmalar› umut veriyor

Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i
Yüksekokulu’nun 16 Kas›m günü
düzenledi¤i “Türkiye’de ‹ç Tu-
rizm” konulu bir panel panelde,
iç turizmin geçen y›l yaflad›¤›
canl›l›k, yerli ve yabanc› turistle-
re hizmet ile turizm sektörünün
sorunlar› ele al›nd›.

TUYED Baflkan› Kerem Köfte-
o¤lu, Türkiye’de 7 milyar dolar-
l›k bir iç turizm pastas› oldu¤u-
nu belirterek, “Oysa dünya tu-
rizminde ilk 10’da yer alan ül-
kelerde turizm hareketlerinin
ortalama yüzde 65’i içerde olu-
yor. ‹ç turizmini gelifltiremeyen
ülkeler sürekli d›fla ba¤›ml› olur.
‹ç turizm krizlerin de sigortas›-
d›r” dedi.

Panele, Bo¤aziçi Üniversite-
si’nden Ö¤r. Gör. ‹lker Ünsever,
Turizm Gazetecileri ve Yazarlar›
Derne¤i (TUYED)Baflkan› Kerem
Köfteo¤lu, gezi rehberi ve gezi
yazar› Gündüz Mutluay, Afyon
‹kbal Termal Hotel Genel Müdü-
rü Orhan Kufl ve Doç. Dr. Nazmi
Kozak konuflmac› olarak kat›ld›. 

Orhan Kufl iç turizmin bir al-
ternatif olarak düflünülebilece¤i-
ni belirterek, buna karfl›n, kriz
dönemlerinde iç turizmin gün-
deme getirilmesini elefltirdi.  

Ö¤r. Gör. ‹lker Ünsever ise tu-
rizm sektöründe yabanc› turist-
leri ülkeye çekmenin ve bununla
kalk›nmay› sa¤lamay› düflünme-
nin do¤ru olmad›¤›n› kaydetti.
Gündüz Mutluay da iç turizmin
yaln›zca ekonomik boyutuyla al-
g›lanmas›n›n yanl›fl oldu¤unu
ifade ederek, konunun bunun
bir de demokratik boyutu bulun-
du¤unu söyledi.

Yard. Doç Dr. Melih 
Zeytino¤lu

‘‹ç turizm 
krizlerin 
sigortas›’

G›dalardaki bakteriye dikkat!
Genellikle iyi korunmam›fl ya da

temizli¤ine özen gösterilmemifl g›-
dalar›n yenilmesiyle halsizlik, ka-
r›n a¤r›s›, ishal ve kusma gibi belir-
tilerle ortaya ç›kan g›da zehirlen-
meleri önemli bir sa¤l›k sorunu.
Bakteri kaynakl› zehirlenmelere
yol açan bakterilerden biri de  “Ba-
cillus Cereus.” 

Piflirme süresi önemli

Özellikle toprakta çok yayg›n
olarak bulunan Bacillus Cereus
bakterisi üzerine araflt›rma yapan
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ö¤-
retim üyesi Prof. Dr. K›ymet Güven
bakterinin g›dalara toprak ve hay-
vanlar arac›l›¤›yla kolayl›kla bulafl-
t›¤›n› söyledi. Güven, insanlar›n
haz›rlad›klar› g›dalar›n piflirme ve
saklama sürelerine dikkat etmeleri
gerekti¤ine dikkat çekti.

Çal›flma hakk›nda bilgi veren
Prof. Dr. Güven araflt›rmada incele-
dikleri g›da örneklerinde bu bakte-
riye rastlamalar›na karfl›n, örnek-
lerin büyük bölümünde zehirlen-
meye yol açacak miktarda bakteri
olmad›¤›n› kaydetti. Güven flöyle
konufltu:

“Yapt›¤›m›z araflt›rmada et, k›y-
ma, sucuk ve past›rma örnekleri
toplayarak 100 adet örne¤i labora-
tuara getirerek steril flartlarda sa-
dece Bacillus cereus bakterisinin

üremesine izin veren ortamlarda
incelemeye ald›k ve g›da örnekle-
rinde ki say›mlar›n› gerçeklefltir-
dik. Bu say›mlar sonucunda ince-
lenen et örneklerinin yüzde 56’ s›-
n›n, k›yma örneklerinin yüzde
40’n›n, sucuk örneklerinin yüzde
16’s›n›n, past›rma örneklerinin de
yüzde 4’ünün Bacillus Cereus bak-
terisi ile kontamina oldu¤unu be-
lirledik. Ancak Bacillus Cereus bak-
terisinin g›dalarda zehirlenmeye
neden olacak toksin üretebilmesi
için 1 gr g›da örne¤inde 100 bin–1
milyon aras›nda olmas› gerekir. Se-
vindiricidir ki örneklerimizin hep-
sinde bu yüksek say›y› tespit etme-

dik. Sadece incelenen sucuk ör-
neklerinin yüzde 8’inde inceleme
yap›ld›¤› anda tüketilirse e¤er g›da
zehirlenmesine neden olacak ka-
dar yüksek seviyede Bacillus Cere-
us bakterisini saptad›k.”

Araflt›rma say›s› çok az

Türkiye'de ve Eskiflehir'de Bacil-
lus cereus bakterisinin g›dalarda
bulunup bulunmad›¤› konusunda
yap›lan araflt›rma say›s›n›n çok az
oldu¤una dikkat çeken Prof. Dr.
Güven, Bacillus Cereus bakterisi-
nin g›dalarda hem kokuflmaya ve
bozuflmaya neden oldu¤unu hem
de ›s›ya dirençli sporlar› sayesinde
tehlike yaratt›¤›na dikkat çekti. 

