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Hayat›n Lezzeti
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 18:45         (KÜL199)
Rektörlük

26 Ocak Cuma

S‹NEMA

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer
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AnadoluHaber

Araflt›rma Görevlileri
Temsilciler Kurulu Toplant›s›
Yer: Kongre Merkezi-Salon
Anadolu
Saat: 10:00            
Rektörlük

Toplant›

29 Ocak Pazartesi

Bir Pulsuz Dilekçe
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 19:30                              
ÇYDD Eskiflehir fiubesi 

Tiyatro

Cumhuriyet gazetesinin usta çi-
zeri Musa Kart’›n “Çizmeden Yuka-
r›” adl› sergisi E¤itim Karikatürleri
Müzesi’nde sizleri bekliyor.

6. SAYFADA

Bu sergiyi
kaç›rmay›n!

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

Saat: 09:00 - 17:00    (KÜL199)

6 fiubat 2007 tarihine kadar

gezilebilir            
Güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi

Anadolu Üniversitesi
Halk Danslar› Toplulu¤u,

13 Ocak günü, güz dönemi
gösterisiyle seyirci karfl›s›-
na ç›kt›. Atatürk Kültür ve
Sanat Merkezi’nde gerçek-

leflen gösteride topluluk 
Mu¤la, Eskiflehir,

Diyarbak›r, K›skanç,
Artvin, Çiftetelli,

Trabzon ve  Bolu yöre-
lerinden oyunlar ser-

giledi. Genel Sanat Yö-
netmenli¤ini Saadet-
tin Sönmezo¤lu’nun

yapt›¤› ve  ö¤retim 
görevlileri; Ferzan 

fienbayram, Bektafl
Tuncer, Ahmet fiamil

Erkoçak, Deniz 
ile Erkan Akdo¤an 

taraf›ndan haz›rlanan 
gösteri izleyicilerden 

büyük alk›fl ald›. 

Akademisyen

Görüflü

Teknolojinin h›zla büyümesi
ürkütücü mü, yoksa hayat› kolay-
laflt›r›c› m›?        2. SAYFADA

Ö¤renci 

Görüflü

Ö¤rencilerimize sorduk: 
Burçlara inan›yor musunuz?        

8. SAYFADA
15

Türkiye’nin en uzun soluklu bilim dergilerin-
den Popüler Bilim Dergisi’nin bu y›l ilk kez da¤›tt›-
¤› ve geleneksel hale getirilmesi düflünülen Onur,

Bilim ve Teflvik Ödülleri’nden ikisini Anadolu
Üniversitesi ö¤retim üyeleri ald›.  

Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Hasan Mandal “Mühendislik Bilimleri”, Eczac›l›k Fa-
kültesi Farmakoloji Ana Bilim Dal› Baflkan› Prof.
Dr. Yusuf Öztürk ise “Sa¤l›k Bilimleri” alan›nda
Bilim Ödülü’ne lay›k görüldü. 5. SAYFADA
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Biz büyük bir aileyiz
Rektör Prof. Dr. Fev-

zi Sürmeli ve efli Huri-
ye Sürmeli, üniversite-
miz ö¤retim elemanla-
r› ve çal›flanlar› onuru-
na üç ayr› kokteyl
prolonje düzenledi.

Halk Danslar›’ndan 
güz dönemi gösterisi

Prof. Dr. Fevzi Sürme-
li, kokteyllerde geçti¤i-
miz y›l emekliye ayr›lan
akademik personel ve
çal›flanlara teflekkür
belgesi ve plaket verdi.
Sürmeli, konuflmas›nda
“Biz büyük bir aileyiz.
Bu birlikteli¤i görmek
mutluluk verici” dedi.

5. SAYFADA

Üniversitemiz akademik personeli ve çal›flanlar› onuruna üç gün üst üste düzenlenen kokteyllerin ilk gününde
emekliye ayr›lan ö¤retim elemanlar›na plaketleri verildi. (Tüm foto¤raflar http://e-gazete.anadolu.edu.tr’de)

Mutluluk verici

Bilecik MYO ö¤retim üyesi Yard.
Doç. Dr. Ça¤layan Aç›kgöz, yeni ve
çevre dostu bir eneji kayna¤›
sunuyor: Keten tohumu.

3. SAYFADA

Alternatif bir
enerji kayna¤›

Ayd›n Do¤an Vakf› taraf›n-
dan 18’incisi düzenlenen Genç
‹letiflimciler Yar›flmas›’nda Ana-
dolu Üniversitesi ö¤rencileri
toplam sekiz ödül kazand›. Ö¤-
rencilerimiz yar›flmada iki birin-
cilik, iki ikincilik, dört de üçün-
cülük ödülüne imza att›.

4. SAYFADA

‹letiflim
yar›flmas›nda
ödülleri
toplad›k

Ö¤retim
materyalleri
sergisi

E¤itim Fakültesi 3’üncü s›n›f
ö¤rencileri, Ö¤retim Teknolojileri
ve Materyal Gelifltirme Dersi kap-
sam›nda haz›rlad›klar› final proje-
lerini Atatürk Kültür  ve Sanat
Merkezi Fuayesi'nde sergiledi.

4. SAYFADA

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

Saat: 09:00 - 17:00     (KÜL199)

2 fiubat 2007 tarihine kadar

gezilebilir            
Zeki Ünal

Sergi

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

Saat: 09:00 - 17:00    (KÜL199)

15 fiubat 2007 tarihine kadar

gezilebilir            
Karikatür Sanat›n› Uygulama

ve araflt›rma Merkezi

Sergi

Halkdanslar›
Toplulu¤u 
izleyenleri büyüledi.

Genç ‹letiflimciler
Yar›flmas›’nda ödül alan
ö¤rencilerimizin say›s›

Mandal ve Öztürk’e Bilim Ödülü



eknolojideki geliflmelerin insan ya-
flam›na nüfuz etme süresi giderek k›-
salmaktad›r.  Artan rekabet ortam›n-
da yeni bir fikrin bir ürün haline gel-
mesi ve kullan›m›n›n toplumda  yay-
g›nlaflmas› son derece h›zl› gerçeklefl-
mektedir. ‹nsanlar›n bu duruma
uyum sa¤lamas› zorlaflmakta ve tek-
nolojideki h›zl› de¤iflim insanlarda ya-
banc›laflmaya neden olmaktad›r. Ör-
ne¤in 1982’de kimse insanlar›n yirmi
befl y›l sonra zamanlar›n›n büyük bir
bölümünü bilgisayar bafl›nda inter-
nete ba¤lanarak geçireceklerini dü-
flünmüyordu. Büyük bir ihtimalle yir-
mi befl y›l sonra da insanlar›n günlük
yaflam› flu anda fikir düzeyinde bile
olmayan baz› teknolojilerin gelifltiril-
mesi ve yayg›nlaflmas›yla günümüz-
dekinden çok farkl› olacakt›r. 20, 30,
40 y›l sonra nas›l bir gezegende yafla-
yaca¤›m›z› bilememek tabi ki ürkütü-
cü.  Atalar›m›z›n böyle bir sorunu
yoktu. Teknolojideki h›zl› geliflimin ve
tüketim kültürünün neden oldu¤u
baflka bir sorun da yedekleme sis-
temlerimizi oluflturucak zaman› bu-
lamamam›z.  Yeni bir teknolojiye geç-
ti¤imizde eskisini h›zla elden ç›kar›-
yoruz. Yeni teknoloji çökerse önceki

teknolojileri att›¤›m›z için her fleyi
kaybedebilece¤imiz bir s›n›rda ilerli-
yoruz. Teknoloji kullan›m›na ait geç-
miflimize ait bilgilerin ve kültürün ko-
runmamas› ayn› zamanda köksüzlük
duygusu yaratmakta. Geliflmifl ülke-
lerde gördü¤ümüz teknoloji müzeleri

ülkemizde henüz yayg›n de¤il. Ör-
ne¤in, ö¤renme ortamlar›m›z› gide-
rek artan oranda internete tafl›yoruz.
Uzaktan ö¤retim gören ö¤rencileri-
miz her yerden ve her zaman eriflile-
bilir olmas› nedeniyle internet üzerin-
deki ö¤renme hizmetlerinden daha
fazla yararlan›yorlar. Öyle bir zaman
gelecek ki ö¤renciler çok ortaml› ve
insan-bilgisayar etkileflimi bar›nd›r-
mayan içerikleri anlamakta zorlan-
maya bafllayacaklar. Peki bu aflama-
ya gelindi¤inde elektrik kesilirse ne
yapaca¤›z? Di¤er bir deyiflle eski ö¤-

renme al›flkanl›klar›m›z› yeni-
den nas›l edinebilece¤imiz bilgisini
de bir yerlerde saklamam›z gerek-
mekte. 

