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Yurdaer Alt›ntafl Grafik Sergisi
Yer: : Kütüphane ve
Dökümantasyon Merkezi-Üst
Sergi Salonu
Saat: : 09:00-17:00  (KÜL199)
22 Ocak 2007 tarihine kadar
gezilebilir
Güzel Sanatlar Fakültesi

12 Ocak Cuma

Sergi
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AnadoluHaber

‹SO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi Bilgilendirme ve ‹ç
Denetim E¤itimi
Yer:‹ki Eylül Kampusü
Mühendislik Mimarl›k Fakültesi
Toplant› Salonu
Saat: 09:00 - 17:00             
KALDER Eskiflehir fiubesi ve

Do¤a Çevre Kulübü

E¤itim

13 Ocak Cumartesi

Beden E¤itimi ve Spor Yükseko-
kulu ö¤rencileri, Osmangazi Üni-
versitesi T›p Fakültesi Hastane-
si’nde tedavi görmekte olan hasta
çocuklara moral vermek amac›yla
23 Aral›k Cumartesi günü yeni y›l

kutlamas› düzenledi. Çocuk hasta-
l›klar› servisinde düzenlenen kut-
lamaya, hasta çocuklar›n yan› s›-
ra, çocuklar›n aileleri ve doktorlar›
da kat›ld›. Ö¤renciler, önümüzdeki
haftalarda düzenleyecekleri farkl›
etkinliklerle hasta çocuklarla bir-
likte olmaya devam edecekler.

Hasta çocuklar için
yeni y›l kutlamas›

fiarhöyük bir ilki bafllatt›
fiarhöyük kaz›s›nda

elde edilen buluntular›n
incelenmesini içeren ça-
l›flma TÜB‹TAK projesi
oldu. 

Daha önce yurt d›fl›na
gönderilen antik malze-
meler art›k Anadolu
Üniversitesi’nde incele-
niyor.

Proje, Türkiye’nin
baflka bölgelerindeki
kaz›lardan ç›kar›lan bu-
luntular›n incelenmesi
için de kaynak niteli¤i
tafl›yor.         6. SAYFADA

Mühendislik Mimarl›k Fakültesi’nde iki arafl-
t›rma görevlisi taraf›ndan seramik tozundan el-
de edilen yeni bir ürün, günlük hayatta kullan›-
lan bir çok malzemeyi bakterilerden ar›nd›r›yor.

Elde edilen malzemenin havuzlarda, spor sa-
lonlar› ve hastane gibi yerlerde kullan›lan karola-
ra ve boyalara kat›larak bu malzemelerin steril
hale getirilmesi planlan›yor. 4. SAYFADA

Mehmet MUTLU

Ö¤retim Teknolojileri ve
Materyal Gelifltirme Dersi
Sergisi 
Yer: AKM Fuayesi

Saat: 09:00-18:00            
E¤itim Fakültesi

Sergi

Rüya Bilmecesi 
Yer: Sinema Anadolu 

Saat: 12:15, 18:45      (KÜL199)       
Rektörlük

Sinema

Aflk›n Kar›n A¤r›s›
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Saat: 15:00         (KÜL199)              
Tiyatro Anadolu 

Tiyatro

Halk Danslar› Gösterisi
Yer: AKM-Opera ve Bale Salonu
Saat: 20:00                               
Halk Bilim Araflt›rmalar›

Merkezi 

Gösteri

TVA’da yeni
yay›n dönemi
bafllad›

8 Ocak günü yeni yay›n dö-
nemine geçen Anadolu Üniver-
sitesi televizyonu TVA’da, geçen
dönemden programlar›n yan›
s›ra yepyeni yap›mlar da seyir-
ci ile buluflacak. 3. SAYFADA

Yar›m baflar›y›
kald›ramam

Aç›kö¤retim Fakültesi taraf›n-
dan düzenlenen toplant›da,
‹ÖLP’oe okuyan ve stajlar›na de-
vam eden ö¤rencilerin sorunlar›
ele al›nd›. 4. SAYFADA

Zaman› iyi
de¤erlendirin

E¤itim Bilimleri Enstitüsü’nün
düzenledi¤i toplant›da, zaman›n
do¤ru ve verimli kullan›m› konusun-
da ipuçlar› verildi. 4. SAYFADA

Akademisyen

Görüflü

Akademik üretimin kriterleri
nelerdir? En Önemli kriter ana dil-
de yay›n m›? 2. SAYFADA

Ö¤renci 

Görüflü

Ö¤rencilerimize sorduk: 
Futbolsuz bir hayat düflünülebi-
lir mi?             8. SAYFADA18

41 Üniversitemizdeki ö¤retim ele-
man› say›s› 2006 y›l› sonu
itibar›yla 1841 kifliye ulaflt›.

Avrupa Birli¤i 
ile iliflkiler 
gürefl maç›na
benziyor

Üniversitemiz  Avrupa Bir-
li¤i Araflt›rma Uygulama ve
Dokümantasyon Merkezi
(ADOM) taraf›ndan düzenle-
nen seminerde Türkiye ile Av-
rupa Birli¤i iliflkileri ele al›n-
d›. Seminerde konuflan Prof.
Dr. Mustafa Ayd›n, iki taraf
aras›ndaki tart›flmalar›n biri-
si yorulana kadar devam ede-
ce¤ini  söyledi.     

4. SAYFADA

Proje sayesinde, fiarhöyük’ten elde
edilen buluntular›n, yurt d›fl›na
gönderilmesine gerek kalmayacak.
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Bakterileri önleyen madde ürettiler

Usta oyun-
cu Nevra Se-
rezli, tiyatro
yaflam›ndan,
genç oyuncu-
lara önerileri-
ne kadar çeflit-
li görüfllerini
AnadoluHaber
ile paylaflt›.

5. SAYFADA

Edebiyat Fakültesi taraf›n-
dan düzenlenen panelde ko-
nuflmac›lar, Do¤u’daki bilimsel
çal›flmalar›n, Bat› dünyas›na
büyük katk›lar› oldu¤unu
söyledi.                 3. SAYFADA

Yeni y›l konseri

Do¤u, bilime
ivme katt›

‹ÖLP bir model
Devlet Konservatuvar›’n›n ye-

ni y›l için gerçeklefltirdi¤i konser-
de dinleyiciler Çellistanbul toplu-
lu¤u ile soprano Selva Erdener’i
dinledi. 6. SAYFADA

Hasta çocuklar ö¤renciler 
sayesinde renkli bir gün geçirdi.



ana göre en önemli kri-
ter, kiflinin ilk önce kendi
mesle¤ini sevmesi ve ona sayg› duy-
mas›d›r. Kriter asl›nda çok basit; ken-
di istedi¤i meslekte çal›flan insan za-
ten mesle¤inin gereklerini en iyi flekil-
de yerine getirece¤i gibi, kendisinden
sonraki bilim insanlar›n› da mesle¤e
ve araflt›rmaya en iyi flekilde yönlen-
direcektir. Baflar› zaten beraberinde
gelir ve gerek akademik geliflim ge-
rekse bilimsel üretim aç›s›ndan çok
daha verimli olunur kan›s›nday›m.

Bir akademik çal›flmada en
önemli unsur yabanc› dil midir? ‹ngi-
lizce tarih e¤itimi alm›fl biri olarak flu-
nu söylemeliyim ki akademik çevre-
de olan herkesin yabanc› dil bilmesi-
nin, kendisine çok ciddi kazan›mlar
sa¤layaca¤› kesin. Nitekim b›rak›n ya-
y›n yapmay›, en az›ndan di¤er yay›n-

lar› izlemesi noktas›nda önemli so-
nuçlar sa¤layacakt›r. Yaln›z flunu he-
men belirteyim, ben yine de ana dil-
de e¤itimden yanay›m. Zira, siz ne bir
‹ngiliz ne bir Alman ne de Frans›z gi-
bi düflünemezsiniz. Lisans dönemi-
min ilk y›l›nda ‹ngilizce ile u¤rafl›rken
ister istemez, konular›n anlafl›lmas›-
na yönelik olarak ciddi eksiklikler ya-
flan›yordu. Ama yine de uzun vadede
sa¤lad›¤› olumlu yanlar› asla inkar
edemem. Tabii ki burada biraz orta
ö¤retim dönemindeki dil e¤itimi de
sorgulanmal›d›r. K›sacas› yabanc› dil-
de yay›n akademik geliflmenin ve bi-
limsel üretimin önemli göstergelerin-
den birisi, fakat en önemlisi de¤il.  

Belki buradan flöyle bir baflka nok-

taya da gelebiliriz. Akademik geliflim
ve bilimsel üretimin süreklili¤inde, ki-
flinin kendi çal›flmas› ve gayreti kadar
kurumlar›n alt yap› deste¤i de sa¤-
lam ve yeterli olmal›d›r. Bununla bir-
likte, kiflinin özellikle sosyal bilimler
alan›nda kendisini gelifltirmesi, yeni-
lemesi bir noktada farkl› görüfllere
aç›k olmas› ile de bir arada düflünül-
melidir. Akademik kariyer ad›na ve
belirli puanlar› toplama derdinde
olup, basma kal›p ve özgün olmayan
araflt›rmalarda bulunmak pek de
do¤ru gelmiyor bana. ‹nsanl›k tari-
hindeki en önemli bulufllardan biri
olarak düflündü¤üm internet, bu
noktada yap›lacak olan herhangi bir
araflt›rma için s›n›rlar› kald›rd›¤› gibi,
araflt›rmac› için “bilgiye uza¤›z” baha-
nesini de ciddi bir flekilde azaltmakta-
d›r. Büyük olas›l›kla ileriki y›llarda da-

ha da yayg›nlaflacakt›r. Örne¤in, ge-
rekli ba¤lant›lar› kurduktan sonra
Avustralya’daki bir araflt›rmac›n›n
eserine çok k›sa sürede ulaflabilme-
niz olas›. Yada bütün antik dönem
klasiklerine, orijinali de olmak üzere
birkaç dakikada eriflmeniz gibi. 

Bana göre son olarak tart›fl›lmas›
gereken fley de yo¤un bir ders prog-
ram›na sahip olan bir ö¤retim üyesi-
nin üretim aç›s›ndan ne kadar ve-
rimli olabilece¤idir. Her ikisinde ayn›
anda baflar›l› olmak oldukça zor.
Ders yo¤unlu¤u içinde baz› fleyler-
den feragat etmek gerekiyor; ya ö¤-
renciye verilecek e¤itimden ya da
akademik üretimden / araflt›rmadan
ödün vermek zorunda kal›nmakta-
d›r. Hele bir de yüksek lisans ya da
doktora yaparken derslere girmek
oldukça yorucudur. 

kademik ilerlemenin baz› kriterle-
re ba¤lanmas› elbetteki bir zorunlu-
luk. Hem yetiflen akademisyenlerin
önlerini görebilmeleri ve hedeflere sa-
hip olmalar› aç›s›ndan, hem de gele-
cek akademik hayat›n kalitesini plan-
layabilmeyi uman düzenleyici kamu
otoritesi aç›s›ndan bu kriterler
son derece önemli. Bununla
birlikte,  düzenleme aç›s›ndan
baz› problemlerinde oldu¤u bir ger-
çek. 