Seher ORAK

Bakterinin oluflturdu¤u tok-
sinlerle g›dalar› tüketen insan-
larda g›da zehirlenmelerine ne-
den oldu¤unu belirten Prof. Dr.
K›ymet Güven flunlar› söyledi:

“Bakteri temelde iki tip tok-
sin üretir. Bunlardan biri tüke-
timden 8-16 saat sonra ortaya
ç›kan ve özellikle kar›n a¤r›s› ve
ishale neden olan toksin tipi-
dir. Di¤er toksin tipinde ise tü-
ketimden ilk 1-6 saat sonra mi-
de bulant›s› ve kusma fleklinde
ilk belirtiler görülür Örneklerde
az say›da bakteri bulmam›z o
ürünlerin sadece o an için po-
tansiyel bir tehlike kayna¤› ol-
mad›¤›n›, ancak uygun olma-
yan saklama flartlar›nda tutu-
luyorsa onlar›n da potansiyel
g›da zehirlenmesine neden
olaca¤›n› gözlemledik. 

Haz›rlad›¤›m›z g›dalar›n pi-
flirme ve saklama sürelerine
özellikle dikkat etmeliyiz. bu
bakterinin sporlar› hem yük-
sek s›cakl›¤a dirençli hem de
buzdolab› s›cakl›klar›na yak›n
6-8 santigrat derece s›cakl›klar-
da kolayca ço¤alabiliyor. Özel-
likle pirinç, baklagil, niflasta
içeren g›dalar›n, yemeklerin
ard arda ›s›t›l›p tüketilmesin-
den kaç›n›lmal›d›r.”

Prof.  Dr. Güven, g›dalar›n piflirme ve saklama sürelerine dikkat çekti.

‘Y›ld›z
Buluflmalar›’
Anadolu’da

‹lki 1999 y›l›nda Y›ld›z Tek-
nik Üniversitesi’nde gerçeklefl-
tirilen ve 2004 y›l›ndan bu ya-
na ulusal bir kimlik kazanan
“Y›ld›z Buluflmalar›” konferan-
s›na bu kez Mühendislik Mi-
marl›k Fakültesi ev sahipli¤i
yapt›. 

Ö¤rencilerin, mesle¤in pro-
fesyonelleriyle tan›flarak bilgi
ve deneyimlerinden yararlan-
mas›n› amaçlayan konferans
24 Kas›m günü Mühendislik
ve Mimarl›k Fakültesi’nde dü-
zenlendi. Konferans›n Eskifle-
hir aya¤›na, üniversitemiz Mi-
marl›k Bölümü mezunu Yük-
sel Aytemiz, Anadolu Üniver-
sitesi’nde yar› zamanl› ö¤re-
tim görevlisi olarak dersler ve-
ren Mimar Mehmet Gürel, Mi-
marlar Odas› Eskiflehir fiubesi
Baflkan› Halit Halaç ile Ac›-
mert mimarl›k dan›flmanl›k
bürosunun sahibi, Tansu Ac›-
mert konuflmac› olarak kat›l-
d›. Konferansta konuflmac›lar,
yaflad›klar› kentteki mimarl›k
uygulamalar› hakk›nda fikir
sahibi olman›n, mimarl›k ö¤-
rencilerinin görevi oldu¤una
dikkat çekti. 

Zehirlenme tehlikesi
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“MAV‹  VE  KARA”  ‹LE  YAfiAMAK…
Sabahattin  Eyubo¤lu (1909-1973),

bugün “Türk Ayd›nlanmas›” diye
adland›rd›¤›m›z ve cumhuriyetin
ilân edildi¤i 1923 y›l›nda bafllay›p,
ellili y›llara kadar neredeyse kesinti-
siz süren ayd›nlanma hareketinin
bafl›n› çeken ayd›nlar›m›zdand›.
Özellikle 1940 y›l›nda, gerek Köy
Enstitüleri ve Halkevleri’nin, gerekse
Milli E¤itim Bakanl›¤› (o zamanki
ad›yla Maarif Vekâleti) bünyesinde
kurulan Tercüme Bürosu’nun çal›fl-
maya bafllamas›yla birlikte yeni Tür-
kiye Cumhuriyeti, alt› yüz y›l sür-
müfl ve son dönemlerinde hem be-
ceriksiz devlet yöneticilerinin, hem
de onlar›n bu zaaflar›ndan yararla-
nan din ba¤nazlar›n›n elinde tam
bir yozlaflmaya ve y›k›ma sürüklen-
mifl Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun y›-
k›nt›lar› üzerinde, birincil hedefi
Mustafa Kemal Atatürk’ün deyifliyle
“ça¤dafl uygarl›k düzeyini” yakala-
mak olan bir toplumu oluflturma
yolunda en üretken ad›mlar›n› at-
maya bafllam›flt›.