Teknolojik geliflme tek bir yönde
ilerlemiyor. Birbiriyle rekabet eden
çok say›da teori, teknik ve yöntem bu-
lunmakta. Bu nedenle benzer gerek-
sinimleri karfl›lamak amac›yla gelifl-
tirilmifl de¤iflik teknolojilerin ürün-
leriyle karfl› karfl›yay›z. Bu tek-
nolojilerin büyük bölümü evrimsel
bir biçimde ortadan kaybolarak yer-
lerini daha uygun teknolojilere
b›rak›yorlar. Do¤ru teknolojilere
yat›r›m yapmak, ö¤renmek ve
hayat›m›zdaki di¤er ö¤elerle uyum-
lulaflt›rmak amac›yla bilinçli ya da
bilinçsiz çok çaba harc›yoruz.  Bu
çabay› harcamad›¤›m›z zaman tek-
noloji hayat›m›z› kolaylaflt›rmamak-
ta, tam tersine zorlaflt›rmaktad›r.
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Doç. Dr.

Tankut Özgen

MÜHEND‹SL‹K M‹MARLIK FAKÜLTES‹

eknolojinin iyi veya kötü olmas›
genellikle kullan›c›ya ba¤l› bir ol-
gudur.  Temelde teknolojik gelifl-
melerin büyük bir k›sm›  toplum-
lar›n yaflam kalitelerini art›rmak
ve daha rahat yaflam olanaklar›
sunmak amac›yla yap›lmaktad›r.
Ancak teknolojik geliflmelerin de-
netimsiz flekilde ilerlemesi ve so-
rumsuzca kullan›lmas› önemli so-
runlara yol açabilmektedir. Dün-
yadaki baz› beslenme problemle-
rini çözmek amac›yla gelifltirilen
geneti¤i de¤ifltirilmifl g›dalar›n bir
k›sm›n›n yeterince incelenmeden
ve araflt›rma yap›lmadan kullan›-
m› ve bunlar›n do¤urdu¤u olum-

suz sonuçlar h›zl› ve denetimsiz
teknolojinin nelere mal olabilece-
¤ini gösteren örneklerden sadece
bir tanesidir.  Bu nedenle teknolo-
jilerin gelifltirilmesi, izlenmesi ve
kullan›lmas› konusunda ülkelerin
yönetimlerine ve bilim insanlar›-
na önemli görev ve sorumluluklar
düflmektedir.  Bu nedenle de her
alanda teknolojik geliflmelere
ayak uydurabilecek dinamik yöne-
tim sistemlerinin gelifltirilmesi ve
kullan›lmas› yayg›nlaflacakt›r.  Bu
arada teknolojinin h›zl› ilerlemesi
Türkiye gibi ülkeler içinde baz› f›r-
satlar› da beraberinde getirmekte-
dir.  Do¤ru planlamalar gelifltirile-
rek teknolojinin ulaflabilece¤i nok-
talar önceden görülüp, o teknoloji-
lerin bileflenlerini oluflturan konu-
larda do¤ru yat›r›mlar yap›ld›¤›n-
da teknolojinin belli alanlar›nda
dünyada söz sahibi olunabilir. Bu

tür bir çal›flman›n en
iyi örne¤ini biliflim
teknolo j i ler indeki
uzun vadeli yat›r›-
m›yla Hindistan gös-
termifltir. 

Sonuç olarak, geli-
flen h›zl› teknolojik
ilerlemeler yak›ndan
takip edilmez ve bu
geliflmelerin toplum-
lara etkisini s›namak
için gerekli denetim
mekanizmalar› kurul-
mazsa bu ilerlemeler
ürkütücü olabilir an-
cak teknolojik ilerle-
meler yaflam› kolay-
laflt›r›c› yönleriyle
vazgeçilmezdirler ve
burada herkes için
büyük f›rsatlar yer
almaktad›r.

Doç. Dr.

Ender Suvac›

MÜHEND‹SL‹K M‹MARLIK FAKÜLTES‹

Teknolojinin h›zla
büyümesi ürkütücü mü,

yoksa hayat› 
kolaylaflt›r›c› m›?

eknolojinin insan yaflam› ile iliflki-
si çok karmafl›k ve çok yönlüdür. ‹n-
san yaflam›n› kolaylaflt›rd›¤›, b›kt›r›-
c› fiziksel eme¤i azaltt›¤›, geçmifl
ça¤lara göre maddi rahatl›¤› çok at-
t›rd›¤›, insanlar› izole bir yaflamdan
kurtar›p dünyadan haberdar k›ld›¤›,
ufkunu geniflletti¤i, zihinsel ve yara-
t›c› çal›flmaya daha fazla zaman ya-
ratt›¤› do¤rudur.

Ancak, bu olumlu yönlerinin yan›
s›ra h›zl› teknolojik geliflmenin, ür-
kütücü hatta sars›c› yönleri de var-
d›r. Yaflam biçimini kökünden de¤ifl-
tirmektedir. Böylece, insanlar›n de-
¤er yarg›lar›n›, kültürleri, hatta in-
san psikolojisini, ruhunu bile de¤ifl-
tirmektedir. Bunu karfl› konulama-
yacak biçimlerde yapmaktad›r. Ör-
ne¤in, televizyon ve radyonun, ba-
s›n yay›n araçlar›n›n olmad›¤›, ulafl›-
m›n çok yavafl ve zorlu oldu¤u eski
ça¤larda insanlar genelde do¤dukla-
r› yerde yaflamlar›n› geçirirler, ora-
daki yaflam biçimini, de¤er yarg›lar›-
n›, toplum yap›s›n› de¤iflmez ve ke-
sin san›rlard›, iyisiyle kötüsüyle. Ça-
¤›m›zda ise, bir kaç saat içinde bafl-
ka bir k›taya ulaflmak mümkün ol-
makta, bas›n yay›n araçlar› ile dün-
yan›n her köflesinden farkl› kültür-
ler, yaflam biçimleri, de¤er yarg›lar›,
insan tipleri kifliye ulaflmakta ve et-
kilemektedir. Küresel ifl yaflam› izole
ve güvenli bir yaflam› zorlaflt›rmak-
ta, teknoloji gelifltikçe yaflam ve ifl
temposu çok h›zlanmakta, rekabet
artmakta, bunlar da insanlar› yal-
n›zlaflt›rmakta ve yabanc›laflt›rmak-
tad›r.

Sonuç olarak, h›zl› geliflen tekno-
lojinin insanlar› daha mutlu k›l-
d›¤›n› söylemek zordur. Durdurmak
ise, onsuz artan insan nüfusunun
maddi gereksinimlerini kar-
fl›layamayaca¤›m›z için çözüm
de¤ildir. Hayat›m›zdaki etkilerini
dengede tutmak, bu durumda, top-
lumlara ve ayr› ayr› bireylere kal›yor.

Yard. Doç. Dr.

Mehmet Emin Mutlu

AÇIKO⁄RET‹M FAKÜLTES‹
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24 fiubat Cumartesi
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Sayfa Editörü:
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Tiyatro

Obraztsow’un Büyülü
Kuklalar›
Yer: Büyükflehir Belediyesi
Sanat ve Kültür Saray› 
Saat: 20.00 
Büyükflehir 

Belediyesi

27 Ocak Cumartesi

fiEH‹RDE NELER VAR?