Bugünkü hali ile kriterler, Türki-
ye’de bir akademisyen bilgisini hem
yazarak hem de ö¤reterek aktarmak
görevini üstlendi¤i halde sadece yaz›-
l› materyallere odaklanm›fl durum-
da. Bu bak›fl aç›s› e¤er akademisyen-
ler benzer ders yüklerine sahip olsa-
lard› makul karfl›lanabilirdi. Fakat
sosyal bilimlerin pek çok alt alan›nda
ve pek çok üniversitede, son derece
farkl› bir ders yükü da¤›l›m› gözlen-
mektedir. A¤›r ders yükleri ço¤unluk-
la zorunluluktan olufltu¤u için bu en
az›ndan bir f›rsat eflitli¤i problemi
olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

Yaz›l› materyaller konusunda ise,
düzenleyici kamu otoritesinin dergi-
ler için seçti¤i kriterler flüphesiz dergi
kalitesini belirlemek ve nitelikli yay›n
yap›lmas›n› temin etmek amac› tafl›-
maktad›r. Fakat Türkçe yay›n yapan
ve SSCI ya da alan endeksleri taraf›n-
dan taranan akademik dergi Türki-
ye’de yok denecek kadar azd›r. Bu s›-
n›rl›l›k, (özellikle e¤itim bilimleri ve
ö¤retmen yetifltirme alt alanlar›nda)
fiilen yabanc› dilde yay›n yapma zo-
runlulu¤una dönüflmüfltür. Sosyal bi-
limlerde araflt›rma üretmenin süresi-
nin uzunlu¤u da düflünüldü¤ünde,

mevcut üretimlerinin yabanc› dilde
yay›nlanmas›, do¤al olarak Türkçe
bilgi birikimi aç›s›ndan ciddi bir han-
dikap do¤urmaktad›r. 

Üretimlerin ulaflt›¤› bir baflka nok-
ta olarak, Türkçe yay›n yapan hakem-
li dergilerde de, yo¤un talep, dergi edi-
törlü¤ü ve gönüllülük esas› ile yürü-
yen hakemlik kurumuna iliflkin dü-
zenleme eksikli¤ini de gözler önüne
sermektedir. Baz› hakemli dergiler
son derece h›zl› ve kurall› bir flekilde
taleplere cevap verirken, baz›lar› tam
bir keyfilik içerisinde hareket etmekte-
dir. fiüphesiz bir akademisyenin Türk-
çe veya yabanc› dilde yay›n yapmas›
ve alan›ndaki di¤er akademisyenlerce
tan›nmas› önemlidir. Düzenlemelerin
bilgi birikiminin aktar›lmas›n› kolay-
laflt›r›c› ve h›zland›r›c› olmas› Türk
akademik hayat›n› amaçlanan daha
iyi bir noktaya getirecektir. 
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Erkan ‹znik

EDEB‹YAT  FAKÜLTES‹

A

kademik geliflim, ö¤retim ele-
manlar›n›n e¤itim-ö¤retim ve arafl-
t›rma alanlar›na iliflkin bilgi ve be-
cerilerini gelifltirmeleri, araflt›rma
çal›flmalar›n› daha geçerli, güvenilir
ve yürütmekte olduklar› dersleri
daha etkili, daha verimli ve çekici
duruma getirmeleri için yap›lan ça-
l›flmalard›r.

Bu çal›flmalar›n sonucunda ö¤re-
tim eleman›, araflt›rma yapt›¤›
alanda bilgilerle donand›¤› için
derslerini çok daha iyi, verimli ve
alan bilgisine dair bilimsel verilerle
daha çekici hale getirebilir. 

Araflt›rma alan›nda çok fazla yer-
li ve yabanc› kayna¤a ulaflabildi¤i
ve bunlar› içsellefltirebildi¤i için de
daha güvenilir, daha geçerli olan ve-
rilerle bilimsel üretimde bulunabi-
lir.

Bilimsel üretimi ül-
kemiz içinde yap›-
lan panel, sempoz-
yum, kongre gibi bi-

limsel platformlarda dile geti-
rir, görüfl bildirir ve bunlar› gerek-
çelendirebilir. Ayn› flekilde yaban-
c› dilde yapt›¤› yay›nlarla da ulus-

lararas› bilimsel toplant›larda gö-
rüfllerini, çal›flmalar›n›n sonuçlar›-
n› ve bununla ba¤lant›l› konular›
aç›klayabilir, uluslar aras› bilimsel
dergilerde yay›n yaparak üzerinde
çal›flt›¤› araflt›rmay› ve sonuçlar›n›
di¤er insanlara ulaflt›rma olana¤›-
na kavuflabilir. Böylelikle ülke-
mizde yap›lan çal›flmalar-
dan di¤er ülke insanlar›n›n
haberdar olmas›n› sa¤lar,
onlar›n önünde yeni
ufuklar açabilir.

Bilimsel üretimin
önemli göstergeleri sa-
dece yabanc› dilde yap›lan
yay›nlar de¤il, ayn› zamanda ülke
içinde de yay›n yapmak, bi-
limsel toplant›larda görüfl-
lerini, çal›flmalar›n› akta-
rabilmek, üzerinde arafl-
t›rma yapt›¤› konular› yü-
rüttü¤ü derslerle iliflkilendi-
rebilmek ve bunu hem mes-
lek yaflam›na, hem de gün-
lük yaflam›na aktarabil-
mektir.

B

Yard. Doç. Dr.

Türkan Kuzu

E⁄‹T‹M  FAKÜLTES‹

Yrd.Doç.Dr.

Filiz Tepecik

HUKUK FAKÜLTES‹

A

Akademik üretimin kriterleri nelerdir? 
En önemli kriter yabanc› dilde yay›n m›?



Anadolu Üniversitesi Televizyonu
TVA, yeni yay›n dönemine 8 Ocak
günü bafllad›. Yeni dönemde geçen
dönem bafllayan programlar›n baz›-
lar› devam ederken haz›rlanan yeni
programlar da izleyicilerle bulufla-
cak. Bu yay›n döneminde ayr›ca, çe-
flitli sanatç› ve orkestralar›n kon-
serlerinin yan›nda filmler ve bel-
geseller de yay›nlanmaya de-
vam edecek. 

Yeni programlar

TVA Genel Yay›n Yö-
netmeni Doç Dr. Medi-
ha Sa¤l›k Terlemez, “Bi-
lim Sohbetleri”, “Sosyal
Aç›l›mlar”, “Kalemin Di-

li”, “Giriflimcilik Saati” ve “Sa¤l›k Sa-
ati”nin yeni dönemde de yay›n› sü-
recek programlar oldu¤unu söyledi. 

Terlemez, bunlar›n yan› s›ra, “Sa-
nata Dair”, “Hepsi Evcil”, “Ayraç”,
“Kampusün Ritmi”, “7 Gün Spor”,
“Senkron”, “Yaflam›n Sesleri- Yafla-

m›n Yüzleri”, “Genç Olmak”,
“Fuaye”, “Fragman”, “3

Dakika” ve “Dil Bir Ay-
nad›r” adl› programlar

ve günlük haber bül-
tenlerinin yay›-
n›n›n da devam
edece¤ini söyle-
di. Doç Dr. Terle-
mez, “Dünya ve
Eskiflehir” ile
“Gece ve Eskifle-

hir” adl› kente yönelik iki haber
program›n›n yay›na bafllayaca¤›n›
söyledi. Ayr›ca “Yaflam›n ‹çinden” ve
“Sanat Dönencesi” adl› sohbet prog-
ramlar›n›n da yay›nlanaca¤›n› kay-
deden Terlemez,  ö¤renci portreleri-
nin çizildi¤i “Profil D›fl›”, teknoloji ko-
nulu “Net Bilgi” ve sunuculu¤unu da
ö¤rencilerin yapt›¤› “Soruyorum”
adl› stüdyo programlar›n›n yeni ya-
y›n döneminde TVA ekranlar›nda
olaca¤›n› belirtti. 

Önceki dönemlerde yay›nlanan
“Masa Bafl› Sohbetleri”nin de yeni
dönemde tekrar ekrana gelece¤ini
ifade eden Terlemez, “Hukuk Günlü-
¤ü”nün ise çerçevesini geniflleterek,
“Yaflayan Hukuk” ad›yla yay›n›na
devam edece¤ini kaydetti. 

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakül-
tesi ‹flletme Bölümü ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Melih Erdo¤an’›n resimle-
ri, ‹stanbul’da Avusturya Baflkon-
soloslu¤u Kültür Ofisinde sergilen-
di Resimle birlikte seramik çal›fl-
malar› da olan Prof. Dr. Melih Er-
do¤an’›n sergisi 6-29  Aral›k gün-
lerinde aç›k kald›. 

Prof. Dr. Erdo¤an 
resim sergisi açt›

16 Ocak Sal›

Bursa Anadolu K›z Lisesi
Ö¤rencilerine Üniversitemi-
zin Tan›t›lmas›
Yer: Kongre Merkezi-Mavi
Salon
Rektörlük Bas›n Halkla

‹liflkiler Müdürlü¤ü

Tan›t›m

KAMPUSTE NELER VAR??

HABERAnadoluHaber
Sayfa Editörü:

Uzm. Ufuk TOZEL‹K 3

Sergi

Zeki Ünal Resim Sergisi
Yer: Kütüphane ve
Dokümantasyon Merkezi-
Üst Sergi Salonu 
Saat: 17.00 Aç›l›fl (KÜL 199)
2 fiubat 2007 tarihine
kadar gezilebilir
Zeki Ünal

23 Ocak Sal›

19 Ocak Cuma

Emre Senan ‹llustrasyon
Sergisi
Yer:Kütüphane ve Dok.
Merk.-Alt Sergi Salonu
Saat: 17.30       (KÜL199)
6 fiubat 2007 tarihine
kadar gezilebilir
Güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi

fiEH‹RDE NELER VAR?

H›rs›z
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Saat: 19:00     (KÜL199)
Diger gösterim 24 Ocak
günü gerçekleflecek.
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

Büyük Aflklar›n Sonuncusu
Yer: Tepebafl› Sahnesi
Saat: 20:00 
Di¤er gösterimler 17,18,19
Ocak 2007 Tarihindedir   
büyükflehir belediyesi

Tiyatro

16 Ocak Sal›

Anadolu Üniversitesi mensupla-
r›, yeni y›l ve Kurban Bayram› önce-
si, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
fuayesinde düzenlenen bayramlafl-
ma töreninde bir araya geldi. 

28 Aral›k perflembe günü gerçek-
lefltirilen törene Rektör Prof. Dr. Fev-
zi Sürmeli, Rektör Yard›mc›lar› Prof.
Dr. Atilla Barkana, Prof. Dr. Nüvit Ge-
rek, Prof. Dr. Nezih Varcan, Prof. Dr.
Ömer Zühtü Altan ve Prof .Dr. Ali Ek-
rem Özkul da kat›ld›. Rektör Sürme-
li ve yard›mc›lar›,üniversitemizin
akademik personeli, idari personeli
ve üniversite çal›flanlar› ile tek tek
bayramlaflt›. 

