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Asıl sorun zihniyette 
Yeni öğretim yılının açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, üniversitelerin maddi kaynakların 
her yıl daha da azalması nedeniyle zorluklar yaşadığını ancak daha da önemlisinin adeta üniversitelerin iş yap
mamaları için elini kolunu bağlayan zihniyetten kaynaklanan sorunlar olduğunu söyledi. 

A
nadolu Üniversitesi 2005-2006 
akademik yılı 2 Ekim günü 
düzenlenen törenlerle başladı. 
Yeni eğitim-öğretim yılının 

ilk dersini Merkez Bankası Başkanı 
Süreyya Serdengeçti verirken, Rektör 
Prof. Dr. Engin Ataç törende yaptığı 

konuşmada, üniversitelerin her geçen 
yıl azalan maddi kaynaklarına dikkat 
çekerek, "Ancak daha da önemlisi 
üniversitelerin iş yapmamaları için eli
ni kolunu bağlayan zihniyetten kay
naklananan sorunlardır" dedi. 

Devamı 6'da 

Tiya Anadolu perde açıyor 
Anadolu Üniversitesi tiyatro topluluğu Tiyatro 
Anadolu, t 1 Ekim Salı günü ilk kez geçen sezon 
sergilediği Hırsız adlı oyunu ile peı'delerini aça
cak. Topluluğun bu yıl repertuarına kattığı yeni 
oyunu ise Yangın Yerinde Orkideler. abcr :ne 

S 
inema Anadolu 4 Ekim Salı günü Müziğimiz adlı filmle 
yeni sezona başladı. Yönetmenliğini Jean-Luc Godart, 
oyunculuğunu ise Sarah Adler, Nade Dieu, Rony Kramer. 

Simon Eine, Jean-Christophe Bouvet'in üstlendiği filmde insan
lık, yokoluş ve yeniden varolma sorgulanıyor. Sinema Anado
lu 'nun Ekim ayı programında ise Boş Ev, Fedakar Kız ve 
Ölümcül Çözüm adlı filmler yer alıyor. 

Prof. Dr. 
Mandal'a 
girişimcilik ödülü 

MMF Dekanı Prof. Dr. Ha
san Mandal, TOYP Türkiye 
Şubesi tarafından düzenle
nen "Türklye'nln 1 O Başa
rılı Genci Yarışması'nda 
blrlnclllk ödülü aldı. 

Haberi 4'te 

Acil durumlarda Mavi 
Hastane'den değil ı 12 
Hızır Acil Senls'tcn 
ambulans istenmesi 
gerekiyor. 

Haberi 3'te 

HENTBOLCULAR 
TURLA,OKÇULAR 
MADALYA İLE 
DÖNDÜ 

SPOR'DA 
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Y eni eğitim-öğretim yılında hedefleriniz nelerdir? -.i·.]llıı 

LIJ 

Şeyda Yeşilyılmaz 

İİBF İşletme 2. Sınıf 

Yeni eğitim yılındaki 
hedeflerim; alttan 

kalan derslerimi vermek, 
okulun uzamasını engelle
mek, Almanca kursuna git-

mek, bilgisayar sertifikası almak, sosyal 
etkinliklerde bulunmak, çevre genişletmek, 
hocalarla iyi iletişim kurmak istiyorum. 

Uğur Arıkazan 

Hazırlık 

Hazırlıkta ikinci senem. 
Moralim bozuk ama 

iyi yönünden bakarsam zor
la İngilizce öğretiyorlar. 
Bence okulun eğitimi çok 

iyi. Hedefim; bu sene hazırlığı iyi bir İngi
lizce'yle gecmek ve bölümüme tam dona
nımlı geçmek istiyorum. 

Ramazan Öztürk 
Fen Fak .. Matematik 
Bölümü 2. Sınıf 

Sinema ve tiyatroda ye-
ni filmler ve oyunların 

sergilenmesini, devamsızlık 

konusunda hocaların biraz da
ha esnek olmalarını istiyorum. Üniversitemiz
de her şey gerçekten mükemmel yürütülüyor. 

Erhan Atabey 
İBF Basın Yayın 2. Sınıf 

B u fakültenin diğerlerin-

den farklı olduğunu dü
şündüğüm ve fakülte öğren
cilerinin teorikten çok pra

..,._ ... - tiğe ihtiyaç duyduğunu dü-
şündüğümden dolayı, bu yıl aktif olarak 

pratikte bir şeyler yapmayı düşünüyorum. 

Ramazan Kiyat 
TOİYO 2. Sınıf 

Y
eni öğretim yılında 

arkadaşlarla güzel va-
kit geçirmeyi ve düşen orta
lamamı yükseltmeyi umuyo-

Hakan Sezerel 
Yönetim Ve Organizasyon 

Yüksek Lisans 1. Sınıf 

Yeni öğretim yılında, bir 
yandan sınıfı geçmek 

hedefini güderken, diğer yan
dan da öğrenci kulübü faali
yetlerini devam ettirmek niye

tindeyim. Tiyatro Kulübü'nde bu sene de bir 
oyun çıkarıp dünya hakkındaki görüş ve al
gımızı sahnede gerçekleştirmek istiyoruz. 
Tüm arkadaşları tiyatro kulübüne bekleriz. 

Anadolu Haber Sahibi: 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
Rektör Prof. Dr. Engin ATAÇ 

HAFTALIK İLETİŞİM GAZETESİ 
ISSN 1302-0005 Genel Yayın Yönetmeni: 

Basım Tarihi: 08.11.2005 Sayı:346 Prof. Dr. Haluk GÜRGEN 

İİBF İşletme 2. Sınıf 

Y eni öğretim yılındaki 
hedefi iki yabancı dil 

öğrenmek, bilgisayar öğren
mek. Yeni öğretim yılında 
Anadolu üniversitesine bağ

lı dil kurslarının açılmasını istiyorum. 

GSF İç Mimarlık 1. Sınıf 

Geçen sene hazırlık sınıfı 
benim açımdan yorucu 

ve birazda sıkıcı geçti. Şu 
an bölümümdeyim ve bu 
yıl tek hedefim alanımda 

başarılı olmak. En azından İngilizce ha
zırlık gibi istemediğim bir durumla uğraşmak 
zorunda değilim.Bu yüzden bölümümde çok 
daha başarılı olcağıma inanıyorum. 