Ayr›l›k
Yer: Tepebafl› Sahnesi
Saat: 20:00 
Eskiflehir

büyükflehir belediyesi

Tiyatro

30 Ocak Sal›

Karmakar›fl›k
Yer:Büyükflehir Belediyesi
Sanat ve Kültür Saray›
Saat: 20:00 
büyükflehir 

belediyesi

Tiyatro

4 fiubat Pazar

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

Seminer

Keten tohumu yeni enerji kayna¤›
Anadolu Üniversitesi’nde yap›lan

bir çal›flma, dünyan›n gelecekteki
en büyük sorunu olmaya aday s›n›r-
l› enerji kaynaklar›na verimli ve çev-
re dostu bir seçenek sunuyor: Keten
tohumu. 

Araflt›rmay› yürüten Bilecik Mes-
lek Yüksekokulu ö¤retim üyesi Yard.
Doç. Dr. Ça¤layan Aç›kgöz, fosil kö-
kenli olmayan, yenilenebilir, çevre
dostu ve yerli bir kaynak olan keten
tohumunun tükenmeye yüz tutan
enerji kaynaklar›n›n yerine alterna-
tif bir enerji kayna¤› olabilece¤ini
söyledi. Anadolu Üniversitesi Bilim-
sel Araflt›rma Destekleme Fonu tara-
f›ndan da desteklenen çal›flmada,
biyokütle aday› olarak, sabit ya¤ ba-
k›m›ndan yüksek verim gösteren ke-
ten tohumunu incelediklerini belir-
ten Aç›kgöz, keten tohumu üzerinde
yap›lan çal›flmalar›n, bu bitkinin ve-

rimli bir enerji kayna¤› olabilece¤ini
ortaya koydu¤unu söyledi.  

Dünyan›n petrol rezervlerinin
yaklafl›k 2050 y›l›nda, kömür rezerv-
lerinin ise 2250 y›l›nda tükenece¤i-
nin tahmin edildi¤ini belirten Aç›k-
göz, enerji üretiminin yüzde 75’ini
sa¤layan ve yak›n zamanda tükene-
ce¤i hesaplanan bu enerji kaynakla-
r›n›n yerine yeni enerji kaynaklar›-
n›n bulunmas›n›n zorunlu hale gel-
di¤ini kaydetti.

Afl›r› fosil yak›t kullan›m›n›n getir-
di¤i çevre kirlili¤ine de dikkat çeken
Yard. Doç. Dr. Aç›kgöz, fosil yak›t üre-
tim ve tüketiminin do¤al bitki örtü-
sünün yan› s›ra, hayvan ve insan
sa¤l›¤› üzerinde de çeflitli olumsuz
etkileri bulundu¤unu ifa-
de etti.

Biyoküt-
lenin enerji
yetifltiricili¤i-
ne dayal› oldu¤u

için yenilenebilir ve çevre dostu bir
kaynak oldu¤unu ifade eden Yrd.
Doç. Dr. Aç›kgöz, “Yenilenebilir ener-
ji kaynaklar› tükenmez olufllar› ve
süreklilik göstermeleri aç›s›ndan
önemlidir. Bu kaynaklar›n teknolojik
gelifliminin yenili¤i
ve klasik kaynak-
larla ekonomik
rekabet güç-

leri, enerji bütçelerinde arzulanan
düzeylerde yer almas›n› önlemifltir.
Oysa çevre kirlili¤i için harcanan
bütçe fosil yak›t maliyetlerine ilave
edilecek olursa, biyokütle enerji üre-
tim maliyetlerinin daha düflük  oldu-
¤u görülecektir” diye konufltu. 

Türkiye’nin dünya keten tar›m›n-
da önemli bir yeri olmad›¤›n› ve ül-
kemizde keten ekim ve üretim mik-
tar›n›n her geçen y›l düfltü¤ünü
belirten Yard. Doç. Dr. Ça¤layan
Aç›kgöz, ülkemizin keten tohumu
üretimi için uygun ekolojiye ve
potansiyele sahip oldu¤una dikkat
çekerek, keten tohumu üretiminin
teflvik edilip desteklenmesi gerek-
ti¤ini belirtti. 

Keten tohumundan enerji üreti-
mini amaçlayan çal›flma, Anadolu
Üniversitesi Kimya Mühendisli¤i
Laboratuar›’nda yürütülüyor ve
Anadolu Üniversitesi Araflt›rma
Fonu’nca destekleniyor.

Yabanc› Diller Yüksekokulu’nda
‹ngilizce haz›rl›k program›na de-
vam eden ö¤rencilerin kat›ld›¤›
proje yar›flmas›nda birinci olanlar
ödüllerini ald›. Befl ayr› kurdan ö¤-
rencilerin farkl› kategorilerde kat›l-
d›¤› yar›flma sonucunda birinciler

ö¤retim elemanlar›n›n oluflturdu¤u
bir komisyon taraf›ndan belirlendi.
Yabanc› Diller Yüksekokulu Müdü-
rü Doç. Dr. Handan Yavuz, ö¤renci-
lerin ‹ngilizceyi kullanmadaki bece-
rilerini gelifltirmek ve motivasyon-
lar›n› artt›rmak amac›yla düzen-

lendi¤ini söyledi. ‹ngilizce’nin gün-
lük hayatta kullan›m›n›n k›s›tl› ol-
du¤unu belirten Yavuz, yar›flma sa-
yesinde ö¤rencilerin, ö¤rendikleri-
ni günlük hayatla ba¤daflt›rabile-
cekleri bir çal›flma gerçeklefltirdik-
lerini kaydetti.

Ankara Patent Bürosu Genel Mü-
dürü Mehmet Kaan Dericio¤lu, Bo-
züyük Meslek Yüksekokulu taraf›n-
dan düzenlenen konferansta, fikri
ürünler üzerindeki haklar›n çeflitle-
ri, koruma flekilleri ve koruma s›ra-
s›nda al›nacak önlemler konusunda
bilgi verdi. 

Bozüyük Halk E¤itim Merkezi Kon-
ferans Salonunda 19 Ocak günü ger-
çekleflen “Fikri Haklar” konulu konfe-
ransta Dericio¤lu, Türkiye’nin patent
konusundaki yasalar›yla dünyada ilk
10 ülke içinde yer ald›¤›n› söyledi.
Türkiye’de bu konudaki çal›flmalar›n
Osmanl› dönemine kadar gitti¤ini
anlatan Dericio¤lu, “1857’de eserler
korunmaya bafllan›yor. 1910’dan son-
ra telif hakk› kanunu ç›k›yor. 1952’de
fikir ve sanat eserleri kanunu ç›k›yor.
Bulufllar olarak bakarsak, asl›nda
1879’dan beri Türkiye’de patentle il-
gili düzenlemeler var” dedi. Ülkemi-
zin patent konusundaki uygulama-
lar aç›s›ndan sorunlar yafland›¤›na
iflaret eden Dericio¤lu, en önemli so-
runun, üniversitelerde konuya iliflkin
anabilim dal› düzeyinde e¤itim yap›l-
mamas› oldu¤unu söyledi. 

Fikri haklar
rekabet
gücünü
art›r›yor

Şeyda DALGIÇ

Yard. Doç. Dr. 
Ça¤layan 
Aç›kgöz

Mehmet Kaan
Demircio¤lu

Haz›rl›k s›n›flar›n›n proje yar›fl›

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
ö¤retim üyesi Yard Doç. Dr. Tayfun
Mo¤ol, vergi iadesi uygulamas›n›n
kald›r›lmas›n›n, kay›t d›fl› ekonomi-
nin ortaya ç›kaca¤› anlam›na gelme-
di¤ini kaydetti.

Geçti¤imiz y›l son kez uygulanan
vergi iadesi uygulamas›n›n kald›r›l-
mas›n› de¤erlendiren Yard. Doç. Dr.
Mo¤ol, halk›n vergi iadesinin kald›-
r›lmas›yla birlikte vergi düzeninde

aksama yaflanma-
s›ndan ve devletin
vergi kayb›na u¤-
ramas›ndan endi-
fle etti¤ini söyledi.