Prof. Dr. Sürmeli, tüm üniversite
mensuplar›n›n yeni y›l›n› ve kurban
bayram›n› kutlarken böyle özel gün-
lerin gelece¤e at›lan yeni bir ad›m
olarak görülmesi gerekti¤ini söyledi.
2007 y›l›n›n dikkat edilmesi gere-
ken bir y›l olmas› gerekti¤inin de al-

t›n› çizen Rektör Sürmeli, herfleye
ra¤men gelece¤e umutla bak›lmas›
gerekti¤ini belirtti. Rektör Yard›mc›-
lar› ad›na bir aç›klama yapan Prof.
Dr. Nezih Varcan ise yeni y›l›n tüm

insanl›¤a sa¤l›k mutluluk ve baflar›
dolu günler getirmesini diledi¤ini ve
Anadolu Üniversitesi’nin baflar›lar›-
n›n yeni y›lda da artarak devam
edece¤ine inand›¤›n› söyledi.

‘Gelecek için bir ad›m’

TVA’da yeni yay›n dönemi bafllad›
Kemal TAŞÇIOĞLU

Norveç’in Trondheim flehrinde
iki y›lda bir gerçeklefltirilen Ulusla-
raras› Ö¤renci Festivali’nde Anado-
lu Üniversitesi’ni bu y›l Turizm ve
Otel ‹flletmecili¤i Yüksekokulu ö¤-
rencisi Ahmet K›vrak temsil edecek.
15-25 fiubat günlerinde düzenlene-
cek festivale 144 ülkeden 450 ö¤-
renci kat›lacak.

Ö¤rencilerin 15 y›ld›r bu festival-
de bulufltu¤unu ve gerek kendi kül-
türlerini paylaflma, gerekse çeflitli
konular hakk›nda tart›fl›p fikir al›fl
veriflinde bulunma f›rsat› buldu¤u-
nu belirten K›vrak, bu y›lki festival
konusunun “Küresel S›n›rlar” ola-
rak belirlendi¤ini söyledi. K›vrak,
kendisinin de festivalde “De¤iflen
Dünyada Din” konulu çal›flmas›yla
yer alaca¤›n› kaydetti.

Anadolu’yu
temsil edecek

Do¤u dünyas›ndaki bilimsel gelifl-
me süreci Tarih Kulübü’nün düzenle-
di¤i panelde ele al›nd›. Tarih Kulübü
taraf›ndan 20 Aral›k günü Kongre
Merkezi’nde düzenlenen “Do¤u Dün-
yas›nda Bilimsel Geliflmeler” adl› bir
panele Ankara Üniversitesi Dil Tarih
Co¤rafya Fakültesi’nden emekli ö¤re-
tim üyesi Prof. Dr. Sevim Tekeli ve
Prof. Dr. Esin Kahya konuflmac› ola-
rak kat›ld›. Panelde Do¤u ve Avru-
pa’n›n bilimsel geliflim süreçleri k›-

yaslanarak Osmanl› dönemi ve önce-
sinde yap›lan çal›flmalar hakk›nda
bilgi verildi. 

‹stanbul’daki ilk rasathanenin ku-
rucusu olan astronomi bilgini Taki-
yettin’in çal›flmalar›ndan örnekler su-
nulan panelde, Takiyettin’in çal›flma-
lar›n›n en az Newton’un yapt›¤› çal›fl-
malar kadar de¤erli oldu¤u vurgulan-
d›. Geçmiflte yeni bir rasathane ku-
rup yeni bir gözlem evine sahip ol-
man›n önemine de¤inen Prof. Dr. Se-
vim Tekeli, bu nedenle Takiyettin’in
çal›flmalar›n›n bilimsel geliflme ad›na

çok büyük bire ivme yaratt›¤›n› söyle-
di. Takiyettin’in Newton ve Kepler gi-
bi bilim insanlar›n›n gelifliminde bü-
yük katk›s› oldu¤unu kaydeden Teke-
li, ‹stanbul’da kurulan ilk rasathane
ile mükemmel diye nitelenebilecek
gözlemler yap›ld›¤›n› belirtti. 

O dönemde ‹stanbul’daki gözlem
evinde Avrupa’dakilere benzer çal›fl-
malar yap›ld›¤›n› ifade eden Tekeli,
saatlerin saniye durumunu göster-
mesiyle ilgili çal›flmalar›n Avrupa ile
ayn› dönemde Takiyettin taraf›ndan
da ele al›nd›¤›n›  söyledi.

Ahmet SİNAV

Ahmet K›vrak
Ö¤renci
Festival›’nde
üniversitemizi
temsil 
edecek

Dünyada ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
için kullan›lan sistemlerden “OHSAS
18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim
Sistemi”, Mimarl›k ve Mühendislik
Fakültesi’nde düzenlenen bir toplan-
t›ya konu oldu. Do¤a ve Çevre Kulü-
bü’nün düzenledi¤i toplant›da konu-
flan Çevre Mühendisi Fethi Onur Gür-
soy, sistemin iflleyifli hakk›nda bilgi
verdi. Gürsoy, OHSAS sisteminin as-
l›nda eski bir sistem olmas›na ra¤-
men ülkemizde yeni yeni tan›nmaya
bafllad›¤›n› söyledi. Gürsoy, sistemin
tamamen iflçi güvenli¤ini ön planda
tuttu¤unu belirterek, en az masrafla
en yüksek ifl güvenli¤inin amaçlad›-
¤›n› kaydetti. 

Öncelik iflçi
güvenli¤inin

Fay Hatt› ‘prömiyer’
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Saat: 19:00  
Di¤er gösterimler 17, 19, 20
Ocak günlerinde gerçekle-
flecek.  
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

Sergi

Çizmeden Yukar› Karikatür
Sergisi
Yer: E¤itim Karikatürleri
Müzesi 
Saat: 17.00 Aç›l›fl (KÜL 199)
Karikatür Sanat›n›

Uygulama ve Araflt›rma

Merkezi

17 Ocak Çarflamba

Fikri Haklar
Yer: Bozüyük Halk E¤itim
Merkezi
Saat: 14.00       (KÜL199)
Bozüyük Meslek Yüksek

Okulu

Konferans

Rektör Prof. Dr. 
Fevzi Sürmeli ve
yard›mc›lar›, 
yeni y›l ve Kurban Bayram›
dolay›s›yla üniversitemiz
mensuplar›yla AKM’de bir
araya geldi.

Doç. Dr. Mediha
Sa¤l›k Terlemez

Kenan BUTAKIN

Konuflmac›lar, Do¤u’da 
yap›lan çal›flmalar›n bilim
dünyas›na büyük katk›lar›

oldu¤unu söyledi.

Do¤u dünyas› bilime ivme katt›
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Anadolu Üniversitesi Avrupa Bir-
li¤i Araflt›rma Uygulama ve Dokü-
mantasyon Merkezi (ADOM)’nin dü-
zenledi¤i “Türkiye-Avrupa ‹liflkilerin-
de Durum De¤erlendirmesi ve Gele-
ce¤e Bak›fl” konulu seminerin aç›l›fl
konuflmas›n› yapan Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli, Türkiye’nin Gümrük
Birli¤i ile Avrupa pazar›na kat›lma
yolunda önemli bir ad›m att›¤›n›
ama ayn› zamanda Avrupa Birli¤i d›-
fl›ndaki pazarlara girebilme olana¤›
da elde etti¤ini ve rekabet gücünü
artt›rd›¤›n› belirtti. 

Sürmeli, “AB ile iliflkilerimiz 43 y›l-
l›k bir geçmifle dayanmaktad›r fakat
ne yaz›k ki bu uzun süre içinde taraf-
lar›n istikrarl› ve güvenilir bir siyasi
iliflki zemini ve süreci yaratamad›k-
lar›n› görmekteyiz” dedi.

Biri pes edene kadar…

Kongre Merkezi’nde 22 Aral›k gü-
nü düzenlenen seminerde görüflleri-
ni aktaran TOBB Ekonomi ve Tekno-
loji Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Mustafa Ayd›n, Türkiye ile Avru-
pa Birli¤i aras›ndaki iliflkileri bir gü-
refl müsabakas›na benzeterek, tar-
t›flmalar›n iki taraftan birinin pes et-
mesine dek sürece¤ini söyledi.

Üniversitemiz ‹ktisadi ve ‹dari Bi-
limler Fakültesi ö¤retim üyesi Prof.
Dr R›dvan Karluk ise konuflmas›nda
Ek Protokol konusundaki tart›flmala-
ra de¤indi. Ek protokolün bir antlafl-
ma olmad›¤›n›n alt›n› çizen Prof. Dr.
Karluk, Türkiye ile Avrupa Birli¤i ara-

s›nda 1963’de Ankara Antlaflma-
s›’n›n imzaland›¤›n› ancak her genifl-
leme sürecinde birli¤e yeni kat›lan
ülkelerle Türkiye aras›nda Ankara
Antlaflmas›’n›n geçerli olmas›na ilifl-
kin bir protokol imzaland›¤›n› ve bu-
na da ek protokol dendi¤ini söyledi.

Etkinlik politikalar üretmeli

Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli-
¤i’nden Sevim Ifl›k da konuflmas›nda
Türkiye-AB iliflkilerinde gündeme ge-
len çeflitli kavramlar hakk›nda aç›k-
lamalar yapt›. Ifl›k, Kat›l›m Ortakl›¤›
Belgesi, Katma Protokol, Müzakere
Çerçeve Belgesi, Ulusal Program ve
‹lerleme Raporu konular›nda bilgiler
sundu. 

ADOM Müdürü Yard. Doç. Dr. Elif
Uçkan Da¤demir ise Avrupa Birli-
¤i’nin geniflleme sürecinde yeni

komfluluk politikalar›, Avrupa Ortak
Enerji Hatt› gibi farkl› aç›l›mlarla ye-
ni bir geniflleme perspektifi yarat-
maya çal›flt›¤›n› söyledi. Da¤demir,
Türkiye’nin enerji konusunda çok
stratejik bir konumda oldu¤unu ve
birli¤in Ortak Enerji Piyasas› Hatt›
Projesi kapsam›nda Kafkaslar’da et-
kinli¤e dönük politikalar üretmesi
gerekti¤ine iflaret etti.

Geniflleme aç›s›ndan sorunlu

Uluslararas› iliflkiler ve AB’nin ge-
niflleme perspektifi aç›s›ndan önü-
müzdeki zirvenin farkl› sonuçlar›
olabilece¤ine dikkat çeken Ortado-
¤u Teknik Üniversitesi Uluslararas›
‹liflkiler Bölümü ö¤retim üyesi ve
Avrupa Çal›flmalar› Merkezi Müdü-
rü Prof. Dr. Atila Eralp ise “Uluslara-
ras› iliflkiler aç›s›ndan zirve karar›

Türkiye’nin önüne genifl ufuklar
aç›yor. Ama geniflleme aç›s›ndan
daha sorunlu bir konumu var. O
yüzden ilginç bir durumday›z” de-
di.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi AB Hukuku Anabilim Dal› Bafl-
kan› Yard. Doç. Dr Sanem Baykal da
AB’deki anayasal geliflmelerin Tür-
kiye’nin üyeli¤ine etkileri konusun-
da de¤erlendirmelerde bulundu.
Baykal, Avrupa Birli¤i’nde ortak bir
anayasaya gereksinim duyuldu¤u-
na iflaret etti.