“Türk Ayd›nlanmas›” diye adlan-
d›r›lan o dönemde, özellikle Milli
E¤itim Bakan› Hasan Âli Yücel’in ör-
gütlendirmesiyle bafllat›lan ve sür-
dürülen tüm ayd›nlanma giriflimle-
rinin alt›nda imzas› olan ayd›nlar-
dan biri de Sabahattin Eyubo¤-
lu’dur. Atatürk taraf›ndan gönderil-
di¤i Paris’te yüksek ö¤renimini ta-
mamlayan Eyubo¤lu, yurda döner
dönmez kendini sadece üniversite
kürsüsüyle s›n›rl› olmayan, neredey-
se say›lamayacak kadar çok yönlü
bir ö¤retmenlik u¤rafl›na adam›fl,
bir yandan Tercüme Bürosu’nda,
dünya klasiklerinin dilimize çevril-
mesi gibi dev bir çaban›n bafl›n› çe-
kerken, öte yandan özellikle Hasa-
no¤lan Köy Enstitüsü’nde yo¤un bir
ö¤retim etkinli¤i gerçeklefltirmifltir.

Bu çal›flmalar›n›n yan› s›ra mo-
dern Türk edebiyat›nda deneme
türünün en yetkin örneklerini ve-
ren Eyubo¤lu, denemelerinde Türk
insan›n› ve Türk toplumunu geç-
mifliyle, bugünüyle ve yar›n›yla de-
rinli¤ine ifllemifl, bu arada özellikle
cumhuriyetin kurulufl dönemlerin-
de gerçeklefltirilen h›zl› toplumsal
ilerlemenin zamanla neden a¤›r-
laflt›¤› ve hatta duraklad›¤› konu-
suyla hesaplaflm›flt›r.

Sabahattin Eyubo¤lu’nun hayat-
tayken yay›nlad›¤› tek deneme kita-
b› olan “Mavi ve Kara”n›n bugünler-
de Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nla-
r› taraf›ndan yeni bir bas›m› yap›ld›.
“Anadolu” ve “Halk” kavramlar›n-
dan ayd›n sorununa, dinden bilime,
softal›ktan Köy Enstitüleri’ne çok ge-
nifl bir kavramlar ve sorunlar yelpa-
zesini içerek “Mavi ve Kara”, kan›m-
ca dün oldu¤u gibi bugün de gerek
içinde yaflad›¤› zaman›, gerekse top-
lumunu genifl düflünce boyutlar›
içersinde kavramak isteyen her
Türk gencinin yan›ndan asla eksik
etmemesi gereken bir rehberdir.

Ahmet CEMAL

Okuma

Köflesi

RADYO A’DA 
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TVA’DA BU HAFTA 
Sinema Anadolu’da bu hafta 

11-14-16 Aral›k

www.radyoa.anadolu.edu.tr  

Sema Erol’un
haz›rlad›¤› pro-
gramda, üniver-
sitemizin sosyal,
kültürel ve sportif
etkinliklerinin
yapld›¤› mekanlar
tan›t›l›yor. Program
pazartesi günleri
saat 16:30’ da
yay›nlan›yor. 
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Her hafta uzman bir
doktor eflli¤inde bir
sa¤l›k probleminin
tart›fl›ld›¤› program›
Selma Bayraktar ve
‹lknur Ulutak
haz›rl›yor. Program
Sal› günleri saat
15:10’ da
yay›nlan›yor.

Ö¤rencileri ders d›fl›nda sosyal
yaflamla buluflturma ve kültürel et-
kinliklere kat›l›m›na teflvik etmek
amac›yla aç›lan Kültürel Etkinlikler
dersi olumlu etkilerini göstermeye
bafllad›. Bunun en iyi örneklerin-
den biri de E¤itim Karikatürleri Mü-
zesi. Uygulama bafllad›¤›ndan bu
yana müzeyi gezen ö¤renci say›s›n-
da büyük art›fl gözleniyor.

Müze Müdürü Prof. Dr. Atilla
Özer, müzedeki etkinliklerin ders
kapsam›na al›nmas›yla ziyaretçi sa-
y›s›n›n yaklafl›k iki kat›na ç›kt›¤›n›
söyledi. Özer, Ivan Haramija Hans
Karikatür Sergisi’ni toplam 748 ö¤-
rencinin KÜL 199 dersi için izledi¤i-
ni belirtti. Daha önce müzedeki ser-
gilerinin ortalama ziyaretçi say›s›-
n›n 580 oldu¤unu belirten Özer,
bugün ise bu say›n›n ö¤rencilerle
birlikte 1500’e ulaflt›¤›n› kaydetti. 

Tiyatro Anadolu kapal› gifle

Türkiye’deki ilk ve tek profesyo-
nel üniversite tiyatrosu olan Tiyatro

Anadolu’nun bu dönem sahneledi-
¤i H›rs›z, Yang›n Yerinde Orkideler
ve Kad›nlar da Savafl› yitirdi adl›
oyunlar için bilet bulmak olanaks›z. 

Tiyatroseverler 19 Aral›k’ta baflla-
yacak olan Aflk›n Kar›n A¤r›s› adl›
oyunun biletlerinin de sat›fla ç›k-
mas›n› bekliyor. Devlet Konservatu-
var› Müdür Yard›mc›s› Yard. Doç.
Dr. Erol ‹pekli “Bu dönem al›flt›¤›m›-
z›n üzerinde bir ilgi görüyoruz” der-
ken Kültürel Etkinlikler dersinin

hem oyunlara hem de konserlere
olumlu etkisi oldu¤unu söyledi. 