Tayfun Mo¤ol, “Devlet, vergi düzeni-
ni sa¤lamak için vergi iadesi d›fl›n-
da da çal›flmalar yapt› ve bu çal›fl-
malar art›k düzene oturdu. Örne-
¤in, kredi kart›n› kulland›¤›m›z an-
da esnaf hemen fiflini kesiyor. Böy-
lece gelir kay›t alt›na girmifl oluyor”
dedi.

1985 y›l›nda Katma De¤er Vergisi
ile birlikte uygulamaya konulan ver-
gi iade sisteminin, verginin bir iade-
si gibi alg›land›¤›n› ifade eden Yard.
Doç. Dr. Mo¤ol, durumun asl›nda
böyle olmad›¤›n› kaydetti.  Mo¤ol,
devletin vergi iadesini, vergi düzeni-
ni sa¤layabilmek ve tüketiciyi fifl al-
maya teflvik etmek için bir ödül ola-
rak kulland›¤›n› belirtti. 

Vergi iadesi yani fifl toplaman›n
kay›t d›fl›l›¤›n sadece çok küçük bir
parças› oldu¤unu belirten Mo¤ol,
“Kay›t d›fl› ekonomi çok genifl bir
kavram. Uyuflturucu kaçakç›l›¤›n-
dan tutun da yasa d›fl› tüm faaliyet-
ler ve belgesiz ifllemler varken vergi
iadesinden kaçmak kay›td›fl›n›n

çok küçük bir bölümünü oluflturu-
yor. Bu nedenle, kay›td›fl›l›k patlar,
kay›td›fl› ekonomi ortaya ç›kar de-
mek çok do¤ru olmaz”dedi.

Tüketici olarak herkesin fifl talep
etmek konusunda sorumlu oldu¤u-
nu ifade eden Yard. Doç. Dr. Tayfun
Mo¤ol, tüketicilerin de denetim ele-
manlar›yla karfl›laflmas›n›n söz ko-
nusu olaca¤›n› belirtti. Yard. Doç.
Dr. Tayfun Mo¤ol, olas› suistimaller
için, “Devlet, bu tür olumsuzluklar›
vergi kontrolleri ve otokontrol me-
kanizmalar› kurarak bir flekilde ön-
leyebilir. Denetimlerin artmas› söz
konusu. Fakat devletin bunu tama-
men ortadan kald›rmas› mümkün
de¤il. Ayr›ca vergi düzeni bir flekilde
sa¤land›. Dolay›s›yla çok fazla bir
kay›p olaca¤›n› düflünmüyorum.
Yaln›zca,  vergi iadesi kalkt›¤› için
ücretli ve emeklilerin gelir kay›plar›
telafi edilmezse insanlar fifl toplaya-
mama yoluna gidebilirler. Bu da az
da olsa vergi kayb›na neden olabi-
lir” diye konufltu.

Şeyda DALGIÇ

20 fiubat Sal›

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

Tiyatro

26 fiubat Pazartesi

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

Sergi

Tiyatro

K›yamet Sular›
Yer: Tepebafl› Sahnesi 
Saat: 20.00 
Büyükflehir Belediyesi

26 Ocak Cuma

Dün ve Bugün K›r›m
Yer: Prof. Necla Özdemir
Salonu
Saat: 14:00 
Osmangazi Üniversitesi,

Tepebafl› Belediyesi, 

K›r›m Derne¤i

Panel

2 fiubat Cuma

Vergi iadesinin kalkmas› kay›p yaratmaz

Yard Doç. Dr. Tayfun Mo¤ol



Ayd›n Do¤an Vakf›’n›n nitelikli
medya çal›flan› ve yöneticisi yetifl-
mesine katk› sa¤lamak amac›yla li-
sans ö¤rencileri aras›nda düzenledi-
¤i 18. Genç ‹letiflimciler Yar›flma-
s›’nda Anadolu Üniversitesi ö¤renci-
leri toplam sekiz ödül kazand›.

Yaz›l›, Görsel, ‹flitsel, Reklam,
Halkla ‹liflkiler ve ‹nternet Yay›nc›-
l›¤› dallar›nda düzenlenen yar›fl-
mada üniversitemiz ö¤rencileri
röportaj, spor haberi, televizyon
program›, televizyon jeneri¤i, mü-
zik program›, bas›n reklam›, aç›k
hava reklam›, ürün hizmet tan›-
t›m projesi kategorilerinde derece-
ler ald›.

Kendini gelifltirme f›rsat›

Do¤an TV Center’da 17 Ocak gü-
nü yap›lan törenle ödüller sahipleri-
ni buldu. Törene, ‹stanbul Valisi
Muammer Güler, Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli, ‹stanbul Büyükflehir
Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, Do-
¤an Holding Yönetim Kurulu Baflka-
n› Ayd›n Do¤an ile çok say›da gaze-

teci ve televizyoncu kat›ld›. Genç
‹letiflimciler Yar›flmas›’n›n, gençlere
yön vermek için düzenlendi¤ini be-
lirten Ayd›n Do¤an Vakf› Yürütme
Kurulu Baflkan› Canan Fetvac›, genç
ö¤rencilerin yar›flma için projelerini
haz›rlarken, gelecekteki çal›flma ha-
yat›n›n flartlar›n› ö¤renme ve kendi-
lerini gelifltirme f›rsat›n› bulduklar›-

n› söyledi. Rektör Prof. Dr. Fevzi Sür-
meli de törende, Görsel Tasar›m ka-
tegorisinde dereceye giren ö¤renci-
lere ödüllerini verdi. 

Ödül kazanan ö¤renciler 

Yar›flmada ödül kazanan Anado-
lu Üniversitesi ö¤rencileri ve ödül
kazand›klar›n› dallar flöyle:
➦‹letiflim Bilimleri Fakültesi Bas›n-

Yay›n Bölümü’nden Mahmut Ç›nar,
Televizyon Program› dal›nda birin-
cilik ve röportaj dal›nda ikincilik,
➦‹letiflim Bilimleri Fakültesi Rek-
lamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler Bölü-
mü’nden Cem Öztürk Bas›n Rekla-
m› dal›nda birincilik,
➦Güzel Sanatlar Fakültesi Animas-
yon Bölümü’nden Alper Türköne,
Televizyon Jeneri¤i dal›nda ikincilik,
➦‹letiflim Bilimleri Fakültesi Bas›n
ve Yay›n Bölümü’nden Taner Ayy›l-
d›z, Spor Haberi dal›nda üçüncü-
lük,
➦‹ktisat Fakültesi, Çal›flma Ekono-
misi ve Endüstri ‹liflkileri Bölü-
mü’nden  Fatma Nur Demir ile ‹leti-
flim Bilimleri Fakültesi Bas›n Yay›n
Bölümü’nden ‹lker Aslan, ‹flit-
sel/Radyo Dal› Müzik Program› ka-
tegorisinde üçüncülük, 
➦‹letiflim Bilimleri Fakültesi Rek-
lamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler Bölü-
mü’nden Cem Öztürk, Aç›k Hava
Reklam› dal›nda üçüncülük‹leti-
flim Bilimleri Fakültesi Reklamc›l›k
ve Halkla ‹liflkiler Bölümü ile Sine-
ma ve Televizyon Bölümü’nden
Elif Özkaçar, Nihal Karakafl, Aylin
Kahraman, Firdevs Di¤dem Usta-
o¤lu ve H. Kaan Demirçelik,
Ürün/Hizmet Tan›t›m Projesi da-
l›nda üçüncülük ödülü kazand›lar.

Yar›flmada birincilik ödülü alan-
lar 600 YTL ile ödüllendirilirken
dereceye giren tüm ö¤rencilere çe-
flitli hediyeler verildi.

Aç›kö¤retim Fakültesi’nin 2000-
2001 ö¤retim y›l›nda Milli E¤itim
Bakanl›¤› ile ortaklafla yürüttü¤ü
Okulöncesi Lisans Program› 2006-
2007 ö¤retim y›l›nda da tüm h›z›y-
la devam ediyor. 

