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Fikri Haklar
Yer: Bozüyük Halk E¤itim
Merkezi
Saat: 14:00         (KÜL199)
Bozüyük Meslek Yüksekokulu

19 Ocak Cuma

Konferans

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer
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AnadoluHaber

Ulusal Yarg› A¤› Projesi
Yer: Kongre Merkezi-Salon
Anadolu
Saat: 10:30 - 17:30           
Eskiflehir Barosu

Baflkanl›¤›

Seminer

20 Ocak Cumartesi

Avrupa üniversiteleri aras›nda uygulanan Eras-
mus Program›’n›n bir benzeri Türkiye’deki yükse-
kö¤retim kurumlar› aras›nda hayata geçiriliyor.

Fay Hatt›
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Saat: 19:00         (KÜL199)              
Tiyatro Anadolu 

Tiyatro

Milletvekili genel seçiminde Eski-
flehir’de oy kullanmak isteyen ö¤-
rencilerin tek yapmas› gereken bir
form doldurmak. 3. SAYFADA

Ö¤renciler 
nas›l oy 
kullanacak?

H›rs›z
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Saat: 19:00           (KÜL199) 
Di¤eri 24 Ocak 2007 tarihindedir 
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

23 Ocak Sal›

Zeki Ünal Resim Sergisi
Yer: Kütüphane ve Dokümantas-
yon Merkezi-Üst Sergi salonu

Saat: 17:00 Aç›l›fl    (KÜL199)

2 fiubat 2007 tarihine kadar

gezilebilir            
Zeki Ünal

Sergi

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

Saat: 17:30 Aç›l›fl    (KÜL199)

6 fiubat 2007 tarihine kadar

gezilebilir            
Güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi

Türk Erasmus’u için
baflvurular Nisan’da

www.haber1.com ve
www.memlekethaber.com sitele-
ri taraf›ndan düzenlenen “Y›l›n
En ‹yileri” anketinde “Y›l›n Üni-
versitesi” seçilen Anadolu Üni-
versitesi ad›na ödülü
Rektör Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli ald›. 
Beykent Üniversitesi
Maslak-Ayaza¤a
Oditoryumu’nda
11 Ocak günü dü-
zenlenen törende
25 dalda en iyi
seçilenler
ödüllerine
kavufltu.
Ödül töre-
nine, politika
ve ifl dünyas›-
n›n pek çok ta-
n›nm›fl ismi
kat›ld›.

Rektör

Sorular›

Yan›tlad›

Radyo A’da dinleyicilerin sorular›n›
yan›tlayan Prof. Dr. Sürmeli, Ö¤renci Geliflim
Birimi kuracaklar›n› aç›klad›. 4. SAYFADA

Repertuar›na iki yeni oyun daha
ekleyen Tiyatro Anadolu, “Aflk›n
Kar›n A¤r›s›” ve “Fay Hatt›” ile seyirci
karfl›s›nda.            6. SAYFADA

Ö¤renci 

Görüflü

Ö¤rencilere sorduk:
Aflk bir ömür sürer mi?       

8. SAYFADA11
50

0 17 Aral›k 2004 tarihinde aç›lan
E¤itim Karikatürleri Müzesi’ni
11.500 kifli ziyaret etti.

Tiyatro Anadolu yeni sezonda 
iki yeni oyunla 
sahnede 

Topluma hizmet devam ediyor

Anadolu Üniversitesi ö¤renci-
lerinin Toplumsal Hizmet Uygu-
lamalar› Dersi kapsam›nda üret-
ti¤i projeler birbirini izliyor. Son
olarak, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi ö¤rencilerinin ders kap-
sam›nda toplad›¤› kitaplar ihti-

yaç sahibi ö¤rencilere da¤›t›lmak
üzere Büyükflehir Belediyesi
Meslek Edindirme E¤itim Merke-
zi’ne teslim edildi. Merkezin Ço-
cuk-Genç-Yetiflkin E¤itimine Des-
tek Projesi’ne katk› amac›yla ba-
¤›fllanan 550 kitap özellikle üni-
versite ve lise girifl s›navlar›na ha-
z›rl›k materyallerinden olufluyor. 

Gürsu Tuna BİÇENAY

‘Y›l›n Üniversitesi’ seçildik

Gerekli koflullar› yerine getiren ö¤renciler, anlafl-
ma sa¤lanan Türkiye’deki herhangi bir üniversitede
bir ya da iki yar› y›l ö¤renim görebilecek. 2. SAYFADA

Ö¤renci
Konseyi’nin yeni
baflkan› Ça¤atay
Çetinkaya, konseyin
amaçlar›n› ve beklen-
tilerini Anadolu
Haber’e anlatt›. 

5. SAYFADA

‘Önemli olan,
sorunlar›n bize
iletilmesi’

“Y›l›n Üniversitesi”seçilen
Anadolu Üniversitesi

ad›na ödülü Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli ald›. Fo
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■ Y›l›n Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
■ Y›l›n bakan› 
Devlet Bakan› ve Baflbakan Yar-
d›mc›s› Abdüllatif fiener 
■ Y›l›n bürokrat›

Türk Patent Enstitüsü Baflkan›
Yusuf Balc›
■ Y›l›n profesyonel yöneticisi

OYAK Holding Genel Müdürü
Coflkun Ulusoy 
■ Y›l›n ifladam›

Boydak Holding Baflkan› Hac›
Boydak 
■ Y›l›n ‹flkad›n›
Sabanc› Holding Baflkan› Güler

Sabanc› 
■ Y›l›n sivil toplum kuruluflu
Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf› 

Y›l›n en iyilerinden baz›lar›
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E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim Bölü-
mü’nün Okul Öncesi Ö¤retmenli¤i
Program› kapsam›nda düzenledi¤i
“Anne-Baba E¤itimi” konulu semi-
nerde aileler, ö¤rencilerin okul önce-
si e¤itimi kapsayan farkl› konularda
haz›rlad›klar› sunumlar› dinlediler. 

Ailelerin okul öncesi e¤itim hak-
k›nda bilgilendirildi¤i seminerin ilk
oturumunda, çocuklarla ayn› dili ko-
nuflabilmek, çocuklar için kitap,
oyun ve beslenme ile çocuklar ve bu-
lafl›c› hastal›klar bafll›klar› alt›nda
haz›rlanan sunumlar yap›ld›. ‹kinci
oturumda ise anne ve babalara kar-
defl k›skançl›¤›, disiplin, çocuklarda
yarat›c›l›k, hastal›k ve engellilik gibi
konularda bilgiler verildi.

E¤itim Fakültesi Dekan› Prof. Dr.

Yüksel Kocadoru, seminerin aile,
okul ve üniversiteyi bir araya getir-
mek amac›yla gerçeklefltirildi¤ini

söyledi. Projenin bir toplumsal hiz-
met uygulamas› oldu¤unu belirten
Yard. Doç. Dr. Arzu Ar›kan ise, “Anne-

Baba E¤itimi dersi kapsam›nda ai-
le nedir?, aile e¤itimi nedir? gibi so-
rulara de¤indik ve aileye sosyolo-
jik, psikolojik ve felsefi aç›dan yak-
laflt›k” dedi. 

Ar›kan, ders kapsam›nda yaln›zca
ailelerin nas›l e¤itilece¤i konusunu
de¤il,  ayn› zamanda ailelerin ve ço-
cuklar›n birbirleri üzerindeki etkile-
rini de ele ald›klar›n› kaydetti. Aile
kavram›n›n art›k yaln›zca çekirdek
aile demek olmad›¤›n›n alt›n› çizen
Ar›kan, “Modernleflmenin de etkisiy-
le boflanmalar artt›. Tek ebeveynli ai-
leler var. Köylerde çok genifl aileler
var. Bütün bunlar› arkadafllar›m›zla
dönem boyunca tart›flt›k. Bu etkinli-
¤imizi de bu dersin final projesi ola-
rak haz›rlad›k” diye konufltu.

Köln Üniversitesi E¤itim Fakül-
tesi Sosyoloji Bölümü ö¤retim ele-
manlar› Dr. U¤ur Tekin ve Dr. Erika
Schulze Erasmus program› kapsa-
m›nda 8–11 Ocak günleri aras›nda
Anadolu Üniversitesi’ne konuk ol-
du. 

Schulz ve Tekin, 11 Ocak Perflem-
be günü Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen panelde, Köln Üniversite-
si Kültürleraras› Araflt›rmalar Ens-
titüsü taraf›ndan gerçeklefltirilen
“Kentten Bir Örnek Olarak Köln
Mülheim Keup Caddesi” bafll›kl›
araflt›rman›n sonuçlar›n› Anadolu
Üniversitesi ö¤rencileri ve ö¤retim
elemanlar›yla paylaflt›. Araflt›rma
yöneticisi Dr. Erika Schulze, Türki-
yeli göçmenlerin yo¤un olarak ya-
flad›¤› bir bölge olarak bilinen Ke-

up Cadde-
si’nin resmi
kurumlar ve
medya tara-
f›ndan, uyufl-
turucu ve suç
ile özdeflleflti-
rilmifl bir get-
to olarak ta-
n›mland›¤›n›,
oysa kendi araflt›rmalar›n›n aksi
sonuçlar üretti¤ini kaydetti. Schul-
ze, araflt›rman›n, bölgenin ekono-
mik bir baflar› modeli olarak ta-
n›mlanmas›na katk› sundu¤unu
ifade etti.

Erasmus program›n›n ö¤renciler
ve ö¤retim elemanlar› aç›s›ndan
baflka bir ülkeye gitme, yeni fleyler
görme, yeni fleyler ö¤renme ve de-
¤iflimde bulunma olana¤› sa¤lad›-
¤›n› belirten Schulze, Anadolu Üni-

v e r s i t e -
si’nden etki-
l e n d i ¤ i n i
s ö y l e d i .
Schulze, “Bü-
yük bir kam-
püs ve Köln
Üniversite-
si'nde göre-
m e y e c e ¤ i -

miz bir yap›lanma. Tamamen fark-
l›... ‹nsanlar oldukça samimi. Ger-
çekten güzel” diye konufltu.

Dr. U¤ur Tekin ise Erasmus prog-
ram› kapsam›nda 2006–2007 güz
döneminde E¤itim Fakültesi’nde
“Çok Kültürlü E¤itim” bafll›kl› bir
ders verdi¤ini hat›rlatarak, aç›lan
dersin, de¤iflim program›n›n sun-
du¤u olanaklardan üst düzeyde
yararlanmaya örnek bir uygulama
oldu¤unu söyledi

Erasmus büyük olanaklar sunuyor

H A B E R AnadoluHaber
Sayfa Editörü:
Uzm. Ufuk TOZEL‹K2

Aç›kö¤retim Fakültesi’nin Ku-
zey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde
ö¤renim gören ö¤rencileri için
2002 y›l›nda hayata geçirdi¤i Vi-
deo Konferans Akademik Dan›fl-
manl›k Uygulamas› 8 Ocak’ta bafl-
lad›. AÖF binas›nda haftada alt›
gün yap›lan dersleri Eskiflehir’de
bulunan ö¤renciler de izleyebili-
yor. Ö¤renciler, Video Konferans
Akademik Dan›flmanl›k Uygula-
mas›’na büyük ilgi gösteriyor. S›n›f
ortam›nda yürütülen derslere or-
talama 60 ö¤renci kat›l›yor. 

Genel Matematik derslerini yü-
rüten Prof. Dr. Orhan Özer, uygula-

man›n ö¤renciler için çok yararl›
oldu¤unu söyledi. Özer, “Umar›m
bu uygulama gelecek y›llarda ge-
niflletilerek devam eder.” dedi. ‹fl-
letme Fakültesi ö¤rencisi Osman
Ekimen de uygulaman›n cevapla-
makta zorland›klar› sorular› çöz-
melerinde büyük kolayl›k sa¤lad›-
¤›n› ifade etti. Denizli’de yaflad›¤›-
n›, ancak uygulamaya kat›lmak
için Eskiflehir’e geldi¤ini belirten
Ekimen, evde çal›flman›n ya da
kursa gitmenin bu uygulama ka-
dar yararl› olamad›¤›n› kaydetti.