Sinema dolup tafl›yor

Sinema Anadolu’da da durum
pek farkl› de¤il. Biletlerin günlük
olarak sat›ld›¤› filmleri izleyebil-
mek için ö¤renciler adeta birbirle-
riyle yar›fl›yor. Sinema Anadolu So-
rumlusu Hayri Ergin, biletlerin çok
erken saatlerde tükendi¤ini ve sa-
lonun hemen her seansta dolu ol-
du¤unu söyledi.

Ö¤renciler ‘KÜL199’u çok sevdi

Uluslar aras› Geleneksel
Plastik Sanatlar Sergisi’nde
Türkiye’yi temsil eden 10 sa-
natç›dan beflini üniversitemiz
Güzel Sanatlar Fakültesi ö¤re-
tim elemanlar› oluflturuyor.
Frans›z Ulusal Güzel Sanatlar
Kurumu (SNBA) nun her y›l
Paris Louvre Müzesinde  dü-
zenledi¤i, ‘Uluslararas› Gele-
neksel Plastik Sanatlar’ sergi-
sinde bu y›l Türkiye’yi 10 sa-
natç›dan oluflan bir ‘sanatç›
grubu’ temsil ediyor.  14 ve 17
Aral›k günleri aras›nda Paris
Louvre Müzesinde aç›lacak
olan, geleneksel “Uluslararas›
Plastik Sanatlar” sergisinde,
resim, seramik, heykel ve öz-
gün bask› dal›nda adlar›n› du-
yurmufl 10 Türk sanatç›n›n
eserleri sergilenecek. 

Anadolu’dan befl isim

Bu y›l sergiye  ressam Nur-
hilal Harsa’n›n grup baflkanl›-
¤›nda bu y›l, ‹zmir’den ressam
Ahmet Rüfltü Do¤an, Serdar
Leblebici, Korkut Ulu¤, Nurhi-
lal Harsa, ‹stanbul’dan heykel
sanatç›s› Ak›n Y›ld›r›m, Ana-
dolu Üniversitesi’nden ressam
Hakan Esmer, Semih Kaplan,
seramik sanatç›s› Kemal Ulu-
da¤, heykel sanatç›s› Selçuk
Y›lmaz ve özgün bask› sanatç›-
s› Saime Hakan Dönmezer
eserleriyle kat›l›yor. Geçti¤imiz
y›l 10 Türk sanatç›n›n eserleri,
düzenleyici kurum olan Soci-
ete National Des  Beaux-Arts
(SNBA) taraf›ndan tek tek de-
¤erlendirilerek serginin en iyi
eserleri olarak seçilmifl ve özel
ödül alm›flt›.

Louvre’da
Anadolu
rüzgar›

Kemal TAŞÇIOĞLU

‹lk kez Dormen Tiyatrosu taraf›ndan 20
y›l önce sahneye konan ve büyük ilgi gören
‘Papaz Kaçt›’ adl› oyun, 29 Kas›m Çarflamba
günü Tiyatro Komedi taraf›ndan Sinema
Anadolu’da sergilendi. 

Phillip King’in yazd›¤›, Leyla Erduran’›n
çevirdi¤i ve Haldun Dormen’in yönetmenli-
¤ini üstlendi¤i oyunda, Asuman Dabak, Ay-
flen Gruda, Ferdi Akarnur, Ufuk Özkan, Hil-
mi Erdem, Hilmi Özçelik, Murat Ergür ve Bu-
ket Öztat rol al›yor. 

Bir savafl öyküsü

Oyun, II. Dünya Savafl› s›ras›nda ‹ngilte-
re’nin kuzeyindeki Middlewick köyünde ge-
çiyor. Doris ve rahip olan kocas› Lionel’›n sa-
kin yaflamlar›n›n, Doris’in asker olan eski
arkadafl› Clive, merakl› komflu Bayan Skil-
lon, piskopos olan amca, kaçak Alman esiri
ve sürpriz kiflilerin kat›l›m› ile giderek için-
den ç›k›lmaz bir durum almas›n› anlat›yor.

Tiyatro Komedi Papazkaçt›’y› sergiledi

Sinema Anadolu’da bu hafta yönetmenli¤ini
Mike Mills’in yapt›¤› Baflparmak filmi gösterile-
cek 2005 yap›m› filmde, Lou Taylor Pucci (Justin
Cobb), Tilda Swinton (Audrey Cobb), Vincent
D'Onofrio (Mike Cobb), Keanu Reeves (Perry
Lyman) yer al›yor. 

17 yafl›nda olmas›na karfl›n hâlâ parma¤›n›
emen Justin için. ayk›r› bir ortodontist guru tara-
f›ndan yap›lan hipnoz terapisi ifle yarar. Norma-
le dönmeye bafllad›¤›n› düflünürken asl›nda Jus-
tin'in dertleri yeni bafll›yor. 

E¤itim Karikatürleri Müzesi’ne 
gelen ö¤rencilerin say›s› iki kat artt›.

E-gazete, http://e-gazete.anadolu.edu.tr adresinde       

Papazkaçt›, II.
Dünya Savafl›

dönemini konu
al›yor.

8 Aral›k Cuma günü saat 16.00’da, 

Misafir Odas›’nda, Turizm ve Otel ‹flletme-

cili¤i Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Musta-

fa Çak›r, Yüksekokulun kazand›¤› Skalite

2006 Ödülü ile ilgili , Nebiye Özaydemir’in

konu¤u olacak.