İİBF İşletme 2. Sınıf 

A nadolu Üniversitesi'ne 
yakışır yenilikler istiyo

ruz. Bunlurın bilimsel, sa
natsal ve sosyal konularda 
olmasını istiyoruz. Sinema 

Anadolu'nun vizyona yeni giren filmleri de 
yayınlamasını diliyoruz. Üniversitemiz sanat 
ve bilim üniversitesi olma işlevini yerine ge
tirmektedir. Bu çalışmaların daha da ilerle
mesi en büyük dileğimizdir. Dünyada ses ge-· 
tirecek bir üniversiteye sahip olmaktan gurur 
duyarız. Rektörlük seçimlerinde umarız ki 
değerli hocalarımızdan en başarılı olacak ve 
üniversitemizi bir adım daha ileriye götüre
cek aday galip çıkar. Ayrıca okulumuzda Go 
kulübü istiyoruz.(Japonların ve Çinlilerin ef
sanevi oyunu) Devamsızlıkların sınırsız olma
sı dileğiyle. 

İBF Basın Yayın 
RHİ 3. Sınıf 

B u öğretim yılında öncelik
le derslerde başarılı ol-

mak, iyi bir staj ve mümkün
se yaz tatil inde yurt dışına 

gitmek istiyorum. Stajı RHi bölümün
de yapmak istiyorum. Staja önem veriyorum 
çünkü gelecek yıl mezun olduğumda, deneyi
min önemli olacağını bilyorum. Bunun dışında 
master yapmak için dil kursuna başlayacağım. 
Ayrıca öğrencilik hayatım boyunca üniversite
nin tüm olanaklarından faydalanmak istiyorum. 

Ayşegül Yavuz 
ESYO Endütriyel 
Tasarım 4. Sınıf 

O kulumu bitirmeme sade
ce 4 ay kaldı. Bu du

rumda ilk hedefim; bu süre 
içerisinde yapacağım "Bitir

me Projesi"ni en iyi şekliyle tasarlamak ve 
bu dönem sonu proiemi gerçek hayata yan
sıtmak. Bu arada katıldığım tasarım yarışma
sında da derece almayı ümit ediyorum. 

Yazı İşleri Müdürü: 
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN 

Haber Merkezi Müdürü : Uzm. Ufuk TÖZELİK 

-

Fen Fakültesi Fizik 
Bölümü 3. Sınıf 

Bu öğretim yılında kendi 
gelişimim için gerekli olan 

.lıııli~'.:al- bilimsel materyallerden yarar-
lanıp bölümde daha verimli 

hale gelmeyi istiyorum. Ayrıca bu verimlilikte 
hocaların da payı olduğu düşünülürse , hoca-öğ
renci ilişkisi rutinden kurtulup daha verimli ha
le gelmeli diye düşünüyorum. 

Kerem Sevim 
Hamlık 

Bu sene hedeflerim çok bü
yük. Hazırlıktaki ikinci se

nemdeyim. Geçen sene talihsiz 
olaylardan dolayı başarılı ola
madım. Bu beni olumsuz yön-
de etkiledi tabiiki. Ama şu an

da kendimi toparladım ve başarılı olacağıma 

inanıyorum. Okul etkinliklerinde geri kalmak 
istemiyorum. Elimde güzel imkanlar var ve 
umarım bu imkanları en iyi şekilde değerlendi
ririm. 

Hukuk Fakültesi 1. Sınıf 

Yeni eğitim öğretim yılında 
sınıfımı geçmek istiyorum. 

[Pek görünmese de] Okula ye
ni geldim. Daha ısınamadım. 
Kiraların düşmesini istiyorum. 

Yunus Emre Özbay 
Hukuk Fakültesi 2. Sınıf 
Yeni eğitim yılımızda kendi 

bölümüme bağlı olarak başarı
lı olmak ilk ve en önemli 
hedefim. Ayrıca üniversitemi
zin bize sunduğu imkanlardan 

faydalanmak ise ikinci hedefim. 

Duygu Demirel 
İBF STV 4. Sınıf 

Hayatı senaryosunu benim 
yazmadığım bir oyun ola

rak düşünürsem ve başrole 

kendimi koyarsam, 2006 Ha
ziran 'da eğitim hayatımla ilgi

li perdeyi kapatacağım. Ancak hemen arkasın-
dan mekanı ve diğer oyuncuları bilmediğim bir 
oyun başlayacak ve perdeleri bir kez daha aça
cağım. İstediğim tek şey başarılı bir oyun sah
nelemek. Yüzüme takacağım herhangi bir mas
ke olmadan, kendimi ortaya koymak. Perdeler 
ne zaman kapanır onu bilmiyorum 

İBF STV 4. Sınıf 

O•· zellikle İletişim Fakülte
si 'ne gelen öğrencilerin 

özel yetenekle alınmasını ve 
daha donanımlı olmalarını is
tiyorum. 

Anadolu Ünive~itesi Basımevi'nde 5000 adet basılmı}tır. 
Anadolu üniversitesi, Yunusernre Kampusü, 

Vakıf Bina~ı, 26470 Eskişehir 
Tel: 0-222-335 05 80 / 179-0 Faks: 0-222- 330 74 40 

E-posıa: haber@anadolu.edu.tr 
Web: www.ahaber.anadolu.edu.tr 
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ulans için önce 112 
Acil durumlarda Mavi Hastane'den değil 112 Hızır Acil 

Servis'ten ambulans istenmesi gerekiyor. 

A
cil durumlarda kullanı
labilecek donanıma sa
hip ambulanslar sadece 
112 Hızır Acil Ser-

vis ' ten temin ediliyor. Burada-
, ki ambulanslar 24 saat doktor 

ve hemşirelerinde bulunduğu 

bir ekiple, acil durumlara 
müdahale edebilecek şekilde 

bekliyor. Üniversitemiz Hasta
nesi 'nde bulunan ambulanslar 

ise sadece hasta nakli için kulla-
nılabiliyor. 

Konuyla ilgili bilgiler veren Mavi Has
tane Başhekimi Op. Dr. Turgut Kutlu üniversite

mizde bu konuda yanlış anlamaların olduğunu, ambu
lansların ilk olarak hastaneden istendiğini ve sonuç 

1 

alınamadığında hastanenin ambulans temin etmemekle 
ya da gecikmekle suçlanabildiğini söyledi. Kutlu, has
tane bünyesinde hizmet veren ambu l ansların Hastane
ler İşletme Yönetmeliği gereğince sadece hastaneler 
arası hasta nakli için kullanıldığını, olağanüstü haller
de ise İl Sağlık Müdürlüğü 'nün talimatları ile hizmet 
verdiklerini belirtti. Bu nedenle üniversite içinde veya 
dışında mensuplarımızın karşılaştıkları acil durumlarda 
öncelikle 112'den ambulans istemeleri gerektiğini ifa
de eden Başhekim, buradan sonuç alamadıkları takdir
de hastaneden ambulans istenebileceğini vurguladı. 

Üniversitemizin ikisi Yunus Emre Kampusü'nde ol
mak üzere dört ambulansa sahip olduğunu söyleyen 
Kutlu. ancak hastanemiz ambulanslarının acil durum
lara müdahale edebilecek kapasitede olmadığının altını 
çizdi. 