Aç›kö¤retim Fakültesi Video
Konferans Akademik Dan›flmanl›k
Uygulamas› 31 May›s 2007 tari-
hine kadar devam edecek.

Video konferans büyük ilgi görüyor
Ümran KELEŞ

Ö¤renciler, anne-babalar için sunum yapt›

Ö¤renciler, ö¤retim elemanlar› ve ebeveynler, objektiflere birlikte poz verdi.

Aç›kö¤retim Fakültesi ö¤rencileri, Vi-
deo Konferans Akademik Dan›flman-
l›k uygulamas›n› çok yararl› buluyor. 

Mehmet MUTLU

Aç›kö¤retim, ‹ktisat ve ‹fllet-
me Fakülteleri’nin akademik
dan›flmanl›k dersleri 8 Ocak’ta
bafllad›. 65 il ve dört ilçedeki
73 merkezde gerçeklefltirilen
derslere devam zorunlulu¤u
bulunmuyor. Ö¤renciler, ders-
lerin yap›laca¤› derslikler ile,
derslerin gün ve saatlerini bu-
lunduklar› ildeki AÖF bürola-
r›ndan veya www.anado-
lu.edu.tr internet adresinden
ö¤renebilecekler. 31 May›s gü-
nü sona erecek dersleri ö¤ren-
ciler kimlik kartlar›n› görevlile-
re göstererek izleyebilecekler. 

Akademik
dan›flmanl›k
dersleri
bafllad›

Türk 
Erasmus’una
baflvurular
Nisan’da

Avrupa üniversiteleri aras›n-
da, yüksek ö¤retim kalitesinin
art›rmak amac›yla yürütülen
Erasmus Program›’n›n bir ben-
zeri Türkiye’deki yüksekö¤retim
kurumlar› aras›nda uygu-
lanacak. Program sayesinde
Türk üniversitelerinde ö¤renim
gören ö¤renciler, gerekli koflulla-
r› sa¤lad›klar› takdirde üniversi-
tesinin anlaflma sa¤lad›¤› Türki-
ye’deki herhangi bir üniversite-
de ö¤renimlerine bir ya da iki
dönem devam edebilecek. 

Dersler transfer edilecek

Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Ati-
la Barkana, Nisan ay›na kadar
Anadolu Üniversitesi’nin çeflitli
üniversitelerle iflbirli¤i yap›lmas›
konusunda çal›flmalar yap›laca-
¤›n› söyledi. Nisan ay› sonunda
da ö¤rencilerin baflar› durumu,
yabanc› dil durumu ve mülakat
sonuçlar›na göre de programa
kat›labilecek ö¤rencilerin belirle-
nece¤ini belirten Prof. Dr. Barka-
na, ö¤rencilerin Erasmus De¤i-
flim Program›’nda oldu¤u gibi
bu programda da ald›klar› ders-
lerin üniversitemiz sistemine
transfer edilece¤ini kaydetti. 

Haklar devam edecek

Programa kat›lmak isteyen
ö¤rencilerin as›l üniversitelerin-
den ö¤rencilik, burs ve benzeri
haklar›n devam edece¤ini ifade
eden Prof. Dr. Atila Barkana, al›-
nan ve baflar›lan derslere ait
notlar›n ECTS esaslar›na göre
befl kademeli olarak verildi¤ini
vurgulad›. 

Anadolu Üniversitesi’nin bir-
çok ö¤renci taraf›ndan tercih
edilen bir üniversite oldu¤unu
dile getiren Prof. Dr. Atila Barka-
na, program çerçevesinde yap›-
lacak çal›flmalardaki kontenjan-
lar›n ilk y›ldan itibaren dolaca¤›-
na ve önemli say›da ö¤rencinin
bu programlarda yer almak iste-
yece¤ine inand›¤›n› söyledi. Prof.
Dr. Barkana, çal›flmalar›n en k›sa
zamanda sonuçland›r›larak ö¤-
rencilere ve ö¤retim elemanlar›-
na duyurulaca¤›n› kaydetti.

Dr. Erika
Schulze

Dr.U¤ur
Tekin

Prof. Dr. 
Atila Barkana



24 Ocak Çarflamba

KAMPUSTE NELER VAR??

HABERAnadoluHaber
Sayfa Editörü:

Uzm. Ufuk TOZEL‹K 3

Konser

‹dil Biret (Senfoni
Orkestras›)
Yer: Büyükflehir Belediyesi
Sanat ve Kültür Saray› 
Saat: 20.00 
Büyükflehir Belediyesi

19 Ocak Cuma

29 Ocak Pazartesi

Sema Foto¤raflar› ve
Resimleri Karma Sergisi
(Bedii Ersavafl ve Mustafa
Kemal Çetinel)
Yer:Büyükflehir Belediyesi
Turgut Özakman Tiyatro ve
Sergi Salonu
Saat: 09:00 - 17:00      
Odunpazar› Belediyesi

Sergi

fiEH‹RDE NELER VAR?

Bir Pulsuz Dilekçe
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 19:30   
Ça¤dafl Yaflam› Destekleme

Derne¤i Eskiflehir fiubesi

Tiyatro

Gözlerimi Kapar›m Vazifemi
Yapar›m
Yer: Büyükflehir Belediyesi
Kültür ve Sanat Saray›
Saat: 20:00 
Di¤er gösterim 21  Ocak
2007 Saat 18.00’da   
büyükflehir belediyesi

Tiyatro

20 Ocak Cumartesi

K›yamet Sular›
Yer: Tepebafl› Sahnesi
Saat: 20:00 
Di¤er gösterimler 24, 25,26
Ocak 2007 tarihlerinde ger-
çekleflecektir
büyükflehir belediyesi

Tiyatro

23 Ocak Sal›

U¤ur Mumcu’yu Anma
Töreni
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 18:00
Atatürkçü Düflünce

Derne¤i Eskiflehir fiubesi

Törenler

Sergi

Çizmeden Yukar› Karikatür
Sergisi
Yer: E¤itim Karikatürleri
Müzesi 
Saat: 09:00-17:00(KÜL 199)
Karikatür Sanat›n›

Uygulama ve Araflt›rma

Merkezi

25 Ocak Perflembe

Büyük Aflklar›n Sonuncusu
Yer: Tepebafl› Sahnesi
Saat: 20:00   
Büyükflehir Belediyesi

Tiyatro

Ö¤renciler nas›l oy kullanacak?

Mühendislik ve Mimarl›k Fakülte-
si’nde 2005-2006 bahar döneminde
onur ve yüksekonur belgesi almaya
hak kazanan ö¤rencilere belgeleri 9
Ocak günü MMF Seminer Salonu’nda
düzenlenen törenle da¤›t›ld›. 

Törenin aç›l›fl konuflmas› yapan
Dekan Prof. Dr. Hasan Mandal, belge-
leri final s›navlar› öncesinde vererek
ö¤renci motivasyonunu art›rmay›
amaçlad›klar›n› söyledi. Mühendislik
ve Mimarl›k Fakültesi’nde onur ve
yüksek onur belgesi alan ö¤renci say›-
s›n› y›llara göre s›ralayan Prof. Dr.
Mandal, baflar›n›n sürekli artt›¤›n›n
alt›n› çizdi. 

Törene kat›lan Rektör Prof. Dr. Fev-
zi Sürmeli de yapt›¤› konuflmada

Anadolu Üniversitesi’nin her zaman
ö¤renci odakl› çal›flmalara imza att›-
¤›n› vurgulayarak önümüzdeki dö-
nemlerde ö¤rencilere yönelik etkinlik-
lerin artaca¤›n› söyledi.

Bir fakültenin baflar›s›n›n de¤erlen-
dirilmesinde ö¤rencilerin baflar›s›n›n
önemli bir yer tuttu¤unu belirten

Prof. Dr. Sürmeli, Erasmus program›y-
la önümüzdeki dönemlerde daha faz-
la ö¤rencinin yurt d›fl›na gönderilece-
¤ini sözlerine ekledi. 

Yüksek onur ve onur belgesi alan
ö¤renciler ise bu tür etkinliklerin ö¤-
rencinin ders çal›flmas›nda motivas-
yonu artt›rd›¤›n› belirttiler.

Kas›m ay›nda yap›lacak milletve-
kili genel seçimlerinde ö¤renciler, 1
Mart 2007 tarihine kadar ikamet et-
tikleri mahallenin muhtarl›klar›na
giderek, ilgili formu doldurmalar› du-
rumunda Eskiflehir’de oy kullanabi-

lecekler. 4 Kas›m günü yap›lacak
olan seçimlerde Muhtarl›k Bölgesi
Ask› Listeleri güncellenmek amac›y-
la ask›ya ç›kart›ld›. Eskiflehir Merkez
‹lçe Seçim Kurulu’ndan verilen bilgi-
ye göre, üniversitemize baflka iller-
den gelip önümüzdeki seçimlerde
Eskiflehir’de oy kullanmak isteyenler,
ikamet ettikleri mahallelerin muh-
tarl›klar›na baflvurmalar› ve  seçmen
bilgileri de¤ifliklik/düzeltme formu-
nu doldurmalar› durumunda  Eski-
flehir’de oy kullanabilecekler.

‹lk kez oy kullanacaklar›n 1 Mart
1988 ve daha önceki tarihlerde do¤-

mufl olmalar› gerekiyor. Kredi ve
Yurtlar Kurumu yurtlar›nda ka-
lan ö¤rencilerin oy kulla-
nabilmeleri için
okullar›ndan ö¤-
renci belgesi al-
malar› gerekiyor.
Yunusemre Dev-
let Yurdu’nda ka-
lan ö¤renciler Yeflil-
tepe, Dumlup›nar
Devlet Yurdu’nda kalan
ö¤renciler Büyükdere ve Cumhuri-
yet Devlet Yurdu’nda kalan ö¤renci-
ler ise Hac› Alibey mahalle muhtar-

l›klar›na baflvurabilecekler.
Türkiye ‹statistik Kurumu verile-

rine göre,  2002 y›l›nda ya-
p›lan seçimlerde oy kul-

lanmayan yaklafl›k 9
milyon kiflinin bü-
yük bölümünü üni-
versite ö¤rencileri
oluflturuyor. Yüksek

Seçim Kurulu ve
muhtarl›klar›n bilgilen-

dirme çal›flmalar› sonucu,
önümüzdeki seçimlerde özellikle üni-
versite ö¤rencilerinin oy kullanmaya
büyük ilgi göstermesi bekleniyor. 

Berk ÜTKÜ

Genel seçimlerde Eskifle-
hir’de oy kullanmak iste-
yen ö¤rencilerin yaln›zca
bir form doldurmalar›
yeterli olacak.

Yüksek Ö¤retim Kurumu (YÖK)
meslek e¤itimini yeniden yap›lan-
d›rmak amac›yla mesleki ve teknik
e¤itimi konu alan, “Uluslararas›
Mesleki ve Teknik E¤itim Konferan-
s›” düzenliyor. Almanya, ‹ngiltere,
ABD, Kanada, Japonya ve Kore’de

u y g u l a n a n
mesleki e¤i-
tim örnekle-
rinin ele al›-
naca¤› kon-

f e r a n s t a ,
mesleki e¤i

timde yeni yap›lanma yaklafl›mlar›
üzerinde durulacak. 

Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Ali Ek-
rem Özkul da konferans›n ikinci
oturumunda Japonya ve Kore’deki
mesleki ve teknik e¤itim uygulama-
lar› hakk›nda bilgi verecek. Konfe-
rans›n sonunda genel de¤erlendir-
me konuflmas›n› da yapacak olan
Prof. Dr. Özkul, akademisyenlerin
ve endüstri temsilcilerinin hem
amaca hem de problemlere yönelik
görüfl ve önerilerinin derlenece¤i
toplant›n›n meslek e¤itiminin gele-
ce¤i aç›s›ndan son derece önemli
oldu¤unu söyledi.

Mesleki e¤itimde geçmiflten
gelen ciddi sorunlar›n

oldu¤unu belirten Özkul,
“Bu sorunlar› çözmemiz ge-

rekirken bir yandan da sa-
nayimizi daha ileri tek-
nolojilerle buluflturacak
elemanlar›n e¤itimini
konuflmam›z gerekiyor.
Bu e¤itimle ilgili strateji-
ler belirleyebilmemiz

aç›s›ndan, bu toplant› son derece
önemli” dedi. 

Konferans kapsam›nda ayr›ca
mühendislik ve teknik e¤itim fakül-
teleri, meslek yüksekokullar›, Milli
E¤itim Bakanl›¤› temsilcileri ile ifl
dünyas›ndan uzmanlar›n yer ala-
ca¤› çal›flma gruplar› gerçeklefltiri-
lecek. Düzenlenecek çal›flma grup-
lar›nda “yüksekö¤retimde uygula-
ma a¤›rl›kl› yeni aç›l›mlar”, “mesle-
ki ve teknik e¤itim fakültelerinde
yeniden yap›lanma yaklafl›mlar›”,
“önlisans programlar›ndan lisans
programlar›na geçifllerin düzenlen-
mesi ve bu ba¤lamda meslek yük-
sekokulu e¤itim programlar›nda
yap›labilecek düzenlemeler” ko-
nular› ele al›nacak. 

Konferansa YÖK üyeleri, rektör-
ler, mesleki ve teknik e¤itim alan›n-
da çal›flan akademisyenler, Milli
E¤itim Bakanl›¤› Talim Terbiye Ku-
rulu Baflkan› ile Mesleki ve Teknik
E¤itim Genel Müdürleri, TÜS‹AD ve
ifl dünyas›ndan di¤er temsilciler
kat›lacak.

YÖK mesleki ve teknik e¤itimi
yeniden yap›land›r›lacak 

Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, YÖK tara-
f›ndan düzenlenen“Uluslararas› Mesleki ve Teknik

E¤itim Konferans›”nda bir bildiri sunacak.
Mükemmel
olmadan da
yaflayabiliriz

Ümran KELEŞ

Yüksek onur belgelerini ald›lar
MMF’nin baflar›l› ö¤rencileri,
belgelerini törenle ald›.

Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul

Ayfle K›z›ltafl

Uzman Sosyal Cal›flmac›  Ayfle
K›z›ltafl, Psikolojik Dan›flma ve
Rehberlik Merkezi taraf›ndan 10
Ocak  günü düzenlenen semi-
nerde “Mükemmel Olmadan da
Yaflayabiliriz” bafll›kl› bir
konuflma yapt›. PDRM binas›nda
gerçekleflen seminerde K›z›ltafl,
afl›r› mükemmeliyetçili¤in san›ld›-
¤›n›n aksine olumlu bir özellik ol-
mad›¤›n› ve afl›r› kuralc›l›¤a yol
açt›¤›n› söyledi. 

Özgüveni zedeliyor

Bu duygunun bireyin her fleyi
yapmak zorunda oldu¤unu hisset-
mesine yol açabilece¤ini kayde-
den K›z›ltafl, bireylerin istedikleri-
ni elde edemediklerinde mutsuz
olduklar›n› ifade etti. Mükemmel
olma duygusunun di¤er insanlar›-
n›n sayg›y› hak etmedi¤ini düflün-
meye ve elefltiriler karfl›s›nda afl›r›
savunmac› bir tutum izlemeye yol
açt›¤›n› belirten K›z›ltafl, bunun
da özgüveni zedeleyebildi¤ine
dikkat çekti.

Gerçekçilik daha do¤ru

K›z›ltafl do¤ru olan›n mükem-
mel olmak de¤il, gerçekçi tutum
oldu¤unu belirtti ve “Arzu edilen
tutum mükemmelden ziyade ger-
çekçi tutumdur. Örne¤in, daha
ulafl›labilir, k›sa vadeli amaçlar
koymak ve daha gerçekçi olmak
en iyisidir. Elbette, vizyonlar›m›z
kiflili¤imize, beklentilerimize uy-
gun olmal› ve ölçülebilir olmal›”
dedi. Ayfle K›z›ltafl, herkesin mü-
kemmel olmamas›n›n hayat› s›ra-
danl›ktan kurtard›¤›na iflaret etti
ve “Hata yapmazsak ilerleyemez,
geliflemeyiz. Hata yapmaya aç›k
olmal›y›z” diye konufltu.
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Rektör Radyo A’da sorular› yan›tlad› YÖNET‹M KURULU KARARLARI

Üniversitemizin 09.01.2007 tari-
hinde gerçeklefltirdi¤i Yönetim Ku-
rulu’nda ald›¤› baz› kararlar flunlar:

Mühendislik Mimarl›k Fakültesi
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ayd›n DO-
⁄AN’›n “31.Uluslararas› Teknolojik
Seramikler ve Kompozitler” konfe-
rans›na sözlü bildiri ile kat›lmak
üzere 20 Ocak-2 fiubat 2007 tarih-
lerinde A.B.D.-Florida’da görevlen-
dirilmesine,

Doç.Dr.Ender SUVACI’n›n
“31.Uluslararas› Teknolojik Sera-
mikler ve Kompozitler” konferans›-
na sözlü bildiri ile kat›lmak 20-27
Ocak 2007 tarihlerinde A.B.D.-Flo-
rida’da görevlendirilmesine,

Porsuk Meslek Yüksekokulu
Ö¤r.Gör.Burak IfiIKDA⁄’›n “22.Ulus-
lararas› Kat› At›k Teknolojisi ve Yö-
netimi” konferans›na poster bildiri
ile kat›lmak üzere 17-22 Mart
2007 tarihlerinde A.B.D.-Philadelp-
hia’da görevlendirilmesine,

Rektör Prof.Dr.Fevzi SÜRMEL‹
Rektör Yard›mc›s› Prof.Dr.Nezih
VARCA, Aç›kö¤retim Fakültesi De-
kan› Prof.Dr.Nazmi ULUTAK ile
Prof.Dr.Murat BARKAN’›n Türkçe
Sertifika Program› (TSP) Almanya
Projesi kapsam›nda öngörülen
“Ön Araflt›rma ve Planlama Afla-
mas›” sürecinde 1.ifl paketi gere¤i
Eflgüdüm ve Koordinasyon çal›fl-
malar› do¤rultusunda iflbirli¤i ya-
p›lacak kifli ve kurulufllarla görüfl-
melerde bulunmak üzere 24-28
Ocak 2007 tarihlerinde Almanya-
Köln’de görevlendirilmelerine,

Fen Fakültesi ö¤retim elemanlar›
Prof.Dr.A.Yavuz KILIÇ, Uzman Fer-
hat ALTUNSOY’un Zooloji Müze
materyalleri ve karfl›laflt›rmal› tan›
çal›flmalar›na kat›lmak üzere 28
Ocak-3 fiubat 2007 tarihlerinde Al-
manya-Münih’te görevlendirilme-
lerine,

Yabanc› Diller Yüksekokulu ö¤re-
tim üyesi Yrd.Doç.Dr.Zehra GÜL-
MÜfi’ün inceleme ve araflt›rmalar-
da bulunmak üzere olarak 3-18
fiubat 2007 tarihlerinde Almanya-
Frankfurt’ta görevlendirilmesine,
karar verilmifltir.

Aç›kö¤retim ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i
Lisans Program›’nda okuyan ö¤-
renciler olarak, örgün ö¤retimden
daha fazla para ödememize ra¤-
men neden sa¤l›k hizmetlerinden
yararlanam›yoruz?

Sadece kendileri fazla ödemi-
yor. Fazla ödeyen baflka bölümler
de var. Aç›kö¤retim kapsam› için-
de uzaktan ö¤retim yöntemiyle
özel bir programla e¤itim al›yorlar
ve bu harçlar bu özel program›n
maliyeti karfl›l›¤› olarak harcan›-
yor. Sa¤l›k hizmeti ile ilgili bu du-
rum yaln›zca onlara özel bir du-
rum de¤il tüm uzaktan ö¤retim
ö¤rencilerine ayn› flekilde uygula-
n›yor. Sadece ‹ngilizce Ö¤retmenli-
¤i meselesi de¤il bu, onlardan da-
ha fazla ücret ödeyen ö¤renciler
de var, onlarda da durum ayn›. 
Ö¤rencilerin kütüphaneden kitap
alma süresinin uzat›lmas› konu-
sunda bir uygulama yap›labilir mi? 

Kütüphanemize örne¤in geçen
sene verilen bütçe yaklafl›k 900
bin lirayd›. Biz ona di¤er kaynakla-
r›m›zdan yaklafl›k 2,5 misli daha
fazla yat›rarak kütüphanemizi
zenginlefltirmeye çal›fl›yoruz. Kü-
tüphane bir üniversitenin vazge-
çilmez unsurudur. O nedenle ger-
çekten çok titizleniyoruz. Geçen
sene 10 binin üzerinde yeni kitap
koleksiyonumuza eklendi. 184 bin
400 ödünç kitap vermifliz. Bunun
109 bini yani yüzde 60’› ö¤renciye
veriliyor. Bu kitaplar›n yüzde 10’u
hala geri dönmemifl. Baflkalar› da
o kitab› talep edip görmeyince do-
¤al olarak bize “Ö¤rencilere ödünç
vermeyin buraya gelsin burada
kullans›n” diye bir öneriyle geli-
yorlar. Kitaplar›n zaman›nda tes-
lim edilmesi konusunda hassas ol-
mam›z gerekli. Bütün bu elefltirile-
re karfl›n, 2007’de yürürlü¤e koy-
may› düflündü¤ümüz bir projemiz
var. Ö¤rencilere 15 gün süreyle üç
kitap vermeyi düflünüyoruz. Kü-
tüphanemize her y›l 10 binin üs-
tünde kitap geliyor. 

E¤er ö¤rencilerimizin ve ö¤re-
tim elemanlar›m›z›n kendi istedik-
leri bir kitap varsa lütfen bizim kü-
tüphanenin http://www.kdm.ana-
dolu.edu.tr/ adresindeki web say-
fas›nda yer alan dilek ve flikâyetler
sayfas›na girsinler. ‹stedikleri kita-
b› bize söylesinler, biz onu hemen
al›r›z. Yeter ki bize bildirsinler. Ay-
n› sayfada bir de yeni yay›nlar lin-

ki var. Zaman zaman oray› da
kontrol ederlerse hangi yay›nlar›n
geldi¤ini de ö¤renirler. 
Ö¤renciler olarak üniversitemiz
içindeki spor
salonundan ne-
den yararlana-
m›yoruz? 

Ö¤retim üye-
leri de “Biz de
yararlanm›yo-
ruz” diyorlar.
Ö¤retim üyeleri
için küçük bir
yer var. Onun
d›fl›nda ö¤renci-
lerin gidece¤i
spor salonu var.
Beden e¤itimi
s a l o n l a r › m › z
var. Kapal› yüz-
me havuzumuz var. Bunlar›n
hepsi ö¤renciye yönelik. Bir tek
oras› çok küçük bir yer. Nedense
uzak olunca merak ediliyor her-
halde. 
Kampus içindeki iflletmelerin flart-
lar› neler? Bu iflletmelerin üniversi-
teye bir katk›lar› var m›? 