11 Aral›k Pazartesi günü, 

saat. 16.00’da, Sufizmin önemli isimlerin-

den, flair, Mevlâna Celâledddin-i Rûmî, Çi-

sil Altay’›n sundu¤u Ayk›r› Profil’de olacak.  

11 Aral›k Pazartesi günü, 

saat 13.00’de, ö¤renci kulüpleri program›n-

da,  Derya Y›ld›r›m’›n konu¤u, Gönüllü Top-

lumsal Hizmetler Kulübü Baflkan› Gamze

Gökçe Önder olacak.

14 Aral›k Perflembe günü, 

saat 16.00’ da, vizyondaki

filmler, sinema dünyas›nda

olup bitenler, sinema 

davetiyeleri, Hanife Kamar’›n 

sunumuyla ile 

sinema rehberiniz Popcorn’da, 

(Radyo oyunlar› çok yak›nda Radyo A’da

bafll›yor.)

Özgün düflünenler
Selma Bayraktar’›n
haz›rlad›¤› 
programda, her hafta
bir yazar tan›t›l›yor.
Programda bu hafta
çocuk kitaplar› yazar›
Aylin Ç›naro¤lu’nun
eserleri konu 
ediliyor. Program 
pazartesi günleri 
saat 15.00’ de 
yay›nlan›yor.
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Eskiflehir’i
Anadolu
temsil 
edecek

Masa 
tenisçiler 
galip döndü

Amerikan
futbol tak›m›
ma¤lup oldu

Erkek basketbol tak›m›m›z
Basketbol 2. Lig karfl›laflmas›nda
3 Aral›k Pazar günü kendi saha-
s›nda Çanakkale Belediyesini ko-
nuk etti. Atatürk  Spor Salonu’n-
da yap›lan karfl›laflmadarakip
tak›m›n buldu¤u isabetli üç say›-
l›k at›fllar ile maç›n ilk periyodu
30-17 Çanakkale’nin üstünlü¤ü
ile bitti.Oyuna a¤›rl›¤›n koymaya
çal›flan ve oyuncu de¤iflikli¤ine
giden  Anadolu üniversitesi yap-
t›¤› ataklardan istedi¤i sonucu
alamad› ve ikinci periyodu 47-39
geride kapatt›.

Üçüncü periyotta  Çanakkale
Belediyesi kazand›¤› faul at›fllar›-
n› say›ya çevirince periyodu 70-
57 önde kapatt›. Nefesleri kesen
son sette oyuna iyice as›lan tak›-
m›m›z fark› kapatmas›nakarfl›n
maçtan 83-78 ma¤lup ayr›ld›.

Türkiye Bayanlar Masa Te-
nisi Süper Ligi 3.hafta karfl›lafl-
malar› 2-3 Aral›k günlerinde
Bursa’da oynand›. Anadolu Üni-
versitesi ilk gün Türkkan Nihan
Sab›rl›, Nefle Bayrak ve Ild›z Me-
ral Ali üçlüsü ile oynad›¤› karfl›-
laflmada Bursa B. fi. Belediye-
si’ni 5-3 ma¤lup etti. 

‹kinci gün Anadolu Üniversite-
si ayn› üçlü ile ‹zmir DS‹’yi 5-1 ile
geçti. Günün ikinci maç›nda ise
Anadolu Üniversitesi Nefle Bay-
rak, Ild›z Meral Ali ve Gözde Koç
üçlü ile Ankara B. fi. Belediyesi’ni
5-0 ma¤lup etti. Anadolu Üniver-
sitesi Bayan Masa Tenisi tak›m›-
n›n ligde 9 maç sonunda 8 gali-
biyeti ve 1 yenilgisi bulunuyor.

Deplasmanl› Erkekler Voleybol
3. liginde mücadele eden Anado-
lu Üniversitesi Erkek Voleybol Ta-
k›m› kendi sahas›nda Sosyal Hiz-

metler Çocuk Esirgeme Kuru-
mu’nu konuk etti. 

Sakin bir tempoda oynanan
karfl›laflmada setleri arka arkaya
kazanan Anadolu Üniversitesi
karfl›laflmadan 3-0 galip ayr›lan

taraf oldu. Anadolu Üniversitesi
antrenörü Önder Öztürk hedefle-
rinin 3. ligde ilk iki içine girmek
oldu¤unu bu yüzden yapt›klar›
her karfl›laflman›n büyük önemi-
oldu¤unu söyledi.

Voleybol Genç Bayanlar
Ligi”nde Anadolu Üniversitesi
Bayan Voleybol Tak›m› 1 Aral›k
Cuma günü Bentspor ile karfl›
karfl›ya geldi. 

Atatürk Spor Salonunda
yap›lan karfl›laflmada üstün bir
oyun sergileyen Anadolu
Üniversitesi setleri arka arkaya
kazanarak maçtan 3-0 galip
ayr›ld›.

Ertesi gün yap›lan di¤er
karfl›laflmada DS‹’yi 3-0
ma¤lup eden   Anadolu Üniver-
sitesi Bayan Voleybol Tak›m› lig
bitmeden Genç Tak›m  fiampiy-
onlu¤unu ilan etmifl oldu. Bu
dereceyle Anadolu Üniversite-
si,  Türkiye flampiyonas›nda
Eskiflehir’i temsil edecek.

Anadolu Üniversitesi Bayan
Voleybol Tak›m› 10 Aral›k
Pazar günü  kendi sahas›nda
Ankara Gazi’yi konuk edecek.

