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AnadoluHaber
2 fiubat Cuma

Emre Senan ‹llustrasyon Sergisi
Yer: Kütüphane ve Dokümantas-
yon Merkezi-Alt Sergi salonu

Saat: 09:00 - 17:00    

6 fiubat 2007 tarihine kadar

gezilebilir            
Güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi

Akademisyen

Görüflü

Üniversitelerde kalite fark›n›
marka m›, e¤itim mi belirler?       

2. SAYFADA

Ö¤renci 

Görüflü

Türk sinemas›n›n yükselifli
hakk›nda ne düflünüyorsunuz?    

8. SAYFADA18
44

04

Nail Payza Bask›resim 
Resim Sergisi
Yer: Kütüphane ve Dokümantas-
yon Merkezi-Alt Sergi salonu

Saat: 09:00 - 17:00      

23 fiubat 2007 tarihine kadar

gezilebilir            
güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi

Çizmeden Yukar› 
Karikatür Sergisi
Yer: E¤itim karikatürleri Müzesi

Saat: 09:00 - 17:00    

15 fiubat 2007 tarihine kadar

gezilebilir            
Karikatür Sanat›n› Uygulama

ve araflt›rma Merkezi

Sergi

Kütüphanemizde 2006
y›l›nda  ödünç verilen
toplam kaynak say›s›.

8 fiubat Perflembe

Klasik Müzik Konseri
Yer: AKM-Opera ve Bale Salonu

Saat: 20:00    

Anadolu Senfoni Orkestras›

Konser

9 fiubat Cuma

Sertifikal› Kalite E¤itimleri
Program›
Yer: Kongre Merkezi-K›rm›z› ve
Mavi Salon
Saat: 09:00 - 17:00                         
Kimyagerler Derne¤i ve Fen

Fakültesi 

E¤itim

Üniversite-sanayi iflbirli¤i-
ne yeni bir ivme kazand›r-
may› hedefleyen San-Tez
projesi, Eskiflehir Sanayi
Odas›’nda düzenlenen top-
lant›yla tan›t›ld›. 5. SAYFADA

‘Kitap Kardeflli¤i’ meyvesini verdi

Uzaktan e¤itimde

Anadolu Üniversitesi,
uzaktan e¤itim sistemi
bünyesinde gerçeklefl-
tirdi¤i “e-Sertifika Prog-
ram›” ve “Türkçe Sertif-
ka Program›” ile s›n›rla-
r›n› geniflletiyor.

yepyeni iki f›rsat

Fen Fakültesi’nden Arafl. Gör.
Ayça At›l›r, at›k sulardaki madde-
lerin yaratt›¤› kanser tehlikesini
ortadan kald›racak bir yöntem
gelifltirdi.              5. SAYFADA

At›k sulardaki
kanser riskine
çözüm

Arafl. Gör. Ayça At›l›r

‘San-Tez tarihi bir bafllang›ç’

MMF Çevre Mühendisli¤i Bölü-
mü’nde kat› at›klar›n daha düflük
maliyetle ve daha k›sa sürede top-
lanmas›n› sa¤layan bir proje gerçek-
lefltirildi.  3. SAYFADA

Kamu 
görevlileri 
lehine 
eflitsizlik yok

Rektör Yard›mc›s› ve Hukuk
Fakültesi Dekan› Prof. Dr Nüvit
Gerek, baz› maddeleri Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan iptal edi-
len Sosyal Güvenlik Yasas›’nda,
kamu görevlileri lehine eflitsizlik
bulundu¤u fleklindeki görüflü yo-
rumlad›.                  5. SAYFADA

Yasa herkesi
ilgilendiriyor

Sosyal Bilimler Enstitüsü ö¤-
retim üyesi Doç. Dr. Ufuk Ayd›n,
uygulanmas› alt› ay ertelenen
Sosyal Güvenlik Yasas›’nda iki
önemli sorunla karfl›lafl›ld›¤›n›
söyledi.                  5. SAYFADA

Prof. Dr. Nüvit Gerek:

Gönüllü Toplumsal Hizmet-
ler Kulübü’nün “Kitap Kardeflli-
¤i” kampanyas›, Ad›yamanl› il-
kö¤retim ö¤rencilerinin bir kü-
tüphaneye kavuflmas›n› sa¤la-

d›. Toplanan 800 kitapla Erikli
Köyü’nde kütüphane kuruldu.
Minik ö¤renciler ve okul yöneti-
mi kütüphaneye, kulübün ad›-
n› verdi. 3. SAYFADA

e-Sertifika programlar›
ile kiflisel geliflim ve kari-
yer olanaklar› sunulurken,
Türkçe sertifika program›
ile Türkçe ö¤renmek iste-
yenlere önemli bir f›rsat
yarat›lacak   4. SAYFADA

Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul ve
MMF Dekan› Prof. Dr. Hasan Mandal, 
San-Tez’i kamuoyuna tan›tt›lar.

Kat› at›klar›
toplamada
yeni yöntem

Almanya’da
düzenlenen
ticari mobil-
ya fuar›nda ESYO
ö¤rencilerinin tasar›m-
lar› büyük ilgi gördü.    6. SAYFADA

Fuarda
Anadolu 
rüzgar› 



niversitelerde fark yaratan e¤i-
timdir, çünkü marka e¤itimdir!

Üniversiteler hepimizin bildi¤i
gibi kendi içinde bulundu¤u top-
lum ve dünya için bilgi üreten,
araflt›rmalar yapan, bilgiyi sen-
tezleyen ve tüm insanlar›n yarar›-
na sunan kurumlard›r. Üniversite-
lerde yap›lan bilimsel, yöntemsel,
ders programlar›na ve çevreye yö-
nelik araflt›rmalar, gerek kendi ül-
kelerindekilerle ve gerekse dünya
çap›nda yap›lan araflt›rmalarla
sürekli rekabet içindedirler ve bu
nedenle de sürekli yenilenmeleri
ve bir bak›ma da kendilerini afl-
malar› gerekmektedir. Dünyan›n
neresinde olursa olsun her üni-
versiteden ö¤retim üyesi, teknolo-
ji ve yay›nlar yoluyla yeni yap›lan
araflt›rmalar› takip edip güncel
bilgiye ulafl›rsa, dünyadaki bütün
üniversitelerdeki ö¤retim eleman-
lar› ile ayn› konuma gelip onlarla
bilimsel anlamda bir rekabete gir-
me olana¤› yaratabilir. Bu anlam-
da ö¤renciler ve birer araflt›rmac›
olan ö¤retim üyeleri için üniversi-
telerin kütüphanelere yeni kitap
sa¤lama, teknoloji, bilgisayar ve-
ya baflka yollarla bilgiye ulaflmay›
kolaylaflt›rma, yurt içi ve yurt d›fl›
sempozyum, seminer, konferans,
kongreler veya çal›fltaylara bir su-
num ile veya dinleyici olarak ka-
t›lmay› destekleme gibi faaliyetle-
ri üniversitelerdeki e¤itim-ö¤re-
tim ve araflt›rma çal›flmalar›n›n
bir parças› ve kaç›n›lmaz bir ge-
reklili¤i olmaktad›r. Bu ba¤lamda
daha 10 veya 15 y›l önce teknolo-
jiye erken ve zengin bir flekilde
ulaflan, kütüphanesine güncel ki-
tap sa¤layan, ö¤retim üyelerinin
yurt içi ve d›fl› tüm faaliyetlerini
destekleyen yurt içindeki veya d›-
fl›ndaki üniversiteler marka olma-

ya bafllam›flken, flu anda tüm tek-
nolojik flartlar hemen hemen eflit
konuma gelmeye bafllad›¤›ndan
dolay› marka geri plana at›lm›fl,
üniversitelerde e¤itim ve araflt›r-
malar›n kalitesi ön plana ç›km›fl-
t›r.

E¤itim Fakültesi Yabanc› Diller
E¤itimi Alman Dili E¤itimi Anabi-
lim Dal› ö¤retim üyesi olarak ka-
t›ld›¤›m her uluslararas› toplant›-
da (Bulgaristan, Viyana, Salzburg,
‹sviçre, Almanya, Paris gibi) ve
Erasmus de¤iflim program› ile git-
ti¤im Avusturya’n›n Klagenfurt
üniversitesi’ndeki verdi¤im ders-
lerde flunun fark›na vard›m ki,
Anadolu Üniversitesi kaliteli e¤i-
tim ve araflt›rma imkanlar› sun-
maktad›r; kongre, sempozyum ve
seminerlere kat›l›mda ö¤retim
üyelerine sa¤lad›¤› her türlü des-
tek, bizim ö¤retim üyesi olarak di-
¤er dünya üniversitelerindeki ö¤-
retim üyelerinin kimi zaman  ula-
flamad›¤› bilgiye ulaflmam›z› ve
bilgiyi sentezleme özelli¤imizin
geliflmesini sa¤lam›flt›r. Bu an-
lamda üniversitelerde marka de-
¤il e¤itim fark yaratmaktad›r.
Çünkü tüm yukar›da söz ettikleri-
me ba¤l› olarak iyi e¤itim alan
mezunlar, üniversiteyi e¤itimleri
sonras› ö¤retmen, avukat, hakim,
mühendis, mimar, ressam, tercü-
man, iletiflim uzman›, psikolog,
doktor ya da bir devlet memuru
olarak en iyi flekilde temsil ede-
ceklerdir. Marka e¤itim demektir!
Bir üniversitenin dünyada popü-
ler olmas› ve iyi e¤itim vermesi de
bazen markaya götüren bir yol
olabilir.