En rasyonel çözüm

Bu çerçevede ülkemizin 81 il
merkezinde 221 okulda 660 uygu-
lama ö¤retmeni rehberli¤inde ger-
çeklefltirilen uygulamalara, 3 bin
748 3’üncü s›n›f ve 3 bin 242 de
4’üncü s›n›f ö¤rencisi kat›l›yor. 

Aç›kö¤retim Fakültesi Dekan Yar-
d›mc›s› Prof. Dr. Ayd›n Ziya Özgür,
ülkemizin gerçekleri göz önüne
al›nd›¤›nda, nitelikten ödün
vermeden, istenilen say›da
ve en k›sa sürede okulönce-
si ö¤retmeni yetifltirebilmek
için en rasyonel çözümün
uzaktan ö¤retim sistemi ol-
du¤una dikkat çekti. Prof.
Dr. Özgür, bu kapsam-
da 2000-2001 ö¤re-
tim y›l›ndan itiba-

ren Milli E¤itim Bakanl›¤› ile ortak
yürütülen program çerçevesinde,
Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim

Fakültesi’nin okulöncesi e¤i-
time ö¤retmen yetifltirmeye
bafllad›¤›n› kaydetti. 

Uygulama 

kaç›n›lmaz

Ö¤retmenlerin ö¤-
retim yapacakla-

r› alanda ge-
rekli bilgi ve
becer i ler le

donat›lmalar›n›n yan›nda, alan bil-
gisinin nas›l ö¤retilece¤i konusun-
da yetiflmelerinin büyük önem ta-
fl›d›¤›na dikkat çeken Prof. Dr. Öz-
gür, “Bilmekle ö¤retmenin farkl›
fleyler oldu¤u düflüncesinin yay-
g›nlaflmas›, bilen ö¤retir yaklafl›m›-
n›n geçerlili¤ini giderek kaybetme-
sine neden olmaktad›r. Bildiklerini
karfl›s›ndakine aktarmak ve ö¤ret-
mek ve bu süreçten olumlu sonuç-
lar almak çeflitli becerileri gerektir-
mektedir. Bu noktada, bu becerile-
rin yeni nesilleri flekillendirecek
olan ö¤retmenlere kazand›r›lmas›
önem kazanmaktad›r. Dolay›s›yla
ö¤retmen yetifltirme programlar›n-
da kuramsal derslerin yan›nda uy-
gulama derslerine yer verilmesi de
kaç›n›lmaz olmaktad›r” diye ko-
nufltu. 

Dersler devam ediyor

Prof. Dr. Ayd›n Ziya Özgür, prog-
ram kapsam›nda 3’üncü s›n›f ö¤-
rencilerine yönelik Okulöncesi E¤i-
timde Uygulama ve 4’üncü s›n›f
ö¤rencilerine yönelik Ö¤retmenlik
Uygulamas› derslerinin devam et-
ti¤ini söyledi. Okulöncesi E¤itimde
Uygulama Dersinin 24 hafta sürey-
le haftada bir tam gün olarak veril-
di¤ini belirten Prof. Dr. Özgür, Ö¤-
retmenlik Uygulamas› dersinin de
14 hafta süreyle, haftada bir tam
gün ya da iki yar›m gün olarak yü-
rütüldü¤ünü sözlerine ekledi. 
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‹letiflim ödüllerini toplad›k

E¤itim’den ö¤retim materyalleri sergisi

Ayd›n Do¤an Vakf›
Genç ‹letiflimciler Yar›fl-
mas›’nda üç ayr› fakül-
temizin ö¤rencileri iki
birincilik, iki ikincilik ve
dört de üçüncülük ödü-
lüne imza att›.

Aylin
Karaman

Mahmut
Ç›nar

Cem 
Öztürk

Deniz 
Yüksel

Elif 
Özkaçar

‹lker 
Aslan

H. Kaan 
Demirçelik

Murat
Yakupo¤lu

Nihal 
Karakafl

Utku Aziz
Çerçi

F. Didem
Ustao¤lu

Fatma Nur
Demir

Volkan 
Bintepe

Alper 
Türköne

Taner 
Ayy›ld›z

Okulöncesi ö¤retmeni say›s› yeterli de¤il

Prof. Dr. 
Ayd›n Ziya Özgür

YÖNET‹M KURULU
KARARLARI

Üniversitemizin 16. 01. 2007 ve
19. 12. 2006 tarihinde gerçeklefltir-
di¤i Yönetim Kurulu’nda ald›¤› baz›
kararlar flunlar:

‹letiflim Bilimleri Fakültesi ö¤-
retim eleman› Yrd.Doç.Dr.Erdal
DA⁄TAfi, Arfl.Gör.Devrim Deniz
EROL’un “5.Uluslararas› ‹leti-
flim ve Kitle ‹letiflim Araçlar›”
konferans›na ayr› sözlü bildiri-
lerle kat›lmak üzere 20-24 Ma-
y›s 2007 tarihlerinde Yunanis-
tan-Atina’da görevlendirilmele-
rine,

Güzel Sanatlar Fakültesi ö¤-
retim üyesi Yrd.Doç.Güldane
ARAZ’›n “International Sympo-
sium on Arts and Society” kon-
ferans›na sözlü bildiri ile kat›l-
mak üzere 18-27 fiubat 2007
tarihlerinde A.B.D.-NewYork’ta
görevlendirilmesine,

Engelliler Entegre Yüksekoku-
lu ö¤retim eleman› Ö¤r.Gör.Çi¤-
dem ÖNDER ER, Ö¤r.Gör.A.Cü-
neyt ER’in “International
Symposium on Arts and Soci-
ety” konferans›na ayr› sözlü
bildirilerle kat›lmak üzere 22-
26 fiubat 2007 tarihlerinde
A.B.D.-NewYork’ta görevlendiril-
melerine,

Yabanc› Diller Yüksekokulu
ö¤retim eleman› Okt.Meral
CEYLAN’›n “International Ho-
use Y›ll›k ‹ngiliz Dili Ö¤retimi”
konferans›na sözlü bildiri ile
kat›lmak üzere 8-11 fiubat
2007 tarihlerinde ‹spanya-Bar-
celona’da görevlendirilmesine,
karar verilmifltir.

E¤itim Fakültesi 3’üncü s›n›f
ö¤rencileri, Ö¤retim Teknolojileri
ve Materyal Gelifltirme Dersi kap-
sam›nda haz›rlad›klar› final proje-
lerini Atatürk Kültür ve Sanat Mer-
kezi Fuayesi'nde sergiledi. 

‹ki gün süren serginin, 10
Ocak’ta yap›lan aç›l›fl›na kat›lan
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, ö¤-
rencilerin, ö¤renmeyi kolaylaflt›ra-
cak çok iyi materyaller tasarlad›k-
lar›n› belirterek, çal›flmalar› olduk-
ça yarat›c› ve baflar›l› buldu¤unu
söyledi. 

‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Bölü-
mü ö¤rencilerinden Erkan K›l›ç
ise  sergiyi sonraki dönemlerde
de tekrarlamay› düflündüklerini
söyledi. 

Eskiflehir Barosu’nun düzenle-
di¤i Ulusal Yarg› A¤› Projesi Semine-
ri 20 Ocak Cumartesi günü Anado-
lu Üniversitesi Kongre Merkezi Sa-
lon Anadolu’da gerçeklefltirildi. Se-
minere Ankara Barosu Baflkan Yar-
d›mc›s› Av. Hasan Ürel, Eskiflehir
Baro Baflkan› Av. Yusuf Y›ld›r›m,
Ankara Barosu Bilgi ‹fllem Merkezi
Baflkan› Av. Özgür Eralp ve Baflkan
Yard›mc›s› Av. H. Ça¤atay Cengiz
kat›ld›. Adalet Bakanl›¤›’n›n Ulusal
Yarg› A¤› Projesi kapsam›nda Avu-
kat Portal›’n›n kat›l›mc›lara kullan›-
m›n ö¤retildi¤i seminerde Av. Öz-
gür Eralp, Avukat Portal›’n›n kulla-
n›c›lara farkl› flehirlerdeki ifllemleri-
ni devam etme olana¤› verdi¤ini
söyledi. Av. Hasan Ürel de avukatl›k
yapanlar›n biliflimden en iyi flekil-
de yararlanmas› gerekti¤ini bu sa-
yede avukatlar›n hem kendileri
hem de ailelerine daha fazla za-
man ay›rabileceklerini vurgulad›.
Av. Yusuf Y›ld›r›m ise Ulusal Yarg›
A¤› Projesi’nin Anayasan›n 141.
Maddesi uyar›nca Adalet Bakanl›¤›
taraf›ndan davalar›n en az giderle
ve mümkün olan en az sürede ta-
mamlanmas› amac›yla bafllat›ld›¤›-
n› belirtti. 