Katk›lar› çok az. Tabii ki kira al›-
n›yor. Yasa gere¤i kira almak zo-
rundas›n›z. Ama bunun temelin-
de yatan felsefe flu: Ö¤rencilerimi-
ze daha çok hizmet seçene¤i sun-
mak. ‹flin temelinde bu öncelik
var. Yoksa onlardan al›nan ücret
meselesi önceli¤imiz de¤ildir.
Amac›m›z ö¤renci arkadafllar›m›-
za, elemanlar›m›za daha fazla se-
çenek sunmak ve seçenekleri ço-
¤altmak. 
Yunusemre Kampusü’nun karfl›s›-

na infla edilen Aç›kö¤retim Yurt Bi-
nas›’ndan söz ediliyor. Bu konu
hakk›nda neler düflünüyorsunuz?

Bu her fleyden önce bir ihtiyaç.
Çünkü üniversitemizin etkinlikle-
ri, e¤itim alan› ve yay›l›m› ülke ça-
p›nda ve uluslararas› çapta ger-
çekten çok yo¤un. O binam›z üç
bloktan olufluyor. Birincisi anfi ve
derslik blo¤u. Orada 300 kiflilik bir
salon ve 130’ar kiflilik iki salon var.
Burada çeflitli flekilde etkinlikler,
konferanslar, dan›flmanl›klar da
yap›labilecek. ‹kinci blok çarfl› blo-
¤u. Orada ö¤renci ve kent halk›na
dönük etkinlikler için mekanlar
oluflturuluyor. Ö¤rencimiz ve kent
için ticari birimler, gelenler için
yararlanabilecekleri yerler ve tabii
ki sanata çok önem veren bir üni-
versite oldu¤umuz için sanat gale-

rileri var. Bunun yan›nda bir de 14
katl› bir blo¤umuz var. Bu 14 kat›n
ilk üç kat›nda da halen flehir mer-
kezinde baflka yerlerde görev yap-

makta olan Aç›-
kö¤retim Fakül-
tesi’nin ö¤renci
hizmetleri büro-
su olacak. Orada
internet, video
odalar› olacak ve
ö¤renciler ders-
lerini izleyebile-
cekler, yararlana-
bilecekler. Kitap
da¤›t›m servisi-
miz orada ola-
cak. Yani tama-
men ö¤renciye
yönelik. Onun
üstünde de bir-

kaç katta bekar ö¤retim ele-
manlar›na verilmek üzere 40 ve
50 metrekarelik yerlerimiz olacak.
Çünkü üniversitenin gelece¤ini de
düflünmek zorundas›n›z, gençleri,
üniversiteyi gelece¤e tafl›yacak
gençleri de düflünmek zorundas›-
n›z. Yani sadece ö¤renciye ve gele-
ce¤e yönelik
Ö¤retim elemanlar›n›n performans›
neye göre de¤erlendiriliyor?

Arkadafllar›m›z›n kendisi de¤er-
lendiriyor zaten. Ö¤retim eleman›
de¤erlendirme anketi düzenleni-
yor. Buradan ald›¤›m›z sonuçlar›
biz ö¤retim eleman›n kendisine
veriyoruz. Ayr›ca dekanl›k veya
müdürlüklerine veriyoruz ve daha
verimli olmalar› yönünde de çal›fl-
malar yap›l›yor. Tabii onlar daha
çok anket doldursunlar, biz daha
çok bilgi sahibi olal›m istiyoruz.
Araflt›rma görevlisi al›n›rken nelere
dikkat ediliyor?

‹ki ana unsura dikkat ediliyor. Bir
bilimsel yönüne bir de kiflisel geli-
flim yönü. Bu bilimsel yönünü arka-
dafllar›m›z yine web sayfam›zda
bulacaklar. Lisans baflar› ortalama-
s›n›n 100 üzerinden 62,5 ve üstü
yani 4 üzerinden 2,5 ve üstü, ya-
banc› dil notunun en az 60, LES’in
en az 50 olmas› ve disiplin cezas›-
n›n olmamas› gibi. Kiflilik yönü ola-
rak da ça¤dafl, demokrat, toplum
üstünlü¤üne inanm›fl, uygar ve
temsil yetene¤ine sahip olmas›. 
Ders veren hocalar›n dersi iflleyifli-
ni, derslerdeki konularla s›navdaki-
lerin birbiriyle örtüflmesini, s›nav
ka¤›tlar›n›n haftalarca sonra de¤il
de belli bir zaman aral›¤›nda okun-

mas›n› denetleyebilecek bir komis-
yon kurulabilir mi?

-Örtüflmesi gerekecek ancak bu-
ran›n üniversite oldu¤unun da
hiçbir zaman unutulmamas› gere-
kir. Sorgulamaya yönelik sorular›n
ç›kabilece¤ini düflünmek laz›m.
Mutlaka “‹ki ö¤retildi iki sorula-
cak” anlam›nda de¤il. Ö¤retilen
bilginin kullan›lmas› da var. 

Soru ka¤›tlar›n›n ivedilikle
okunmas›n› biz de istiyoruz. Ben
ö¤renci arkadafllar›m›z›n da bize
yard›mc› olmas›n› istiyorum. Öyle
bir durum olunca bize bildirsinler.
Biz de izliyoruz. Bu iflin karfl›l›kl›
çok rahatl›kla çözülece¤ini düflü-
nüyorum. 
Bahar flenlikleri daha uzun sürebi-
lir mi? 

Etkinliklerimiz özellikle Nisan
ve May›s aylar›nda çok yo¤un. Ka-
riyer günlerimiz var, kulüp etkin-
liklerimiz var. Daha fazla uzatma
olam›yor maalesef. Uzat›rsak bu
sefer dersleri kald›rmam›z gereke-
cek ama onun k›vam›n› bulmaya
çal›fl›yoruz. Bu sene de etkinlikle-
rimizi daha farkl› yapmaya çal›fla-
ca¤›z zaten. Bunu da özellikle söy-
lüyorum.
Türkiye’nin en fazla bütçeye sahip
okullar›ndan biri olan Anadolu Üni-
versitesi’nin rektörü olarak mali
özerkli¤i anlat›r m›s›n›z?

Biz en fazla bütçeye sahip olan
üniversite de¤iliz. Bizden önce ‹s-
tanbul Üniversitesi var, Ankara
Üniversitesi var, Hacettepe, Gazi,
Ege, Selçuk Üniversiteleri var, on-
dan sonra Anadolu Üniversitesi ge-
lir. Biz yedinci s›raday›z. Yani birin-
ci s›rada de¤iliz. 

Mali özerklik çok farkl› bir konu
ve onu flöyle anlamak laz›m: Mali
özerklik bir üniversitenin izleyen
bir y›lda yapaca¤› bütün projeleri
parasal anlamda ifade eder. Glo-
bal bir bütçe verilir ve o bütçenin
öncelikler do¤rultusunda kullan-
ma yetkisi yönetim kurulundad›r.
Ben bir iflletmeci olarak, mali
özerklik çerçevesinde kayna¤›n
projeye göre verilmesi ve verilenin
mutlaka denetlenmesi gerekti¤ini
savunuyorum. Talep edilip de har-
canmad›ysa hesab› sorulmas› ge-
rekir. ‹stedin de neden yapmad›n?
Bu anlay›flla ben mali özerkli¤i sa-
vunuyorum.
Üniversite yönetimi ile ö¤renciler
aras›ndaki etkileflim daha fazla na-
s›l sa¤lanabilir?

Bu konuda da bir müjdem ola-
cak. Ö¤renci Geliflim Birimi kuru-
yoruz. Bu birimde tamamen ö¤-
rencilerin geliflimine yönelik e¤i-
timler verilecek. Derslerinin d›fl›n-
da, fakültelerinin, okullar›n›n d›-
fl›nda. Mutlaka bir e¤itim yap›la-
cak. Onlar› yak›nda duyuraca¤›z. 

Ama flunu da belirtmek istiyo-
rum; ö¤renci temsilcilikleri de bu-
nun içinde olacak. Bu flekilde kendi-
lerini duyuracaklar. Ö¤rencilerimiz,
ö¤renci temsilcilerine ne istiyorlar-
sa duyursunlar ve bütün yöneticile-
rimizin kap›lar› onlara aç›k.

Ö¤renci Geliflim Birimi
kuruyoruz. Bu birimde
tamamen ö¤rencilerin

geliflimine yönelik
e¤itimler verilecek.

Ö¤renci temsilcilikleri
de bunun içinde ola-

cak. Bu flekilde kendi-
lerini duyuracaklar.

Rektör Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli, 9 Ocak günü
Radyo A’da yay›nlanan
“Rektörümüz Sorular›n›-
z› Yan›tl›yor” program›-
na konuk oldu. Sürmeli,
Nur Demir’in sundu¤u
programda kütüphane-
den bahar flenliklerine
kadar çeflitli konularda
dinleyicilerden gelen
sorular› yan›tlad›.

Edebiyat Fakültesi Sanat Ta-
rihi Bölümü ö¤rencileri, dersler-
de ö¤rendikleri bilgileri pekifltir-
mek amac›yla Bursa’n›n ‹znik il-
çesine düzenlenen geziye kat›l-
d›. Ö¤retim görevlileri Zeliha De-
mirel Gökalp ve Hasan Y›lmaz-
yaflar’›n baflkanl›¤›nda düzenle-
nen gezide ö¤renciler, Anado-
lu’nun en önemli kültür ve çini-
cilik merkezlerinden biri olan il-
çede; ‹znik Müzesi, ‹znik Ayasof-
yas›, Çandarl› Hayrettin Pafla
Türbesi, Sar› Saltuk Türbesi, K›r-
g›zlar Türbesi , Yeflil Cami, Hac›
Özbek Cami ve Antik Roma Ti-
yatrosu’nu ziyaret ettiler.

Sanat Tarihi
ö¤rencileri
‹znik’te



■ Anadolu Üniversitesi
Ö¤renci Konseyi’nin amaçlar› ve ifl-
levleri nelerdir?

Ö¤renci konseyinin amac› Ana-
dolu Üniversitesinde kay›tl› ö¤ren-
cilerin e¤itim, sa¤l›k, spor ve kül-
türel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›
ve gelifltirilmesinde haklar›n› gö-
zetmek, ulusal ç›karlar konusun-
da duyarl› olmalar›n› sa¤lamak,
yüksekö¤retim kurumlar› yönetim
organlar› ile ö¤renciler aras›nda
etkili bir iletiflim kurarak ö¤renci-
lerin beklenti ve isteklerini yöne-
tim organlar›na iletmek ve ö¤ren-
cilerin e¤itim-ö¤retim konusunda-
ki kararlara kat›l›m›n› sa¤lamak-
t›r. Ve bütün bunlar› sa¤larken biz-
leri seçerek bu güveni bize sa¤la-
yan arkadafllar›m›z›n talep ve fli-
kayetlerini en iyi flekilde analiz
ederek çözüm sa¤lamakt›r. Bu
amaç do¤rultusunda bize iletilen
her türlü s›k›nt›lar› üniversite yö-
netimine iletmekte ve gerekli bi-
rimlerin bu talepler konusunda
bilinçlendirilerek ö¤rencilerin so-
runlar›n›n halledilmesinde ve is-
teklerinin gerçekleflmesi konusun-
da büyük bir özveri göstererek bu
amaçlar›m›z› gerçeklefltirme iflle-
vini yerine getirmekteyiz.

■ Ö¤renci Konseyinin örgüt yap›-
s›’n› anlat›r m›s›n›z?