Sahibi:
Rektör Prof. Dr. Fevzi SÜRMEL‹

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

Medya Merkezi Koordinatörü:
Doç. Dr. Ali Murat VURAL

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

Yay›n Editörleri:
Uzm. Ufuk TOZEL‹K

Arafl. Gör. Ça¤dafl CEYHAN

Görsel Yönetmen: 
Yard. Doç. Dr. Sibel ONURSOY
Ö¤r. Gör. Cemalettin YILDIZ

Tasar›m Uygulama:
Burcu ÜÇOK - A.Emre D‹NG‹L

ANADOLUHABER
Telefon: (222) 335 05 80 / 1790 

Faks: (222) 330 74 40 
E-Posta: haber@anadolu.edu.tr

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

ISSN 1302-0005           Anadolu Üniversitesi Bas›mevi’nde 5000 adet bas›lm›flt›r            Yay›n Türü: Yerel süreli yay›n             Cuma günleri yay›mlan›r              Bas›m tarihi: 2 fiubat  2007             Say›: 404

A K A D E M İ S Y E N  G Ö R Ü Ş Ü AnadoluHaber
Sayfa Editörü:
Arafl. Gör. Ça¤dafl CEYHAN2

niversitelerde marka anlay›fl›
ve marka yönetimi son y›llarda da-
ha fazla önem kazanan ve konu-
flulan bir kavramd›r. Bunun en
önemli nedeni, uluslararas›laflma
ve Dünya’ya aç›lmak denebilir.
“Üniversitelerin Küresel Ligi” uy-
gulamas› ve de¤erlendirmesi, üni-
versiteleri daha fazla rekabet ve
yar›flma ortam›na sokuyor. Özel-
likle, rekabete yönelik “ö¤renci
odakl›” bir üniversite anlay›fl›n›n
yayg›nlaflmas›, üniversitelerin
sundu¤u ifllevsel, sosyal ve duygu-
sal yararlar›n do¤ru biçimde alg›-
lanmas›n›n önemini öne ç›kart-
m›flt›r. Bu ba¤lamda marka; üni-
versiteye yönelik düflünceler,
inançlar ve tutumlar›n oluflmas›n-
da rol oynayan imajlar, duygular
ve deneyimlerin alg›lanmalar›n-
dan ak›lda kalanlar›n toplam›d›r.
Üniversitelerin markalar› onlar›n
verdikleri sözlerin, temel de¤erle-
rin, vizyonun anlat›m› olarak kim-
liklerden ve logolardan çok daha
ötede anlam  tafl›maktad›r. Özel-
likle, üniversitelerin stratejik plan-
lar› içerisinde yer alan de¤erler,
vizyonlar ve misyonlar ile olufltu-
rulan markan›n tutarl›l›¤›n›n sa¤-
lanmas› büyük bir öneme sahiptir.
Bunu sa¤layabilmek için;

• hedef kitlenin ihtiyaçlar›na,
beklentilerine ve özelliklerine uy-
gunlu¤u,

• rekabet edilen kurumlardan
olumlu yönde farkl›laflmay›,

• verilen mesajlarla, imajlarla
ve marka sözleriyle samimiyeti ve
do¤rulu¤u,

• kalplerde ve ak›llarda yer
edinmeyi

gerçeklefltirmek gerekmektedir.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, “e¤itimin
kalitesi mi, yoksa marka m›?” so-
rusu anlam›n› yitiriyor gibi görün-
mektedir. E¤itimin, araflt›rman›n
ve tüm faaliyetlerin hepsinin mar-
ka kavram› içinde düflünülmesi ve
de¤erlendirilmesi daha do¤ru bir
yaklafl›md›r. M.I.T, Stanford ve
Harvard gibi üniversiteler hem en
yüksek e¤itim ve araflt›rma kalite-
sine  sahiptir, hem de herkesin ör-
nek ald›¤› en  baflar›l› e¤itim mar-
kalar›d›r.

Aç›k ya da kapal› biçimde olu-
flan rekabetin sonucu olarak, üni-
versitelerin kendi farkl›l›klar›n› ve
üstünlüklerini markalar› ile ilet-
meleri söz konusudur. Böylece,
üniversitelerin temel ifllevleri ve
sunduklar› hizmetler varl›klar›n›
sürdürürken, bunlar›n paydafllara
iletilme ve sunulma yöntemleri
farkl› hedef kitlelerinin ihtiyaçlar›-
na göre yeniden düzenlenip
uyumlaflt›r›labilmektedir. Baflta
ö¤renciler olmak üzere tüm pay-
dafllar›n (ö¤renci aileleri, akade-
misyenler, çal›flanlar, mezunlar,
devlet ve ifl dünyas› gibi) üniversi-
te marka tercihleri, onlar›n de¤er-
leri ile sunulanlar›n özellikleri ara-
s›ndaki ba¤›n gücüne ba¤l›d›r. Bu
ba¤›n kurulmas›ndaki özellikler
aras›nda; bilimsel düzey, e¤itimin
düzeyi, girifl koflullar›, kampüs ya-
flam koflullar›, flöhret, imaj ve kay-
naklar gibi konular öne ç›kmakta-
d›r. Üniversitemiz aç›s›ndan ba-
karsak, temel de¤erlerimiz olan
evrensellik, insan odakl›l›k, yarat›-
c›l›k, giriflimcilik, güvenilirlik ve
mükemmellik konusundaki sözle-
rimiz ve davran›fllar›m›z› olufltu-
ran tutumlar›m›z, markam›z›n en
iyi yerlerde bulunmas›n› sa¤-
lamaktad›r. 

Üniversitelerde 
kalite fark›n› 
marka m›, 
e¤itim mi 
belirler?

Prof. Dr.

Yavuz Odabafl›

‹fiLETME FAKÜLTES‹

Ü 

Ü  
Doç. Dr.

Kadriye Öztürk

E⁄‹T‹M FAKÜLTES‹
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Karmakar›fl›k
Yer:Büyükflehir Belediyesi
Sanat ve Kültür Saray›
Saat: 18:00 
büyükflehir 

belediyesi

Tiyatro

4 fiubat Pazar

Yoga ve Meditasyon
Yer: Kongre Merkezi-Mavi
Salon
Saat: 12:00
Sa¤l›k Kulübü

Seminer

20 fiubat Sal›

Aflk›n Kar›n A¤r›s›
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Saat: 19:00   (KÜL199)
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

26 fiubat Pazartesi

Ayd›n Ayan Retrospektif
Resim Sergisi
Yer: Kütüphane ve
Dökümantasyon Merkezi-
Alt ve Üst Sergi salonu
Saat: 09:00-17:00
Güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi

22 fiubat Perflembe

Klasik Müzik Konseri
Yer: AKM-Opera ve Bale
Salonu 
Saat: 20:00   (KÜL199)
Anadolu Senfoni 

Orkestras›

Konser

27 fiubat Sal›

Fay Hatt›
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Saat: 19:00
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

Misafir
Yer: Tepebafl› Sahnesi
Saat: 20:00 
Di¤er gösterimler 7, 8 ve 9
fiubat 2007 tarihlerindedir.
büyükflehir 

belediyesi

Tiyatro

6 fiubat Sal›

Büyük Aflklar›n Sonuncusu
Yer: Tepebafl› Sahnesi
Saat: 20:00
Di¤er gösterimler 14, 15 ve 16
fiubat 2007 tarihlerindedir.
büyükflehir 

belediyesi

Tiyatro

13 fiubat Sal›

Minikleri
kütüphaneye
kavuflturdular

Bozüyük Meslek Yüksekokulu,
düzenledi¤i sertifika programlar›y-
la gençlere ifl bulmalar›n› kolaylafl-
t›racak nitelikler kazand›rmay›
amaçl›yor. 31 Ocak günü bafllayan
e¤itim, S›rüstü ve S›ralt› Seramik
Süsleme Yöntemleri, Serigrafi Bas-
k› Yöntemleri ve Sigorta Meslek Ele-
man› sertifika programlar›ndan
olufluyor. 

Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Müdürü Doç. Dr. Salim fiengel,
programlara kay›t yapt›rmak iste-
yen ö¤rencilerin baflvurduklar› ala-
na ilgi duyuyor olmalar›n›n önemi-
ne dikkat  çekerek, ilginin baflar›
oran›n› etkileyece¤ini söyledi. 

Doç. Dr. fiengel, meslek liselerin-
de ve düz liselerde okuyan ö¤renci-

lerden ve sektörde ça-
l›flanlardan gelen
baflvurularla e¤iti-
min kapsam›n›n
genifl bir taba-
na yay›ld›¤›-
n› ifade etti.
20 veya 25

kiflilik s›n›flar halinde verile-
cek e¤itimde, özellikle sigor-
ta meslek eleman› bölü-
münde bilgisayarl› ve uygu-
lamaya dayal› bir program

yürütülecek. 
Toplam 36 saat sü-

recek olan e¤itim
program› Bozü-
yük Meslek Yük-
sekokulu atölye-

lerinde gerçek-
lefltirilecek.

Bozüyük MYO’dan sertifika programlar›
Bozüyük Meslek Yüksekokulu, lise mezunlar›
için seramik, serigrafi ve sigorta dallar›nda 

sertifika programlar› düzenliyor. 

‹letiflim Bilimleri Fakültesi Ba-
s›n ve Yay›n bölümü ö¤rencileri
Ayçin Gelir ve Eylem Tuna, “Na-
mus Cinayetleri” konulu televiz-
yon programlar›yla, Ça¤dafl Gaze-
teciler Derne¤i (ÇGD) Eskiflehir fiu-
besi taraf›ndan verilen Araflt›rma
Ödülü’ne lay›k görüldüler. Gelir ve
Tuna’ya IPS ‹letiflim Vakf› ve Türki-
ye Gazeteciler Federasyonu da ay-
n› çal›flma nedeniyle ödül vermifl-
ti. Ö¤renciler, ödüllerini ÇGD Eski-
flehir fiubesi’nin 13’üncü kurulufl
y›ldönümü nedeniyle düzenlenen
ve 24 Ocak’ta Taflbafl› Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleflen törende ald›.

‹letiflim
ö¤rencilerine
bir ödül daha

Cengiz TEPEBAŞ

‹lk ve orta dereceli okullar›n 26 Ocak günü yar›
y›l tatiline girmesiyle birlikte Anadolu Üniversite-
si’nde de karne heyecan› yafland›. Yunusemre
Kampusü’nde bulunan Özel Ça¤dafl, Mustafa
Kemal ve ‹ÇEM ‹lkö¤retim Okullar›nda ö¤renciler

karnelerine kavufltu. Özellikle ö¤renim hayat›n›n
bafllang›c›nda olan  birinci s›n›f ö¤rencileri ilk kar-
nelerini alman›n coflkusunu yaflad›. 

Ö¤renciler, 12 fiubat günü ikinci yar› y›l için bir
kez daha s›ralar› dolduracak. 

‹lkö¤retimde karne heyecan›

Türkiye’de belediyelerin yetki-
sinde olan kentsel kat› at›k topla-
ma sistemlerinde maliyetin bü-
yük bölümü kat› at›klar› toplama
ve tafl›ma hizmetleri için ayr›l›yor.
MMF’de yap›lan bir çal›flmada,
co¤rafi bilgi sistemlerini kullana-
rak kat› at›klar› en az maliyetle ve
geri dönüflüme en uygun flekilde
toplayabilmenin mümkün oldu-
¤unu ortaya kondu. 

Çevre Mühendisli¤i Bölümü’nce
yürütülen çal›flma bünyesinde bir
doktora tezi gerçeklefltiren Arafl.
Gör. Aysun Özkan,  kat› at›k topla-
ma maliyetlerinin belediye gelir-
lerinin yaklafl›k yüzde 60’›n› olufl-
turdu¤unu, buna karfl›n Türki-
ye’de hiçbir belediyenin bu yönde
bir çal›flma yapmad›¤›n› söyledi.

Çal›flman›n, Eskiflehir’de yap›la-
bilecek düzenlemelere odakland›-
¤›n› ve en k›sa mesafeyi belirle-
mek için co¤rafi bilgi sistemlerin-
den yararlan›ld›¤›n› belirten Öz-
kan, kent için yeni bir kat› at›k ta-

fl›ma sistemi oluflturduklar›n› kay-
detti. 

Çal›flma sayesinde düzenli bir
program haz›rland›¤›n›n alt›n›
çizen Aysun Özkan, “Mahalle-
lerde at›k toplama günleri
belirledik ve mevcut siste-
me oranla mesafelerde yüz-
de 14 azalma
sa¤land›. Bu saye-
de maliyetler düfltü
ve at›k toplama
süresi k›sald›”
dedi.