Anadolu Üniversitesi Ame-
rikan Futbol Tak›m› deplasman-
da Konya Selçuk Üniversitesinin
konu¤u oldu.  3 Aral›k  Pazar gü-
nü Konya’da oynanan maç kar-
fl›l›kl› say›lar ile bafllad›. 

Önemli defans oyuncular›n-
dan yoksun bir kadroyla sahaya
ç›kan Anadolu Üniversitesi kar-
fl›laflmadan 34-8 ma¤lup ayr›lan
taraf oldu. 

Tak›m kaptan› Erkan Yayla
”Birçok oyuncumuz sakat ve ce-
zal›, bu yüzden istedi¤imiz oyu-
nu ortaya koymad›k, önümüz-
deki di¤er maçlara bakaca¤›z“
dedi. Anadolu Üniversitesi Ame-
rikan Futbol Tak›m› gelecek haf-
ta deplasmanda Ege Üniversite-
si ile karfl›laflacak.

Anadolu Üniversitesi Bayan Vo-
leybol Tak›m›, geçen y›l yükselemedi-
¤i Voleyboy 1. Ligi’ne bu y›l ç›kabil-
mek için iki yabanc› oyuncu ile an-
laflt›. Anadolu Üniversitesi, Japon-
ya’daki son Dünya fiampiyonas›’nda
Peru Milli Tak›m›’n›n formas›n› giyen
1976 do¤umlu Sara Joya Lobaton ile
bir y›ll›k sözleflme imzalad›. Aliannza
Lima tak›m›ndan transfer edilen Pe-
rulu oyuncu 1.82 boyunda ve orta
oyuncu olarak görev yap›yor. Peru
Milli Tak›m› ile dört Dünya flampiyo-
nas›nda oynayan Joya, sekiz kez de

Olimpik Milli Tak›m formas›n› giydi.
Joya kariyerinde Geminis, Alianza Li-
ma, Deportivo Wanka, Miami Dade
Community, Florida Memorial, Naco
Dominicana ve UPB Bolivia tak›mla-
r›n›n baflar›s› için ter döktü. 

Anadolu Üniversitesi ayr›ca geçen
y›l kadrosunda bulunan 1972 do-
¤umlu Brezilyal› smaçör Simone Le-
me Da Silva ile sözleflme yeniledi.
Anadolu Üniversitesi yapt›¤› bu tak-
viyeler ile geçen y›l play-off’larda yi-
tirdi¤i 1.Lig’e yükselme flans›n› artt›r-
may› hedefliyor.

Voleybolcular set vermedi
İbrahim YÜNCÜLER

Kas gücüyle devr-i alem
Anadolu Üniversitesi Do¤a

Sporlar› Klubü’nün 27 Kas›m
Pazartesi günü, Kongre Merke-
zi K›rm›z› Salon’da düzenledi¤i
etkinli¤in konu¤u Pasifik okya-

nusunu kürekle geçen Erden
Eruç’tu. Erunç, 'Alt› Zirve' proje-
si, ABD’de kurdu¤u Around-n-
Over Vakf›, yapt›¤› geziler ve
gerçeklefltirmek istedi¤i projel-
er hakk›nda bilgi verdi 

Özlem KARAHAN

Anadolu Üniversitesi Bayan Voleybol Tak›m›, son
Dünya fiampiyonas›’nda Peru Milli Tak›m›’nda oyna-
yan Sara Joya Lobaton’y› transfer ederken Brezilyal›
Simone Leme Da Silva ile de sözleflme yeniledi.

Anadolu filede büyük oynuyor

Futbol tak›m› liderlik
mücadelesine ç›k›yor 

Anadolu Üniversitesi Futbol Ta-
k›m› Eskiflehir Süper Amatör Li-
gi’nde hafta sonu Odunpazar› ile
ligin ilk yar›s›n› lider bitirmek için
karfl›laflacak. 

Sezona Evrensel Heper’le  baflla-
yan ve baflar›l› bir grafik çizen Ana-
dolu Üniversitesi Futbol Tak›m›, ligin
bitimine bir hafta kala zirve yar›fl›n-
da ikinci s›rada yer al›yor. Tak›m›m›-

z›n karfl›laflaca¤› Odunpazar› Anado-
lu Üniversitesi ile ayn› puana sahip
ve avaerejla lider durumda. 11 pu-
ana sahip iki tak›m›n mücadelesi Es-
kiflehir Süper Amatör Lig’inde lideri
belirleyecek. Bu haftay› maç yapma-
dan geçiren Anadolu Üniversite-
si’nde hedef karfl›laflmadan galibi-
yetle ayr›lmak ve zorlu lig marato-
nunda bir adam öne geçmek.

‹kinci s›radaki ekibimiz, lider Odunpazar› ile karfl›laflacak.

Basketçiler
tecrübesizlik
kurban› oldu

Tak›m›m›z, 1. Lig’e yükselebilmek transferde de bofl durmad› ve
iki Güney Amerikal›ya Anadolu Üniversitesi formas› giydirdi.

Erkek voleybol tak›m›m›z, SHÇEK’i set vermeden 
geçti ve karfl›laflmadan 3-0’l›k galibiyetle ayr›ld›.