Anadolu Üniversitesi Ö¤renci
Konseyi oluflumunda ilk olarak se-
çimler sonucu bölüm temsilcileri
belirlenir ve bu bölüm temsilcileri
bir araya gelerek fakülte veya ens-
titü temsilcilerini seçerler. Daha
sonra  Kas›m ay›nda bütün fakülk-
te ve enstitü temsilcileri bir araya
gelerek yönetim kurulu,denetle-
me ve divan kurulunu ayr› ayr› de-
mokratik seçimler sonras› seçer.
Seçimler sonucu oluflan yönetim
kurulumuz 5 kifliden oluflmakta-
d›r. ‹‹BF’den Mustafa K›nal› Genel
Sekreter, ‹BF’den Ali Emre Dingil
Kültür, Sa¤l›k ve Spor Sorumlu-
su,TO‹YO’dan Çi¤dem Küçükç›nar
E¤itim Sorumlusu ve PMYO’dan
Bircan Çak›r da Sayman olarak
yönetim kurulunda yer almakta-
d›rlar ve son derece uyumlu bir
çal›flma ortam›nda bir arada bu-
lunmaktay›z. Yönetim kurulunun
yan›nda 3 kifliden oluflan Denetle-
me kurulu ve 3 kiflilik de divan ku-
rulu seçilmifltir. Ard›ndan da ara-
l›k ay›nda bütün üniversite ö¤ren-
ci konseyi baflkanlar› bir araya ge-
lerek Ulusal Ö¤renci Konseyi Yöne-
tim, denetleme ve divan kurulunu

oluflturarak çal›flma yap›s›n› belir-
lerler. Tamamen ö¤rencilerin oyla-
r› ile seçilen bu yap› tamamen bir
iflbirli¤i içerisinde uyumlu bir ça-
l›flma yürütmekte ve ö¤rencileri
en iyi temsil etmek için yo¤un bir
çal›flma göstermektedir.
■ Ö¤renciler size nas›l ulaflabilir?
Konsey olarak sizin ö¤rencilerden
beklentileriniz neler?

Öncelikle her ö¤renci en kolay
biçimde bölüm temsilcilerine ula-
flabilirler. Onlar da fakülte temsil-
cileri arac›l›¤›yla bize daha kolay
ulaflabilirler. Tabii ki biz birebir gö-
rüflmelere de her zaman aç›¤›z.
Bunun için Atölyeler Müdürlü¤ü
alt›nda bulunan Ö¤renci Konseyi
odas›na gelerek veya konsey_ana-
dolu@hotmail.com adresine mail
yolu ile ulaflabilirler. Fakülte kan-
tinlerinde bulunan dilek ve flika-
yet kutular› da yine bu amaçla
yapt›r›lm›flt›r.
Özellikle bu ko-
nuda çok du-
yarl› oldu¤umu
söylemek isti-
yorum. Ö¤ren-
cilerin kendi
seçtikleri tem-
silcilerine bu ifl-
levlerini yerine
getirmeleri için
ulaflmal›lar ve
özellikle geçen
y›l kantinlere
konulan dilek
ve flikayet kutu-
lar›ndan nere-
deyse yok de-
necek kadar az  dilek ve istek belir-
tiliyor. Belirtilen istekler tutanak
tutularak gerekli mercilere iletil-
mektedir. Benim ö¤rencilerden
tek istedi¤im, bize ulafl›p sorunla-
r›n› iletsinler

■ Size göre Eskiflehir’de ö¤rencile-
rin en önemli sorunu nedir?

Eskiflehir'de bana göre en büyük
problem bar›nma.Ö¤renciler ev
bulma konusunda s›k›nt›l›. Kirala-
r›n yüksek olmas› ve ço¤u zaman
ev bile bulunamamas› büyük s›-
k›nt›lara yol açmakta. Ayr›ca bir
konuya de¤inmek istiyorum.
KYK’ya ba¤l› Yunusemre Ö¤renci
yurdunun da bina yap›s› itibariyle
eski ve odalar›n kalabal›k olmas›
da ö¤rencileri s›k›nt›ya sokmakta-
d›r. Bu noktada bir iyilefltirme ça-
l›flmas› yap›labilir. Ben bar›nma
d›fl›nda Eskiflehir'de ö¤rencilerin
çok fazla s›k›nt›lar›n›n oldu¤unu
da düflünmüyorum. Çünkü tüm
Türkiye'de de bilindi¤i gibi buras›
tam bir ö¤renci kenti fakat bunun-
da getirdi¤i bir pahal›l›¤›n söz ko-
nusu oldu¤unu söyleyebiliriz.
■Üniversitemiz özelinde devam
edecek olursak, Anadolu Üniver-
sitesi ö¤rencilerinin sorunlar›
neler?

fienliklerin kapsam›ndan ve za-
manlamas›ndan duyulan genel
bir rahats›zl›k söz konusu. Birçok
ö¤renci bahar flenliklerinin kendi-
lerindeki e¤lencelerin kendilerine

hitap etmedi¤ini düflünerek kat›-
l›m bile sa¤lam›yor. Bu konu ben-
ce en önemli s›k›nt›. Bu flenlikler
bana göre tamamen flenliklerin

programlanmas›
ö¤renci konseyi
ve kulüplere b›ra-
k›lmas› gerekti¤i-
ni düflünüyo-
rum. Ayr›ca 2 Ey-
lül kampüsünde-
ki arkadafllar›m›-
z›n sosyal yön-
den kampusleri-
nin zay›f oldu¤u-
nu ve bu konuda
iyilefltirme çaba-
lar›n›n da artt›r›l-
mas› gerekti¤ini
düflünüyorum.
Yemekhane de ki
yemek yenecek

yer kapasitesinin azalt›lmas› da
yemekhane de sadece 2 saat 15
dakikada verilen yemek s›ras›nda
ö¤rencilerin çok fazla beklemesi-
ne neden oldu.Yeni mutfa¤›n yap›-
m›n›n bitmesiyle salonun da ge-
niflletilip yemek verilen bölümle-
rin ço¤alt›lmas› gerekmektedir.
Bunlarla birlikte Yunusemre kam-
püsünde bulunan Japon Bahçesi-
ne de ö¤renci girifli yap›lam›-
yor.Ö¤rencilerden ald›¤›m talep-
lerde de ö¤renci bu konuda çok s›-
k›nt›l› buran›n da k›smen bile olsa
de¤erlendirilmesi gerekiyor.
■ Bu sorunlar için sizin yapabile-
ce¤iniz ya da yap›lmas›n› istedi¤i-
niz fleyler neler?

Bu sorunlar› çözme konusunda
zaten sürekli olarak yönetim ku-
rulunda çal›flmalar yapmaktay›z.
Yapaca¤›m›z genel kurul toplant›-
lar›nda da fakülte temsilcilerinin
bize iletece¤i bütün s›k›nt›lar çö-
züm aramak üzere gerekli üniver-
site yönetim birimlerine iletile-
cektir. Bahar flenlikleri konusun-
da da biz özellikle program›n ö¤-
renci konseyi ve kulüplerle birlik-
te yap›lmas›n›n bütün ö¤rencileri
daha mutlu edece¤ini ve daha
fazla kat›l›m›n sa¤lanaca¤›n› dü-
flünmekteyiz. Özellikle de sanatç›
getirilirken özellikle anlaflmal› fir-
man›n seçti¤i sanatç›lar de¤il de
genel talep sonucu istenen sanat-
ç›lar›n getirilmesini istemekteyiz.

Biz bu konuyu okulda flu anda
çözümlenmesi gereken problem
olarak görüyoruz. 2 Eylül Kampu-
sü ile ilgili olarak da biz özellikle
arkadafllar›m›zdan her türlü s›-
k›nt›lar›n› iletmelerini ve e¤er
kendilerine göre yap›lmas›n› is-
tedikleri çözüm yollar› varsa biz-
den yard›m istemelerini istiyo-
ruz.

■ Konsey olarak gerçeklefltirmeyi
planlad›¤›n›z faaliyetlerinizden ve
hedeflerinizden bahseder misiniz?

Konsey olarak özellikle Mart Ni-
san ve May›s aylar›nda birer tane
büyük organizasyon düzenlemeyi
planl›yoruz. Bunlar›n çal›flmalar›
ve gerekli planlamalar yap›lmak-
tad›r. Nisan ay›nda Ulusal Ö¤renci
Konseyi taraf›ndan düzenlenen
Çanakkale'de yap›lacak 57. Alay
Yürüyüflü Nisan ay›nda herkes ta-
raf›ndan tan›nan ve ülke günde-
minde önemli yere sahip birini
üniversitemize getirmek ve 19 Ma-
y›s tarihinde de 19 otobüsle Sam-
sun'a gitmek bizim hedefledi¤imiz
faaliyetler aras›ndad›r. Biz bu fa-
aliyetler için gerekli çal›flmalar› ya-
p›p gerekli izinleri ald›ktan sonra
zaten bütün arkadafllar›m›z› bu
faaliyetlerden haberdar edece¤iz.

Bahar flenliklerinde de tama-
men ö¤renciler taraf›ndan kuru-
lan konsey ve ö¤renci kulüpleri
ile birlikte etkinliklerde en aktif
biçimde yer alarak flenliklerin ta-
mamen ö¤renciler taraf›ndan dü-
zenlenmesini planlamaktay›z. Bu
konuda ö¤renci kulüpleri ile yap-
t›¤›m›z toplant›da da bu ortak gö-
rüflü paylaflarak ortak hareket ka-
rar› ald›k.

Ayr›ca y›l boyunca yap›lacak et-
kinliklerde ö¤renci kulüpleriyle de
s›k› iliflkiler içerisinde olmay› ve
onlarla birlikte birçok sosyal,kül-
türel ve e¤itim faaliyeti düzenle-
meyi amaçlamaktay›z.
■ Son olarak söylemek istedi¤iniz
bir fley var m›? 

Bizi bu noktaya kadar destekle-
yen ve bize güvenen bütün Anado-
lu Üniversitesi Ö¤rencilerine teflek-
kür ederek onlar için görevimi en
iyi biçimde yürütmek ad›na elim-
den gelen herfleyi sonuna kadar ya-
paca¤›m› bilmelerini isterim.
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‘Önemli olan, sorunlar›n bize iletilmesi’
Anadolu Üniversitesi
Ö¤renci Konseyi’nin ye-
ni baflkan› Ça¤atay Çe-
tinkaya, Konsey’in ö¤-
rencilerden en önemli
beklentisinin, sorunla-
r›n kendilerine iletil-
mesi oldu¤unu 
söyledi. 
Kemal TAŞÇIOĞLU

Y›l boyunca yap›lacak 

etkinliklerde, ö¤renci 

kulüpleriyle s›k› iliflkiler için-

de olmay› ve onlarla birlikte

bir çok sosyal, kültürel ve e¤i-

tim faaliyeti düzenlemeyi 

amaçlamaktay›z.

Fakülte temsilcilerinin bize

iletece¤i tüm s›k›nt›lar çözüm

aramak üzere üniversite

yönetim birimlerine iletilecek.

Üniversitemiz Uluslararas› ‹lifl-
kiler Birimi Koordinatörü Ö¤r. Gör.
Zekiye Do¤an, üniversitemizin viz-
yonunun sadece Türkiye ile s›n›rl›
olmad›¤›n› belirterek, dünya ölçe-
¤inde bir üniversite olmay› istedik-
lerini söyledi.

Radyo A’da, Nebiye Ak Özayde-
mir'in haz›rlay›p sundu¤u Misafir
Odas› program›na konuk olan Zeki-
ye Do¤an,  yaln›zca Avrupa Birli¤i’ni
içeren programlar de¤il, dünyada
var olan uluslararas› programlara da
dahil olduklar›n› kaydetti.Anadolu
Üniversitesi’nin de¤iflim programla-

r›ndaki baflar›s›na da de¤i-
nen Do¤an her geçen y›l
de¤iflim programlar›yla
yurt d›fl›na gönderdikle-

ri ö¤renci say›s›n›n artt›-
¤›na iflaret etti.