Anadolu Üni-
versitesi Rektörlü¤ü
ile Odunpazar› ve Te-
pebafl› Belediyeleri
aras›nda konu ile
ilgili bir protokol
imzaland›¤›n›

ancak çal›flma henüz tamamlan-
mad›¤› için uygulamaya geçilme-
di¤ini kaydeden Arafl. Gör. Aysun
Özkan, belediyelerin at›klara ilifl-
kin ekonomik hesaplamalar› yap-
mas› ve geri dönüflüme yönelme-
si gerekti¤ine dikkat çekti.

Sevil KÖSE MMF’de yap›lan bir çal›fl-
ma, kat› at›k toplama

maliyetinde ve süresinde
önemli tasarruf sa¤l›yor.

Kat› at›k toplamada yeni yöntem

Arafl. Gör. Aysun Özkan

Doç.Dr. Salim fiengel

Gönüllü Toplumsal Hizmetler Ku-
lübü taraf›ndan Ad›yaman’›n Erikli
Köyü Aktoprak ve Antalya Cihadiye ‹l-
kö¤retim Okullar›ndaki ö¤rencilere
kütüphane imkan› sa¤lamak ama-
c›yla üniversitemizde bafllat›lan “Ki-
tap Kardeflli¤i” kampanyas›n›n ilk
aflamas› sonuçland›. Kampanya kap-
sam›nda ilk olarak Ad›yaman’da bu-
lunan Erikli Köyü Aktoprak ‹lkö¤re-
tim Okulu için toplanan  800 kitapla
minik ö¤renciler için bir kütüphane
oluflturuldu. Köy halk›n›n da deste-
¤iyle okul içinde oluflturulan kütüp-
haneye okul yönetimi ve ö¤rencilerin
iste¤iyle “Gönüllü Toplumsal Hizmet-
ler Kütüphanesi” ad› verildi. 

Kulüp baflkan› ve Hukuk Fakültesi
2’nci s›n›f ö¤rencisi Gamze Gökçe
Önder, Erikli Köyü’ndeki ö¤renciler-
den teflekkür mektuplar› almaya de-
vam ettiklerini kaydetti. Önder, yeni
hedeflerinin Antalya’da bulunan Ci-
hadiye ‹lkö¤retim Okulundaki ö¤ren-
cilere de ayn› mutlulu¤u yaflatmak
oldu¤unu ifade etti. Gamze Gökçe
Önder, “Üniversitemiz ö¤rencilerini
ve çal›flanlar›n›, verebilecekleri tüm
e¤itim materyallerini Halk Bilim
Merkezi ikinci kat›nda bulunan Gö-
nüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü-
ne Mart ay›na kadar getirmeye da-
vet ediyoruz” dedi.
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YÖNET‹M KURULU
KARARLARI

Üniversitemizin 23. 01. 2007 tari-
hinde gerçeklefltirdi¤i Yönetim Ku-
rulu’nda ald›¤› baz› kararlar flunlar:

Proje Biriminde görevli ö¤re-
tim üyesi Doç. Dr. Cengiz Ha-
kan AYDIN ve Yrd. Doç. Dr. En-
gin TIRAfi’›n “How to get Euro-
pean Funds” e¤itimine kat›l-
mak üzere 14-17 fiubat 2007
tarihlerinde Belçika-Brüksel’de
görevlendirilmelerine,

Edebiyat Fakültesi ö¤retim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal YA-
KUT’un Wisconsin Üniversitesi
Tarih Bölümünde araflt›rma ve
incelemelerde bulunmak 20
fiubat 2007-31 Ocak 2008 ta-
rihleri aras›nda A.B.D.-Madi-
son’da görevlendirilmesine,

Hukuk Fakültesi ö¤retim üye-
si Yrd. Doç. Dr. Esra YAKUT’un
Wisconsin Üniversitesi Tarih
Bölümünde araflt›rma ve ince-
lemelerde bulunmak üzere 20
fiubat 2007-31 Ocak 2008 ta-
rihleri aras›nda A.B.D. Madi-
son’da görevlendirilmesine ka-
rar verilmifltir.

14 y›l önce u¤rad›¤› bomba-
l› sald›r› sonucu yaflam›n› yiti-
ren gazeteci-yazar U¤ur Mum-
cu, Atatürkçü Düflünce Derne¤i
(ADD) Eskiflehir fiubesi taraf›n-
dan üniversitemizde düzenle-
nen törenle an›ld›. 24 Ocak gü-
nü Sinema Anadolu’da gerçek-
leflen törende ADD Baflkan› Dr.
Azmi Kerman bir konuflma
yapt›. U¤ur Mumcu’yu anlatan
sinevizyon gösteriminin ard›n-
dan, Ankara Devlet Opera-
s›’ndan bas bariton  Tuncer
Tercan ile klarinet sanatç›s› Ali
Tercan, U¤ur Mumcu an›s›na
bir dinleti sundular.

U¤ur Mumcu 
törenle an›ld›

Aç›kö¤retim Fakültesi Köln (Al-
manya) ‹rtibat Bürosu’nda bir bas›n
aç›klamas› yapan Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli, Türkçe Sertifika Prog-
ram› ve e-sertifika Programlar› hak-
k›nda bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli, Anadolu Üniversite-
si’nin her iki program için de iddial›
oldu¤unu söyledi. Küreselleflen dün-
yada, Türkçe ö¤renme gereksini-
minin artt›¤›n› belirten Prof. Dr. Sür-
meli, Türkçe Sertifika Program› ko-
nusunda “Projemiz, hem dünyan›n
de¤iflik yerlerinde yaflayan ve anadi-
lini daha iyi ö¤renmek isteyen Türk-
leri, hem de Türkçe’yi ö¤renmek is-
teyen yabanc›lar› kaps›yor. Amaç,
günlük iletiflim ihtiyac›n› karfl›lama-
ya yönelik Türkçe’yi ö¤retmek ve
kullan›lmas› kolay ‘temel Türkçe’ dil
becerisini kazand›rmakt›r” dedi.

Program›n 12 üniteden olufltu¤u-

nu ifade eden Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
hizmetin tamamen internet üzerin-
den yürütülece¤ini ve programa ilgi
duyan kat›l›mc›lara ilk etapta Türkçe
seviye tespit s›nav› yap›laca¤›n› kay-
detti. Kat›l›mc›n›n daha sonra seviye-
sine en uygun programa yerlefltirile-
ce¤ini anlatan Prof. Dr. Sürmeli,
“Adaylar derslerle ilgili her türlü araç-
gerici internet ortam›nda sa¤layabi-
lecek. Ayr›ca bir dan›flman gözeti-
minde sanal s›n›flar oluflturulacak.
Dan›flman ve adaylar sanal ortamda
birlikte ders yapabilecekler” diye
ifade etti. Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
program sayesinde dünyan›n çeflitli
yerlerindeki insanlar›n uzaktan ö¤re-

nim yöntemiyle Türkçeyi ö¤renebi-
leceklerini belirtti. Sürmeli, örne-
¤in Erasmus program›yla Türki-
ye’ye gelecek bir ö¤rencinin gelme-
den önce bu programdan yararla-
nabilece¤ini kaydetti. Türkçe Serti-
fika Program›’n›n büyük bir çal›fl-
ma grubu taraf›ndan haz›rland›¤›-
n› dile getiren Sürmeli sözlerini
flöyle sürdürdü:

“Avrupa’daki ilk kuflaklar kendile-
rinden sonraki kuflaklarla iletiflim
sorunu yaflamak istemiyorlar. Ana
dil yetersizli¤i, Avrupa dillerini ö¤-
renmenin önündeki en ciddi engel-
lerden birini oluflturuyor. Dil yeter-
sizli¤i yaflam standart› kay›plar›na

neden oluyor. Avrupal›lar, Avru-
pa’daki Türklerle daha  kolay diya-
log kurmak istiyorlar. Avrupal›lar,
kamu hizmetlerini Türklere daha
iyi sunabilmek için en etkili arac›n
Türkçe oldu¤unun bilincindeler.
Türkiye’nin artan cazibesiyle birlik-
te Türkçe’ye ilgi de art›yor.”

e-Sertifika

Aç›klamas›nda e-Sertifika prog-
ramlar› hakk›nda da bilgi veren
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, projenin
Bat› Avrupa’da yaflayan Türk va-
tandafllar›na perakendecilik, ifllet-
mecilik, pazarlama ve giriflimcilik
konular›nda sertifika olana¤› sa¤-
layaca¤›n› belirterek, ”‹nternet or-
tam›nda gerçeklefltirilecek prog-
ramla kendi iflini kurmay› düflü-
nenler, giriflimcili¤in olmazsa ol-
mazlar›n› ö¤renecekler” dedi.

Program›n, üniversite e¤itimi ola-
na¤› bulamayan lise mezunlar› ile
kendini gelifltirmek isteyen ancak
zaman sorunu yaflayan çal›flanlara
yepyeni bir f›rsat sundu¤unu
belirten Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, pro-
je ile Türkiye için 11 farkl› e-Sertifika
program›n›n yan› s›ra Bat› Avru-
pa’da yaflayan vatandafllar›m›za yö-
nelik  dört e-sertifika program›n›n
hayata geçirilece¤ini söyledi. 

e-Sertifika ile yeni bir hayat
E-Sertifika program› hakk›nda

bilgi veren Aç›kö¤retim Fakültesi
dekan yard›mc›s› Yard. Doç. Dr. M.
Emin Mutlu,  programdan en az li-
se diplomas›na sahip herkesin ya-
rarlanabilece¤ini kaydetti.  Mutlu,
program›n uzaktan e¤itim yoluyla
internete dayal› olarak yürütülece-
¤ini ifade ederek, zaman ve mekan-
dan ba¤›ms›z bir ö¤renme ortam›
yarat›laca¤›n› söyledi. 

ÖSYS’den yeterli puan alamay›p
herhangi bir yüksek ö¤retim kuru-
muna yerlefltirilemeyen adaylar›n
da  e-Sertifika programlar›na bafl-
vurabilece¤ini belirten Yard. Doç.
Dr. Mutlu, kat›l›mc›lar›n diledi¤i
alanda ö¤renim görme olana¤›n›
bulaca¤›na iflaret etti. 

M. Emin Mutlu, herhangi bir
meslekle u¤rafl›rken farkl› bir alan-
da ö¤renime ihtiyaç duyan bireyle-
rin de e-Sertifika Programlar›na ka-
y›t yapt›rabilece¤ini ve ilgi duydu-
¤u alanda ö¤renim görebilece¤ini

belirtti.
E-Sertifika prog-

ram› ö¤rencileri,
e-Al›flt›rma, e-
Kitap- e-Televiz-
yon, e-Dan›fl-

manl›k ve e-S›-
nav gibi

h i z -

metlerden tamamen internet üze-
rinden yararlanacak ve s›navlar›na
bu flekilde haz›rlanabilecek. 