Avukat 
portal› 
tan›t›ld›

E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin
final projeleri sergilendi.
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Uydu ve
Uzay Bilimleri
Araflt›rma
Enstitüsü Sek-
reteri Ali Ad›-
yaman, 13
Ocak günü ge-
çirdi¤i trafik
kazas› sonucu
hayat›n› kaybetti. Ad›yaman
15 Ocak Pazar günü Alaaddin
Camii’nde k›l›nan cenaze na-
maz›n›n ard›ndan Asri Mezarl›-
¤›’nda topra¤a verildi.

Ali Ad›yaman’a Tanr›’dan
rahmet, ailesine ve sevenlerine
baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ve
efli Huriye Sürmeli, 19 Ocak günü
üniversitemiz ö¤retim elemanlar›
ve 20-21 Ocak günleri de üniversite-

miz çal›flanlar› onuruna üç ayr› kok-
teyl prolonje düzenledi. Prof. Dr. Sür-
meli, kokteyllerde geçti¤imiz y›l
emekliye ayr›lan ö¤retim elemanlar›

ve çal›flanlara teflekkür belgesi ile pla-
ket verdi.

Prof. Dr. Sürmeli, 19 Ocak akflam›
ö¤retim elemanlar›n›n davetli oldu¤u
kokteylde yapt›¤› konuflmada ku-
rumlar› kurum yapanlar›n çal›flanlar
oldu¤una dikkat çeken Prof. Dr. Sür-
meli, çal›flanlar›n bir araya gelerek de-

¤erleri paylaflmalar›n›n büyük önem
tafl›d›n› söyledi. Prof. Dr. Sürmeli, “Bu
yüzden bu gece bana çok de¤erli geli-
yor. Bana mutluluk veriyor. Biz büyük
bir aileyiz. Bu birlikteli¤i görmek mut-
luluk verici ve kurumumuzun ku-
rumsallaflt›¤› anlam›na geliyor” dedi.

20 ve 21 Ocak günlerinde düzenle-

nen  kokteyllerde ise üniversitemizin
di¤er çal›flanlar› bir araya geldi. 2006
y›l›nda emekliye ayr›lan ve plaketleri-
ni Rektör Prof. Dr. Sürmeli’den alan
çal›flanlar, Anadolu Üniversitesi’ne
hizmet vermenin onurunu yaflad›kla-
r›n› ve bunun bir ayr›cal›k oldu¤unu
söylediler.

Üniversitemiz mensuplar› Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ve eflinin verdi¤i kokteyllerde bulufltu.

Populer Bilim dergisinin bu y›l ilk
kez da¤›tt›¤› Onur, Bilim ve Teflvik
Ödülleri’nde Prof. Dr. Yusuf Öztürk ve
Prof. Dr. Hasan Mandal ödüle lay›k
görüldü. 
Temel Bilimler, Mühendislik Bilimle-
ri, Sa¤l›k Bilimleri, Güzel Sanatlar ve
Sosyal Bilimler olmak üzere befl dal-
da da¤›t›lan ödüllerden Sa¤l›k Bilim-
leri Ödülü’nü Eczac›l›k Fakültesi Far-
makoloji Bölümü ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Yusuf Öztürk, Mühendislik Bilim-
leri Ödülü’nü ise Mühendislik ve Mi-
marl›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ha-
san Mandal ald›.

Ödüller 21 Ocak günü, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i Ekonomi
Üniversitesi Konferans Salonu’nda
düzenlenen törenle sahiplerini
buldu.

Prof. Dr. Yusuf Öztürk, doktora d›-
fl›nda tüm akademisyenlik hayat›nda
üniversitemizde çal›flt›¤›n› ve bu dö-
nemde yaklafl›k 60 araflt›rma ve ya-
y›n yapt›klar›n› belirtti. Yap›lan çal›fl-
malar›n uluslararas› are-
nada Anadolu Üniversi-
tesi’nin ad›n› duyura-
cak nitelikte oldu¤unu
belirten Öztürk,
“Ulusal yay›nlar
daha çok Türk-
çe bilim ter-
minolojisinin
geliflmesi, bi-
limin Türkçe
olarak yay›l-
mas› ve ö¤retil-
mesi aç›s›ndan
önemli. Yapt›¤›-

m›z çal›flmalar uluslar aras› bilim ca-
mias›na katk›lar sa¤lam›fl olmal› ki,
bu güne kadar, 7-8 civar›nda ödül ve
çeflitli burslar kazanarak, hem üniver-
sitemizin ad›n› hem de kendi ismimi
duyurdum. Bu ödüllerin benim için

önemli oldu¤u kadar be-
nimle çal›flan arkadafl-
lar›m için de önemli ol-
du¤unu vurgulamam

laz›m. Çünkü bi-
limsel araflt›r-
ma bir ekip ifli-
dir” dedi. 

Prof. Dr.
Hasan Man-
dal ise, 1992

y›l›ndan bu yana
üniversitemizde
akademisyenlik

yapt›¤›n› belirterek, “O günden beri
sürekli olarak yapt›¤›m çal›flmalara,
hem de bunlar›n toplumsal katk›s›-
na önem vermiflimdir. Ödüller bunla-
r›n bize geri döngüsüdür. Popüler Bi-
lim dergisinden ald›¤›m ödül d›fl›nda
18 ödül ald›m. Her akademisyenin
yapm›fl oldu¤u çal›flman›n ödüllen-
dirilmesi, yapt›¤› çal›flmalar›n gerçek-
ten baflar› ile sonuçland›¤›n› ve bun-
lar›n ulusal ve evrensel boyutta katk›-
s›n›n oldu¤unun göstergesidir. Üni-
versite olarak bak›ld›¤›nda da, üni-
versitenin ö¤retim üyelerinin alm›fl
oldu¤u ödüller yine o kurumun tan›-
n›rl›l›¤›n› ve kalitesini artt›ran bir fak-
tördür. Benimle birlikte Eczac›l›k Fa-
kültesi’nden Prof. Dr. Yusuf Öztürk ar-
kadafl›m›n bu ödüle lay›k görülmesi
çok sevindirici” diye konufltu. 

Öztürk ve Mandal’a Popüler Bilim Ödülü

Edebiyat Fakültesi’nin düzenle-
di¤i “Analitik Kimyan›n Arkeolojik
Uygulamalar›” konulu seminere ko-
nuflmac› olarak kat›lan Ortado¤u
Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Yavuz
Ataman, analitik kimyan›n arkeolo-
ji bilimiyle iliflkisi hakk›nda bilgiler
verdi.

Yavuz Ataman, Kongre Merke-
zi’nde 15 Aral›k günü gerçekleflen
seminerde Çatalhöyük kaz›lar›nda
ç›kar›lan eserlerin analitik kimya
yöntemleriyle incelenme sürecini
ve sonuçlar›n› anlatt›. Ataman, vol-
kanik bir kaya türü olan ve ülke-
mizde de bulunan obsidyen bu-
luntular›n co¤rafi kaynaklar› üzeri-
ne yap›lan incelemeler konusunda
da aç›klamalar yapt›. Prof. Dr. Ata-
man, analitik kimya sayesinde, ob-
disyen buluntular üzerine yap›lan
incelemelerde, milyonda hatta mil-
yarda bir geliflimdeki elementlerin
birbirlerine oranlar›ndan ve bu
elementlerin istatistiksel de¤erleri-
nin oluflturdu¤u kümelenmeler-
den yola ç›karak buluntular›n co¤-
rafi kaynaklar›n› bulabildiklerini
söyledi. Ataman konuflmas›nda,
ayr›ca arkeometri  konusunda bil-
giler sundu. Prof. Dr. Yavuz Ata-
man, arkeometrinin insanl›¤›n kül-
tür tarihini anlamada arkeologlara
yard›mc› olabilmek için antik eser-
lerin ve materyallerin bilimsel yön-
temlerle incelenmesi oldu¤unu
söyledi.