Amaç dünya 
üniversitesi
olmak

TED Ankara Koleji taraf›ndan
dördüncüsü düzenlenen Üniver-
site Tan›t›m Fuar›, 12 Ocak günü
Ankara’da yap›ld›. Fuara
aralar›nda Anadolu Üniversite-
si’nin de yer ald›¤› 27 üniversite
kat›ld›. Üniversitemiz Bas›n ve
Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü’nden
Uzm. Nebiye Ak Özaydemir
baflkanl›¤›nda bir ekip taraf›ndan
temsil edilen üniversitemizin
stand›na TED ö¤rencileri büyük
ilgi gösterdi. Uzm. Nebiye Ak Öza-
ydemir, fuar boyunca yaklafl›k
1300 ö¤rencinin Anadolu Üniver-
sitesi stand›n› ziyaret etti¤ini
belirterek, ö¤rencilerin üniver-
sitemiz ve Eskiflehir hakk›nda çok
olumlu düflünceler dile getirdik-
lerini söyledi. 

Üniversitemiz
TED tan›t›m
fuar›na kat›ld›

Daha önce Anadolu Üniversite-
si Ça¤dafl Sanatlar Müzesi'nde sa-
natseverlerle buluflan  “Quensen
Büyük Boy Taflbask› Sergisi”, Ege
Üniversitesi'nde sergileniyor.
"Anadolu Üniversitesi Ça¤dafl Sa-
natlar Müzesi'nden Bir Seçki; Bü-
yük Bask›lar" ad›yla Ege Üniversi-
tesi taraf›ndan Ege Art etkinli¤i
kapsam›nda 9 Ocak günü aç›lan
sergi, 4 fiubat’a kadar Ege Üniver-
sitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde
görülebilecek. 

Quensen 
tafl bask›lar›
Ege’de
sergilenecek

Ça¤atay Çetinkaya’ya
göre, Eskiflehir’deki
ö¤rencilerin en önemli
sorunu bar›nma.

Ö¤r. Gör.
Zekiye
Do¤an
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ZAMAN,  NE  ZAMAN  KALMAZ ?
Geçenlerde, önümüzdeki sonba-

harda konservatuarlar›n tiyatro bö-
lümlerinin seçme s›navlar›nda flans›-
n› deneyecek olan bir gençle konuflu-
yordum. Bir s›k›nt›s› oldu¤unu söyle-
yerek, halen bol okumaya f›rsat bul-
du¤unu, ancak sahne için henüz ye-
terince haz›rlanamad›¤›n› belirtti.

Bu gencimiz, asl›nda “s›k›nt›” ol-
mayan bir s›k›nt›y› yafl›yordu. Baflka
deyiflle, eline geçen ender bir f›rsat›,
toplumda egemen olan bir al›flkanl›-
¤›n etkisiyle s›k›nt› diye nitelendiri-
yordu. Ender diye nitelendirdi¤im bu
f›rsat, okumak, okuma yoluyla biri-
kim edinebilmek için zaman ay›ra-
bilme olana¤›na kavuflmakt›. Ama
karfl›mdaki genç, teknik aç›dan yete-
rince haz›rl›k yapamad›¤›, sahne
üzerinde çal›flamad›¤› gerekçesiyle,
eline geçmifl olan bu çok ender f›rsa-
t› bir s›k›nt› kayna¤› olarak görmek-
teydi.

Ülkemizdeki genel duruma bak›l-
d›¤›nda, daha do¤rusu, ço¤u konser-
vatuarlar›n seçme s›nav› uygulama-
lar› göz önünde tutuldu¤unda, bu
gencimizin haks›z oldu¤unu söyle-
mek kolay de¤il. Çünkü bu uygula-
malar çerçevesinde, genel kültür biri-
kimi diye adland›rabilece¤imiz ve sa-
natç›n›n yaratma eylemi aç›s›ndan
birincil önem tafl›yan bir birikim çok
geri planda tutulmakta, buna karfl›-
l›k adaylardan “parça oynamalar›” is-
tenmektedir. Bu durumda seçme s›-
navlar›n›n salonlar› her y›l canland›r-
d›klar› karakterlerin özüne ineme-
mifl, dolay›s›yla da neyi oynad›klar›-
n›n bilincinde olmayan adaylarla do-
lup taflmaktad›r. 

Böyle adaylardan ileride tiyatro in-
sanlar›n›n ç›kmas›n› beklemek, tam
anlam›yla bir gaflettir. Ama bu gaflet,
günümüzde ve ortam›m›zda ne ya-
z›k ki son derece yayg›nd›r.

Benim tiyatroyu gerçekten ciddiye
alan gençlerimize tavsiyem, düflül-
mesi çok kolay olan bu tuza¤a düfl-
mekten kendilerini korumalar› ve,
görünüfl tam tersine bile olsa, kültü-
rel birikim dedi¤imiz birikimin öne-
mini bir an bile gözden uzak tutma-
malar›d›r. Okuman›n birincil önem
tafl›d›¤› bu birikim, uygulamada ve
bugün için önemsiz olabilir veya öy-
leymifl gibi gözükebilir. Dahas›, seç-
me s›navlar›ndaki baflar›da oynama-
s› gereken rolü – buna olanak tan›n-
mamas› nedeniyle – oynayam›yor
olabilir. Ancak böyle bir birikimi
edinmekte ›srarl› olanlar, gelecekteki
sanat yaflamlar›nda bunun karfl›l›¤›-
n› mutlaka alacaklar›ndan emin ola-
bilirler. Bir girifl s›nav›n› kazanmak,
elbette gelece¤e uzanan önemli köp-
rülerden birine ad›m atmak demek-
tir, ama bütün bir gelece¤i olufltur-
mak demek de¤ildir! Kan›mca flunu
unutmamak, her alandaki baflar›n›n
göze görünmeyen, ama temel nite-
likteki koflullar›ndand›r: Okuma yo-
luyla kazan›lan birikim, onu edinene
hiçbir zaman ihanet etmez!

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 

23 Ocak Sal›
Asl›han K›l›ç dünya
müzi¤inin en iyi
örnekleri ile her hafta
sal›, perflembe ve
cuma günleri 08:00 -
10:00 saatleri
aras›nda.
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K 24 Ocak Çarflamba
Ekonomi’de yaflanan
son geliflmelerin
tart›fl›ld›¤› program›
‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi
Ö¤retim Üyesi ‹lyas
fi›klar sunuyor.
Program, çarflamba
günü saat 16:20’de
canl› olarak
yay›nlanacak. 

22 Ocak Pazartesi
Fazl› Polat’la, Güncel
Hit Müzik her hafta
pazartesi ve çarflam-
ba günleri 08:00 -
10:00; cuma ve cu-
martesi günleri
22:00 - 24:00 saatle-
ri aras›nda.
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Jose Corbacho ile Juan
Cruz’un yönetti¤i 2005 tar-
ihli  ‘Hayat›n Lezzeti’
(Tapas):   Büyük bir flehrin
bir mahallesinde geçen, iç
içe geçmifl befl hikâyeden
olufluyor. ‹nsanlar›n
kayg›lar›na, korkular›na,
umutlar›na ve hayallerine
tan›kl›k eden s›cak ve içten
bir film Hayat›n Lezzeti. 

20 Ocak Cumartesi
Olli Saarela’n›n
yönetti¤i filmde, kötü
geçmiflini Helsinki’de
b›rak›p ailesi için yeni
bir hayata yelken
açan Ali’nin
hikayesinin
anlat›l›yor. Talihsiz
Aflk, 20 Ocak
Cumartesi saat
23:00’te TVA ekran-
lar›nda olacak. 
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Tel: 335 05 80 - 1301

S‹NEMA 
ANADOLU’DA
BU HAFTA 

Tiyatro Anadolu, bu sezon re-
pertuar›na  katt›¤› Kad›nlar da Sa-
vafl› Yitirdi’nin ard›ndan “Aflk›n
Kar›n A¤r›s›” ve “Fay Hatt›” adl›
oyunu da sanatseverlerle bulufl-
turdu. 
Mustafa Sekmen’nin yaz›p yönet-
ti¤i “Aflk›n Kar›n A¤r›s›” adl› oyu-
nun prömiyeri, 9 Ocak Sal› günü,
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Oda Tiyatrosu Salonu’nda gerçek-
leflti. Arif Piflkin ve Yonca Ender
Sekmen’in rol ald›¤› oyun, halk ve
köylü tiyatrosu gelene¤iyle ve

Anadolu halk danslar›ndan yarar-
lan›larak haz›rland›. Oyuncular›n
kendi bedensel güçlerini kullan-

d›¤› ve do¤açlama olarak çal›flt›k-
lar› oyunun koreografisini Ahmet
fiamil Erkocak’›n yan› s›ra oyun-

da rol alan sanatç›lar yapt›. 
Toplulu¤un bu sezon perdeye ta-

fl›yaca¤› bir baflka oyun ise Fay Hat-
t› ad›n› tafl›yor. Behiç Ak’›n yaz›p,
Erol ‹pekli’nin yönetti¤i oyun 16
Ocak Sal› günü izleyici karfl›s›na ç›k-
t›. Depremi konu alan oyun, insan
iliflkilerinin, aile yaflant›lar›n›n, çev-
resine ve kendine uyum sa¤layan in-
sanlar›n içinde bulunduklar› duru-
ma iflaret eden bir kara komedi nite-
li¤ini tafl›yor. Enis Y›ld›z, Arzu Turan
ve Süleyman Karaahmet’in rol ald›¤›
oyunun yönetmen yard›mc›¤›n› ise
Tiyatro Anadolu oyuncular›ndan
Polat Bilgin üstleniyor. 

Tiyatro Anadolu’dan iki yeni oyun

Grafik sanatç›s› Yurdaer Alt›n-
tafl'›n çal›flmalar›, Güzel Sanatlar
Fakültesi taraf›ndan düzenlenen
sergide izleyici ile bulufltu. Alt›n-
tafl’›n da kat›ld›¤› serginin aç›l›fl›
9 Ocak günü Kütüphane ve Dö-
kümantasyon Merkezi Üst Sergi
Salonu’nda yap›ld›.

Alt›ntafl,  serginin 45 y›l önceki
grafik anlay›fl›yla bugünü karfl›-
laflt›rma olana¤› sundu¤unu söy-
ledi. On y›l boyunca Kent Oyun-
cular› ile Dormen Tiyatrosu’nun
afifllerini haz›rlad›¤›n› belirten Al-
t›ntafl, “Bu sergide yer alan afifl-
ler bir dönemin tiyatrolar›n›n ay-
nas› say›labilir” dedi. Yurdaer Al-
t›ntafl’›n sergisi 22 Ocak gününe
kadar aç›k kalacak.

Alt›ntafl’›n
afiflleri
sergileniyor

Tiyatro Kulübü Özdüflüm Oyun-
cu Atölyesi, Slawomir Mrozek’in
Tango adl› oyununu Sinema Ana-
dolu’da sahneledi. ‹ki perdelik
oyun, ‹kinci Dünya Savafl›’ndan
sonra ortaya ç›kan absürd tiyatro
ak›m›n›n en iyi örneklerinden biri
olarak kabul ediliyor. Dünyaya ha-
kim olan hiçlik duygusunun ve ce-
haletin simgesi say›lan silahlar›n

saltanat›n›n anlat›ld›¤› oyun, hiç-
li¤in kimi zaman bir sokak köpe-
¤i, kimi zaman açl›¤› dinmeyen li-
derler ve kimi zaman da güzel in-
sanlar olarak k›l›k de¤ifltirmesini
iflliyor. 