Mega diploma

Profesyonel olarak ifl hayat›na
devam eden birinin, bilgisayar›-
n›n bafl›ndan kalkmadan, kendisi
için önemli aç›l›mlar sa¤layacak
bir sertifikaya sahip olabilece¤ini
ifade eden M. Emin Mutlu,  kendi
iflini kurmay› düflünenlerin de, gi-
riflimcili¤in “olmazsa olmazlar›n›”
yine uzaktan e¤itim yöntemiyle
ö¤renece¤ini söyledi. M. Emin
Mutlu, programda baflar›l› olacak-
lara verilecek sertifikan›n, dünya-
n›n mega üniversiteleri aras›nda
yer alan, sayg›n ve güvenilir bir
kurumsal güce sahip Anadolu
Üniversitesi’nin imzas›n› tafl›yaca-
¤›na iflaret etti.

e-Sertifika programlar›n›n Mu-
hasebe, Pazarlama, Giriflimcilik ve
Finans alanlar›nda grupland›r›ld›-
¤›n› dile getiren Yard. Doç. Dr. M.
Emin Mutlu, 11 farkl› e-Sertifika
program› ile Bat› Avrupa Peraken-
decilik, Bat› Avrupa ‹flletmecilik,
Bat› Avrupa Pazarlama ve Bat› Av-
rupa Giriflimcilik olmak üzere
dört Bat› Avrupa e-Sertifika prog-
ram› aç›laca¤›n› söyledi. Mutlu,

her sertifika program›nda da üç
ders bulundu¤unu kaydetti. 

Bahar dönemindeki sertifika
programlar›na 200 YTL kay›t bede-
li ödenece¤ini ifade eden Yard. Doç.
Dr. Mutlu, kay›t yapt›ran ö¤rencile-
rin adreslerine ders kitaplar›n›n
gönderilece¤ini ve e-sertifika prog-

ramlar› portal›nda girifl hesab› aç›-
laca¤›n› söyledi.

M. Emin Mutlu, 2006-2007 Ba-
har döneminde aç›lan e-Sertifika
Programlar› s›navlar›n›n ‹stanbul,
‹zmir, Ankara, Antalya, Adana, Es-
kiflehir, Erzurum, Trabzon, Diyar-
bak›r ve Bat› Avrupa e-Sertifika
Programlar› için de Alman-
ya/Köln’de yüz yüze gerçeklefltiri-
lece¤ini kaydetti. 

Mutlu, “Ö¤renciler kay›t baflvuru-
su esnas›nda tercih etmifl olduklar› il-
de sertifika s›navlar›na girecekler. Ka-
t›l›mc›lar›n sertifika programlar›nda-
ki derslerden baflar›l› olabilmeleri
için s›navdan 100 tam puan üzerin-
den en az 50 puan almas›  gerekmek-
tedir. Ö¤rencilere s›nav sonunda
derslerdeki baflar› durumunu göste-
rir ‘S›nav Sonuç Belgesi’ internette ya-
y›nlanacakt›r. Bir programdaki üç
dersin tümünden baflar›l› olan ö¤ren-
ciler programa ait sertifika almaya
hak kazanacaklard›r. Ö¤renciler ba-
flar›s›z olduklar› dersleri, izleyen serti-
fika döneminde kay›t yenileme yapt›-
rarak tamamlayabilecekler” dedi.

Baflvurular 5 fiubat’ta

Programa 5-23 fiubat 2007 tarihle-
ri aras›nda internet üzerinden baflvu-
rulabilecek. 

13 Mart günü bafllayacak olan Ba-
har Dönemi e-sertifika dersleri ve e-
dan›flmanl›k hizmetleri ile program-
lar›n›n iflleyifli hakk›ndaki ayr›nt›l› bil-
gilere “http://e-sertifika.edu.tr” inter-
net adresinden ulafl›labilir.

e-Sertifika Program›, çal›flanlar için kendini gelifltir-
me f›rsat› sunarken, yüksekö¤renim f›rsat› bulama-
yan lise mezunlar› için de yeni olanaklar yaratacak.

Yard. Doç. Dr. M Emin Mutlu

Devlet Konservatuvar› ö¤retim
üyesi Doç. Dr. Hasan Erkek'in "Ya-
flas›n Bar›fl" adl› çocuk oyunu ikisi
Türkiye’de biri ise Cezayir’de bulu-
nan üç  ayr› tiyatroda sahneleni-
yor.Oyun, Mersin Merhaba Sanat
Tiyatrosu, Cezayir Constantine
Bölge Devlet Tiyatrosu ve ‹stanbul
Devlet Tiyatrosu’nda minik seyir-
cilerle buluflmaya devam ediyor. 

Daha önce de bir çok tiyatro ta-
raf›ndan sahnelenen ve uluslaras›
festivallerde çeflitli ödüller alan
oyun,1991 y›l›nda Çankaya Bele-
diyesi-TOBAV ödülünü kazanm›fl,
Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan Türk-
çe ve Frans›zca (Jean-Louis Mat-
tei'nin çevirisiyle), Esin Yay›nlar›
taraf›ndan da Türkçe olarak ya-
y›mlanm›flt›.

‘Yaflas›n 
Bar›fl’ üç ayr› 
tiyatroda

Rektör Prof. Dr. Sürmeli, AÖF Köln Bürosu’nda yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda,
Türkçe Sertifika ve e-Sertifika programlar› hakk›nda bilgiler verdi.

Mevlüt DEMİRCİOĞLU

Anadolu’dan iki dev proje

Türkiye

2006-2007 Bahar dönemin-
de Türkiye için Perakendecilik,
‹flletmecilik, Pazarlama, Giri-
flimcilik, Finansal Yönetim,
Bankac›l›k, Maliyet Muhasebe-
si, Yönetim Muhasebesi ve Ka-
rar Destek Sistemleri, Finansal
Analiz, Finansal Muhasebe,
Muhasebe Bilgi Yönetimi ol-
mak üzere 11 farkl› e-Sertifika
program› yürütülecek.

Bat› Avrupa 

Program kapsam›nda Bat›
Avrupa’da yaflayan yurttafllar›-
m›z için de Bat› Avrupa Pera-
kendecilik, Bat› Avrupa ‹fllet-
mecilik, Bat› Avrupa Pazarla-
ma, Bat› Avrupa Giriflimcilik ol-
mak üzere 4 Bat› Avrupa e-Ser-
tifika program› aç›lacak.

‹flte programlar

Anadolu Üniversitesi,
uzaktan e¤itim sistemi
bünyesinde gerçeklefl-
tirdi¤i “e-Sertifika
Program›” ve “Türkçe
Sertifka Program›” ile
s›n›rlar›n› geniflletiyor.
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E¤itim Fakültesi ö¤-
retim üyesi Prof. Dr.
Esmahan A¤ao¤lu,
gelece¤in ö¤retmenle-
ri için en etkin e¤itim
yönteminin al›flt›rma

yapmak oldu¤unu
belirterek, ö¤renci-
lerin mesle¤i ta-
n›yabilmeleri
aç›s›ndan okul-
lar aras›nda ifl-

birli¤i gerekti¤ini söyledi. Prof. Dr.
A¤ao¤lu, uygulamal› e¤itimin ve ö¤-
retmenlerin yetifltirilirken ald›klar›
kuramsal bilgileri prati¤e dökmeleri-
nin, meslek yaflam›nda büyük ya-
rarlar sa¤layaca¤›na dikkat çekti.
A¤ao¤lu, ö¤rencilerin mezun olduk-
tan sonraki ilk y›llarda zorluk yafla-
d›klar›n› ve bu zorlu¤u en aza indir-
mek için okullar aras› iflbirli¤ine gi-
dilerek pratik yapma ortam›n›n sa¤-
lanmas› gerekti¤ini vurgulad›. Ö¤ret-
men adaylar›n›n pratik e¤itimi ko-
nusunda gelinen noktay› ölçmek
için, ö¤rencilerle bir anket çal›flmas›
gerçeklefltirdiklerini söyleyen A¤ao¤-
lu, anket sonucunda genel olarak
ö¤rencilerin de ö¤retmenlerin de bu
uygulamadan memnun oldu¤unun
ortaya ç›kt›¤›n› kaydetti. 

Ö¤retmenli¤e
haz›rl›k için
pratik önemli

Sosyal Bilimler Enstitüsü ö¤retim
üyesi Doç. Dr. Ufuk Ayd›n, baz› mad-
deleri Anayasa Mahkemesi taraf›n-
dan iptal edilen ve uygulanmas› alt›
ay ertelenen sosyal güvenlik sigorta-
s› reformunda iki büyük sorunla kar-
fl›lafl›ld›¤›n› söyledi. Ayd›n, reformla-
r›n bütün sosyal kesimlerin kat›l›m›-
n› içeren esasl› bir haz›rl›k dönemin-

den geçirilmesi durumunda toplum
taraf›ndan benimsenmesinin müm-
kün olabilece¤ini kaydetti. Reformla-
r›n genel kabul görmemesinin di¤er
bir sebebinin IMF ve Dünya Bankas›
etkisinde kabul edildi¤i izlenimi ya-
rat›lmas› oldu¤unu ifade eden Ufuk
Ayd›n, hükümetin bu izlenimi orta-
dan kald›ramad›¤›n› söyledi. Doç.
Dr. Ayd›n “Reformlar, bütün nüfusu
ilgilendiriyor. Bütün sosyal kesimle-

rin kat›laca¤› ortak toplant›larla re-
formun aksamas› muhtemel yönleri
bir kez daha ele al›nabilir” dedi.

Sosyal sigortalar sisteminin top-
lam nüfusun yüzde 85’inden fazlas›-
na sigorta güvencesi sa¤lad›¤›n› ifa-
de eden Ayd›n, genel bütçenin yak-
lafl›k yüzde beflinin sosyal güvenlik
sistemi aç›klar›na gitti¤ini belirtti.
Doç. Dr. Ayd›n, sosyal sigortalar sis-
teminin aya¤a kald›r›lmas› gerekti-

¤ini ifade ederek,
sistemin özellikle
finansal aç›dan
çok zor durumda
oldu¤una dik-
kat çekti.

Anayasa Mahkemesi’nin 1 Ocak
2007'de yürürlü¤e girmesi beklenen
Sosyal Güvenlik Reformu'na iliflkin
yasay› “Kamu çal›flanlar›n›n haklar›-
n›n ayr› bir yasayla düzenlenmesi ge-
rekti¤i” gerekçesiyle iptal etmesi tar-
t›fl›lmaya devam ediyor. Mahkeme,
kad›n ve erkeklerde emeklilik yafl›n›
kademeli olarak artt›ran ve 2048’de
65 yafla eflitleyen maddeyi memur-
lar aç›s›ndan iptal etmiflti.  Özel sek-
tör çal›flanlar› için ise iptal baflvuru-
sunu reddeden mahkemenin karar›,
bu durumun kamu görevlilerinin le-
hine bir eflitsizlik yaratt›¤› tart›flmala-
r›na yol açm›flt›. 

Eflitsizlik tart›flmalar›na iliflkin
aç›klamalarda bulunan Rektör Yar-
d›mc›s› ve Hukuk Fakültesi Dekan›

Prof. Dr. Nüvit Gerek, kamu çal›flanla-
r›na, görevlerinin zorluk ve y›prat›c›-
l›k esaslar› göze al›narak, emeklili¤e
iliflkin özel düzenlemeler getirilmesi-
nin eflitlik anlay›fl›na ayk›r› olmad›¤›-
n› söyledi. Prof. Dr. Gerek, örne¤in bir
askeri pilotun uça¤›n›n düflmesi so-
nucu kendisine ba¤lanacak hak ma-
luliyeti ayl›¤› hesaplan›rken, bu
özel durumunun dikkate al›n-
mas›n›n eflitli¤e ay-
k›r› oldu¤u-
nu söyle-
m e n i n
mümkün
olmad›¤›-
n› ifade
etti. 