Yaflar Emiro¤lu

1976’da Aka-
demiyken göre-
ve bafllad›m. 30
y›la yak›n çal›fl-
t›m ve nihayet
geçen sene
emekli oldum.
Çok mutluyum.
Üniversite’nin ad›n› duydu¤um-
da bile tüylerim diken diken olu-
yor. Kendimi yuvamdan ayr›lm›fl
gibi hissediyorum.

Saffet Erdo¤an

Anadolu Üni-
versitesi Aç›kö¤-
retim Fakültesi
e¤itim televizyo-
nunda çal›flt›m
yaklafl›k 13.5 y›l
kadar. Sonra
Mühendislik Fa-
kültesi’nde ça-
l›flt›m sekiz y›l kadar. Her iki ta-
rafta da çok güzel an›lar›m oldu,
çok mutlu oldum. ‹ki tarafta da
yapt›¤›m iflleri hobi olarak gördü-
¤üm için hiçbir zaman ifl yapt›¤›-
m› düflünmedim ve e¤lendim.
Çok memnun kald›m.

Muzaffer Ersen

Anadolu Üni-
versitesi Aç›-
kö¤retim Fakül-
tesi’nde çal›fl-
t›m y›llarca.
Çok de¤iflik
duygular içeri-

sindeyim. Bu zamana kadar hiç
böyle fleyler hissetmemifltim. ‹fl
arkadafllar›mdan ve iflimden ay-
r›lm›fl olmak çok üzücü tabi. Ha-
la o ortam› ar›yorum. Bana kal›r-
sa dünyada efli bulunmayacak
bir çal›flma ortam›. Burada çal›-
fl›rken her zaman huzurlu ve
mutluydum. Bundan sonra ayn›
fleyler umar›m di¤er arkadafllar
için de geçerli olur.

fiükran Hatipo¤lu

Üniversite-
mizde Personel
Dairesi Baflkan-
l›¤› görevini
yapt›m. O ka-
dar farkl› bir
duygu ki, çal›-
fl›rken sanki ilk
kez bafll›yormuflum gibi hissedi-
yordum, flimdi de ilk günün he-
yecan›n› yafl›yorum. Say›n rektö-
rüme, hocalar›ma ve arkadaflla-
r›ma çok teflekkürler. 

Havva Tuna

Bu organizas-
yon bu sene ilk
defa oluyor san›-
r›m. Ben 25 y›l
hastanenin cer-
rahi bölümünde
çal›flt›m. Anado-
lu Üniversitesi’n-
de çal›flmak çok güzel bir duyguy-
du doyamadan ayr›ld›m.Bu gece
çok güzel bir gece ve burada ol-
maktan çok mutluyum.

Analitik kimya
arkeolojiye 
yard›mc› 

Biz büyük bir aileyiz
Prof. Dr. 

Yavuz 
Ataman

Ad›yaman’›
kaybettik

Emeklilerimiz gece hakk›nda neler söylediler?

■ Prof. Dr. Mehmet Bilgin
■ Prof. Dr. Ferruh Çömlekçi
■ Prof. Dr. Önder Özkazanç
■ Prof. Dr. Haluk Gürgen
■ Prof. Dr. Bekir Özer
■ Prof. Dr. Ersoy Canküyer
■ Yard. Doç. Dr. Melekper Heper
■ Ö¤r. Gör. Mehmet Murat Köker
■ Ö¤r. Gör. Hüseyin Turgut Kaçar
■ Okt. Zehra Karacaer
■ Okt. Mehmet Aksöz
■ Hakk› Hamarat
■ fiahinde Tuncel
■ Vecdi Kurtömero¤lu
■ Gülnaz Tunç
■ Gülsüm Altay
■ Sinan Tunal›er
■ Nuriye Erdo¤an
■ Müzeyfe Çakmak
■ Veli Demir
■ Ayfle Yücesoy
■ Mahmut Gediko¤lu
■ Vesile Kahraman
■ Zeki Er
■ Süleyman Tekin
■ Muharrem Siler
■ Cabbar Çoban
■ Ahmet Çevik
■ Sevda Sar›kardeflo¤lu
■ Seyfettin Canbaz
■ Hayriye fiimflirel
■ Yaflar Emiro¤lu
■ Muammer fian
■ Mustafa Çelikel
■ Saffet Erdo¤an
■ Süleyman Ceren
■ ‹mran Var›fl

■ Mükerrem Tavflanl›
■ Y›lmaz Sutkun
■ Halit Kokurcan
■ Ahmet Sar›
■ Bedri Özgür
■ Halis Sevgi
■ Hamide Ad›güzel
■ Hüsnü Cans›zel
■ Orhan Cesur
■ M. Do¤an Üremifl
■ Asiye Öztürk
■ fiükran Hatipo¤lu
■ Muzaffer Ersen
■ Akif Kaya
■ Metin Yücel
■ Süleyman Uzun
■ Eyüp Kamar
■ Musa Yolcu
■ Mustafa S›¤›n
■ Birol Soyalan
■ Nuri Tektafl
■ H. Hüseyin Sar›göl
■ Adnan Atasayar
■ Halil Çay›r
■ Mehmet Ertüter
■ Murat Özdemir
■ Sebahattin Dur
■ Mehmet Bükülmez
■ Özcan Dernek
■ Feriha fienol
■ Sedat Bahç›van
■ Cevat Alt›nel
■ Necla Yanyac›
■ Gülsüm Sa¤›n
■ Seyfettin Kandemir
■ Nuran Ünlü

Plaket ve Teflekkür Belgesi Alanlar

Prof. Dr. Hasan Mandal ve
Prof. Dr. Yusuf Öztürk ödül
mutlulu¤unu birlikte yaflad›. 



Devlet Konservatuvar› Sahne
Sanatlar› Bölümü, 13 Ocak Cu-
martesi günü, Avusturyal› oyun-
cu Katharina Weithaler yöneti-
minde, “Ses ve bedeninizi sahne-
ye haz›rlay›n” bafll›kl› bir atölye
çal›flmas› düzenledi. Bedensel ti-
yatro konusunda uluslararas› de-
neyime sahip bir oyuncu olan
Weithaler, atölye çal›flmas›nda
deneyimlerini Tiyatro Bölümü
ö¤rencileriyle paylaflt›. Kat›l›mc›-
lar, çal›flma boyunca sahne üze-
rinde ses ve nefes denetimi, ses
ve beden uyumu, ritim, grupsal
ve bireysel uyum gibi temel
oyunculuk yeteneklerini pekiflti-
recek al›flt›rmalar yapt›lar. 

Oyuncu için bedenin en
önemli enstrüman oldu¤unu ifa-
de eden Weithaler, ses, nefes ve
beden uyumunun sahne üzerin-
deki performans› belirledi¤ine
iflaret etti.

K Ü L T Ü R - S A N A T AnadoluHaber
Sayfa Editörü:
Seza ZERMAN6

DÜNYA  TAR‹H‹NE  YEN‹
B‹R  BAKIfi …
Geride b›rakt›¤›m›z y›l›n son

ay›nda Metis Yay›nlar› taraf›ndan
yay›nlanan bir kitap, tarih yazarl›-
¤› anlay›fl›, tarihe genel yaklafl›m
ve tarihten ne anlafl›lmas› gerekti-
¤i gibi konulara çok farkl› yorum-
lar getirmesi bak›m›ndan büyük
önem tafl›yor.