Erden Eruç
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Öncelikle kantin fiyatlar›n›n bi-
raz daha afla¤› çekilmesi bütün ö¤-
rencilerin en çok istedikleri fleydir.
Okulun, mesle¤imizle ilgili bizi da-
ha çok bilgilendirmesi gerekiyor.
Örne¤in; buna yönelik daha çok se-
miner ve fuar düzenlenmesi gerekir.
‹ki y›ld›r bu fakültede okumama
ra¤men yemekhanede hiç yemek yi-
yemedim. Çünkü ders saatlerimizle yemekhanenin saatleri hiç
uyuflmuyor. Saatlerin yeniden düzene sokulmas› gerekiyor.
Ayr›ca ödedi¤imiz harç paralar›n›n da fiyatlar› düflürülmeli.

Elmas Avc› Eskiflehir Meslek Yüksek Okulu

Ö¤rencilerin isteklerini rek-
törlü¤e ulaflt›rmalar›n› diliyo-
rum. Kantinlerin ö¤rencinin büt-
çesine uygun olmas›n› sa¤laya-
bilirler rektörlükle iletiflim kura-
rak. Sesimizi duyurabilece¤imiz
tek arac› onlar, ellerinden geldi¤i
kadar bize yard›mc› olmal›lar.
Yemekhanedeki yemekler uyum-
lu olmal›. ‹ki çeflit yemek ç›k›yorsa biri kuru biri sulu olma-
l›. Ders program›m›z yemekhanenin saatlerine uymuyor,
tek günlük yemek almak istedi¤imiz zaman bizden istedik-
leri fiyat bence çok fazla, daha uygun olmal›.

Erinç Tekin Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Yüksek o.

Gerçek anlamda aktiflik ve flika-
yetlere önem verilmesini istiyoruz.
Kimsenin tan›mad›¤› temsilci olduk-
tan sonra sadece kendi arkadafllar›y-
la paylaflt›¤› bir durum görmek iste-
miyoruz. fienliklerin ve festivallerin
tarihlerinin iyi ayarlanmas›, s›nav dö-
nemlerinin göz önünde bulundurul-
mas›n› istiyoruz.

Dilge Sar›göllü Fen Fakültesi
Aç›kças› ö¤renci konseyinin

ve ö¤renci temsilcilerinin ne gö-
revlerde yer ald›¤›na dair pek
fazla bilgilendirilmedi¤imizi dü-
flünüyorum. Bana kal›rsa her
fleyden önce ö¤renci konseyi-
nin görevlerinin ne oldu¤unu ve
temsilcilerimizin kim oldu¤unu
bize tan›t›lmas›n› istiyorum. Bu
sorunda görünür yerlere as›lacak broflürlerle yap›lacak
ilanlarla afl›labilir.

Nilay Özer Güzel Sanatlar Fakültesi

Ö¤renci konseyi baflkan› bana
kal›rsa ö¤rencilerle birebir ileti-
flim kurmal›. Her fakültenin ö¤-
rencilerine anketler yap›labilir.
Mesela s›nav haftas›ndaki yo-
¤unlu¤un azalt›lmas› için yetkili
kiflilerle görüflebilirler. Böylece
s›navlara daha sa¤l›kl› çal›fl›labi-
lir. Ayr›ca fakültemizin ö¤rencile-
rine staj yapmalar› için kolayl›klar sa¤lanmas› konusunda
çal›fl›labilir.

Selin Çam Hukuk Fakültesi

‹stek ve flikayetlerimizi ilgili
makamlara ulaflt›rabilmeleri için
ö¤renci temsilcileri etkin bir rol
oynar. Bunun için belirli gün ve
saatlerde ö¤renci temsilcileri ile
görüflme saatleri ayarlanabilir.
Bizim fakültede s›nav saatleri
çok geç. Akflam 18.00 de mesela.
Zihnimizin en yorgun oldu¤u za-
manlarda s›nav yap›lmas› mant›ks›z. Bence daha uygun sa-
atlerde yap›labilir. 

Mümin Okumufl Fen Fakültesi

Her fleyden önce seçilmifl olan
ö¤renci konseyi baflkan›m›za ve
yönetim kuruluna görevlerinde
baflar›lar diliyorum. Umar›m bizi
en iyi flekilde temsil ederler. Be-
nim temsilcimden en büyük bek-
lentim giderek umursamaz hale
gelen ö¤rencilere ülke meselele-
rinde ve toplumumuzu ilgilendi-
ren çeflitli sorunlarda bilinçlendirici konferanslar ve panel-
ler düzenlenmesini istiyorum. Bunlarla birlikte ö¤rencilerle
yönetim aras›nda köprü olan temsilcimizin ö¤rencilerle ge-
rekirse birebir görüflerek sorunlar›m›z› yönetime bildirmesi-
ni ve takipçisi olmas›n› dilerim.

Fatih Demiral ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Ö¤renci temsilcimizden kü-
çük olan ö¤renci kantinimizin
büyültülmesini istiyoruz. Bizim
en büyük sorunlar›m›zdan birisi
olan devams›zl›k hakk›m›z›n
%30 dan %50’ye yükseltilmesi
için gerekli birimlere bafl vur-
mas›n› sorunumuzu iletmesini
istiyoruz. Bilgisayar laboratuar-
lar›n›n küçüklü¤ü ve ders kay›tlar›n›n Internet üzerinden
yap›lamamas› sorunlar›m›z aras›nda yer al›r. 