Asker i
persone-
lin veya

emniyet mensuplar›n›n yap›lan iflin
zorlu¤u ve y›prat›c›l›¤›ndan ötürü
normal devlet memurlar›ndan daha
önce emekli olduklar›n› belirten Ge-
rek, bu gibi örneklerin ço¤alt›labile-
ce¤ini, bu yüzden kamu çal›flanlar›
aras›nda farkl› emeklilik düzenle-

melerinin bir gereklilik oldu¤u-
nu belirtti.

As›l önemli olan›n siste-
min ifllerli¤i oldu¤unu ifa-

de eden Prof. Dr  Gerek,
sistemin ifllememesi
durumunda yap›lan
kanuni düzenleme-

lerin yeterli olma-
yaca¤›n› vurgula-
d›.

Prof. Dr. Nü-
vit Gerek, Ge-

nel Sa¤l›k Si-

gortas›’nda, hastalanan, yaralanan
veya ölen kiflinin iflçi, memur ya da
serbest meslek sahibi olmas›na ba-
k›lmamas›n› ve sigorta kapsam›n-
daki herkesin eflit düzenlemelere ta-
bi tutulmas›n› do¤ru buldu¤unu ifa-
de etti.  

Prof. Dr. Gerek, kanunun Anayasa
Mahkemesi kararlar› da dikkate al›-
narak yeniden gözden geçirilmesi-
nin ya da yeni bir yasan›n ç›kart›l-
mas›n›n söz konusu olaca¤›n› söyle-
di. Yeni düzenlemeler yap›l›rken sis-
temin ifllerli¤inin sa¤lanmas›n›n
önemini hat›rlatan Prof. Dr. Gerek,
mali bir dar bo¤aza girilmemesi için
sosyal güvenlik sistemindeki kiflile-
rin sisteme olan katk›lar› ile sistem-
den sa¤lad›klar› fayda aras›nda bel-
li bir dengenin sa¤lanmas› gerekti¤i-
ni de sözlerine ekledi.

Ukrayna’da gerçeklefltirilen Eu-
ro-Atlantic Güvenlik ve Ekonomik ‹fl-
birli¤i Toplant›s›’na kat›lan Eskifle-
hir Meslek Yüksekokulu ö¤retim
üyesi Yard. Doç. Dr. Bülent Açma,
toplant›ya kat›lan ülke temsilcileri-
nin Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne
uyum konusunda baflar›s›z oldu¤u-
na inand›klar›n› söyledi. 

Açma, 28 Kas›m - 2 Aral›k tarih-
leri aras›nda Ukrayna’da gerçeklefl-
tirilen toplant›da aksini kan›tlama-
ya çal›flmas›na karfl›n, toplant›ya
kat›lan ülke temsilcilerinin Türki-
ye’nin Avrupa Birli¤i’ne uyum ko-
nusunda baflar›l› olamad›¤›na
inand›klar›n› kaydetti. Toplant›da
görüfl belirten temsilcilerin düflün-
celerinin Avrupa Birli¤i’ne endeksli
oldu¤unu söyleyen Açma, Balkan-
lar ve Kafkasya bölgelerinde olufla-
cak olumlu iliflkilerin görmezden
gelindi¤ine dikkat çekti.

Sanayicilerin araflt›rma-gelifltir-
meye (Ar-Ge) dayal› gereksinimleri-
nin üniversite-sanayi iflbirli¤i ile
üniversite bilimselli¤i çerçevesin-
de çözüme kavuflturulmas›n›
amaçlayan San-Tez program› Eski-
flehir Sanayi Odas›’nda yap›lan
toplant›yla tan›t›ld›.

Üniversitede üretilen akademik
bilginin sanayide kullan›lmas›n›,
doktora veya yüksek lisans ö¤ren-
cilerinin tez konular›n›n KOB‹’ler
taraf›ndan talep edilen ürün, üre-
tim yöntemi ve Ar-Ge tabanl› ihti-
yaçlara yönelik olarak belirlenme-
sini sa¤lamay› hedefleyen  proje,
tez ö¤rencilerinin ilerde bu firma-
larda istihdam edilmesinin de
önünü aç›yor. 

ESO elinden geleni yapacak

Eskiflehir Sanayi Odas› Baflkan›
Savafl Özaydemir’in yönetti¤i top-

lant› 25 Ocak günü gerçekleflti.
Özaydemir toplant›da yapt›¤› ko-
nuflmada, üniversite ile sanayi ara-
s›ndaki ba¤› güçlendirmek için bü-
yük bir çaba harcand›¤›n›, ancak
geçmiflte yap›lan çal›flmalar›n sü-
reklilik gösteremedi¤ini söyledi.
Özaydemir bu kez üniversite ve sa-
nayici iflbirli¤ine devletin de dahil
oldu¤u San-Tez projesi için Eskifle-
hir Sanayi Odas›'n›n elinden geleni
yapaca¤›n› kaydetti. 

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Sana-
yi Araflt›rma ve Gelifltirme Genel
Müdürü Ziya Karabulut da konufl-
mas›nda kamu olarak projelere
sa¤layacaklar› destek miktar›nda
bir s›n›rlama getirmediklerini söy-
ledi. Projenin yüksek katma de¤er
sa¤layacak olmas› halinde üst li-
mit tan›mad›klar›na iflaret eden
Karabulut, “Sanayi sorun üretmek-
le, üniversite çözüm üretmekle, ka-
mu da bu konular›n etkin bir bi-
çimde sonuçlanabilmesi için dü-
zenleme yapmakla yükümlüdür”
dedi.

Program ara yüz olacak 

Anadolu Üniversitesi Rektör Yar-
d›mc›s› Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul
ise sanayi ve üniversite aras›ndaki
iflbirli¤inin istenen düzeyde olma-
d›¤›n›, ancak bu programla birlikte
olumlu geliflmeler yaflanaca¤›n›
söyledi. Eskiflehir’de bulunan her
iki üniversitenin deneyimlerinin

çok iyi oldu¤unu belirten Prof. Dr.
Özkul, “Herkes üstüne düfleni tek-
rar gözden geçirerek, kritik baflar›
faktörünü belirlemeli. Sanayi Oda-
s›’n›n da bu konuda sanayicinin
sorunlar›n› üniversiteye aktarma-
da bir arayüz olaca¤›n› düflünüyo-
rum.” dedi. San-Tez program›n›n
tarihi bir bafllang›ç oldu¤una dik-
kat çeken Prof. Dr. Özkul, sanayici
ve üniversiteye bir üçüncü aktö-
rün, yani kamunun eklenmesiyle
daha gerçekçi ve yal›n bir modele
ulafl›ld›¤›n› kaydetti. Prof. Dr. Öz-
kul, “Sanayici problemini gelifltir-
mek istedi¤i ürünü ortaya koya-
cak, üniversite bu sorunu ele ala-
cak, Sanayi Odas› katalizör görevi
görecek ve kamu bu projeleri des-
tekleyecek” diye konufltu. 

Bu y›l›n ilk dönemi için ça¤r›lar›
sona eren San-Tez projesinde bir
sonraki dönem için son baflvuru
tarihi 15 Haziran 2007 olacak.

Fen Fakültesi Kimya Bölü-
mü’nden Arafl. Gör. Ayça At›l›r, çevre
kirlili¤ine neden olan ve kanser riski
tafl›yan maddelerin at›k sulardan
uzaklaflt›r›lmas› için yeni bir yön-
tem gelifltirdi. Çal›flmayla, bu sular-
dan içen hayvanlardaki kanser riski-
nin ortadan kald›r›lmas› ve insan
sa¤l›¤›n› tehdit eden dolayl› riskler-

den birinin önüne geçilmesi amaç-
lan›yor.

Çal›flma hakk›nda bilgi veren Ay-
ça At›l›r, bozulan tar›msal ilaçlarda
oluflan ya da petrol ve kömür üreti-
minde aç›¤a ç›kan maddelerin at›k
sularda kanser riskine neden oldu-
¤unu söyledi. At›k sular›n “fenolik
bileflenler” olarak adland›r›lan bu

maddelerden ar›nd›r›labilmesi için
gerçeklefltirdi¤i çal›flmaya TÜB‹-
TAK’›n da destek verdi¤ini belirten
At›l›r, araflt›rma sonucunda, fenolik
bileflenlerin do¤ada bol miktarda
bulunan ve düflük maliyetli “killer”
kullan›larak zarars›z hale getirildi¤i-
ni söyledi. Arafl. Gör. Ayça At›l›r, “Ça-
l›flmayla, hem belirli bir türü ay›r-

maya yönelik ak›ll› ve toksik olma-
yan bir malzeme elde edildi, hem
de istenmeyen bir fenolik türün çev-
resel at›klardan uzaklaflt›r›lmas› için
yeni bir yöntem gelifltirildi” dedi.
At›l›r, at›k sulardan di¤er fenolik tür-
lerin de bu yöntemle uzaklaflt›r›lma-
lar›na yönelik çal›flmalar›n devam
etti¤ini sözlerine ekledi.

At›k sulardaki kanser riski ortadan kalk›yor

Özel düzenleme eflitsizlik de¤il

Üniversite-sanayi iflbirli¤inde tarihi bir ad›m
Şeyda DALGIÇ

Gürsu Tuna BİÇENAY

Sosyal Güvenlik Yasas› herkesi ilgilendiriyor
Hilal KAHYA

Prof. Dr. Nüvit Gerek

Ziya Karabulut Savafl Özaydemir

Olumlu 
yönler
görmezden
geliniyor

Doç. Dr. Ufuk Ayd›n

Prof. Dr. 
Esmahan A¤ao¤lu

Yard. Doç. Dr.
Bülent Açma
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“GELECEK  ‹Ç‹N  DENEMELER”

Geçti¤imiz günlerde yitirdi¤imiz
‹smail Cem’in ölümü dolay›s›yla ya-
y›nlanan biyografilerinde siyasetçi
kimli¤i, gazetecili¤i, eski TRT Genel
Müdürlü¤ü ve D›fl ‹flleri Bakanl›¤›
do¤al olarak ön planda yer ald›. An-
cak bu biyografinin çok önemli ve
baflkaca hiçbir kalemden geri kal-
mayan bir alan› daha var: ‹smail
Cem’in yazar kimli¤i. Cem’in örne-
¤in “Türkiye’de Geri Kalm›fll›¤›n Tari-
hi” bafll›kl› kapsaml› incelemesi, ç›k-
t›¤› y›llarda kendinden hakl› olarak
çok söz ettirmiflti; eser, önemini ka-
n›mca günümüzde de aynen koru-
makta. Bunun yan› s›ra “Türkiye
Üzerine Yaz›lar”, “12 Mart”, “Geçifl
Dönemi Türkiye’si” ve baflkaca ki-
taplar› da ‹smail Cem’in yazar kimli-
¤inin ürünleri.