Türkiye Ekonomi Politikalar›
Araflt›rma Vakf›’ndan Derya Sevinç
de strateji belgesi ve Avrupa Birli-
¤i’nin hazmetme kapasitesi aç›s›n-
dan Türkiye’nin durumu konusun-
da aç›klamalarda bulundu.

AB ile iliflkiler gürefl maç› gibi
ADOM taraf›ndan
düzenlenen panelde,
Türkiye-Avrupa Birli¤i
iliflkilerinde gelinen
durum ele al›nd›.

Gökhan KARA

En küçük üniversiteliler yeni y›l› kutlad›

Bakteri 
önleyen 
seramik tozu

Mühendislik Mimarl›k Fakülte-
si’nde iki araflt›rma görevlisi tara-
f›ndan seramik tozundan elde edi-
len yeni bir ürün, günlük hayatta
kullan›lan bir çok malzemeyi bak-
terilerden ar›nd›r›yor.

Malzeme Bilimi ve Mühendisli¤i
Bölümü’nden Arafl. Gör. Ceren Pefl-
ken ile Çevre Mühendisli¤i Bölü-
mü’nden Arafl. Gör. Filiz Bayrakç›
Karel yapt›klar› ortak çal›flmada,
nano boyuttaki kalsiyum fosfata
gümüfl ve çinko iyonlar› ekleyerek
maddenin yap›s›n› anti-bakteriyel
hale getirdi. Elde edilen malzeme-
nin havuzlarda, spor salonlar›nda,
hastanelerde kullan›lan karolara
ve boyalara kat›larak bu malzeme-
lerin steril hale getirilmesi planla-
n›yor. Araflt›rman›n, birkaç bilim
dal›n›n ortak çal›flmas›n›n sonucu
oldu¤unu belirten Arafl. Gör. Ceren
Pekflen, mikro organizmalar›n ba-
r›namayaca¤› bir ortam elde et-
mek amac›yla gelifltirdikleri toz
fleklindeki maddenin,  bir yüzeyde
bulunabilecek bakterilerin zaman-
la kendine yer edip ço¤almalar›n›
engelledi¤ini söyledi. 

Cengiz TEPEBAŞ

Aç›kö¤retim Fakültesi ‹ngilizce
Ö¤retmenli¤i Lisans Program› Okul
Deneyimi II ve Ö¤retmenlik Uygula-
mas› Eskiflehir Uygulama Ö¤ret-
menleri Toplant›s› 23 Aral›k günü
gerçeklefltirildi. 

Toplant›da, ‹ÖLP’de  okuyan ve
Eskiflehir'deki orta ö¤retim kurum-
lar›na staj amac›yla gönderilen ö¤-
rencilerin sorunlar› ele al›nd›. Kong-

re Merkezi K›rm›z› Salon'da düzen-
lenen toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›-
n› yapan Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.
Ali Ekrem Özkul, program›n Türk
e¤itim sisteminin özgün modelle-
rinden biri oldu¤unu söyledi  Top-
lant›da konuflan E¤itim Bilimleri
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. ‹lknur
Keçik, orta ö¤retim kurumlar›na
staj amac›yla gönderilen ö¤rencile-

rin sorunlar›n› ö¤renmede ve çö-
züm yollar› gelifltirmede bu okullar-
da görev yapan ö¤retmenlere bü-
yük ödevler düfltü¤ünü söyledi. 

‹ÖLP Koordinatörü ve Yabanc› Dil-
ler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Handan Yavuz ise var olan sorunla-
r›n baz›lar›n›n çözümünün kendile-
rini aflt›¤›n› ve YÖK ile Milli E¤itim
Bakanl›¤›'na düfltü¤ünü belirtti. 

‹ÖLP ö¤retmenlerinin sorunlar› ele al›nd›
E¤itim Bilim-

leri Enstitüsü
27 Aral›k Çar-
flamba günü
Kongre Merke-
zi’nde, “Zaman
Y ö n e t i m i
ve E¤i-
tim” ko-
nulu bir
k o n f e -
rans düzenledi. Konferansa ko-
nuflmac› olarak kat›lan E¤itim
Fakültesi ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Esmahan A¤ao¤lu, zaman›n
do¤ru ve verimli kullan›m› ile il-
gili bilgi verdi. Zaman›n insan-
lar› kontrol alt›na almamas› ge-
rekti¤inin alt›n› çizen A¤ao¤lu,
plan yapmadan hareket etme-
nin zaman kayb›na yol açt›¤›n›
ve plans›z bafllanan ifllerin bit-
memesinin mutsuzluk kayna¤›
oldu¤unu söyledi. Planlar›n ha-
yata geçirilememesinin  psiko-
lojik bir rahats›zl›k yarataca¤›-
n› vurgulayan Prof. Dr. A¤ao¤-
lu, zaman›n sat›n al›namad›¤›-
n› ve bu yüzden de¤erinin bi-
linmesi gerekti¤ini kaydetti..
Prof. Dr. Esmahan A¤ao¤lu ko-
nuflmas›nda  ifl ve e¤itimin ya-
n› s›ra, kiflisel ihtiyaçlar için de
zaman ayr›lmas›n›n önemine
dikkat çekti.

Çal›flmalar›n›
ABD'nin Texas
AEM Üniversite-
si'nde yürüten
Prof. Dr. Tahir Ça-
¤›n, ‹leri Teknoloji-
ler Araflt›rma Biri-
mi'nin dü-
zenledi¤i
s e m i -
nere konuflmac› olarak kat›ld›.
Anadolu Üniversitesi'nde yap›lan
malzeme bilimi çal›flmalar› ile
Prof. Dr. Ça¤›n'›n yapt›¤› çal›flma-
lar aras›ndaki olas› benzerlikle-
rin görülebilmesi ve karfl›laflt›r›-
labilmesi amac›yla gerçeklefltiri-
len seminerde Prof. Dr. Ça¤›n,
bilgisayar hesaplamal› yöntem-
lerle yeni ve fonksiyonel aktif
malzemeler gelifltirme konusun-
da yapt›¤› çal›malar› paylaflt›.
Konuflmas›nda yak›t pilleri ile il-
gili çal›flmalar›na da de¤inen
Prof. Dr. Ça¤›n,  ele ald›¤› konula-
r›n Anadolu Üniversitesi'nde ya-
p›lan çal›flmalarla paralellikler
tafl›d›¤›n› belirtti. Ça¤›n, ‹leri Tek-
nolojiler Araflt›rma Birimi ile, te-
mel fizik ve kimya prensiplerin-
den hareketle malzemeler gelifl-
tirip endüstriyel uygulamalar
yapmaya çal›flmak amac›yla da-
ha önce de iflbirli¤i içerisinde ol-
duklar›n› kaydetti.

Zaman› iyi 
de¤erlendirin

MMF’de nano
teknoloji 
konferans›

Prof. Dr. Tahir Ça¤›n

Prof. Dr. 
Esmahan A¤ao¤lu

Anadolu 
Üniversitesi
Çocuk Yuvas›’n›n
küçük ö¤rencile-
ri yeni y›l› hep
birlikte kutlad›.
Ö¤renciler, 28
Aral›k günü dü-
zenlenen etkin-
likte ö¤retmenle-
riyle birlikte, çe-
flitli oyunlar oy-
nad› ve hoflca
vakit geçirdi. Ö¤-
renciler yeni y›l
aksesuarlar› ve
Noel Baba ile
objektiflerin kar-
fl›s›na geçti.



■ 1966 y›l›nda Dormen Ti-
yatrosu’ndaki “Cengizhan’›n Bisikle-
ti” adl› oyunla ilk defa profesyonel
olarak sahnede yerinizi ald›n›z. Bu
oyunla ilgili düflünceleriniz nelerdir?

Çok heyecanl›yd›m. Tiyatroya
bafllar bafllamaz ilk profesyonel bafl-
rolümdü. Kendimi çok iyi bir oyun-
cu olarak düflünüyordum. Fakat
oyun bafllay›nca ne kadar tecrübe-
siz oldu¤umu anlad›m. Bütün espi-
rileri yedim, gülmelerin üstüne gir-
dim. Profesyonelce davran›fllar de-
¤ildi bunlar. Y›llar geçtikçe bunlar›n
hepsini tek tek ö¤rendim. Sesimi da-
ha iyi kullanmay› ö¤rendim. Gelen
elefltirileri not al›p ertesi gün düzelt-
meye çal›flt›m ve öylece kendimi her
oyunda biraz daha gelifltirdim. Çün-
kü profesyonel tiyatro yapmak ko-
lejde tiyatro yapmaya benzemiyor.
Çok farkl› bir fley onun için söylüyo-
rum. Okuldan ç›kar ç›kmaz da yapa-
m›yorsun. Tecrübelenmen gereki-
yor.
■ fiimdiye kadar oynamaktan en çok
zevk ald›¤›n›z oyun ya da karakter
hangisi oldu?

“Durdurun Dünyay› ‹necek Var”
adl› bir müzikalde Genco Erkal ile
birlikte oynam›flt›m. Orada yan›lm›-
yorsam befl kad›n tiplemesi yap›yor-
dum. Amerikal›, Alman, Türk, Rus
gibi bütün bu tiplemelerin yan› s›ra
flark› söylüyor ve dans ediyordum.
Onun için çok baflar›l› olmufltum ve
ses getirmiflti. Hala beni o müzikalle
tan›yanlar var. Bu tabi benim için
çok de¤erliydi. Sonra “Ç›lg›n Sonba-
har”  çok sükse yapt›. Dört sezon ka-
dar oynad›m ve iki üç ödül kazan-
d›m. “Çetin Ceviz” adl› piyeste Cihan
Ünal ile birlikte oynad›k. Üç sezon
oynad›k. Çeflme aç›k hava tiyatro-
sunda 4000 kifliye oynad›k, izdi-
hamdan kap›lar k›r›lm›flt›. Böyle gü-
zel an›lar›m var. Çok ilgi çeken müzi-
kaller oynad›m. “Hisseli Harikalar
Kumpanyas›” ve “fien Saz›n Bülbül-
leri” gibi çok ilgi gören müzikallerde
oynad›m. Her gece çok yorucu ol-
mas›na ra¤men inflallah gideyim de
oynayay›m müzikalimi diye düflün-
dü¤üm, sahneye ç›kmaktan çok ke-
yif ald›¤›m iki müzikaldi bunlar. Yi-
ne de benim için “fien Saz›n Bülbül-
leri” adl› müzikalin önemi daha bü-
yük.
■ Konservatuar e¤itimi oyunculuk
yapmak için sizce ne kadar gerekli?
Alayl› olmak m› daha önemli yoksa
konservatuar e¤itimi almak m›?