Neriman Demirci, Seçkin Kabal,
Kayhan Aç›kgöz, Banu Sat›fl, Mus-
tafa Çabukel, Halil Özkiriflçi ve fieb-
nem Yald›zl›'n›n yer ald›¤› oyunun
yönetmenli¤ini de yine oyuncular
üstlendi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Bask›
Sanatlar› Bölümü 4. S›n›f Ö¤rencisi
Mete Erdo¤mufl, Rh+ SANAT Dergi-
si’nin Türkiye çap›nda düzenlenle-
di¤i Y›l›n Genç Ressam› Yar›flma-
s›’n›n 12 finalisti aras›na girdi. Genç
sanatç›n›n tuval üzerine akrilik tek-
nikle yapt›¤› resimlerin ve di¤er fi-
nalistlerin eserlerinin yer ald›¤› ser-
ginin aç›l›fl›, 12 Ocak Cuma Günü,
‹stanbul Tevfik ‹htiyar Sanat Galeri-
si’nde gerçekleflti. Sergide elefltir-
menler, galericiler, koleksiyonerler
ve sanatç›lardan oluflan geniflletil-
mifl jüri, y›l›n genç ressam›n› seç-
mek için oy kulland›. Ayr›ca sanat-
severlerin de oylar›yla sergi meka-
n›nda y›l›n sanatç›s›n› belirleyebile-
ce¤i yar›flmada, sergiyi görme f›rsa-
t› olmayanlar da www.rhsa-
nat.com.tr adresinden oylar›n› kul-
lanabilirler. Y›l›n Genç Ressam› ödü-
lü, serginin kapan›fl günü olan 10
fiubat Cumartesi akflam› düzenle-
necek törenle  sahibine verilecek.

‘Tango’ Sinema Anadolu’da

Kayıhan TURGUTOĞLU

GSF ö¤rencisi
finale kald›

İsmail İLKSELVİ Tiyatro Anadolu’nun ikinci oyunu
Fay Hatt› ad›n› tafl›yor

Özdüflüm Oyuncu Atölyesi, “Tango” adl› oyun ile seyirci karfl›s›na ç›kt›.

E-gazete, http://e-gazete.anadolu.edu.tr adresinde    
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Anadolu Üniversitesi Genç
Futbol Tak›m›, 10 kifli kald›¤› ve ilk
yar›s›n› 1-0 yenik kapad›¤› karfl›lafl-
mada Adan›rspor’u 2-1 ma¤lup et-
meyi baflard›. 14 Ocak günü Yunu-
semre Kampusü Futbol Sahas›’nda
oynanan karfl›laflmaya tak›m›m›z
‹smail, Ya¤›z, Serhat, Volkan, Or-
han, Hakan, Ahmet, fieref, Onur,
Yener, Süleyman 11’i ile ç›kt›. Karfl›-
laflman›n ilk 25 dakikas› golsüz
eflitlikle geçildi. 28. dakikada ko-
nuk tak›m Hüseyin’in kafa golü ile
1-0 öne geçti. 37. dakikada Anado-
lu Üniversitesi’nden Onur topsuz
alanda rakibine tekme att› ve k›r-
m›z› kart görerek oyun d›fl› kald›.
Karfl›laflman›n ilk yar›s› da konuk
ekibin 1-0 üstünlü¤ü ile sona erdi. 

Penalt› kaç›rd›k

Karfl›laflman›n ikinci yar›s›na
h›zl› bafllayan tak›m›m›z, 46. daki-
kada penalt› kazand›. Sa¤ kanat-
tan ceza sahas›na giren Ahmet’i
Adan›r defans› ancak düflürerek

durdurabildi ve hakem de beyaz
noktay› gösterdi. Hakan’›n vuru-
flunda kaleci ‹lker topun filelerle
buluflmas›n› engelledi. Kaleciden
seken top direkten döndü ve son-
ras›nda ‹lker topa sahip olarak
Anadolu Üniversitesi’ne gol izni
vermedi. 56. dakikada Ahmet sü-
ratle sa¤dan ceza sahas›na girdi
ve kendisine yap›lan harekette
kendini yerde buldu. Karfl›laflma-

n›n hakemi bir kez daha penalt›
noktas›n› gösterdi. Ahmet kaleci-
nin solundan topu filelere gönde-
rerek skoru eflitledi (1:1). 

Kontratakla sonuca gittiler

65. dakikada Adan›rspor gole
çok yaklaflt› fakat top dire¤i yala-
yarak auta ç›kt›. Bu dakikalarda
Adan›rspor bir kifli fazla oynama-
n›n avanjtaj› ile oyunu rakip alana
y›kt›. Anadolu Üniversitesi ise Ah-

met ve Hakan ile gelifltirdi¤i kontra
ataklarla etkili oldu. 74. dakikada
ileriye at›lan uzun topa hareketle-
nen Ahmet, kaleci ‹lker’i geçmesi-
ne ra¤men aç›s›n› kaybetti ve vu-
ruflunda top yan a¤larda kald›. 76.
dakikada geliflen bir baflka ani
atakta Ahmet, uygun durumdaki
Hakan’› topla buluflturdu ancak
Hakan’›n vuruflunda kaleci ‹lker
gole izin vermedi. Karfl›laflman›n
85. dakikas›nda yine bir kontratak-
ta Anadolu Üniversitesi galibiyet
golüne kavufltu. Defans› ve kaleciyi
geçen günün baflar›l› ismi Ahmet,
penalt› noktas› üzerinde bekleyen
Hakan’a topu ç›kard›.  Topu fileler-
le buluflturan Hakan da tak›m›m›-
z› 2-1 öne geçirdi. 53 dakika 10 kifli
oynayan Anadolu Üniversitesi, kar-
fl›laflmadan 2-1 galip ayr›larak lig-
deki ikinci galibiyetini ald›. Bu so-
nuçla puan›n› 6’ya ç›karan tak›m›-
m›z ligde averajla dördüncü s›rada
yer al›yor. Futbolcular, önümüzde-
ki hafta Muttalip ile deplasmanda
karfl›laflacak.

Anadolu ikinci yar›da aç›ld›: 2-1
Taner AYILDIZ

Basketbol 2. Ligi’nde alt s›ralar-
da yer alan Anadolu Üniversitesi
Basketbol tak›m›, kendi sahas›nda
Yeflimspor’a 81-51 ma¤lup olmas›-
na karfl›n, Adana Demirspor’un lig-
den çekilmesi ile ligde kalmay› ga-
rantiledi. 

Anadolu Üniversitesi, ikinci yar›-
n›n ilk maç›nda 14 Ocak günü Bur-
sa Yeflimspor ile karfl›laflt›.Bursa
temsilcisi karfl›laflamadan 81-51
galip ayr›lan taraf oldu. Tak›m›m›-
z›n say›lar›n› Bilsehan 17, Emrah 8,
An›l 8, Turgay 6, Ayd›n 6, R›dvan 2,
Tayfun 2 ve Günay 2 kaydetti. 

Bu y›l yükseldi¤i 2.Lig’de kalma

mücadelesi veren Anadolu Üniver-
sitesi, bu amac›na ligin bitmesine
10 hafta kala ulaflt›. 

13 tak›m›n yer ald›¤› 2.Lig A Gru-
bu’nda bir tak›m küme düflecekti.
‹lk yar› sonunda iki galibiyeti bulu-
nan Adana Demirspor ile birer ga-
libiyeti bulunan Gölcük Belediyes-
por ile Anadolu Üniversitesi, düfl-
meye en yak›n adaylard›. Ama
ikinci yar› maçlar› bafllamadan ön-
ce Adana Demirspor ligden çekil-
di¤ini aç›klad› ve bu haftaki ‹stan-
bulspor maç›na ç›kmad›. Böylece
tak›m›m›z, lig bitmeden ligde kal-
may› garantiledi. 

Basketçiler ligde 
kalmay› garantiledi

Basketçilerimiz, kendi
evinde ma¤lup olmas›na

karfl›n, ligde kalmay›
garantiledi.

3. Lig’de mücadele eden Ana-
dolu Üniversitesi Erkek Voleybol
Tak›m›, Tokat deplasman›nda be-
flinci Erbaaspor’a 3-2 yenilerek
flampiyonluk yar›fl›nda darbe al-
d›. Erbaa Spor Salonu’nda 14
Ocak günü oynanan karfl›laflma-
da ilk set ekibimizin üstünlü¤ü
ile kapand›. Erbaaspor ikinci seti
alarak eflitli¤i yakalad›ysa da ta-
k›m›m›z, üçüncü seti alarak bir
kez daha öne geçti. Dördüncü se-
ti kazanan Erbaspor karfl›laflma-
y› uzatma setine tafl›d›. Uzatma
setinden de galip ayr›lan evsahi-
bi ekip karfl›laflmay› 3-2 kazana-
rak iki puan›n sahibi oldu.  Bir
puan ile yetinen tak›m›m›z ilk iki
yolunda yara ald›. 

Voleybolcular  
uzatmada 
teslim oldu

Anadolu Üniversitesi Bayan
Voleybol Tak›m›, Türkiye Bayan-
lar Voleybol 2. Liginde Ankara
Eczac› ile kendi evinde oynad›¤›
karfl›laflmadan 3-0 yenik ayr›ld›. 

Anadolu Üniversitesi Spor Sa-
lonu’nda  14 Ocak Pazar günü
oynanan karfl›laflmaya tak›m›-
m›z  Hande, Nilgün, Tu¤çe, Si-
mon, Merve, Sara ve Belma ile
bafllad›. Karfl›l›kl› say›larla bafl-
layan sette daha sonra Ankara
Eczac›, arka arkaya say›lar ala-
rak fark› açt›. 

Setin sonuna do¤ru toparla-
nan bayan voleybolcular›m›z,
konuk tak›m›n son ataklar›na

karfl› koyamad› ve seti 25-22
ma¤lup kapatt›. 

‹kinci setin bafl›nda oyun di-
siplininden kopan Anadolu Üni-
versitesi voleyboycular›, istedi¤i
oyunu sahaya yans›tamay›nca
seti ayn› skorla, 25-22 kaybetti.
Çok çekiflmeli geçen son sette
ise tak›m›m›z istedi¤i gibi de-
fans yapamay›nca seti 25-20,
maç› da 3-0 kaybetti. 

Tak›m›m›z›n antrenörü fiahin
Çatma “Bugün burada çok kötü
oynad›k. Çok kötü manfletler al-
d›k ama telafisi olan bir maç,
önümüzdeki maçlara konsant-
re olaca¤›z” dedi.

Bu maç›n telafisi var

Anadolu Üniversitesi Genç
Erkek Hentbol Tak›m›, Eskiflehir
flampiyonlu¤unu averajla Harb-
‹flspor’a kapt›rd›. Ligi 10 puan
ile tamamlayan Harb-‹flspor lig
flampiyonu olurken ayn› puana
sahip hentbolcular›m›z averajla
ikincilikte kald›. Atatürk Endüst-
ri Meslek Lisesi ise 4 puan ile li-
gi üçüncü s›rada tamamlad›.
Son s›radaki Gençlikspor ise ligi
puans›z kapatt›.

Bayanlar Masa Tenisi Süper
Ligi’nde mücadele eden Anadolu
Üniversitesi, ikinci yar›ya Bolu’da
bafllayacak. Süper Lig’de ikinci
yar›n›n perdesi 20-21 günlerinde
Bolu’da oynanacak karfl›laflmalar
ile bafllayacak. Anadolu Üniversi-
tesi Bayan Masa Tenisi Tak›m›,
ligin ilk yar›s›n› üçüncü s›rada
tamamlam›flt›.