Bu kitaplar aras›nda, ikinci bas›-
m› 2000 y›l›nda Can Yay›nlar› tara-
f›ndan yap›lan “Gelecek ‹çin Dene-
meler”, kan›mca özel bir önem tafl›-
yor. Bu önemin kaynakland›¤› nok-
ta, kitapta toplanan yaz›lar›n ‹smail
Cem’in Türkiye’ye iliflkin hemen
tüm deneyimlerinin süzgecinden
geçme gözlemler ve saptamalar ni-
teli¤ini tafl›mas›. Bu denemelerde
yazar, kendi gazeteci, siyasetçi, bü-
rokrat ve her fleyden önemlisi de ül-
kesinde olup biten hiçbir fley karfl›-
s›nda edilgin kalmayan, hep sorgu-
layan ayd›n kimli¤iyle genifl boyutlu
hesaplaflmalara girmifl.

“Gelecek ‹çin Denemeler”in ama-
c› ve içeri¤i, kitab›n ‹smail Cem’in
kaleminden ç›kan arka kapak yaz›-
s›nda çok net belirtilmifl : “Bu dene-
meleri, günümüz için, ama san›r›m,
daha çok, gelecek için kaleme alm›-
fl›m. Bugünkü Türkiye’nin 1990’la-
r›n bafllang›c›ndaki Türkiye’ye k›yas-
la bir ölçüde geliflmifl oldu¤u yads›-
namaz. San›r›m biraz daha anlay›fl-
l›y›z, belki biraz daha demokrat›z.
Siyasal ve toplumsal kirlenmeyle bi-
le ilgilenmekteyiz…Ama bunlar ye-
terli mi? fiu ulaflabildi¤imiz demok-
rasiyi anlay›fl düzeyiyle, ak›lc›l›k do-
zuyla, siyaset ve yönetim çap›yla
Türkiye ne olabilir, nereye varabilir?
Bunlarla yetinebilir miyiz? Çok daha
fazlas› yap›labilirdi, olabilirdi. Yap›la-
mam›fl ve olamam›fl bulunmas›n-
dan hepimiz sorumluyuz; öncelikle
de topluma seslenmek, kendi dü-
flüncelerini topluma ulaflt›rmak,
toplumu etkilemek imkânlar›na sa-
hip olanlar sorumlu.”

‹smail Cem’in ülkesi için san›r›m
geçerlili¤ini daha uzun zaman hep
koruyacak olan bir tan›m› var : “Ya-
pabilece¤inin en az›n› yapan, olabi-
lece¤inin en az›yla yetinen bir ül-
ke…” ‹smail Cem, bu tan›m için flöy-
le demifl : “Bizim en anlaml› - ve
do¤ru – bir tan›m›m›z herhalde bu-
dur. Türkiye, tarihin, do¤an›n, hatta
ekonominin ona tan›d›¤› olanaklar›
inan›lmaz biçimde harcay›p tüke-
ten bir ülkedir. Bir ‘verimsizlik’ re-
kortmeni denebilir…”

Böyle bir hesaplaflman›n zorunlu-
lu¤una bugün de inananlar, ülkele-
rine ve toplumlar›na gerçek anlam-
da ‘elefltirel’ bir gözle bakmak iste-
yenler için “Gelecek ‹çin Deneme-
ler” çok iyi bir kaynak. 

Ahmet CEMAL

Okuma

Köflesi

TVA’DA BU HAFTA 
Tel: 335 03 33 - 2699 Tel: 335 12 88 - 2499
www.radyoa.anadolu.edu.tr 

RADYO A’DA BU HAFTA 

8 fiubat Perflembe
Vizyondaki filmler,
sinema dünyas›nda
olup bitenler...
7. Sanat›n tüm

ö¤eleriyle sinema
rehberi POPCORN
Hanife Kamar ile her
perflembe saat 16.00’
da. (Ödüllü soruyu
cevaplayarak, sinema 
davetiyeleri kazanma
flans› POPCORN’ da) 
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N 5 fiubat Pazartesi
Her hafta farkl›
uzmanl›k alanlar›ndan
gazetecilerin konuk
oldu¤u Kalemin
Dili’nde Türkiye’nin
sorunlar› ve bu sorun-
lar›n çözümleri
masaya yat›r›l›yor.
Doç. Dr. Ali Murat
Vural’›n haz›rlad›¤›
program her pazartesi
saat 16.20’de canl›
olarak yay›nlan›yor.

3 fiubat Cumatesi
Hafta boyunca
Radyo A’da, en çok
çalan 40 flark›n›n
geri say›m›, Radyo
A HOTLIST,  her
cumartesi Onur
Kaymak’›n
sunumuyla, saat
16.00’da.
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http://e-gazete.anadolu.edu.tr adresinde    

Emre Senan’›n illüstrasyonlar›n-
dan oluflan sergi, Güzel Sanatlar Fa-
kültesi taraf›ndan sanatseverlerle
buluflturuldu. Tasar›m alan›nda 30
y›ldan fazla deneyimi bulunan sa-
natç›n›n çeflitli dönemlerde yapt›¤›
çal›flmalar›n›n yer ald›¤› sergi, 23
Ocak günü Kütüphane ve Doküman-
tasyon Merkezi’nde aç›ld›.  

Profesyonel tasar›m hayat› bo-
yunca say›s›z iletiflim kampanyas›,
kurumsal kimlik ve yay›n projesi yö-
neticili¤i yapan, günlük gazetelerde
düzenli karikatür ve illüstrasyonlar
çizen Senan’›n tasar›mlar› bugüne
kadar Kanada, Fransa, ‹sviçre, Kore,
Çek Cumhuriyeti, Almanya gibi ül-
kelerde sergilendi ve önemli müze-
lere kabul edildi. 

Senan’›n 
illüstrasyonlar› 
sergileniyor

Devlet Konservatuvar› Yayl› Çalg›-
lar Yap›m Bölümü’nden Okutman
Zafer Güzey ile ö¤rencilerden Semih
Topçu, sunuculu¤unu Nebiye Özay-
demir’in yapt›¤› ve Radyo A'da yay›n-
lanan Misafir Odas› program›na ko-
nuk oldu. 

Programda bölüm hakk›nda bilgi
veren Zafer Güzey,  ö¤retime 2002 y›-
l›nda alt› ö¤renci ile bafllayan Yayl›
Çalg›lar Yap›m Bölümü’nde halen 20
ö¤rencinin e¤itim gördü¤ünü söyle-
di.  Ö¤rencilerin, bölümde e¤itim gö-
rebilmek için farkl› niteliklere sahip
olmas› gerekti¤ini kaydetti. Güzey,
Yayl› Çalg›lar Yap›m› bölümünün Tür-
kiye’de üç üniversitede oldu¤una

dikkat çekerek, üniversitemizdeki
bölümün ise yaln›zca bat› müzi¤i çal-
g›lar› yapmas› aç›s›ndan di¤er bö-
lümlerden ayr›ld›¤›n› ifade etti. Gü-
zey, üretilen çalg›larla Devlet Konser-
vatuvar›’ndaki ihtiyac›n karfl›lanma-
s›ndan sonra enstrümanlar›n yurt

d›fl›na da sat›labilece¤ini belirtti. 
Ö¤renci Semih Topçu da bölümde

okumak için yarat›c›l›¤›n flart oldu-
¤una dikkat çekerek, kemana a¤aç-
tan flekil vermeyi ö¤renirken bir yan-
dan da entelektüel birikimin gelifl-
mesi gerekti¤ini kaydetti.

Türkiye’de Bat› çalg›lar› yapan tek bölüm

2 fiubat Cuma
En iyi film de dahil
olmak üzere alt›
dalda Oscar ödülüne
aday gösterilmifl,
1958 yap›m› bir
Richard Brooks filmi
olan “K›zg›n
Damdaki Kedi” 2
fiubat Cuma akflam›
saat 23.30’da “Sine
Düfl” kufla¤›nda TVA
ekranlar›nda olacak. 
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Endüstriyel Sanatlar Yüksekoku-
lu’ndan 14 ö¤renci, 15-21 Ocak gün-
lerinde Almanya’da düzenlenen ve
Avrupa’n›n ikinci en büyük ticari
mobilya fuar› olan “Interior Trends
Furniture”a toplam 11 projeyle kat›l-
d›. Çeflitli ülkelerden 21 tasar›m oku-
lunun kat›ld›¤› fuarda ö¤rencileri-
mizin çal›flmalar› büyük ilgi gördü.

Endüstriyel Sanatlar Yüksekoku-
lu fuara, “Light and Sense” adl› pro-

je ile kat›ld›. Proje sorumlusu Arafl.
Gör. Levent Burgazl›, ikinci kez kat›l-
d›klar› fuarda çok iyi tepkiler topla-
d›klar›n› söyledi. Burgazl›, “Light
and Sense” projesi ile ayd›nlatmada
yap›labilecek de¤ifliklikler konusu-
nu ele ald›klar›n› belirtti.

Levent Burgazl›, fuarda büyük il-
gi toplad›klar›n› ifade ederek,
“100’e yak›n firma ile görüfltük.
Ö¤rencilerimizin hemen her proje-
sine sat›n alma talepleri geldi ve
Hollanda’da bir okuldan da works-

hop teklifi ald›k” dedi.
Fuarda, yetenek av›na ç›kan mo-

bilya flirketlerinden ifl tekliflerinin
yan› s›ra biri Milano’da di¤eri Mos-
kova’daki iki fuardan da davet al-
d›klar›n› belirten  Arafl. Gör. Levent
Burgazl›, fuara kat›lman›n ö¤renci-
lere büyük katk› sa¤lad›¤›n› söyle-
di. Burgazl›, ö¤rencilerin hem sek-
tördeki rakiplerini tan›mak hem
de baflka okullarla kaynaflmak aç›-
s›ndan büyük bir geliflme kaydet-
tiklerini belirtti. 

Fuarda Anadolu rüzgar›

Hatice GÖLCÜ

Gökhan KARA

‹zmir Devlet Tiyatrosu’nca sahne-
ye konulan “Uzun Bir Hecedir Aflk”
adl› oyunun prömiyeri 29 Ocak Pa-
zartesi günü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda
gerçeklefltirildi. Hidayet Say›n’›n yaz-
d›¤› iki kiflilik oyunun yönetmenli¤i-
ni Alptekin Ertürk yap›yor. Eskiflehir-
lilerin yo¤un ilgi gösterdi¤i oyunda,
sevgilisini aldatt›¤› için terk edilen
bir adam›n, y›llar sonra eski aflk›na
dönme çabalar› iflleniyor.

‘Uzun bir 
hecedir aflk’

ESYO ö¤rencilerinin ayd›nlatmay› ele ald›¤› projeleri, Almanya’da düzenlenen fuarda büyük ilgi gördü.

Zafer Güzey ve
Semih Topçu,

Misafir Odas›’na
konuk oldu.

2 flubat 1918 ABD, I. Dünya Savafl›'na
girdi.

2 flubat 1990 Güney Afrika Devlet
Baflkan› De Klerk, Afrika Ulusal
Kongresi'ne konulan 30 y›ll›k yasa¤›
kald›rd›. 