Bir kere e¤itim oyunculuk için
flart. Bu mühendislik e¤itimi de ola-
bilir, her meslek için ayn›. Bir tiyat-
rocunun, bir oyuncunun e¤itimli ol-

mas› laz›m, çok okumas› laz›m. Sa-
dece alayl› olmak kabul edilebilir bir
fley de¤il çünkü tiyatronun belli ku-
rallar› var. Ama e¤itimin yan›nda
alayl› olmak da çok önemli. Bu da
demek de¤il ki alayl› olup da iyi ifller
yapan oyuncular yok, onlar›n içinde
de usta-ç›rak iliflkisini benimsemifl
ve kendini sürekli gelifltirmifl çok ba-
flar›l› ve yetenekli oyuncular var.
Ama bunun ideali nedir, ben nas›l
oyuncu olabilirim diye düflünen
gençlere tabi ki ben konservatuar
e¤itimi almas› gerekti¤ini söylemek
zorunday›m. Ama hiç tiyatro e¤iti-
mi almadan da çok iyi oyuncu olan-
lar vard›r tabii. Ben konservatuarl›
de¤ilim ama konservatuara efl de-
¤erli bir e¤itim ald›¤›m› düflünüyo-
rum çünkü Amerikan K›z Koleji me-
zunuyum.Dokuz sene boyunca ti-
yatro derslerine girdim ve tiyatro
yapt›m. Her sene üst üste oyunlar
oynad›m, yar› profesyonel gibiydim
okuldan ç›kt›¤›m zaman. Bir sene
Amerika’da e¤itim ald›m sonra da
yine Haldun Dormen, Y›ld›z Kenter,
Müflfik Kenter, Melih Cevdet Anday
gibi en önemli isimlerle çal›flt›m. Ya-
ni s›n›f atlad›m diyebilirim. Dört se-
ne yerine bir senenin sonunda
oyunculuk teklifleri ald›m.
■ Amerika’da da tiyatro e¤itimi al-
m›fl bir oyuncu olarak buradaki e¤i-
timle Amerika’daki tiyatro e¤itimini
karfl›laflt›racak olsan›z neler söylersi-
niz?

Ben Amerika’ya bir bursla gittim
ve orada bir sene kald›m. Modern
dans, bale ve drama derslerine gir-
dim. Orada o kadar serbest ve rahat-
s›n›z ki.. Sizi sadece kendi kendinize
b›rak›yorlar. Devaml› piyeslerden
roller seçip onlar› çeflitli flekillerde

oynayarak, di¤er arkadafllarla birbi-
rimizi elefltirerek ilerliyorduk. Bunu
o kadar çok yapt›k ki sonunda ken-
di kendimizi elefltirmeyi ö¤rendik.
Bu aç›dan çok faydal›. Bir de drama-
tik yap›y› size çok iyi ö¤retiyorlar.
Dramatik yap›n›n önemini, bir rolü
çal›fl›rken nelere dikkat etmek ge-
rekti¤ini, metin üzerinde ilk önce
ka¤›t kalemle çal›flmak gerekti¤ini,
alt› çizilmesi gereken yerlere dikkat
etmeyi ve sonra bunun üzerine ya-
rat›c›l›¤›n gelmesi gerekti¤ini ö¤ren-
dik.
■ Üniversitemizin konservatuar tiyat-
ro bölümü, her sene iflinde deneyim-
li ve baflar›l› olan farkl› oyuncular›
konuk ö¤retim üyesi olarak a¤›rl›yor.
Size de böyle bir teklif gelse nas›l
de¤erlendirirdiniz?

Böyle teklifler bana hep geldi
ama ben hiçbir zaman kabul etme-
dim. Özellikle flu y›llarda yafl ve tec-
rübe olarak ilerlememe ra¤men
böyle bir fleyi düflünmedim. Çünkü
ö¤retmek ayr› bir fley. Ben kendim
baz› fleyleri iyi yapabilirim ama
onun yöntemini bulup size aktara-
mayabilirim. Ben çocuklar›ma bile
okuma yazma ö¤retmeye kalkma-
d›m çünkü baflkas›n›n ifli o. Bu aç›-
dan hep kaç›nd›m ama karfl›mdaki-
nin bir hatas›n› gördü¤ümde ona
kolayl›kla müdahale edip do¤ru yo-
lu gösterebiliyorum rahatl›kla. Gelip
bir gün karfl›l›kl› konuflarak bir bilgi
al›flveriflinde bulunabilirim ama
ders verir gibi yapamam diye düflü-
nüyorum. Mesela senelerce reji iflini
yapabilirim diye düflünmeme ra¤-
men yapmad›m çünkü ben biraz
yapt›¤›m ifllerde iddial› ve mükem-
meliyetçiyim. Çok iyi yapt›¤›ma
inand›¤›m iflleri yap›yorum. Yar›m

bir baflar›y› kald›ramam çünkü.
■ Son dönemde tiyatro yaparak size
umut veren genç oyuncular var m›,
varsa isimlerini söyler misiniz?

Tiyatro yapan genç isimler flu an-
da akl›ma gelmiyor ama televizyon
dizilerinde iyi ifller yapan genç
oyuncular da var. ‹sim vermek de
istemiyorum çünkü hepsiyle her
gün yüz yüze geliyorum al›nabilir-
ler. Ama iyi oyuncu olma yolunda
olanlar var.
■ Bir televizyon program›nda sizin
Demet Evgar hakk›ndaki övgü dolu
sözlerinize tan›k olmufltum. Demet
Evgar bir örnek olabilir mi?

Evet, Demet’in ismini vermekte
fayda var çünkü Demet hem tiyat-
roda hem de sinemada çok baflar›-
l›. Tiyatroda izledi¤imde de flafl›rta-
cak derecede baflar›l›yd›, çok iyi
buldum, çok etkilendim. Demet’in
ismini vermekte özellikle fayda var.
■ Senelerce tiyatro ile u¤raflt›n›z,
sinemada sizi çok az gördük. Tiyat-
royu sizin için özel ve yak›n k›lan
nedir?

Çünkü tiyatro canl› yay›n gibi.
Gerçekten birebir nefesi duyarak,
alk›fl› duyarak, karfl›l›kl› bir enerjiy-
le insanlar›n elektiri¤ini hissederek
oynamak baflka, bir kamera karfl›-
s›nda bin tane spotun alt›nda, otuz
tane asistan›n önünde direktiflerle
oynamaya çal›flmak daha baflka.
“fiurada dur, oradan ›fl›¤› almad›n
bir daha alal›m.” Gibi direktiflerle
bendeki konsantrasyon uçup gide-
biliyor. Kesik kesik çekimler yapa-
rak çal›flmak aç›kças› bana oyun-
culuk aç›s›ndan pek keyif vermiyor.
Ama sinemada da her fleyin sonun-
da perdedeki ak›fl› ve devaml›l›¤›
görmek de ayr› bir keyif. Ben bir si-
nema hayran›y›m. Filmlere devam-
l› giderim, kaç›rmamaya çal›fl›r›m,
çok mutlu olurum sinema izlerken.
■ Oyunculuk yaflam›n›z bir çok ödül-
le ve baflar›larla dolu. Di¤er taraftan
bakt›¤›m›zda Metin Serezli ile y›llar-
d›r devam eden mutlu bir birlikteli¤i-
niz var. Hem iflinizde hem de özel ha-
yat›n›zda mutlulu¤u yakalayanlar-
dans›n›z, bunu nas›l baflar›yorsunuz?

Bunun hiç baflar› diye bir ölçütü
yok. ‹nsanlar bunu çok abart›yorlar.
Di¤er ifl kad›nlar› bunu nas›l yap›-
yorsa ben de öyle yap›yorum. 

Bu olaylar› yürütmek bana çok
naturel geliyor. Ben bunda abart›la-
cak bir yan göremiyorum. Hiçbir za-
man durup konuflmad›k da biz niye
baflar›l›y›z diye. Bu kendili¤inden ge-
liflen bir fley. 
■ Son olarak tiyatro okuyan ve tiyat-
royu meslek edinmek isteyen genç
arkadafllara ne gibi tavsiyeleriniz
var?

Çok okumalar› ve çok gözlem yap-
malar› gerekiyor. Nas›l ki bir sürü
oyunu okumakla yükümlüsünüz,
ayn› flekilde bu ülkede yap›lan iflleri
de takip etmek zorundas›n›z. Bunu
bir ders olarak kabul etsinler ve her
oyunu izlesinler. Sadece bu iflin oku-
lunu okumakla kendilerini gelifl-
tiremezler. 

RÖPORTAJAnadoluHaber
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Yar›m bir baflar›y› kald›ramam
NEVRA SEREZL‹ K‹MD‹R?
1944 y›l›nda, Ankara’da do¤-
du. Sahneye okul s›ralar›nda
amatör olarak ç›kt›. 1966'da
"Cengizhan'›n Bisikleti" oyu-
nundaki rolüyle Dormen Tiyat-
rosu'ndaki yerini ald›. 1967'de
Ankara Sanat Tiyatrosu'nda
"Durdurun Dünyay› inecek
Var" adl› oyunda oynad›. 1971-
78 y›llar› aras›nda Altan Erbu-
lak ve efli Metin Serezli ile bir-
likte "Hisseli Harikalar Kum-
panyas›", "Sait Hop Sait", "fien
Saz›n Bülbülleri"; Kastelli Vakf›
ile "Geceye Selam" ve 1990 y›-
l›nda Dormen Tiyatrosu'nda
"Yolun Yar›s›" müzikallerinde
oynad›. 1984-1989 aras› Deve-
kuflu Kabare Tiyatrosu'nda ça-
l›flt›.  "Ç›lg›n Sonbahar"oyu-
nundaki rolü ile Avni Dilligil
En baflar›l› kad›n Oyuncu Ödü-
lü ve Ankara Sanat Kurumu
En iyi Kad›n Oyuncu Ödülü'nü
kazand›.

Usta oyuncu Nevra Se-
rezli, tiyatro yaflam›n-
dan, genç oyunculara
önerilerine kadar çe-
flitli görüfllerini
AnadoluHaber’e
anlatt›.

Hatice GÖLCÜ

E¤itim Fakültesi'nde Desen 1
ve Çözümsel Desen derslerini
alan ö¤rencilerin çal›flmalar› 9
Ocak Sal› günü sergilenmeye
baflland›. Yard. Doç. Dr. Özgür
So¤anc› ve Yard. Doç. Dr. fiem-
settin Edeer'in giriflimiyle aç›lan
sergide üç farkl› atölyeden ö¤-
rencilerin  resimleri yer al›yor. 

Türkiye’nin ilk yerli belgesel
kanal› ‹z TV’de yay›nlanan  ve
Serkan Ercan’›n haz›rlay›p sun-
du¤u Gidifl Dönüfl program›n›n
bu seferki konusu Eskiflehir idi.
Program için trenle Anadolu’yu

gezen ekip Eskiflehir
dura¤›nda Anado-
lu Üniversitesini
ziyaret etti. Ser-
kan Ercan, prog-

ram için üniver-
sitemiz Medya

Merkezi’nde
de  çekim

yapt›. 