Mustafa Küçükkaraca E¤itim Fakültesi

Kampusümüzün merkez kam-
puse uzak olmas›ndan dolay› bir
çok aktivite ve duyurulardan hab-
erdar olam›yoruz. Duyuru ve ilan-
lar›n bizim dikkatimizi daha çok
çekecek flekilde yap›lmas›n› ve
düzenlenmesini istiyorum. Ö¤ren-
cilere sosyal yönlerini gelifltirecek
ve farkl› görüfl aç›lar› sa¤layacak
her türlü aktivitenin daha fazla say›da yap›lmas›n› istiyorum.

Özlem Ayd›n Sivil Havac›l›k Yüsekokulu

Bildi¤im kadar›yla ö¤renci kon-
seyinin amac›, ö¤rencilerinin sorun-
lar›n› ö¤rencilere bildirmek yani ö¤-
rencilerle yönetim aras›nda bir köp-
rü mekanizmas› oluflturmakt›r. Fa-
kat ö¤renci konseyi seçimlerinde
farkl› siyasi görüfllerin çekiflmeleri-
ne sahne olmufl gibi görünüyor.
Ben siyasi çekiflmelerin üniversite
ortam›nda, ö¤rencilerin sorunlar›n› ilgilendiren konularda ya-
flanmas›n› istiyorum.

Fahrettin Demir Hukuk Fakültesi

Biz, ‹kieylül Kampüsünde Yu-
nusemre Kampusü’ndeki avan-
tajlar› göremiyoruz. Öncelikle
ulafl›m sorunu halledilmeli. Ye-
mek ve sosyal ihtiyaçlar›m›z› gi-
derecek daha çeflitli mekanlar
olmal›. Ç›kt› ve k›rtasiye ihtiyaç-
lar›m›z için kampus içinde bir
yer olmal›. 

Ece Ceren Önder Mühendislik Mimarl›k Fakültesi

Öncelikle ö¤renciden gelen fli-
kayet ve istek ve direk olarak yö-
netime bildirilmesi benim temsil-
ciden en büyük iste¤imdir. Biz tu-
rizm ö¤rencisi oldu¤umuz için di-
¤er fakültelere göre daha sosyal
olmam›z gerekiyor. Bizlerin gezi,
fuar ve benzeri etkinliklere kat›l-
mam›z ve bu etkinliklerin ve du-
yurular›n› herkesten önce duymam›z gerekiyor. Böylece ö¤-
renciler aras›ndaki iletiflim bozuklu¤u da düzelmifl olacakt›r.
Benim temsilcimden en büyük iste¤im sektörel e¤itimimiz
için gerekli alt yap›m›z›n oluflturulmas› için gerekli etkinlikle-
rin düzenlenmesini istiyoruz. Böylece sektörle iç içe olmam›z
sa¤lanacakt›r.Son olarak haklar›m›z› ve isteklerimizi sonuna
kadar savunabilmeliler.

Haluk Dinçer Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Y. O.

Ev kiralar›n›n düzenlenmesi ko-
nusunda bir fleyler yap›labilir. Ö¤-
renciler aras›ndaki iletiflim sa¤lana-
rak emlakç› ortadan kald›r›l›rsa ö¤-
renciler belli bir kar sa¤layabilir. Bu
konudaki iletiflim eksikli¤ini konsey
baflkan› giderebilir. Bu flehirdeki en
büyük sorun bar›nma oldu¤u için bu
konuda geliflme sa¤lanmas› ö¤ren-
ciler için çok önemli. 

Ergin do¤anay Güzel Sanatlar Fakültesi

Ö¤renci konsey temsilcisi seçi-
minde ön koflul olarak sunulan belirli
bir not ortalamas›na ulaflma iste¤inin
kald›r›lmas›n› taraftar›y›m. Çünkü bu
yüzden adayl›¤›m› koyamad›m.Tem-
silcimizden beklentim görevlerini ye-
rine getirmesi konusunda biraz daha
gayretli olmas› ve bizlerle sürekli ileti-
flim içinde olmas›. Fakültem ad›n tem-
silcimizden en büyük beklentim yaz okulunda aç›lmayan dersle-
rin aç›lmas› için gerekli birimlere baflvurmas›d›r.Fakültemize ait
bir kantinimizin olamamas› sorunlar›m›z aras›nda yer al›yor.

Bahar Atay Eczac›l›k Fakültesi

Ö¤renci Konseyi Baflkan› ve Ö¤-
renci Temsil Kurulu’ndan en önemli
iste¤imiz vize dönemlerinin di¤er fa-
kültelerde oldu¤u gibi iki haftaya ç›-
kar›lmas›. Özellikle bu konuda ö¤-
renci temsilcilerinin gerekli giriflim-
lerde bulunmas›n› ve bu sorunu hal-
letmeye yönelik çözümler üret-
mesine istiyorum.

Osman Özevci Edebiyat Fakültesi

Çeflitli aktivitelerin; gezi, e¤-
lence, konferans gibi etkinlerin
gerçeklefltirilmesi faydal› ve ö¤-
rencilerin sosyal aktivitelere ka-
t›lmas› aç›s›ndan olumlu etkiler
yaratacakt›r. Ayr›ca bir sorun
olarak yemekhanenin saatleri
bize uymuyor ve buradan yara-
lanam›yoruz. Kantinden mem-
nunuz ama daha iyi oyun türlerinin bulunmas›n› isteriz.

Gürsel Gökhan Y›ld›r›m Eskiflehir Mes. Y.O.

Yeni seçilen 
Anadolu Üniversitesi

Ö¤renci Konseyi’nden 
beklentileriniz 

nelerdir?