3 fiubat 1934 Atina'da, Türkiye, Romanya,
Yunanistan ve Yugoslavya aras›nda
''Balkan Pakt›'' imzaland›.

3 fiubat  2002 Afyon'da merkez üssü
Sultanda¤› olan 6 büyüklü¤ündeki
depremde 43 kifli öldü, 318 kifli yaraland›.

3 fiubat  1998 Türkiye, (Uluslararas›
Çal›flma Örgütü) ‹LO'nun "Çocuk ‹flçi
Çal›flt›rmay› Yasaklayan" iki maddesine
imza att›.

4 fiubat  2000 D›fliflleri Bakan› ‹smail Cem
Atina'ya gitti. Cem, 40 y›l aradan sonra
Yunanistan'› resmen ziyaret eden ilk
Türkiye Cumhuriyeti D›fliflleri Bakan› oldu. 

5 fiubat 1993 Anavatan Partisi (ANAP)
‹stanbul Milletvekili Adnan Kahveci trafik
kazas›nda öldü.

6 fiubat 1928 Anayasa'ya Laiklik ilkesi
kondu.

TAR‹HTE 
BU HAFTA 



Atletler ligi
8’inci bitirdi

Türkiye Kulüpleraras› Kros
Ligi final yar›fllar› 20 Ocak gü-
nü Bal›kesir’de kofluldu. Bayan-
larda Anadolu Üniversitesi, 147
puan ile ligi 8’inci s›rada ta-
mamlad›. 12 tak›m aras›nda 18
puan toplayan Üsküdar Beledi-
yesi Türkiye fiampiyonlu¤u’nu
elde etti. Atletlerimizden Fadi-
me Suna 16’›nc›, Nuray F›r›nte-
pe 18’ inci ve Bahar Güllü
34’üncü s›rada yar›flmay› ta-
mamlad›lar. Yar›flmaya 47 atlet
kat›ld›. Tak›m›m›z Y›ld›z Bayan-
larda 141 puan ile 12 tak›m
aras›nda 9’uncu s›ray› elde et-
ti. Van Çelebiba¤› 24 puan ile
mutlu sona ulaflt›. 53 atlet ara-
s›nda sporcular›m›zdan Demet
Dinç 8’inci, Derya Babat 26’nc›
ve Müflerref Yalç›n 34’üncü s›-
rada yar›flmay› tamamlad›lar.

SPORAnadoluHaber 7Sayfa Editörü: 
Arafl. Gör. Ça¤dafl CEYHAN

Voleybol Bayanlar 2.Ligi’nde
Anadolu Üniversitesi kendi saha-
s›nda Konya Ere¤li ile karfl› karfl›ya
geldi. Anadolu Üniversitesi Spor
Salonunda 28 Ocak Pazar günü
oynan karfl›laflman›n ilk setinde,
tak›mlar büyük bir mücadele ser-
gilediler. Setin sonuna kadar bafla
bafl geçen mücadelede Anadolu
Üniversitesi rakibinin kazand›¤›
son say›lara engel olamad› ve seti
25-22 geride kapatt›. ‹kinci sete
moral bozuklu¤u ile ç›kan Anado-
lu Üniversitesi savunmas›nda
aç›klar verdi ve Konya Ere¤li tak›-

m› ard› ard›na say›lara kazanarak
fark› açt›. Setin sonuna do¤ru to-
parlanan Anadolu Üniversitesi,
Konya Ere¤li’nin son ataklar›na ce-
vap veremedi ve seti 25-19 geride
kapatt›. Son sette rakibi üstünde
büyük bask› kuran ve say› olarak
öne geçen Anadolu Üniversitesi,
üstünlü¤ünü koruyamad› ve Kon-
ya Ere¤li seti 25-22 kazand›. Konya
Ere¤li maçtan 3-0 galip ayr›lan ta-
raf oldu. Anadolu Üniversitesi Ba-
yan Voleybol Tak›m› Antrenörü fia-
hin Çatma “ Bizim için prestij ma-
ç›yd›, rakibimiz iyi oynad›. Biz de

kötü oynad›k. Pasör problemin-
den dolay› istedi¤imizi yapama-
d›k” dedi. 

Konya Ere¤li Antrenörü Hilmi Y›l-
mazok ise deneyimleri sayesinde
galibiyetle ayr›ld›klar›n› ifade etti.

Bayan voleybolcular üzdü

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Li-
gi’nde Anadolu Üniversitesi 28
Ocak Pazar günü Anadolu Üniversi-
tesi Spor Salonu’nda Bahçeflehir

Üniversitesi ile karfl›laflt›. 
28 ocak Pazar günü oynan karfl›-

laflman›n ilk çeyre¤inde Anadolu
Üniversitesi say›ca geriye düflmesi-
ne ra¤men toparlanarak skoru eflit-
ledi. Maç›n bu dakikas›ndan itiba-
ren inan›lmaz hatalar yapan bas-
ketçilerimiz ilk çeyre¤i 22-13 geride
tamamlad›. ‹kinci çeyrekte rakibi-
nin isabetli 3 say›l›k at›fllar› sonun-
da aradaki fark aç›ld› ve Bahçefle-
hir Üniversitesi ilk devreyi 45-31
önde bitirdi. 

Oyun disiplininden kopan Ana-
dolu Üniversitesi, bol faullü geçen
üçüncü çeyre¤i 61-42 geride kapat-
t›. Son çeyrekte yapt›¤› ataklardan
sonuç alamayan ekibimiz maçtan
80-54 ma¤lup ayr›lan taraf oldu. 

Anadolu Üniversitesi Antrenörü
Veli Onur Çelik “ Güzel bir oyundu.
Oynad›¤›m›z oyundan çok mem-
nunum, hedeflerimiz belli ve bu
yolda ilerliyoruz” dedi. Bahçeflehir
Üniv ersitesi Antrenörü Necati Say-
dam ise Anadolu Üniversitesi’nin
bulundu¤u yerin çok üstünde bir
oyun oynad›¤›n› belirterek,
Anadolu Üniversitesi’nin ileride
çok iyi fleyler yapaca¤›na inan-
d›¤›n› ifade etti.

Oyun iyi ama skor kötü

A Gençler Ligi’ndeki karfl›lafl-
mada genç futbol tak›m›m›z 27
Ocak günü Telekomspor ile karfl›-
laflt›. Anadolu Üniversitesi Futbol
Sahas›’nda oynanan karfl›laflma-
n›n ilk yar›s›n› Telekomspor 31.
dakikada Kadir’in att›¤› gol ile 1-
0 önde tamamlad›. Anadolu Üni-
versitesi 70. dakikada golcü fut-
bolcusu Ahmet ile eflitli¤i yakala-

d›(1-1). Karfl›laflmada 80. dakika-
da son sözü Telekomspor’lu Be-
sim söyledi ve tak›m›n› galibiye-
te tafl›yan isim oldu. 

Tak›m›m›z bu yenilgi ile bu se-
zon ilk kez kendi sahas›nda
yenilmifl oldu. Genç futbol
tak›m›m›z,  geçen hafta Muttalip
deplasman›ndan golsüz eflitlikle
ayr›lm›flt›.

Telekom hatlar› kesti

Voleybol
tak›m› 
zirveye 
ç›kamad› 

Anadolu Üniversitesi Y›ld›z
Bayan Voleybol Tak›m›, Eskifle-
hir Ligi’ni 2’nci s›rada bitirdi.
Tak›m›m›z, 27 Ocak günü DS‹
Bentspor’u ve 28 Ocak günü
ise Gençlikspor’u 3-1’lik skorlar
ile geçerek ligi 2’nci s›rada nok-
talad›. Geçen y›l flampiyonluk
sevincini yaflayan y›ld›z bayan
voleybolcular›m›z, bu y›l flam-
piyonlu¤u DS‹ Bentspor’a kap-
t›rarak hayal k›r›kl›¤› yaflad›.

‹kinci Lig
rüyas› 
sona erdi

Anadolu Üniversitesi Erkek
Voleybol Tak›m› 26 puanl› lig
ikincisi Altay ile 28 Ocak günü
‹zmir’de karfl›laflt›. Rakibi kar-
fl›s›nda varl›k gösteremeyen ta-
k›m›m›z, sahadan 3-0 yenik ay-
r›ld›. Bu sonuçla 20 puanda
kalan tak›m›m›z Üçüncü
Lig’de 4’üncü s›rada kald›. Ta-
k›m›m›z bundan sonra prestij
için sahaya ç›kacak. Voleybol-
cular›m›z ligde önümüzdeki
hafta Erciyes Üniversitesi’ni
konuk edecek.

Bayan voleybolcular›m›z kendi evinde Konya
Ere¤li’ye yenilerek bir maç eksikle Voleybol Ba-
yanlar 2.Ligi’nde 4’üncü s›rada yer ald›.

Setlerde bafla bafl müca-
dele etmesine ra¤men Ba-
yan Voleybolcular›m›z
skoru lehine çeviremedi.

Anadolu Üniversitesi Erkek Vo-
leybol A Tak›m›n› 2000-2006 y›llar›
aras›nda çal›flt›ran R›fat Sezgin, tek-
rar Anadolu Üniversitesi’ne döndü.
53 yafl›ndaki deneyimli antrenör,
geçen y›l 2.Lig’e yükselme karfl›lafl-
mas›nda finalde kaybedilen Salihli
Belediyespor maç›ndan son-
ra görevinden ayr›lm›flt›. 8
ay boyunca hiçbir tak›m› ça-
l›flt›rmayan R›fat Sezgin, Ana-
dolu Üniversitesi’nde yeniden ant-
renörlük kariyerine bafllad›.
Sezgin, Anadolu Üniversitesi altya-
p›s›nda göreve bafllad›. Sezgin, gele-
ce¤in tak›m› oluflturmak için önce-
likle 1993-1995 do¤umlu çocuklar›
yetifltirecek. 

Sezgin ile yeniden 
R›fat Sezgin 

8 ay sonra tekrar
Anadolu’ya

döndü.

Süper Amatör Lig’de zirve
mücadelesi veren Anadolu Üni-
versitesi ile Demirspor 28 Ocak
günü Saim Duymufl Sahas›’nda
karfl›laflacakt›. Maç saati geldi¤in-
de yo¤un kar ya¤›fl›na ra¤men
her iki tak›mda sahaya ç›kt› ve
›s›nmaya bafllad›. Karfl›laflman›n
hakemleri sahay› kontrol ettikten
sonra zeminin futbol oynamaya

elveriflli olmad›¤›n› ve  bu flartlar
alt›nda futbol oynanamayaca¤›-
na karar vererek karfl›laflmay› ip-
tal ettiler. Karfl›laflman›n ne za-
man oynanaca¤› önümüzdeki
günlerde netlik kazanacak. Bu
arada ayn› gün oynanmas› gere-
ken Telekom-Otosan maç› da
olumsuz hava koflullar› nedeniy-
le ileri bir  tarihe  ertelendi

Futbola kar engeli

Genç futbol tak›m›m›z, Telekoms-
por’a kendi evinde ma¤lup oldu.