Bahçeflehir Üniversitesi ö¤re-
tim üyesi Prof. Dr. ‹. Y›lmaz As-
lan, Hukuk Fakültesi Duruflma
Salonu’nda verdi¤i konferansta
“ Tüketici Heyeti ve Tüketici
Mahkemelerinin Görevi ve Yetki-
leri”ni anlatt›. 26 Aral›k Sal› gü-
nü gerçeklefltirilen  konferansta
Prof. Dr. Aslan, Türkiye’de tüketi-
ci heyeti ve tüketici mahkemele-
rinin görevleri ve tüketici kanu-
nunun neleri kapsad›¤› konu-
sunda bilgi verdi. Dünyan›n hiç-
bir yerinde bir sözleflmeden do-
¤an ana edimlerin tüketici ka-
nununun kapsam›na girmedi¤i-
ni belirten  Aslan, tüketici mah-
kemelerine dava aç›lmas› için
gereken flartlar hakk›nda görüfl-
lerini aktard›.

E¤itim’den
ö¤renci 
sergisi

Hukuk’ta
tüketici 
konferans›

Gidifl Dönüfl
Anadolu’da



fiarhöyük kaz›s›ndan ç›kar›lan
buluntular›n araflt›r›lmas›n› içeren
çal›flma Klasik Arkeoloji Bölümü, Ta-
rih Bölümü ve Malzeme Bilimi ve
Mühendisli¤i Bölümü’nün ortak ça-
l›flmas›yla TÜB‹TAK projesi oldu. 
“Arkeometrik Karaktarizasyon” nite-
li¤indeki çal›flma ile Türkiye’nin çe-
flitli bölgelerinden elde edilen ve da-
ha önce yurt d›fl›ndaki üniversitelere
gönderilen buluntular art›k Anadolu
Üniversitesi’nde inceleniyor.  

Üniversitemiz ile Kültür Bakanl›-
¤›’n›n 1989 y›l›ndan bu yana kaz›
yapt›¤› fiarhöyük’ten ç›kar›lan sera-
mik esasl› buluntular üzerine çal›flan
ö¤retim elemanlar›m›z›n, çal›flma-
n›n TÜB‹TAK projesi olmas› önerisi
TÜB‹TAK taraf›ndan kabul edildi. 

fiarhöyük ören yerinden ç›kar›lan
Helenistik Dönem’e ait seramik esas-

l› buluntular›n de¤erlendirilmesini
içeren proje kapsam›nda, buluntula-
r›n hammaddeleri, flekillendirme
yöntemleri ve kökenleri araflt›r›l›yor.
Proje hakk›nda bilgi veren Malzeme
Bilimi ve Mühendisli¤i Bölümü Ö¤re-
tim Üyesi Doç. Dr. Alpagut Kara, pro-
jenin hem ülke ekonomisine hem ül-

ke turizmine katk› sa¤layaca¤›n› söy-
ledi. Helenistik Dönem’e ait iki farkl›
ürün grubunun ele al›nd›¤› projede,
Bat› Yamac› Seramikleri Ürün Grubu
ve “Kal›pl› Kâseler” ürün gruplar› in-
celeniyor. Çal›flmada, buluntular›n
yüzeyinde kapl› olan metalik görü-
nümlü astar tabakas›n›n kimyasal

analizleri yap›l›yor. Edebiyat Fakülte-
si Dekan Yard›mc›s› Yard. Doç. Dr.
Hakan Sivas, arkeoloji çal›flmalar›
içerisinde arkeometrik karakterizas-
yon çal›flmalar›n›n çok az yer ald›¤›-
n› belirterek, yap›lan çal›flmalar›n da
yabanc› üniversitelerin deste¤iyle
gerçeklefltirildi¤ini söyledi. Sivas, da-
ha önce Türkiye'nin çeflitli bölgelerin-
den toplanana antik malzemenin
yurtd›fl›ndaki üniversitelere gönde-
rildi¤ini, ancak çal›flmalar›n bu pro-
jeyle  birlikte Anadolu Üniversite-
si’nde yap›lmaya baflland›¤›n› kay-
detti. Çal›flma daha sonra yap›lacak
projeler için kaynak niteli¤i de tafl›-
yor. 

Gelecekte ise tüm Türkiye’den top-
lanacak örneklerin incelenmesiyle,
Anadolu’da geçmiflte ticaretin de ne
flekilde geliflti¤inin ortaya konulaca-
¤› bir projenin hayata geçirilmesi
planlan›yor.

K Ü L T Ü R - S A N A T AnadoluHaber
Sayfa Editörü:
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OKUMAMANIN  
NERES‹NDEY‹Z ?

Evet, art›k sorulmas› gereken
soru, bu : Okumaman›n neresin-
deyiz?

Yan›lm›yorsam bir ara  “Oku-
man›n Neresindeyiz?” bafll›kl› bir
yaz› da yazm›flt›m. Ancak o bafl-
l›ktaki soru, ‘ne de olsa’ okudu-
¤umuzu varsay›p, okuma duru-
munun hangi noktas›nda bulun-
du¤umuzu irdeleme amac›na yö-
nelikti.

Yani, asl›nda iyimser bir soruy-
du.

fiimdi ise, gerçekçi olmak ve
gerçeklerden yola ç›karak bir du-
rum saptamas› yapmak istiyor-
sak e¤er, o zaman her fleyden ön-
ce durumumuzun bir okuma de-
¤il, fakat okumama durumu ol-
du¤unu aç›kça kabullenmek zo-
runday›z.

Neden böyle bir sonuca varma-
m›z gerekti¤ine gelince;

Okumama durumunday›z,
çünkü en basit olaylarda bile dü-
flünceden, ak›lc›l›ktan bunca
uzak, buna karfl›l›k rasgele duy-
gusall›¤a ve yüzeysel düflünmeye
bunca yatk›n olabilmek, sadece
üyelerinin ço¤unlu¤u okumayan
toplumlara özgü bir niteliktir.

Okumama durumunday›z,
çünkü veri toplumu olmak ile
bilgi toplumu olmak aras›ndaki
çok önemli fark› görememek, do-
lay›s›yla da oldu¤u gibi kabulle-
nilen de¤il, ancak zihinsel süreç-
lerden geçirilerek edinilen verile-
rin bilgi olabilce¤i gerçe¤ini alg›-
lamak da sadece üyelerinin bü-
yük ço¤unlu¤u okumayan top-
lumlara özgü bir niteliktir.

Okumama durumunday›z,
çünkü henüz bilgi üretimi de¤il,
fakat bilgi d›flal›m› aflamas›nda-
y›z. Bilgi d›flal›m›n› zaman içer-
sinde bilgi üretimine dönüfltüre-
memek de sadece üyelerinin bü-
yük ço¤unlu¤u okumayan top-
lumlara özgü bir niteliktir.

Okumama durumunday›z,
çünkü henüz okuduklar›m›z› bi-
linçli gereksinimlerimiz do¤rul-
tusunda de¤il, fakat modan›n
(çoksatarlar›n) esintilerine göre
seçiyoruz. Kitapç›larda kitap ka-
r›flt›rmak, raflar aras›nda gezin-
mek, kitapç›ya gitme al›flkanl›¤›-
n› edinmek gibi özelliklerden
uzak kalarak okur olunabilece¤i-
ne inan›yoruz. 

Son olarak da, okuduklar›m›z
üzerinde yeterince düflünmeden,
okuyarak edindi¤imiz bilgilerin
karfl›l›¤›n› yaflamlar›m›zda ara-
madan, kaç kitap okumufl olur-
sak olal›m, okurluktan hep uzak
kalaca¤›m›z›n bilincine varam›-
yoruz.

Belki bütün bunlara ek olarak,
baz› say›sal gerçeklerden de söz
edilebilir. Bunu yapmak için, ger-
çek anlamda okuyan toplumlar-
da kifli bafl›na düflen y›ll›k kitap
say›lar›n› ülkemizdeki say›larla
karfl›laflt›rmam›z yeterli olacak-
t›r. Böyle bir karfl›laflt›rmadan ç›-
kacak sonucun çok korkutucu
olaca¤›ndan kesinlikle emin
olabilirsiniz!

Ahmet CEMAL

Okuma

Köflesi

TVA’DA BU HAFTA 

E-gazete, http://e-gazete.anadolu.edu.tr adresinde    
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13 Ocak Cumartesi
-Türkçe Müzikte eski
ve hit flark›lar›n yer
ald›¤› ve Tu¤ba
Gülten’nin sundu¤u,
“Türk Kahvesi” her
Cumartesi 14:00-
15:00 saatleri
aras›nda.
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K 18 Ocak Perflembe

Devrim Taban’›n
haz›rlad›¤› Kampusün
Ritmi, yeni yay›n
döneminde Perflembe
günleri izleyicileriyle
buluflacak. Her hafta
bir üniversite
kulübünün ele al›nd›¤›
program saat 15:45’te
yay›nlanacak.

18 Ocak Perflembe
Fevzi Durgan’la,
Güncel hit müzik,
her hafta Perflembe,
Cuma ve Cumartesi,
20.00-22.00 saat-
lerinde..

fiarhöyük kaz›s› TÜB‹TAK projesi oldu
Ümran KELEŞ

Proje kapsam›nda yap›lacak 
çal›flmalar, Türkiye’nin baflka

balgelerindeki ören yerlerinden
ç›kar›lan antik buluntular için de

bir kaynak niteli¤i tafl›yacak.

TSM korosundan konser
Anadolu Üniversitesi Türk

Sanat Müzi¤i Korosu 27 Ara-
l›k Çarflamba günü Sinema
Anadolu’da gerçekleflen kon-
serde dinleyicileriyle bulufltu.
fief Semra Aykol yönetiminde
sahne alan koro, çeflitli ma-
kamlarda sanat müzi¤i eser-
leri ile baz› halk müzi¤i eser-
lerini koro ve solo olarak ses-
lendirdi.

Anadolu Üniversitesi,
yeni y›l› Devlet Konserva-
tuvar› taraf›ndan düzen-
lenen “Y›lbafl› Konseri”
ile kutlad›. 

Atatürk Kültür Merkezi
Opera ve Bale Salonunda
28 Aral›k Perflembe gü-
nü gerçekleflen konser-
de, Soprano Selva Erde-
ner ve Çellistanbul Viyo-
lonsel Dörtlüsü ile konuk
sanatç›lar Seda Aslano¤-
lu, Gülflah Erol, Ezgi Ni-
han Kuran ve Asl› Töze-
nifl sahne ald›. Gecede
ayr›ca Anadolu Üniversi-
tesi Dans Kulübü'nden
Nazl› Günflen ve Ahmet
Öztürk'ün tango perfor-
maslar› da yer ald›. 

Yeni y›l 
konseri

Yard. Doç. Dr. Hakan Sivas Doç. Dr. Alpagut Kara
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AZ Cem Y›lmaz ile Ali Taner
Baltac›’n›n yönetti¤i ve
Cem Y›lmaz, Mazhar
Alanson, Özlem Tekin ile
Tuna Orhan’›n baflrolleri
paylaflt›¤› ‘Hokkabaz’
baflar›s›z bir sihirbaz›n
öyküsünü anlat›yor. 