Kemal TAŞÇlOGLU Op. Dr. Turgut Kutlu 

SIMED 4. yaşını kutladı 
Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Mezunları Derneği kuruluşu

nun dördüncü yılını kutladığı gecede mezunlarını buluşturdu. 

Endüstriyel 
tasarımcılardan 
uluslararası stand 
Endüstriyel Tasarım Bölümünün gerçekleş
tirdiği çeşitli atölye çalışmaları ve projeler, 
İstanbul "Design Week" uluslararası tasa
rım fuarında video olarak sunuldu. 

E
ndüstriyel Sanatlar Yüksekokulu 
Endüstriyel Tasarım Bölümü 24 
Ağustos-02 Eylül 2005 tarihleri 

arasında' bır atölye çalışması gerçek
leştirdi. Mımar ve Tasarımcı Yılmaz 
Zenger tarafından gerçekleştirilen çalış
maya Endüstriyel Tasarım Bölümü bi
rinci ve ikinci sınıf öğrencileri katıldı. 

Konusu "İstanbul ve Su" olan çalış
mada öğrenciler, kavramsal projeler 
yürütüp, proje sürecine dair yeni karn
nımlar elde etti. Yapılan çalışmanın so
nuçları ise video olarai- görselleştırile

rck, 13-20 Eylül 2005 tarihlerı arasın
da, İstanbul "Design Week'' uluslarara
sı tasarım fuarında, bölümünün açmış 
olduğu standda sunuldu. Kavramlar 
çerçevesi "Su Kenti İstanbul, Islak Pa
zar Yeri Haliç" olarak tanımlanan ve 
lstanbul füki Galata Köprüsü/Balat'da 
gerçekleştirilen fuarda. endüstriyel tasa
rımın yanı sıra moda, yemek, grafik 
gibi tasarımın diğer disıplinlerıni de 
konu alan konferanslar. paneller, semi-

nerler, yarışmalar, sergiler, interaktif 
showlar. workshoplar ve diğer temalı 
etkınlikler de yapıldı. 

Küraıörlüğünii Yılmaz Zenger'in üst
lendiği fuara bu alandaki büyük firma
lar. serbest tasarımcılar ve çeşitli üni
versitelerin tasarını bölümleri de katıl

dı. Etkınlikte üıuversitemiz Endüstriyel 
Tasarım Bölümü öğrencilerinin dönem 
içıncle yaptıkları projeler ve bölümde 
yapılan diğer atölye çalışmaları da vi
deo gösterimi olarak sunuldu. 

İsmail İLKSEL VI 

A
nadolu Ünivers_iıesi Sivil Havacılık Mezun
ları Derneği (SIMED) günü kuruluşunun 4. 
yıl dönümünü Antalya Tat Beach Go lf 

Otel 'de coşkuyla kutladı. 
Corendon Airlines sponsorluğunda gerçekleştiri

len geceye sektörde çalışmakta olan mezunlar ile 
çok ayıda davetli katıldı. Geceye katılan mezun
lar yoğun bir yaz sezonunun ardından hasret gi
dererek gönüllerince eğlendiler. Ayrıca 2. Me-

zunlar gecesi olma özelliğini de taşıyan buluşma 
havacılık sektöründeki Sivil Havacılık mezunları
nın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek ama
cıy la gerçekleştirildi. 

Dernek aynı amaçla birincisi Eskişehir'de ger
çekleştirilen etkinliği geleneksel haline getirilme
si için üçüncüsünün önümüzdeki yıl İstanbul'da 
yapılmasnı planlıyor. 

Kemal TAŞÇlOĞLU 

Anadolu TOJET konferansında 
A

na teması Uzaktan Eğitim 
olan 5. Eğitim Teknolojı
leri Konferansı 21-23 Ey

lül tarihlcrı arasında Sakarya 
Üııiversitesi'nde yapıldı. Konfe
ransa üniversitemiz öğretim ele
manları bildirileriyle katılırken, 

Açıköğretim Fakültesi de bir 
stand açarak uzaktan eğitim ko
nusundaki çalışmaları konusunda 
katılımcıları bilgilendirdi. Üç 
gün süren konferansta üniversite
miz standı öğrenciler ve öğretim 
elemanlarından büyük ilgi gördü. 
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Anadolu Haber 

Yeni bir başlangıç ... 

A
nadolu Üniversitesi 2005-2006 öğ
retim yılına, her öğretim yılının 
açılışındaki heyecanıyla yeniden 

başladı. .. 
1958'den beri Eskişehir'de Türk yük

seköğretimine katkıda bulunan ve çok 
önemli projelere imzalar atan üniversite
miz, 1982 yılında EİTİA, DMMO, Ec
zacılık, Eğitim Enstitüsü okullarıyla 

Anadolu Üniversitesi adını aldı. 
Prof. Dr. Orhan Oğuz'un yoğun gay

retleri ile Eskişehir'de üniversite kurul
ması yolunda atı lan adımlar, daha sonra 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 'in çalışma
ları ile gerçekleşti ... 

Anadolu Üniversitesi'nin 1992'de Af
yon ve Kütahya'da 1993 yılında da Es
kişehir'deki bazı fakülte ve yüksekoku
larının ayrılmasıyla, Eskişehir Osmanga
zi, Kütahya Dumlupınar ve Afyon Ko
catepe Üniversiteleri kuruldu ... 

Anadolu Üniversitesi'nin 1998'de rek
törlük görevini devralan Prof. Dr. Engin 
Ataç, üniversitemizin sürekli gelişimini 
devam ettirerek üniversite olarak birçok 
"ilk"e imza atılmasını sağladı. 

Prof. Dr. Engin Ataç'ın 8 y ıllık rek
törlüğü süresince üniversitemiz, dünyanın 
10 mega üniversite arasında yer alırken, 
öğrenci sayımız I milyonu aştı. 

Öğretim elemanlarımıza döner serma
ye katkısı ile yurtiçi ve yurtdışı sempoz
yumlara geniş yelpazede katılım sağlan
dı. 

Üniversitemiz, araştumaları da destek
leyerek 1998-2004 arasında maddi des
tek verilen araştırma sayısı 367 olarak 
gerçekleşti. 

Anadolu Üniversitesi kütüphane hiz
metlerine de ağırlık verdi ... Kitap sayısı 
200 bine yaklaşırken, çevrimiçi hizmet
leri de hergeçen gün ağırlık kazanmaya 
başladı. 

Üniversitemiz matbaası, gece gündüz 
demeden AÖF kitapları başta olmak üze
re milyonlarca kitabı bastı ve öğrencile
riyle buluşturdu. 