Son dönemde Türk Sinema-
s›’n›n geliflimi ülkemiz aç›s›ndan
son derece sevindirici bir durum.
Hollywood filmlerini giflede geride
b›rak›yor olmam›z ülkemizde yafla-
nan olumsuz olaylar›n aras›nda bi-
le baflar›l› olabilece¤imizin bir gös-
tergesi. Türk Sinemas›’n›n göster-
di¤i geliflimle beraber kültüre ve
sanata olan ilgimizin gün geçtikçe artmas›n› diliyorum.

fiebnem Ozan ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Giflede çok has›lat yapan filmlerin
çok iyi filmler oldu¤una inanm›yo-
rum. Türk Sinemas› sektöründe çok
iyi filmler yap›lmad›¤› için ucuz film
anlay›fl›n›n egemen olmas›ndan ra-
hats›zl›k duyuyorum. Ancak son dö-
nemde yap›lan filmlerin bu vasat gi-
diflat› k›rd›¤›na inan›yorum. Özellikle
Fatih Ak›n, Ça¤an Irmak, Zeki Demir-
kubuz ve Serdar Akar gibi yönetmenlerin sayesinde aralanan bu
kap›n›n aç›lmas›n› umut ediyorum. Y›llard›r ezberletilen Hollywo-
od filmlerinin karfl›s›nda  kendi filmlerimizle dimdik durabilmek
onur verici.

Emine Sönmez Güzel Sanatlar Fakültesi

Türk Sinemas›’n›n günümüzde-
ki gelifliminin en büyük  nedenle-
rinden bir tanesi sektörün popüler
bir pazar haline gelmesidir. Buna
ba¤l› olarak sektöre yap›lan yat›r›-
m›n artmas› yüksek bütçeli filmle-
rin ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r.
Türk insan›n›n uzun zamand›r ak-
l›nda bulunan Türkler iyi ve kalite-
li filmler yapamaz düflüncesi de bu geliflme karfl›s›nda ge-
çerlili¤ini kaybetmeye bafllad›. ‹nsanlar günümüzde Türk
Sinemas›’na karfl› oldukça olumlu bir tutum oluflturmaya
bafllad›lar. Sonuçta yeni yap›m Türk filmleri daha fazla ta-
lep gördükçe arkas›ndan gelecek filmlerin önü aç›lacak.
Böylelikle sistemin kendisini yeniden üretmesi sa¤lanm›fl
olacak.

Cem Berk ‹letiflim Bilimleri Fakültesi

Türk 
Sinemas›’n›n 

yükselifli
hakk›nda ne

düflünüyorsunuz?

Her yeni yap›lan Türk filmi
gerçekten ad›ndan söz ettiriyor
ve her film farkl› bir konunun
üzerine parmak bas›yor. Ülke-
mizdeki çarp›kl›klar espirili bir
dille anlat›l›yor bu filmlerde ve
hiç irdelenmemifl olaylar üzeri-
ne filmler çevriliyor. Filmlerimiz
tamamen do¤al ve yapmac›kl›k-
tan uzak oldu¤u sürece ayn› baflar›y› elde edecek ve Türk
seyircisinden destek alacakt›r.

Sad›k Kepez Mühendislik ve Mimarl›k Fakültesi
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Sinemayla çok içli-d›fll› oldu-
¤umu söyleyemem. Yapaca¤›m
yorumda da çok ince noktalara
temas edemeyebilirim ama ata-
¤a geçmifl Türk Sinemas›’n›n
baz› ürünlerini izledim. Baz›lar›-
n› derken de bir iki taneyle s›n›r-
l› de¤il tabi ki. Öncelikle filmle-
rin içerikleri dikkat çekici ve bizi
anlatan olaylar› kaps›yor. Filmler bazen tüm salonu a¤la-
t›rken bazen de kahkahalara bo¤uyor. Bunlar›n yan› s›ra
çok s›k›c› kötü yap›mlar da var. Baz› filmler gere¤inden
fazla abart›larak iyi olduklar› söylense de bunun hiçbir
önemi yok. Öyle filmler var ki, insanlar› al›p geçmiflin hü-
zünlerine, korkular›na ve sevinçlerine götürebiliyor. K›-
sacas› Türk Sinemas›’n›n bizi anlatarak bir yerlere gel-
mesini istiyorum çünkü bizim tarihimiz ve kültürümüz
çok dolu. Özgün bir sinema dili yaratman›n yegane yolu
otantik de¤erlerimizi ifllemekten geçiyor.

Cem Murat Bo¤agil ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler F.

Geliflen teknolojiden yarar-
lanarak Türk Sinemas›’n›n geli-
flim göstermesi, ülkemizin tan›-
t›m› aç›s›ndan oldukça olumlu
etkiler yarataca¤›n› düflünüyo-
rum. Bu tür iyi geliflmelerin
dünyadaki ço¤u ülkenin gözün-
de oluflmufl olan geri kalm›fl ül-
ke imaj›m›z› de¤ifltirmekte bü-
yük bir etkisi olaca¤›na inan›yorum.

Ayflegül Kaya Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Y. O.

Türk Sinemas›’n›n Hollywo-
od filmleriyle karfl›laflt›r›lmas›
kimi sinema elefltirmenlerimiz-
ce makbul görülmüyor. Fakat
bilinmesi gereken bir fley var ki
Yeflilçam ile süregelen sinema
kültürümüz son on y›l içerisinde
ç›tay› yükselterek mesafe kay-
detmifltir. Anadolu insan›n›n be-
yaz perdedeki sözcüsü niteli¤ini kazanm›flt›r. Bana göre
Türk Sinemas›’n› Hollywood Sinemas›’ndan ay›ran en
büyük özellik budur. Anadolu insan›n›n birçok olumlu
özelli¤ini sinema kültürümüze yans›tabilirsek Türk Sine-
mas› dünyaya da aç›lacakt›r. Türk Sinemas›’na katk›la-
r›ndan dolay› yönetmenlerimize oyuncular›m›za verdik-
leri tüm emeklerinden dolay› teflekkürlerimi sunuyorum.

‹sa Abido¤lu Edebiyat Fakültesi

Son zamanlardaki Türk film-
lerinin artmas› ve yabanc› film-
lerden daha fazla izlenmesinin
Yeflilçam’a oranla daha kaliteli
filmlerin yap›lmas›yla do¤ru
orant›l› oldu¤unu düflünüyo-
rum. Türk filmlerine daha fazla
sahip ç›karak iyi ifllerin ç›kmas›-
na yard›mc› olmal›y›z. Ben de
yabanc› filmlere nazaran Türk filmlerini izlerken çok da-
ha fazla keyif al›yorum.

Hüseyin Erön Porsuk Meslek Yüksek Okulu

Türk Sinemas› son dönemlerde
ortaya koydu¤u yap›mlarla Holly-
wood’a kafa tutar hale geldi. Yeni
filmler düflük bütçeyle çekilmeleri-
ne ra¤men yo¤un ilgi toplamay›
baflar›yor. Son dönemlerde kendi-
lerini özenli ve iyi projelerle
tan›tmay› baflaran genç yönetmen-
ler sayesinde Türk Sinemas› daha
iyi yerlere gelecektir.

Recep K›rc› ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Türk Sinemas›’ndaki bu geli-

flimin ekonomik koflullarla ilgili
oldu¤unu düflünüyorum. Talep
artt›kça filmlerin altyap› kalitesi
biraz daha yükseliyor. Ama bun-
dan daha önemlisi kitlelerin
medya taraf›ndan yönlendiril-
mesi. Örne¤in Türk Filmleri kor-
sana karfl› özel olarak korunu-
yor olmasayd› gifle baflar›s› bu kadar yüksek olmazd›.

Irmak Aydo¤an Mühendislik ve Mimarl›k Fak.

Olaya bir tasar›m ö¤rencisi
gözüyle bakarsam yap›mlar›n
kalitesinin art›fl gösterdi¤i kadar
düfltü¤ü de görülüyor. Ama her
fleye ra¤men uzun bir süre nite-
likli film yapmakta zorlanan Türk
Sinemas› ad›na mutlu günler ya-
fl›yoruz. Türk insan› zaten kültü-
rüne, de¤erlerine sahip ç›kan bir
millettir. Son y›llarda kendisini gelifltiren Türk Sinemas› ol-
mas› gerekti¤i yere h›zla ulafl›yor diye düflünüyorum. Son
zamanlarda insanlar sinemaya sadece Türk filmi oldu¤u
için de¤il kaliteli filmler oldu¤u için de gidiyorlar.

Aylin Pehlivano¤lu Endüstriyel Sanatlar Y. O.

Türkiyede oyuncular oldukça
baflar›l› ve Türkiye’nin sinemada
geliflmesi bence bununla etkili.
Son zamanlarda, beyaz perdede
artan filmler izleyiciyi daha da
merakland›r›yorlar. Bence Türk
insan› art›k Hollywood filmlerin-
den s›k›lmaya bafllad› çünkü her
fley birbirine benziyor. Türk Si-
nemas›  oldukça h›zl› geliflti ve daha da gelifliyor. Büyük
bütçeli prodüksiyonlar yap›l›yor, çok iyi senaryolar yaz›l›-
yor. Tüm bunlar Türk Sinemas›’n›n gelece¤i için olumlu ge-
liflmeler. Gelecekte Türk Sinemas›’n›n Dünya Sinemas›’n-
da hat›r› say›l›r bir yere sahip olaca¤›na inan›yorum.

Oral Pehlivan Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema salonlar›nda Türk film-
lerini say›s› her geçen gün artmak-
ta, bence bu olumlu ve sevindirici
bir geliflme. Türk Sinemas›’n›n hak
etti¤i yere do¤ru ilerledi¤ini düflü-
nüyorum. Tabiki bunda izleyicinin
pay› büyük. ‹zleyiciler kaliteli film-
lerin fark›na varmaya bafllad›.
Hollywood filmlerine nazaran Türk
filmlerinin daha samimi, daha gerçek, daha biz oldu¤unu k›-
sacas›, bu filmleri kendimize daha kolay yontabildi¤imizi dü-
flünüyorum. Bu da izleyici say›s›n› artt›r›yor. Yak›n zamanda
Türk filmleri ald›¤› ödüllerle baflar›s›n› kan›tl›yor. Mütevaz›
bir bütçe ve ekiple çekilen Karpuz Kabu¤undan Gemiler Yap-
mak, Takva, Kader, Dondurmam Gaymak gibi filmler bu
baflar›l› yap›mlara örnek olarak verilebilir.

Gamze Gökçe Önder Hukuk Fakültesi

‹nsanlar, filmlerin hem ger-
çekleri yans›t›p kendi hayatla-
r›ndan bir fleyler sunmas›n›,
hem de hayallerini süsleyip,
umutlar›n› ço¤altarak hayatlar›-
na yön vermesini isterler. Günü-
müz Türk Sinemas› bunu ger-
çeklefltirmeyi baflar›yor. Ayn›
zamanda yetenekli oyuncula-
r›m›z ve filmlerimiz var. Filmlerimiz eskiye nazaran daha
çok emek verilerek çekiliyor; böylece yabanc› filmler Türk
filmlerinin gerisinde kal›yor.

Filiz Bulut Aç›kö¤retim Fakültesi