15-20 Ocak
13 Ocak Cumartesi
Tommaso ve
Stephanie birbirlerine
afl›k bir çifttir. ‹ki
gençin bir de bebekleri
olur. Ancak hayat bek-
lenmedik olaylara
gebedir. Onlar için her
fley evliliklerinin
bafl›nda oldu¤u gibi
toz pembe de¤ildir.
Film  saat 23:00’te
yay›nlanacak.
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Bayan hentbol tak›m›m›z, ilk
yar›n›n son maç›nda 27 Aral›k gü-
nü Porsuk Spor Salonu’nda Trab-
zon Belediyesi’ni konuk etti.Tak›-
m›m›z sahaya fienay, Bilge, Güler,
Asiye, Seda, Fatma ve Gamze yedi-
lisi ile bafllad›. ‹ki tak›m›n da iyi sa-
vunma yapt›¤› karfl›laflman›n ilk 10
dakikasi 2-2 eflitlikle geçildi. 

fienay’›n kaledeki baflar›l› perfor-
mans› ile 10 dakikada sadece bir
gol yiyen tak›m›m›z, 20. dakikan›n
sonunda skorda 6-3’lük üstünlü¤ü
yakalad›. ‹lk yar›n›n kalan bölümle-
rinde milli oyuncumuz Asiye’nin
golleriyle aradaki fark› koruduk ve
soyunma odas›na 12-9 önde gittik.
‹kinci yar›ya çok iyi bafllayan hent-

bolcular›m›z, Esra’n›n golleriyle
aradaki fark› açt› ve son 20 dakika-
ya 20-11 galip girdi. ‹kinci yar›da
rakibinin direncini tamamen k›ran
tak›m›m›z son 10 dakikaya da 25-
15 önde girdi. Son 10 dakikada
genç oyuncular Ayflenur, Burcu,
Gamze ve Neriman’›n golleriyle

oyundaki üstünlü¤ünü devam etti-
ren Anadolu Üniversitesi karfl›lafl-
madan 34-16 galip ayr›larak üç
maçl›k galibiyet özlemine de son
verdi. Bu galibiyetle tak›m›m›z li-
gin ilk yar›s›n› 7 puan ile 5’inci s›ra-
da tamamlad›. Anadolu Üniversite-
si antrenörü Sinan Öner, ligin ikin-

ci yars›nda daha iyi olacaklar›n›
söyledi. Öner, genç oyuncular›n›n
istikrar› koruyamad›¤› için puan
kay›plar› yaflad›klar›n› ama ikinci
yar›da bu kay›plar› en aza indire-
ceklerini ve Avrupa Kupalar›na ka-
t›lmak hedefine ulaflacaklar›na
inand›¤›n› dile getirdi. 

Futbol tak›m›m›z, geçen y›l Eski-
flehir Amatör Süper Ligi’ni dördün-
cü s›rada tamamlayarak üç y›l ara-
dan sonra 3. Lig’e terfi karfl›laflma-
lar›na kat›lamam›flt›. Sezonu Ercü-
ment fiahin yönetiminde tamamla-
yan Anadolu Üniversitesi, fiahin’in
ayr›lmas›yla boflalan koltu¤a, geçen
y›l genç tak›mda baflar›l› sonuçlar
alan Evrensel Heper’i  getirdi. 
Teknik direktör sorununu çözdük-
ten sonra transfere yönelen tak›m›-
m›z Egemen, Süleyman, Merter,
Sabri ve Bar›fl ile kadrosunu takviye
etti. Süper Amatör Lig öncesi yafla-
nan  sorunlar nedeniyle lig 7 tak›-
m›n kat›l›m› ile 14-15 Ekim günü oy-
nanan karfl›laflmalar ile bafllad›. 
Tak›m›m›z, lige son iki y›ld›r puan
alamad›¤› Sa¤l›kspor galibiyeti ile
bafllayarak rakibine karfl› fleytan›n
baca¤›n› k›rd›. ‹kinci hafta Demirs-
por maç›nda son 5 dakikaya 2-0
ma¤lup giren futbolcular›m›z, kar-
fl›laflmadan 2-2’lik beraberlikle ayr›-
larak futbol maç›n›n 90 dakika ol-
du¤unu kan›tlad›. Futbol tak›m›-

m›z, üçüncü hafta sezonun en kötü
futbolunu oynad›¤› karfl›laflmada
Telekom deplasman›nda golsüz be-
raberlik ile yetindi. Dördüncü hafta
futbolcular›m›z ligde kalma savafl›
veren fiekerspor’u konuk etti. 
‹lk yar›da rakip defans› geçemeyen
oyuncular›m›z, ikinci yar›da 10 da-
kika içinde buldu¤u goller ile sonu-
ca gitti ve bu sonuçla birlikte lider-
lik koltu¤una oturdu. 
Beflinci maç›nda ‹nönü deplasma-
n›na giden tak›m›m›z, rakibini 4-1
ile geçti. 

Mücadeleci bir ekip

Tak›m›m›z, ilk yar›n›n son maç›nda
yapt›¤› flafl transferler ile ad›ndan
söz ettiren Odunpazar› Belediyesi
ile karfl›laflt›. ‹lk yar›da say›s›z f›rsa-
t›n yan› s›ra bir de penalt› vuruflun-
dan yararlanamayan ekibimiz, ikin-
ci yar›da 1-0 öne geçmesine ra¤-
men sahadan 2-1 yenik ayr›larak
bu sezonki ilk ma¤lubiyetini ald›.
Tak›m›m›z ilk yar› sonunda toplad›-
¤› 11 puan ile 14 puanl› Odunpaza-
r› ve 12 puanl› Demirspor’un ard›n-

dan sezonun ilk yar›s›n› üçüncü s›-
rada tamamlad›.  

Anadolu Üniversitesi, ligin ilk yar›-
s›nda son dakikaya kadar mücadele
eden bir tak›m görüntüsü çizdi. 

Geçen y›l genç tak›mdaki baflar›l›
çizgisini bu y›l A Tak›m›n bafl›nda da
sürdüren Evrensel Heper, bu müca-
deleci tak›m› yaratan kifli olarak kar-
fl›m›za ç›k›yor. 

Ligin ilk yar›s›nda 2.Lig patentli
futbolcular olan Bülent ve Candafl ile
birlikte Eren ilk yar›da en fazla göze
batan ismler oldu. Vasfi, ligin bafl›n-
da stoper mevkinde sonras›nda ise
orta sahada  görev ald›. Teknik heyet,
ligin ilk yars›nda sadece 15 dakika
görev verdi¤i genç tak›m golcüsü Ah-
met’e ikinci yar›da daha fazla flans
tan›yaca¤›n›n sinyalini verdi. Sezon
bafl› TEK Porsuk’tan gelen Sabri yafla-
d›¤› baz› sorunlar neticesinde ilk yar›
sonunda tak›mdan gönderildi. Sü-
per Amatör Lig’de ilk üç tak›m›n
3.Lig terfi karfl›laflmalar›na gitme
hakk›n› elde ederken son s›radaki
ekip ise 1.Amatör Küme’ye düflecek.

A Gençler Ligi’nde yer alan genç
futbol tak›m›m›z, ligdeki ikinci ma-
ç›nda DS‹ Bentspor ile karfl›laflt›. Yal-
ç›n K›l›ço¤lu Futbol Sahas›’nda 6
Ocak günü oynanan karfl›laflmadan
9-1 yenik ayr›lan tak›m›m›z a¤›r bir
yenilgi ald›. Tak›m›m›z ligdeki ilk
maç›nda kendi evinde Orhangazi’yi
7-3 ma¤lup etmeyi baflarm›flt›.

Bayanlar Voleybol 2.ligi’nde zir-
ve mücadelesi veren bayan voley-
bol tak›m›m›z, ikinci yar›n›n ilk
maç›nda 7 Ocak günü Mersin dep-
lasman›nda Dekamar Gözne Bele-
diyesi ile karfl›laflt›. Zay›f rakibi kar-
fl›s›nda müsabakadan 3-0 galip ay-
r›lan tak›m›m›z puan›n› 19 ’a ç›kar-
tarak ligde üçüncü s›radaki yerini
korudu. Ekibimiz önümüzdeki haf-
ta Yunusemre Kampusü Spor Salo-
nu’nda lig ikincisi Ankara Eczac› ile
karfl›laflacak. 

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin
13. haftas›nda  Anadolu Üniversi-
tesi Erkek Basketbol Tak›m› ken-
di sahas›nda Uflak Belediyesi ile
karfl›laflt› Anadolu Üniversitesi
Spor Salonunda 7 Ocak Pazar oy-
nanan karfl›laflmaya Anadolu
Üniversitesi Tayfun, Turgay, Me-
lih, Mete ve fiivan befllisi ile ç›kt›. 

Oyuna say› ile bafllayan Ana-
dolu Üniversitesi bol faüllü geçen
periyotta rakibi ile bafla bafl bir
mücadele sergiledi. Çeflitli sakat-
l›klar›n yafland›¤› ilk periyodu
Uflak Belediyesi 19-17 önde ka-
patt›.Büyük çekiflmenin yafland›-
¤› ikinci periyotta yüksek at›fl
yüzdesi ile oynayan Uflak Beledi-
yesi aradaki fark› açt› ve periyo-
du 41-34 önde bitirmeyi baflard›.
Nefesleri kesen üçüncü periyotta
Anadolu Üniversitesi oyna-
d›¤› mükemmel oyun so-
nunda fark› 3 say›ya ka-
dar indirdi. Seyircilerin
yo¤un deste¤i ile baflla-
yan yapt›¤› üçüncü
periyodu Anadolu
Üniversitesi 58-55

geride kapatt›.Çok sert bir müca-
delenin sergilendi¤i son periyot-
ta yapt›¤› ataklardan bofl dönen
Anadolu Üniversitesi maçtan 80-
68 ma¤lup ayr›lan taraf oldu. 

Anadolu Üniversitesi Erkek
Basketbol Antrenör Yard›mc›s›
Veli Onur Küçük maç sonras›
yapt›¤› aç›klamada “ 12 say› fark-
la yenildik ama gerçek skorun bu
oldu¤una inanm›yorum.Bu far-
k›n oluflmas›nda hakemleri çok
büyük rölü vard›. Çok iyi bir oyun
ç›karmam›za ra¤men son peri-
yotta yapt›¤›m›z hatalarla oyunu
verdik. ‹ki tak›m› da kutluyo-
rum” dedi. Uflak Belediyesi Ant-
renörü Fatihan Erdo¤an ise maç
sonras›nda “ Play Off yolunda bir
maç daha kazand›k, güzel bir ga-
libiyet oldu.Hedeflerimiz do¤rul-

tusunda ilerliyo-
ruz” dedi.

Süper Ligde üç maçt›r
galip gelemeyen bayan
hentbol tak›m›m›z,
Trabzon Belediyesi’ni
34-16 ma¤lup ederek
kötü gidifle dur dedi. 

Hentbolcular çok ‘farkl›’

Futbolcular üçüncü lig yolunda

Basketçilerin flanss›zl›¤› 
13. haftada devam etti

Gençlerden a¤›r
yenilgi

Anadolu 
galibiyetle
bafllad›

Tak›m›m›z karfl›laflma-
dan farkl› galip ayr›larak

yeniden ç›k›fla geçti.