Türkiye Kulüpleraras› Kros
Ligi 1. Kademe yar›fllar› 7 Ocak
günü Antalya’da düzenlendi.
Büyük bayanlarda Anadolu
Üniversitesi 79 puan ile 12 tak›m
aras›nda sekizincili¤i elde etti.
Yar›fllarda Üsküdar Belediyesi 9
puan ile ilk s›ray› ald›. Y›ld›zlarda
ise Anadolu Üniversitesi 12 tak›m
aras›nda 75 puan ile dokuzuncu
s›rada kald›. Y›ld›z k›zlarda Van
Çelebi Ba¤, 24 puan ile yar›fllar›
ilk s›rada tamamlad›.

Gençler
averaj 
kurban›

Masa
Tenisçiler 
Bolu yolcusu

Atletler
Antalya’da
kofltu



San›r›m sürmez çünkü bana gö-
re aflk tamamen içgüdüsel ve kim-
yasal bir fley. Karfl›ndaki insanla
uyumun ya da karakteri çok da
önemli de¤il. Sadece bir salg› aflk
ama kesin süresiyle ilgili bir fikrim
yok henüz. Ya da bir kez mi afl›k
olunur, onu da bilmiyorum flimdi-
lik; ama umar›m öyle de¤ildir. 

Dilara Poyraz Devlet Konservatuvar›

Aflk›n uzun süreli olmas› bence
karfl›m›zdaki insana ba¤l›d›r biraz.
Örne¤in birine afl›k oldu¤umuzu
düflünüp birden kapt›r›yoruz kendi-
mizi. Belki zamanla aram›zda bir
iliflki bafll›yor. Bu iliflki yaflan›rken
aflk bitebilir de artabilir de. E¤er
karfl›m›zdaki insan bizi farkl› yön-
lerde tatmin etmiyorsa, paylaflacak
bir fleyimiz yoksa, k›sacas› ortak bir yan›m›z yoksa aflk za-
manla azal›r ve biter. Tam tersi de olabilir. Karfl›m›zdaki bizi
anl›yorsa, ortak yönlerimiz varsa, bir fleyler paylaflabiliyorsak
onunla, aflk daha da artar bence. ‹flte sa¤lam bir iliflkidir bu.

Özgül Ak E¤itim Fakültesi

Aflk bir noktada al›flkanl›k hali-
ni al›rsa zaten o aflk, aflk olmaktan
ç›kar. Önemli olan ilk günlerdeki
heyecan› her zaman devam ettire-
bilmek. ‹liflkiyi s›radan bir fley ol-
maktan korumaya çal›flmak. Bunu
baflarabilen biri için aflk neden bir
ömür boyu sürmesin?

Eren Caner ‹letiflim Bilimleri Fakültesi

Aflk
bir ömür 
sürer mi?

Aflk benimsemeyi gerektirir.
Do¤all›¤›n içindeki en s›radan
anlarda dahi empati gerektirir.
‹nsan ölünceye kadar özünde bi-
reysel olarak geliflen bir varl›k-
t›r. ‹nsanlar›n birbirlerine vere-
bilecekleri fleyler bitmedi¤i sü-
rece aflk her anlamda uzun süre-
bilir. Ömür boyu kelimesi herke-
sin aflk›n›n bitti¤i yere ba¤l›d›r ve göreceli bir süreçtir.  

Gülflah Öztürk Eskiflehir Meslek Yüksek Okulu

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AnadoluHaber
Sayfa Editörü: Arafl. Gör. Ça¤dafl CEYHAN
Röportaj ve foto¤raflar: Esra DEM‹R-Hatice GÖLCÜ-Berk ÜTKÜ

Çiftlerin aralar›ndaki iletiflimi
koparmadan, paylafl›mlar›n› sey-
giyle sürdürme çabalar› devam
ederse e¤er aflk bir ömür boyu
sürer. Karfl›n›zdaki kifliyi al›flkan-
l›k haline dönüfltürmek yerine
onun için heyecan duymaya de-
vam ederseniz, birbirinizin gözü-
nün içine yetmifl yafl›nda elele tu-
tuflan, hala genç olan afl›klardan olabilirsiniz. Aflk›n ölme-
mesi için önemli olan afl›k oldu¤unuz kifliyi istemekten vaz-
geçmemenizdir. Sürerse bir ömür sürebilir ama biterse de
bir anda bitiverir.

Seda Ero¤lu Hukuk Fakültesi

Aflk bir ömür boyu sürer mi
sürmez mi bilmiyorum ama bil-
di¤im fley sürmesi gerekti¤i. Ba-
z› aflklar sonsuza kadar sürmeli
ki, insanlar bazen kim için, ne
için yaflad›klar›n› daha iyi anla-
s›nlar ve hayattan koptuklar› za-
man yeniden tutunabilmek için
sebepleri olsun…

Halime Aran Endüstriyal Sanatlar Yüksek Okulu

Bence aflk karfl›l›kl› sevgi,
sayg›, anlay›fl k›sacas› aflk› aflk
yapan de¤erleri kaybetmedikçe
bir ömür boyu sürer. Di¤er
önemli bir koflul ise evlilik. Ben-
ce evlilik aflk›n bir ömür boyu
sürmesini engelleyen en büyük
faktör. Evlenince aflk›n büyüsü
bozulur diye düflünüyorum. Bir
anlamda aflk›n katili diyebiliriz evlilik için.

Gökhan Taflk›n Aç›kö¤retim Fakültesi

Baz›lar› aflk› “istedi¤ine ula-
flamamak” diye adland›r›r. Bu
kan›ya göre aflk, insan›n arzusu-
na ulaflmas›yla son bulacakt›r.
Ben aflka bu bak›fl aç›s›yla yak-
laflmayanlardan›m. Aflk bir ömür
boyu da sürebilir ancak bunun
gerçekleflmesi için flu dört unsu-
run kesinlikle olmas› gerekir:
Çiftler aras›ndaki uyum, sevgi, sayg› ve sadakat…

Onur Müdüro¤lu ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fak.

Aflk bir ömür boyu sürmez. Ben-
ce aflk insan›n karfl›s›ndaki insanda-
ki özellikleri merak etmesiyle ortaya
ç›kar. Belli bir süre geçip de her fley
ö¤renilince merak edilecek bir fley
kalmaz. Böylece her fley bir ç›rp›da
biter. Aflk da kalmaz. ‹flte bu aflama-
dan sonra hissedilen fley ancak sev-
gi, sayg› ve al›flkanl›ktan ibarettir.

Ebru Körpe Mühendislik ve Mimarl›k Fakülteasi

Aflk bir ömür sürer mi? Böy-
le göreceli bir kavram›n ömrü
de kifliden kifliye de¤iflir. Aris-
tophones’in “fiölen” eserinde
anlatt›¤› gibi insan ilk yarat›ld›-
¤›nda dört ayakl›, iki gövdeli idi.
Daha sonra tanr›lar› k›zd›r›nca
ikiye bölündü. O zamandan bu
zamana insano¤lu ayr›ld›¤› di-
¤er yar›s›n› arar durur. Bence de insan bütünleflebilece¤i
di¤er yar›s›n› buldu¤unda aflk›n›n ömrünü de¤il ama, ha-
yat›n›n geri kalan›n› mutlu geçirmenin yolunu da bulmufl
demektir.

Sema Hocao¤lu Edebiyat Fakültesi

Aflk›n bir ömür sürece¤ine inan-
m›yorum. Bunu düflünmemin nede-
ni ac› bir tecrübe. ‹nsanlar›n aflklar›
doyuma ulaflt›¤› zaman ya da arad›-
¤› veya arad›¤›n› sand›¤›  mutlulu¤u
bir baflkas›nda buldu¤u zaman bü-
tün duygular› de¤ifliyor. Olmamas›
gereken bir fley. Asl›nda aflk bu ka-
dar basit de¤il ama oluyor. Buna
kimse dur diyemiyor, insano¤lu maymun ifltahl›. Aflk her yer-
de asl›nda, bütün olay bundan ibaret ötesi yok!..

Mithat Kufl Turizm Ve otel ‹flletmecili¤i Y.  O.

Bu soru çok genel ve detayl›
olmakla birlikte flöyle cevapla-
maya çal›flay›m. Aflk sonsuza dek
sürebilir, ayn› zamanda tam tersi
de mümkün. Gerçek aflk yaln›zca
karfl›l›kl› anlay›flla sonsuza dek
sürer; tolerans, hoflgörü, sahip-
lenme, fedakarl›k, ve daha fazla-
s›.. Aflk planlanmaz ve nedensiz-
ce ortaya ç›kar. Ancak afl›k oldu¤unda hayat için bir plan›n
ve nedenin olur. ‹flte sonsuz aflk budur. Di¤er tarafta aflk›n
parasal yönü de var ve günümüz için çok önemli bir faktör.
Bir çok aile k›zlar›n› güvenilir birine vermek yerine zengin bi-
rine vermeyi tercih eder. Bu anlaflmazl›klar boflanmaya hat-
ta ailenin yok olmas›na sebep olur. Anlatmaya çal›flt›¤›m
paran›n önemsizdir fakat tutkular bizi bazen açgözlülü¤e ve
paragözlülü¤e sürükler.

Samiri Shabani Eczac›l›k Fakültesi

Hay›r, bence aflk bir ömür bo-
yu süremez. Beklentileri karfl›la-
may› bitirince aflk da biter. Aflk
sadece karfl› cinse karfl› duyul-
mayabilir belki. Ay’a, sonsuza
ve belki  bir çiçe¤e.. Çiçe¤in ko-
kusu, rengi ise seni çeken çiçek
solunca ne olacak? Aflk elbet bi-
tecek. Aflk›n devaml› olabilmesi
için s›n›rs›z beklentileri karfl›layana afl›k olmal›. Var m› ki
öyle bir fley?

Zehra Turan Fen Fakültesi

Her ne kadar aflk›n ömrü üç y›l-
d›r dense de ben buna kat›lm›yo-
rum. ‹nsanlar o zaman afl›k olduk-
lar›n› san›yorlar sadece. Bence bir
aflk bir ömür sürebilir. Ayr›ca aflk
sadece karfl› cinse duyulan, besle-
nilen bir duygu da de¤ildir. Aflk
herhangi bir nesneye ba¤l›l›k da
olabilir. Aflk›n bir ömür sürebilece-
¤ine en iyi örnek oluflturan çift Bülent-Rahflan Ecevit geliyor
akl›ma. Aflk›n bir ömür boyu sürebilmesi için baz› flartlar›n
uygun olmas› gerekir öyleyse. Aflk›n böylece bir ömür süre-
bilir. Yani aflk›n ömür boyu sürebilece¤i düflüncesindeyim.

Nurettin Keçelio¤lu E¤itim Fakültesi

‹nsano¤lunun tarih sayfala-
r›nda yer al›fl›ndan itibaren vaz-
geçilmez bir parças› olmufltur
aflk olgusu. Aflk insanda bir bü-
tündür ve insanda var olur. Sev-
gi yüre¤in soluk borusudur.Ne-
fes almay› b›rakt›¤›n zaman o
vücut ne kadar dayanabilirse,
yürek de öyledir. Kirli veya te-
miz her ortamda nas›l nefes alabiliyorsan yürek de öyledir.
Seçemez iyiyi, kötüyü çünkü ihtiyac› vard›r, yaflayamaz,
t›pk› nefes gibi. Bunun içindir ki aflk bir ömür sürer,  bir
ömre de¤er.

Engin F›rat Edebiyat Fakültesi

Aflk bir ömür boyu sürmez. Bu-
nun nedeni çok basit. ‹nsan belli
bir yafltan sonra s›k›l›yor. Benim
için aflk böyle. Sadece evlenene
kadar süren bir fley. Evlendikten
sonra biten bir fley diye düflünü-
yorum. fiu anda ben afl›¤›m, sev-
gilimi deliler gibi seviyorum bir
yerde bitece¤ini de biliyorum. 

Caner Gülgeç Aç›kö¤retim Fakültesi