Anadolu Üniversitesi, Aralık ayında 
bir seçim yaşayacak; rektörlük seçimle
rini yapacak ... 

Prof. Dr. Engin Ataç'ın ikinci dönem 
rektörlük görevi Aralık ayının son günü 
bitiyor ... 

Prof. Dr. Ataç, bundan sonra Yükse
köğretim Kurulu üyeliği ile Türk yük
seköğretimi için çalışmaya devam ede
cek ... 

Rektör Ataç'a bundan sonraki görevin
de de başarılar diliyoruz ... 

* * 
Anadolu Üniversitesi rektörlük seçim 

atmosferine girdi ... 
Aralık ayında yapılması planlanan rek

törlük ~eçimlerinin, üniversitemizin de
mokratik, laik, akademik ve evrensel de
ğerlere saygılı bir ortamda gerçekleşece
ğine inancımız tam-
dır ... 

Üniversitemi
zin yeni dönem 
açılışının hayırlı 

ve uğurlu ol
masını 

di liyo
ruz ... 

S e V -

giyle 
k a -

lın ... 

Mandal'a girişimcilik ödülü 
MMF Dekanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TOYP Türkiye Şubesi'tarafından düzen
lenen "Türkiye'nin 1 O Başarılı Genci Yanşması'nda birincilik ödülü aldı. 

D
ünya Genç Liderler ve Gi
rişimciler Derneği (TOYP) 
Türkiye şubesinin ! !.sini 
düzenlediği "Türkiye'nin 10 

Başarılı Genci Yarışması" sonuçlan
dı. 10 kategoriden oluşan yarışmada 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi De
kanı Prof.Dr. Hasan Mandal "Fen 
ve Teknik Gelişme" kategorisinde 
birinciliğe layık görüldü. Mandal 
ödülünü 30 Eylül Cuma günü ger
çekleştirilen törenle aldı. 

Prof.Dr. Hasan Mandal , Kore'de 
yapılacak olan "Dünya 'nın 1 O Ba
şarılı Genci Yarışması"nda da ülke
mizi aynı alanda temsil edecek. 

Şeyda DALGIÇ 

Geleceğin mimarlarından 

iki sergi Mimarlık Bölümü öğrencileri çalışmala
rı ve "Nemetschek Academy Yarışması" 
sergileri, 7 Ekim Cuma günü açıldı. 

Anadolu Üniversitesi Tasa
rım Kulübü ve Mimarlar 

Odası Eskişehir Şubesi tarafın

dan düzenlenen sergi Mühen
dislik Mimarlık Fakültesi Mi
marlık Bölümü öğrencilerinin 

çalışmalarını ve Nemetschek 
Academy yarışmasında yer 
alan projeleri bir araya getirdi. 
3-7 Ekim Mimarlık Haftası et
kinlikleri kapsamında gerçek
leştirilen serginin açılışında 

serbest mimarlar, Osmangazi 
ve Anadolu Üniversitelerinin 
öğretim elemanları ve mimar 
adayları buluştu. Fakülte De
kanı Prof. Dr. Hasan Mandal 
etkinliklerin devam edeceğini 

ve bu tür etkinliklerin öğrenci
lerin hem kişisel hem de mes
leki gelişimlerini hızlandırdığı-

nı belirtti. Her iki sergi de, 
Mimarlık Bölümü Sergi Ho-

!ünde 1 O gün boyunca ziyare
te açık kalacak. 

Mandal ödüllerine bir yenisini 
ekledi. 

ÖĞRENCİLER SERGİYİ 
YARARLI BULUYOR 

Hatice Çelebi 3. Sınıf 

Okulda projelerin 
sergilenmesi çalıştı

ğımız projelerde bize 
katkısı oluyor. Genelde 
aynı konular çalışıldı

ğından nasıl bir yol iz
lediklerini gözlüyoruz. 
Bazı yapı projelerini de 
inceleme fır atımız olu
yor. 

Hüseyin Kırbaş 4. Sınıf 

O•• zellikle bu fakülte
de öğrenci projele

ri sergiliyorlar. Dışar

dan hocalar ve bazı 

mimarlar gelip görü
yor. Yarışmalarda de
rece alıyoruz. Hem ka
riyer açısından hem de 
kişinin kendine güveni 
açısından gayet olumlu 

buluyorum. Her şey çok güzel bence. 
Siz kendi bölümünüzde kafanızda bir 
şeyler tasarlıyorsunuz ve sergiliyorsu
nuz. Bu da mesleğinizi en iyi şekilde 
yaptığınızın göstergesi. Burada yaklaşık 
300-400 öğrenci varsa 15-20 tane ser
gilenen proje var. Herkesin projesini 
sergilemiyorlar. Zor bir bölüm. Etkinlik 
açısından bakarsak gayet olumlu. Bu 
etkinlik bizim için uygun bir adım ola
cak. Diğer fakültelerden gelen öğrenci
ler ve hocalarla iletişim kurabilmek gü
zel. İlerdeki iş hayatımız açısından da 
elverişli bir etkinlik olduğunu düşünü
yorum. 

DİLKOM'dan kekemelik 
terapisi semineri 

A
merika Birleşik Dev
letleri 'nin Batı Virjin
ya Üniversitesi'nden 

Prof. Dr. Kenneth St. Louis 
Dilkom 'un düzenlediği se
minere konuşmacı olarak 
katıldı. Speech Pathology 
and Audiology Bölümü'nde 
çalışmalarını sürdüren Prof. 
Dr. Louis'in verdiği seminer 
22-23 Eylül günlerinde Dil 
ve Konuşma Bozuklukları 

Terapi Merkezi'nde gerçek
leşti . Konusu "Kekemelik 
Terapisi" olan etkinlikte 

Seminere Batı Wirjinya Üniversitesi'nden 
Prof. Dr. Louis konuşmacı olarak katıldı. 

Prof. Dr. Loui , akıcı ko
nuşmayı etkileyen faktörler 
ve çocuklar ile yetişkinlerde 
gözlenen kekemelik ve hız
lı konuşma davranışlarının 
nedenleri üzerinde durdu. 

İki gün süren seminerde 
okul öncesi ve okul çağı 
çocuklarının terapisinde ba
şarılı olmak için gereken 
yaklaşımları anlatan Prof. 
Dr. Kenneth St. Louis, akı
cı konuşmayı sağlama tek
nikleri ve kekemelik davra
nışlarının giderilmesi konu-

sundaki farklı yaklaşımları 
da üniversitemizin yüksek 
lisans öğrencileri ve tera
pistleri ile paylaştı. Daha 
önce 1966-1968 yılları ara
sında Türkiye'ye gelerek ve 
Denizli'nin Akköy ve Bo
lu 'nun Dörtdivan ile Aşağı 
say ık köylerinde barış gö
revlisi olarak ça lı ştığını be
lirten Prof. Dr. Kenneth St. 
Louis, Anadolu Üniversitesi 
ve DiLKOM'u da çok be
ğendiğini söyledi. 