Oyuncular›m›z›n büyük
mücadelesine karfl›n ekibimiz

karfl›laflmadan ma¤lup ayr›ld›.



Futbolsuz hayat› düflünebilirim
tabii ki. Futbol yerine spor dallar›n-
dan voleybol veya tenisi tercih
ederim. Erkeklerin de futbola bu
kadar düflkün olmalar›na anlam
veremiyorum. Hayatta daha önem-
li fleyler var asl›nda. Yemek, içmek
, uyumak gibi bir ihtiyaç de¤il fut-
bol. Bunun içindir ki önemini bir
türlü anlayamam. Ve futbolu art›k ticaret haline getirdiler.

Serap Yavuz Aç›kö¤retim Fakültesi

Benim için futbollu hayat da fut-
bolsuz hayat da fark etmez. ‹nsan-
lar her fleye al›fl›yor ve al›flt›r›l›yor.
Futbolsuz hayata da al›flabilir veya
al›flt›r›labilir. Ayr›ca futbol kalkarsa
yerine yeni bir fley getirilir ve insan-
lar bu defa onunla u¤rafl›rlar. ‹n-
sanlar her fleye uyum sa¤lar. Onlar›
oyalayabilecek bir fleyler her za-
man bulunur. 

Hürrem Akkaya Güzel Sanatlar Fakültesi

E¤er bir fleyi hayat›m›zdan ç›-
kartt›¤›m›zda yaflayabiliyorsak bu
hayat›m›zdan eksiltti¤imiz fleysiz
de yaflanabilir kanaatindeyim.
Futbol da bunlardan biri. fiuan için
futbolsuz bir hayat- özellikle er-
kekler için- düflünülemez gibi ge-
lebilir ama hayat›m›zdaki birincil
gereklilik de¤ildir futbol ve bunu
göz önünde bulundurursak futbol olmadan da yap›labilir.

Serhat Sar› Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu

Futbolsuz 
bir hayat

düflünülebilir
mi?

Futbol hayat›n bir parças› ol-
muflken baflka bir fley koymak
çok zor. Futbol hayat›m›za o ka-
dar girmifl ki her yerde karfl›m›za
ç›k›yor. Siyasette, sokakta,
okulda… O kadar etkili bir silah
ki bir maç sonras› gündem de¤i-
fliyor. Bütün Türkiye bunu konu-
fluyor. E¤er ki futbolu elimizden
al›rlarsa cumartesi, pazar gündemde  olacak çok az haber
olurdu. Yerine koyacak bir fley bulam›yorum. Bulunmas›n›
da istemiyorum.Hayata iliflkin küçük ve anlaml› bir evren
sunuyor futbol: Hüzün, macera, mutluluk hepsi 90 dakika-
ya s›¤›yor. Son anda kaybetmek; bazen imkans›z› becerip
güçlü rakibinizi yenmek hayat›n kendisi de¤ildir de nedir?
O yüzden futbol hayatt›r!

Celal Güven Eczac›l›k Fakültesi
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Sayfa Editörü: Arafl. Gör. Ça¤dafl CEYHAN
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Futbol günümüzde spor ol-
maktan çoktan uzaklaflm›flt›r.
Futbol günümüzde büyük bir
sektördür ve çeflitli yollardan mil-
yonlarca kifli bu sektörden para
kazan›yor. Futbol bir endüstriye
flov ifline dönmüfltür. Kimi zaman
endüstrileflmifl futbol dünyas›n›n
futbolun gerçek kültürel de¤erle-
rini gölgeledi¤ini düflünüyorum.Futbol insanlar›n kollektif
olarak infla ettikleri bir spordur.Bana kal›rsa futbol seyirlik
bir flov  benim için çok önemli de¤il ama genel olarak ba-
karsak birçok insan›n gelir kayna¤› veya varofllar›n tutun-
du¤u tek dal olmas›ndan dolay›  vazgeçilmez bir sektör.
Yine de sporlar›n en gerçe¤i!

Cem Roman ‹letiflim Bilimleri Fakültesi

Futbolu, futbol oynamay› ve
seyretmeyi çok seven biri olarak
ve genellikle erkekler aç›s›ndan
futbolsuz bir hayat düflünüle-
mez bence. Çünkü her yönüyle
e¤lenceli ve zevkli bir spor
olarak insan hayat›nda futbolun
yeri yads›namaz. Bence futbol
bafll› bafl›na yaflanmas› gereken
bir aflkt›r. Çünkü futbol oynarken içinizde bir tutku
hissedersiniz, her an›n›zda heyecan duyars›n›z. Sonuç
olarak bu kadar önemli ve güzide bir sporun yoklu¤u
kabul edilemez. Ayr›ca en önemli noktay› da unutmamak
gerekir; Türk futbolu aç›s›ndan da Fenerbahçe bu ülkenin
en önemli ve vazgeçilmez tak›m›d›r.

Urku Aykanat Hukuk Fakültesi

Futbolsuz hayat kesinlikle
düflünülebilir. Ben iki senedir
futbolu takip etmiyorum. Önce-
den çok s›k› takipçi olmama
ra¤men flimdi hiç ilgilenmiyo-
rum ve hayat›mda herhangi bir
eksiklik de hissetmiyorum. Yani
futbol genel görüflün belirtti¤i
gibi çok da önemli bir fley de¤il.
Bence bir nevi uyuflturma mekanizmas›. Futbol olmad›¤›
taktirde de insanlar bir flekilde bir u¤rafl bulur ve o u¤rafl
futbol kadar popüler olur. O zaman da o u¤rafls›z hayat
düflünülebilir mi ya da nas›l olur sorular› bizi meflgul et-
meye bafllar.

Yi¤ithan Üzgün Mühendislik ve Mimarl›k Fak.

Futbolla çok fazla (Dünya ku-
pas›ndan dünya kupas›na) ilgi-
lenmeyen bir insan olarak fut-
bolsuz hayat mümkün bence.
Belki bu sporu bana antipatik
yapan fley insanlar›n özellikle
erkeklerin tutumudur. Çok an-
lams›z buluyorum bu u¤urda
yaralanmalar›, insan ölümlerini.
Taraftarl›k anlay›fl› bunu gerektirmemeli.

Ebru Türk E¤itim Fakültesi

Bence futbolsuz hayat düflünü-
lebilir tabii ki. Futbol olmasayd› bir
eksi¤imiz olmazd› hayat›mda
önemli bir yeri yok. Erkeklerin bu
kadar düflkün olmas›n› da anlam›-
yorum. San›r›m futbol izleyerek
günlük s›k›nt›lar›n› giderebiliyor-
lar. Erkek oldu¤u sürece futbol ola-
cakt›r bence. Bunun yan›nda er-
keksi bayanlar da seviyor futbolu.

Elif Celilo¤lu Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Y. O.

Futbol insanlar›n toplumda
sosyalleflmesi için yararl› bir ak-
tivite. ‹nsanlar belirli bir amaç
için bir araya geliyor ve birbirle-
rini tan›masalar da iflçi, doktor,
mühendis, fark etmeden, insan-
lar›n toplumdaki statüleri baz
al›nmadan insanlar ayn› amaç
do¤rultusunda birbirlerine ke-
netleniyorlar. Futbol abart›lmadan, ortaya para konul-
madan (iddaa, bahis) ilgilenilen bir etkinlik oldu¤u süre-
ce çok güzel bir spor. Yani futbol sadece futbol oldu¤u
zaman güzel. En büyük Cim Bom!

Fulya Belli Edebiyat Fakültesi

Türkiye ve dünya ligini takip
etmem. Bence futbol ligleri, spor
yorumcular› bunlar gereksiz fleyler.
Bazen kaliteli maçlar› seyrederim.
‹nsanlar günümüzde, müdahale
edemedikleri, kendilerinin d›fl›nda
ve anlams›z -baflkalar›n›n anlaml›
diye  sundu¤u – fleylerle çok fazla
ilgileniyorlar ve zaman kaybediyor-
lar. Bu arada kendi olma, kendini gerçeklefltirme sorumlu-
lu¤u hep erteleniyor. Maalesef günümüzde tarihsiz,
kültürsüz, sanats›z, bilgisiz ve amaçs›z ama  futbollu, popüler
bir gençlik var. Futbol sosyal uyuflturuculardan biridir.

Ali ‹hsan Altan Fen Fakültesi
Bence futbolsuz hayat düflü-

nebilir. Günümüzde futbolla ilgili
oyunlar ç›kt›¤›ndan beri ( iddaa
gibi) futbola daha çok ilgi göste-
rilmeye baflland›. Ben kendimi
bunlar›n çok d›fl›nda tutuyorum.
Bence: futbol fliddettir, futbol ho-
liganl›kt›r. Ülkemizde bir çok so-
run varken insanlar›n futbola bu
kadar ilgi duymas› da ilginç bir konu.

Selma fiimflek Eskiflehir Meslek Yüksek okulu

Futbolsuz hayat düflünüle-
mez. Düflünüyorum da dünyada
futboldan baflka kitleleri birlefl-
tiren, ayn› fleyleri düflündüren,
sevindiren, üzen baflka bir fley
yok. Ben de bir futbolcuyum.
Çocuklu¤umdan beri futbol oy-
nuyorum ve futbolun geliflimim-
de çok önemli katk›lar› oldu¤u-
nu düflünüyorum. Futbol güzellikleriyle yaflanmal›; afl›r›
fanatik taraftarlar›, kötü tezahuratlar›, flikeleriyle de¤il.
Futbol taraftarl›¤› ayr› bir duygudafll›k yarat›yor. Çok fark-
l› ortamlardan gelen insanlar ayn› tak›m›n bir parças› olu-
yor.90 dakikal›¤›na da olsa ayn› amaç etraf›nda birleflebi-
liyorlar. Futbolun en güzel yan› bu iyi günde kötü günde
tribünlerde bir arada olmak.

Serkan Sevinç Beden E¤itimi Spor Yüksek Okulu

Zaten futbolu hep saçma bul-
muflumdur. Hatta onu spor ola-
rak bile görmüyorum ama izlen-
di¤inde e¤lenceli bir fley oldu-
¤unu kabul ediyorum. Erkekleri
futbol izlediklerinde kay›p say-
d›¤›m için futbol olmasa da olur
diyorum. Evet evet futbol denen
fley bence olmamal›.

K›ymet Aflama ‹letflim Bilimleri FakültesiDüflünülebilir tabii ki. Zaten ül-
kemiz futbolunun hali ortada. Çok
kalitesiz bir ligimiz var. Futbolcular
oyundan çok sahtekarl›¤› düflünü-
yor. Bu da bizi futboldan so¤utu-
yor. Bence futbolsuz hayat düflü-
nülebilir, üstelik çok da güzel olur.
Hem belki böylece akflamlar› spor
haberleri ad› alt›nda bize sunulan
4 büyük (!) tak›m›n haberlerinden baflka fleyler de iz-
leyebiliriz di¤er sporlara da ilgi gösteririz.

Alper Külüno¤lu ‹ktisadi ve ‹dare Bilimler Fak.