İsmail ILKSELVI 
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Tiyatro Anadolu perde açıyor 
Anadolu Üniversitesi tiyatro topluluğu Tiyatro Anadolu, 11 Ekim Salı günü 
ilk kez geçen sezon sergilediği Hırsız adlı oyunu ile perdelerini açacak. Top
luluğun bu yıl repertuarma kattığı yeni oyunu ise Yangın Yerinde Orkideler. 

T
ürkiye'deki ilk ve tek pro
fesyonel üniversite tiyatrosu 
olan Tiyatro Anadolu, 11 
Ekim Salı günü perdelerini 

açıyor. J 993 yılında kurulan Ti
yatro Anadolu, 1999 yılından bu 
yana kendine ait profesyonel kad
rosu, kendi mekanları ve zengin 
repertuarıyla tiyatro tutkunlarıyla 

buluşmaya devam ediyor. 
Tiyatro tekniği olarak tamamen 

kurum bünyesindeki atölye ve di
ğer teknik birimlerin olanakların
dan yararlanan topluluk, bugüne 
kadar Kader Kısmet Oyunu 
(1999-2000), Peynirli Yumurta 
(1999-2000), Zamazingo (2000-
2005), Gözlerimi Kaparım Vazife
mi Yaparım (2000-2001), J. Fa
ust-Büyüklere Masallar (2000-
2003), Eski Fotoğraflar (2000-
2001 ), Keşanlı Ali Destanı (2001-
2002), Biedermann ile Kundakçı
lar (2001-2002), Fırtına (2002-
2003), Melekler Şehri (2003-
2004), Kökler (2003-2004), Kuru 
Gürültü (2004-2005), Midasın Ku
lakları (2004-2005), Körayak 
(2004-2005) ve Hırsız (2004-
2005) olmak üzere toplam 16 
oyunu sahneye taşıdı. 

Tiyatro tarihinin birçok önemli 
başyapıtını sahnelemenin yanı sıra 
bazen varolan metinlerden yola çı
kan bazen de kendi metinlerini 
oyuna dönüştüren Tiyatro Anado
lu, yeni ve özgün önerileriyle du
rağan tiyatro anlayışının duvarları
nı yıkmaya devam ediyor. Toplu
luğun oyuncu kadrosunu ise çok 
sayıda tiyatro oyununda yer almış 
ve sanatsal çalışmalarının yanı sı
ra akademik çalışmalarını da sür
dürmekte olan Enis Yıldız, Nazan 
Yerli, Aylin Aydoğdu, Ümit Ay
doğdu, Arif Pişkin, Burcu Ergene
kon, Gökhan Soylu, Polat Bilgin, 
Süleyman Karaahmet ve Ezgi Uz
şen oluşuyor. Ülkemizdeki öde
nekli ve özel tiyatrolardan farklı 
bir yapılanma modeli ile öne çı-

kan Tiyatro Anadolu, kampusten 
kente ve tüm ülkeye yayılan se
yirci talebiyle bu sezonda da her 
Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cu
martesi günü sanatseverlerle buluş
maya devam edecek. 

Sahnede "Hırsız" var 

Yılda yaklaşık 30 bin sanatse
veri tiyatro ile buluşturan ve se
yirci profilinde özellikle üniver
sitemizin öğrencilerini hedef alan 
topluluk bu sezona ise Hırsız ad
lı oyunla merhaba diyor. 

Eric Chappell tarafından yazı
lan, Ümit Aydoğdu'nun yönet
menliğini üstlendiği ve giderek 
belirginleşen toplumsal çürüme
ye, bir hırsızlık olayı çerçevesin
de bulvar komedisi türünün eğ
lendirici tarzıyla mercek tutan 
Hırsız, sezon boyunca dönüşüm
lü olarak sahnelenecek. 

HIRSIZ 

11 EKİM SALI 20.00 
12 EKİM ÇARŞAMBA 20.00 
13 EKİM PERŞEMBE 20.00 
18EKİM SALI 20.00 
19EKİM ÇARŞAMBA 20.00 
20 EKİM PERŞEMBE 20.00 
25 EKİM SALI 20.00 
26 EKİM ÇARŞAMBA 20.00 
27 EKİM PERŞEMBE 20.00 

Tiyatro Anadolu, yeni sezonda 
repertuarına Türk Tiyatrosu 'nun 
önemli yazarlarmdan olan Mehmet 
Baydur'un bir oyununu da ekliyor. 

ğini üstlendiği "Yangın Yerinde 
Orkideler" isimli tiyatro oyunu ise 
22 Kasım 2005'ten itibaren tiyat
ro tutkunlarıyla buluşacak. 

Gökhan Soylu 'nun yönetmenli- lsmail ILKSELVİ 

Okuma 
Köşesi 

Ahmet CEMAL 

BiR FUARIN ARDINDAN ... 

G
eçtiğimiz günle~de İstanbul'da 
bir kitap fuarı daha geride kal

dı. 

Bir zamanlar, İstanbul Kitap Fuarı 
Tepe başı 'oda açılırken, kitapseverler 

için gerçekten bir 'olay'dı. Çünkü 

kentin Avrupa yakasının neredeyse 

tam ortalık yerindeydi, ve oralardan 

geçen herkesin bu fuara 'yolu düşer

di', yani fuara 'ayrıca gitmek' diye bir 

durum, neredeyse söz konusu değildi. 

Üstelik Tepebaşı 'na fazla uzak olma

yan yerlerde çalışanlar için öğlen tati

li veya iş çıkışı bile, kitap fuarını zi

yaret etmek için bir 'vesile' olabiliyor

du. 

Epey zaman önce İstanbul Kitap Fı

uarı, Beylikdüzü denilen yerdeki yeni 

ve 'modern' sergi mekanına taşındı. 

Ne kadar İstanbul sayılabileceği bile 

kanımca tartışmalı olan bu yeni meka

na ulaşıp kitaplara kavuşabılmek de 

ansızın iki koşula bağlanmış oldu: Git

mek isteyenin kendi arabasının olma

sı, ya da fuar yönetimince tahsis edi

len servis araçlarını yakalayabilmesi . 

Artık neresinden bakılırsa bakılsın, 

İstanbul'un trafik koşullarında kitapse

verlerin yaklaşık iki saatlik bir yolcu

luğu göze almaları gerekiyordu. 
O günden bu yana Kitap Fuarı, ara

larında benim de bulunduğum kimile

ri için bir hayale dönüştü. 

Bilindiği gibi, İstanbul Kitap Fuarı 
başladığından bu yana tanıtım amaçla

rının yanı sıra, satış amaçlıdır. Yani 

fuara katılan yayınevleri, fuardaki 

standlarında aynı zamanda satış da ya

parlar. Hatta çoğu yayınevi için bu 

durum, hiç olmazsa yılda bir 'nakit 

açıklarını' örtmek için bir fırsattır da. 

Ama bu satış amacının tam olarak 

gerçekleşebilmesi için, fuarın kolay 

ulaşılabilir bir yerde olması elbette ön

koşuldur. 

Son zamanlarda İstanbul Kitap Fu

arı'nın amaçlarını ne ölçüde gerçekleş

tirebildiği konusunda çelişkili haberler 

geliyor. Her şeyden önce, son yıllarda 

orta ve küçük ölçekteki kimi yayınev

lerinin 'artık değmediği ' gerekçesiyle 

fuara katılmadıkları bir gerçek. Ayrıca, 

olumlu bir gelişme olarak, son yıllar

da kent içersindeki kitapçı dükkanları

nın say ısı da epey arttı. Dolayısıyla 

kitap meraklıları, hem yeni yayınları 

görebilme, hem de kitap satın alabil

me amaçlarını kentin çok uzak bir kö

şesine yolculuk yapmak zorunda kal

maksızın da gerçeldeştirebiliyorlar. 

Batıda böyle kitap fuarları genelde 

satış amaçlı değildir. O fuarların ağır

lık noktası, çeşitli telif anlaşmaları için 

tarafların bir araya getirilmesi ve yeni 

yayınların tanıtımı amaçları üzerinde 

toplanır. Satış işlemleri ise kentlerdeki 

kitapçılara bırakılmıştır. İstanbul'da, 
sayısı gittikçe artan büyük kitapçı dük

kanlarının alıcıya taksit olanaklarını da 

sunmalarıyla birlikte, artık fuardan ' in

dirimli' kitap almak da e. ki çekicili

ğini yitirmiş durumda. 
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Asıl sorun zihniyette 
Yeni öğretim yılının açılış töreninde konuşan Rektö_r Prof. Dr. Engin Ataç, üniversitelerin maddi kaynak
ların her yıl daha da azalması nedeniyle zorluklar yaşadığını ancak daha da önemlisinin adeta üniversi
telerin iş yapmamaları için elini kolunu bağlayan zihniyetten kaynaklanan sorunlar olduğunu söyledi. 

T
ören her y ıl o l duğu gibi Ulu Önder Ata
türk'ün huzurunda baş ladı. Eski rektörlük 
binası önündeki Atatürk Anıtı'na Rektör 

Engin Ataç'ın çelenk bırakmasıyla başlayan 
tören, saygı duruşunun ardından Atatürk Kül
tür ve Sanat Merkezi'nde devam etti. Burada
ki tören , Büyük Ö nder Mustafa Kemal Ata
türk ile eğitim dünyam ı za emeğ i geçenlerin 
anısına gerçekleştirilen aygı duruşunun ardın

dan Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası 
ve Çok Sesli Gençlik Korosu ' nun seslendir
diği İstiklal Marşı ile başladı. Tören daha son
ra Şef Burak Tüzün yönetimindek i Anadolu 
Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nııı sunduğu 
dinleti ve üniversitemizi tanıtan kısa filmin 
gösterimiyle devam etti. Törene Merkez Ban
kas ı Başkanı Süreyya Serdengeçti, Eskişehir 
Valisi Kadir Çalışıcı, 1. Taktik Hava Kuvve
ti Komutan Yardımcısı Tümgeneral Korcan 
Pulatsü Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büylikerşen ve Cumhuriyet Baş
savcısı Gökhan Karabulut katıldı. 

Anadolu'nun Eskişehir'e katkısı büyük 
Törende konuşan Eskişehir Valisi Kadir Ça

lışıcı, Anadolu Üııiversitesi'nin kentimize de 
büyük katkıları o ld uğunu söyledi. Çalışıcı Tür
kiye ' nin en köklü eğitim kurumlarından biri 
olan Anadolu Üniversitesi ' nin Eskişehir ' de bu
lunmasının kent için büyük bir avantaj oldu
ğunu kaydetti . Eskişehir'de görev yapmanın 
kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu di
le getiren Vali Ça lı şıcı üniversiteler olmasay
dı Eskişehir ' in şu anki durumundan çok uzak 
olacağım vurguladı. 

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Ça
lı ş ıcı illegal örgütlerin hedef kitle olarak üni
versite öğrenci lerini seçtiklerine dikkat çeke
rek, "Biz bu konuda çok duyarlıyız, öğrenci
lerimizden de aynı duyarlılığı bekliyoruz. Bi
zim dönemimiz bu tür olayların acısını çok 
çekti. Amacımız sizlerin aynı acıları yaşama
sını engellemek" şeklinde konuştu. Bu olayla
rın sadece polisiye önlemlerle çözülemediğini 
belirten Çalışıc ı , top lumun duyarlı o l mas ı ge
rektiğini söyledi. 

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç üniversitelerin maddi kaynakların her yıl 
daha da azalması nedeniy le zorluklar yaşadı
ğını ancak daha da önemlisinin adeta üniver
sitelerin iş yapmamaları için elini ko lunu bağ
layan zihniyetten kaynaklanan sorunlar oldu
ğunu söyledi. İnsani gelişmenin sağlanabilme
sinin ancak eğitimle mümkün olduğunu vur
gulayan Ataç. Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı 'nın 2005 yılı raporuna göre ınsani 
kalkınma endeksi olarak Türkiye'nin bir ön-

Yeni akademik yılın ilk dersini ise Merkez Ban
kası Başkanı Süreyya Serdengeçti verdi. Öğretim 

elemanları ve öğrencilerin katıldığı ilk derste Serden
geçti, dolarizasyon ve ters dolarizasyon konusunda bil
giler verdi. Serdengeçti ülkemizin içinde bulundu
ğu durumla bağlantılı olarak özellikle "kısmi do
larizasyon" üzerinde durdu . Dersin ardından 

Rektör Prof. Dr Engin Ataç , Serdengeçti 'ye bir 
teşekkür plaketi sundu. 

kadar olan dönemi kısaca değerlendiren Prof. 
Dr. Engin Ataç, son birkaç yıldır yaşanan sı

kıntılara karşın tini versitemizdeki öğretim ele
manı sayısının her yıl arttığını ve bu yıl iti
bariyle 1732 'ye ulaştığını kaydetti. Ataç kre
dili sistemin de kısa bir sürede tüm fakülte 
ve yüksekokullarımızda uygulanabilir hale ge
tirildiğini belirtti. Ataç ayrıca yabancı dil eğ i

timin daha verimli bir düzeye ulaştırabilmek 
için 2000 yılında Yabancı Diller Yüksekoku
lu ' nun faaliyete geçtiğini ifade etti. Ataç. E v
rensel üniversite hedefi doğrultusunda ABD, 
Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere , Rusya 
ve daha bir çok ülkeden 26 yükseköğre tinı 

kurumuyla ikili anlaşmalar yapıldığını vurgu
ladı. 

HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 

Törende öğretim elemanları adına konuşan 

Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Ayşe Tülin 
Yürük ise Türkiye ' nin son dönemlerde de
mokratikleşme ve özgürleşme yolunda önem
li adımlar attığını belirtti. Ancak yine aym 
dönemde hem dünyada hem Türkiye 'de 
önemli boyutlarda güvenlik sorunlarının çık
tığını söyledi . Yürük, Bu sorunun özgürlük
lerin kısıtlanması yoluyla aşılabileceğine ili ş 
kin bir görüşün hem dünyanın en demokra
tik o lduğu varsayılan ülkelerinde hem de ül
kemizde önemli ölçüde taraftar bulduğunu ve 
güvenlik endişesi ile özgürlük sınırlayıcı ba
zı yasal düzenlemelere başlandığını kaydetti. 

ceki yıla I O sıra gerileyerek 94. sıraya düş

tüğünü belirtti. Türkiye'nin eğitime ulusal ge
lirden yeterince kaynak ayırmadığını kaydeden 
Engin Ataç, gayri safi milli hasılanın ya l nız

ca yüzde 3.7'sinin eğitime ayrıld ı ğını söyledi. 
Ataç ayrıca ülkemizde üniversitelerin mali 

A
çılış töreninde 
yapılan konuş

maların ardın

dan Anadolu Üniver
sitesi Hizmet Ödülleri 
de sahiplerini buldu. 
Sanat alanındaki ça
lışmaları ndan dol ay ı 

Endüstriyel Sanatlar 
Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Zehra Çoban-
ı ı 'ya 2005 Sanat 
Ödülü ve Güzel Sa
natlar Fakültesi Öğr. 
Gör. Cemalettin Yı l

d ı z·a 2005 Sanat 
Tqv ik Ödülü verildi. 
Öğretim elemanları
mız ödüllerini Rektör 
Prof. Dr. Engin 
Ataç'tan a l d ıl ar. 

yetersizliklerden ve mali mevzuattan kaynak
lanan sorunları olduğunu ancak üniversiteleri
mizin gelişmiş ülkelerle karşılaştırılırken bu 
nedenlerin dile getirilmemesinin büyük haksız
lık olduğunu ifade etti. 

Göreve başladığı 1998 yılından bu zamana 

Yürük "Oysa demokrasilerde toplumun gü
venliği ile bireyin özgürlüğü arasında bir çe
lişki o l mayacağı gibi birinin diğerine tercih 
edilmesi de mümkün değildir" diye konuştu . 

Demokrat ik bir toplumda ne özgürlüğün key
filiğe ne de güvenliğin zorbalığa varmaması 
gerektiğ inin altını çizen Yürlik, demokratik 
hukuk dev letinin teme l görevinin bireyin öz
gürlüklerini ku llanabilmesini güvence altına 

almak olduğunu söyledi . 

"Ne mutlu bizlere" 
Öğrenci ler adına kon uşan Eğitim Fakülte

s i 'nden Türküler Kartal ise eğitimin ulusal
dan evrensele genişlediği ve bilgi birikimle
rinin her zamankinden daha önem kazandığı 
bir evrende yaşadığımızı belirterek. günümüz
de teknoloji ile bilgi değişiminın akıl almaz 
bir hız l a geliştiğini söyledi. Üniversitemizin 
dünyanın saygın kurum l arı ndan biri olduğunu 
vurgulayan Karta l, öğrencileri için fark! ı ül
kelerde eğitim görme ve evrensel bireyler ol
ma olanağı sağladığını ifade etti. Türküler 
Kartal, "Ne mutlu bizlere ki, üniversitemizde 
hızla gelişen teknolojiye ve bilgı birikimine 
ayak uydurmamızı sağlayacak donanımlarımız 
var" dedi. 
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Hentbolcular turla döndü 
Bayan hentbol ta
kımımız İzlan-
da 'nın Stjarnan 
ekibini bir gol ave
rajıyla eleyerek 
Avmpa Kupa Ga
lipleri Kupası'nda 
3. tuııa yükseldi. 

A
nadolu Üniversitesi Bayan 
Takımı Avrupa Kupa Ga
lıpleri Kupası 2. Turunda 
İzlanda' nın UMF Stjarnan 

ekibı ile Gardabaer Spor Salo
nu ' nda 7 Ekim günü karşı karşıya 
geldi. Takımımız ilk yarıyı 19-18 
galip kapatmasına rağmen salondan 
39-34 mağlup ayrıldı. Bu karşılaş
manın rövanşı 9 Ekim günü yine 
aynı salonda oynandı. Ekibimiz ilk 
yarısını 18-13 galip bitirdiği müsa
bakadan 33-27 galip ayrılarak 1 
gollük averaj ile 3. tura adını yaz
dıran ekip oldu. 

Avrupa Kupa Galipleri Kupa-

sı 'nda 3.Tur kural arı 11 Ekim gü
nü Viyana'da çekilecek. 16 ekibin 
mücadele edeceği 3. turda takım
lar 8'erli iki gruba ayrıldı. Takı
mımız seribaşı olmadığı için kura
ya 2. torbadan giriyor. Takımımı
zın muhtemel rakipleri ise şunlar: 

Lokomotiv Zagrep (Hırvatistan) 

Horsens Handbold Klub (Dani
marka) 

ESBF Besancon (Fransa) 
TSV Bayer 04 Leverkusen (Al-

manya) 
Yaci NKSE (Macari tan) 
Gjerpa Handball Skien (Norveç) 
Sola HK (Norveç) 

CS Rapid Bükreş (Romanya) 
Avrupa Kupa Galipleri Kupa

sı'nda 3. tur ilk karşılaşmaları 7-8 
Ocak, rövanş müsabakaları ise 14-
15 Ocak tarihinde oynanacak. 

Taner AYYILDIZ 

Okçular hedefi 12'den vurdu 

Zirveye Anadolu tehdidi 
Futbol takımımız son iki haftayı galibiyetle kapatarak 
puanını 12'ye yükseltti ve üçüncü sıraya yerleşti. 

F tbol takımımız 5. hafta karşılaşmasında ise konuk ettiği Harb-işspor'u 
orlu geçen karşılaşmanın ardından 3-2 mağlup ederek puanını 12 'ye 

çıkarttı. Üniversite Sahası'nda 8 Ekim günü oynanan müsabakanın 19. 
dakikasında Erman sağ kanattan sıfıra inerek geriye ç ıkardığı topu Bülent 
düzgün bir vuruş ile fillere gönderdi. Ekibimiz 24. dakikada Erman'ın 25 
metreden attığı gol ile 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. 31. dakikada Harb-iş ata
ğında ceza sahası içınde Candaş'ın eline çarpan topu hakem penaltı olarak 
yorumladı. Alı farkı bire indirdi. 42. dakikada andaş'ın geri pasında ara
ya giren Engin, Özkan 'ın üstünden topu ağlara göndererek skora denge ge
tirdi(2-2). Karşılaşmanın 44. dakikasında antrenörümüz Ercüment Şahin ha
kem tarafından tribüne gönderildi. İlk yarı 2-2 eşıtlikle sona erdi. 

Karşılaşmanın 64. dakikasında Başar Anadolu'ya gabibiyeti getiren isim 
oldu. Karşılaşma sonrasında antrenörümü, Ercüment Şahin " Hakemler bi
ıim moralimizi bozmak için herşeyi yaptılar. Bır pozisyon sırasında verdik
leri yanlış karardan dolayı Allahım Yarabbim dedim diye beni tribüne gön
derdiler İkincı yarıdaki oynumuz ıle sonuca gittik" diye konuştu. Takımı
mız önümüzdeki hafta Fatihspor'u konuk edecek. 

Anadolu Üniversitesi Okçuluk Ta
kımı, Türkiye Okçuluk Şampiyo
nası'nda elde ettiği başarılı dere
celerini dört madalya ile süsledi. 

B 
üyükler Okçul uk Türkiye Şampiyonası 30 
Ey lül - 2 Ekim tarihleri arasında Erzurum 'da 
yapıldı. Yarışmaya Eskişehi r ilini temsilen 
katılan Anadolu Üniversitesi aldığı 4 madal

ya ile göğsümüzü kabarttı. Saliha Kırat, Kadriye 
Bayram, Gamze Bulgurcu ve E . Yüksel Erer'den 
oluşan Anadolu Üniversitesi Büyük Bayan Takımı 
Makaralı Yaylarda Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. 
İzzet Avcı, Okan Erer ve Melih Çetin'den kurulu 
Anadolu Üniversitesi Erkek takımı ise Türkiye ikin
ciliğini elde etti. Ferdi kategorilerde makaralı yay
larda Kadriye Bayram gümüş, Saliha Kırat i e bronz 
madalyaya uzandı. 

LİGDE LİDERLİĞİ 
ELE GEÇİRDİ 

A
nadolu Üniversitesi Bayan 
Hcııthol Takımı lnnir 
d~plasmanmda Büyük Şe

hir lklcdiycsi "ni farklı mağlup 
ederek liderliğe yükseldi. 

İı.ıııir Celal Atik Spor Salo
ııun·da 2 Ekim günü oynanan 
kar}ılaşnıada Anadolu Üniversi
tesi Bayan llcııthol Takımı, İı.
ınir B. Ş. Bclcdiycsi·ni 48-16 
geçere!; 2. hafta kar~ıla~ıııaları 

soununda averajla liderlik tahtı
na kuruldu. 

MASA TENİSÇİLER 
LİGE HIZLI GİRDİ 

T
ürkiye Bayanlar Masa Te
nhi Süper Ligi 8-9 Ekim 
günlerinde Adana'da yapı

lan karşılaşmalar ile başladı. 

Bayan masa tenisi takımımız 

ligdeki ilk maçında 8 Ekim gü
nü İstanbul DSİ 'yi 5-0 mağlup 
etti. Ekibimiz 9 Ekim günü de 
Bursa B. Ş. Beledi yes i'ni de 5-
0 geçerek lige harika bir giriş 
yaptı. Takımımız bundan sonra
ki hafta müsabakalarını 22-23 
Ekim günü Eskişehir'de oyna
yacak. Takımımız Eskişehir'de 

22 Ekim giinü saat 12.00'da F. 
Bahçe, 23 Ekim günü saat 
09.30'da Bursa DSİ Niliiferspor 
ve 14.30"da Denizli Gamateks 
ile karşılaşacak. 

Basketçilerin 
fikstürü belli oldu 

Erkek Basketbol Takımımız 
2005-06 sezonunda Türkiye 
Bölgesel 3. Ligi I Grubunda 

mücadele edecek. 22 Ekim günü 
başlayacak olan ligde basketçileri
miz ilk hafta Edirne Gençlik'i konuk 
edecek. 
Anadolu Üniversitesi Erkek Basket
bol Takımının Lig fikstürü 
1. Hafta 22.10.05 Edirne Gençlik 
Yunusemre Kampusü S.S 
2. Hafta 29.10.05 Bilecik Belediye 
Bilecik 
3. Hafta 12.11.05 Genç Banvitliler 
Yunusemre Kampusü S.S 
4. Hafta 19.11.05 Tek. Telekom 
Tekirdağ 
5. Hafta 26.11.05 Osmangazi Üni. 
Yunusemre Kampusü S.S 
6. Hafta 03.12.05 BOSCH 
Bursa 
7. Hafta 10.12.05 Yalovaspor 
Yalova 
İKİNCİ YARI FİKSTÜRÜ 
8.Hafta 24.12.05 Edirne Gençlik 
Edirne 
9. Hafta 07.01.06 Bilecik BLD. 
Yunusemre Kampusü S.S 
10. Hafta 21.01.06 Genç Banvitlller 
Bandırma 

11.Hafta 28.01.06 Tek.Telekom 
Yunusemre Kampusü S.S 
12.Hafta 04.02.06 Osmangazi Üni. 
Eskişehir 
13. Hafta 11.02.06 Bur. BOSCH 
Yunusemre Kampusü S.S 
14.Hafta 18.02.06 Yalovaspor 
Yunusemre Kampusü S.S 



3-9 Ekim 2005 Anadolu Haber Ya am 

Yeni akademik yıla keyifli başlangıç 

R 
ektör Prof. Dr. Engin Ataç ve 
eşi Prof. Dr. Beyhan Ataç, yeni 
eğitim-öğretim yılının başlaması 

dolayısıyla öğretim elemanlarına 3 
Ekim Pazartesi akşamı bir kokteyl 
verdiler. Öğrenci Kafeteryası'nda ger
çekleşen kokteyle öğretim elemanları 
ve eşleri katıldı. Yaz döneminin ar
dından yeniden biraraya gelen ko
nuklar bol bol sohbet etme imkanı 
bulurken, yeni akademik yıla moral 
depolayarak girdiler. Kokteyle İstan
bul'dan gelen ve önemli sanatçılarla 
çalışan Tanyeli Grubu da öğretim ele
manlarına keyifli saatler yaşattı. 