“Dünya-Tarihinin S›n›r›nda Ta-
rih” (‹ngilizce bafll›¤›yla : “History
at the Limit of World-History”) adl›
kitab›n yazar›, Hintli Güney Asya
tarihçisi Ranajit Guha. Dünyada
tarihçilik anlay›fl›n›n de¤iflimine
büyük katk›da bulunan “Madun
Çal›flmalar›” (“Subaltern Studies”)
grubunun kurucusu ve 1982’den
grubun çal›flmalar›n›n yay›nland›-
¤›, ayn› adl› antolojilerin kurucu
editörü olan Ranajit Guha, emekli
oldu¤u 1988 y›l›na kadar Hindis-
tan, ‹ngiltere, ABD ve Avustral-
ya’da çeflitli üniversitelerde ders
vermifl olup, flimdi Viyana’da yafla-
maktad›r.

“Dünya-Tarihinin S›n›r›nda Ta-
rih”, çok say›da ülkenin tarihinin
Bat›l› tarih felsefesini ç›k›fl noktas›
al›narak yay›lmac› (emperyalist)
amaçlarla kaleme al›nd›¤› olgusun-
dan hareketle, böyle bir tarihçilik
anlay›fl›n›n bugüne kadar kaynak-
l›k etti¤i yanl›fll›klar ve yan›lg›lar
üzerinde durmaktad›r. Bugüne ka-
dar söz konusu anlay›fl nedeniyle
“tarihsiz” k›l›nm›fl, baflka deyiflle
tarihsel birer özne olma konumla-
r› yads›nm›fl olan halklar›n nas›l
yeniden tarihlerine kavuflabilecek-
lerini sorgulamay› temel amaçla-
r›ndan biri edinen Ranajit Guha,
bunu yapmak isteyen tarihçilerin
ihtiyaç duyacaklar› malzemeyi bi-
rincil olarak ilgili halklar›n edebi-
yatlar›nda bulabilecekleri tezini
savunuyor. Hintli flair Tagore’nin
kitapta yer alan “Edebiyatta Tarih-
sellik” bafll›kl› çal›flmas›nda savun-
du¤u “tarihçilerin indirgeyici yak-
lafl›mlar› karfl›s›nda yarat›c› bire-
yin kendine özgü tarihselli” dü-
flüncesinden yola ç›kan Guha,
bundan böyle tarihçileri farkl› bir
tarih, baflka deyiflle dünya edebi-
yat›ndan beslenmeye aç›k bir ta-
rih kaleme almaya ça¤›r›yor.

Edebiyatç›n›n yarat›c›l›¤›, özel-
likle de kurgular›n› olufltururken,
bilim adam›n›n aksine, kendini sa-
dece varl›¤› kan›tlanm›fl tarihsel
olaylarla s›n›rlamak zorunda olma-
d›¤› göz önünde tutuldu¤unda,
edebiyat› temel kaynaklar› aras›na
katacak bir tarihin önemi, özellikle
de ne denli canl› olabilece¤i kendi-
li¤inden anlafl›l›r. Bu ba¤lamda,
bir bilim adam› olan Karl Marx’›n
flu sözü de unutulmamal›d›r :
“Ben, 19.yüzy›l Frans›z burjuva s›-
n›f› hakk›nda Balzac’›n romanla-
r›ndan ö¤rendiklerimi de¤me ta-
rihçilerin eserlerinde bulamad›m.”
Bu söz, toplumun en titiz gözlem-
cilerinden biri olan roman yazar›-
n›n tarihe ne kadar de¤erli malze-
me sa¤layabilece¤inin de kan›t›d›r.

Ranajit Guha’n›n dilimize Erkan
Ünal taraf›ndan çevrilen kitab›, ta-
rihi önemseyen herkese seslenen
bir eser. 

Ahmet CEMAL

Okuma

Köflesi

TVA’DA BU HAFTA 
Tel: 335 03 33 - 2699 Tel: 335 12 88 - 2499
www.radyoa.anadolu.edu.tr 
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29 Ocak Pazartesi
Serdar Lütfü Yi¤it,
Pazartesi, Çarflamba
ve Cuma günleri
Anahaber Bülteni ile,
gün içinde ise; saat
bafl› haber bültenleri
ile Radyo A’da
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‹ 26 Ocak Çarflamba

Hukuk Fakültesi’nden
Arafl. Gör. Bar›fl
Toraman ve
Arafl.Gör.Duygu
Sar›tafl’›n haz›rlay›p
sundu¤u programda
yurttafllar›n günlük
hayatta karfl›laflt›¤›
hukuki problemler
konuklarla birlikte
de¤erlendiriliyor.
Program Cuma saat
16:15’te TVA
ekranlar›nda olacak. 

29 Ocak Pazartesi
günü, saat
16.00’da,  “Bir Garip
Neyzen” Neyzen
Tevfik’in hayat›,
Çisil Altay’›n
sundu¤u Ayk›r›
Profil’de olacak….

27 Ocak Cumartesi
Körkütük Sarhofl
Uzun y›llard›r birlikte
yaflayan Siri ve
John’un evleri John’un
alkole olan
düflkünlü¤ünden
dolay› ayr›l›r. Siri
ailsinin evine
yerleflmeye karar
verir. Fakat bu karar
iflleri daha da kötü
duruma getirir. Film
saat 23:00’te
yay›nlanacak.

KÖ
RK

Ü
TÜ

K 
SA

RH
O

fi

YA
fiA

YA
N

 H
U

KU
K

E¤itim Karikatürleri Müzesi us-
ta çizer Musa Kart’›n eserlerine ev
sahipli¤i yap›yor. Cumhuriyet Ga-
zetesi’nde günlük karikatürler çi-
zen ve TV8’de “Yaflamdan Dakika-
lar” adl› program içinde çizgi film-
lere imza atan Musa Kart’›n sergi-
si 17 Ocak günü aç›ld›.

“Çizmeden Yukar›” ad›n› tafl›-
yan sergide Kart’›n son dönemler-
de çizdi¤i eserler yer al›yor. Daha
çok politika konusunda çizdi¤ini
belirten Musa Kart, sergideki çal›fl-
malar›n büyük bölümünün Cum-
huriyet Gazetesi’nde yay›nland›¤›-
n› söyledi.

Sergilenen karikatürlerinin da-
ha çok siyaset üzerine oldu¤unu
ifade eden Kart, bunun kendi ter-
cihi olmad›¤›n› ve yaflananlardan
yola ç›karak bu yolu seçti¤ini kay-
detti. Musa Kart, “Türkiye’de gün-

demde ne varsa, insanlar neyi tar-
t›fl›yorsa ve soru olarak ne sorulu-
yorsa, onunla ilgili samimi hisleri-
mi, duygu ve düflüncelerimi anlat-
maya çal›fl›yorum” dedi.

‹fade özgürlü¤ü

Türkiye’nin ifade özgürlü¤ünde
geliflmifl ülke normlar›na ulaflma-

d›¤›n› da belirten Kart, bu dönem-
lerin s›k›nt›l› geçti¤ini belirterek,
bat›l› ülkelerde tart›flma konusu
olmayacak bir karikatürün, Türki-
ye’de dava konusu olabilece¤ini ve
bunun hala ifade özgürlü¤ü konu-
sunda almam›z gereken bir mesa-
fenin varl›¤›n› ortaya koydu¤unu

belirtti. Yine de çok karamsar bak-
mamam›z gerekti¤ini ifade eden
Kart, yarg› süreçlerinin, dava ko-
nusu olan çizimlerin bizi bir yerle-
re getirece¤ini söyledi. 

Karikatür ve siyaset

Serginin aç›l›fl konuflmas›n› ya-
pan Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.
Ömer Zühtü Altan ise Anadolu Üni-
versitesi’nin, ülkemizin de¤erli sa-
natç›lar›na ev sahipli¤i yapmas›n›n
kendileri için gurur verici oldu¤u-
nu belirtti. Musa Kart’›n çok zor bir
alan olan, karikatürün siyaset ya-
n›yla ilgilendi¤ini belirten Prof. Dr.
Altan, Kart’›n, y›llar önce Eskifle-
hir’e gelerek, E¤itim Karikatürleri
Müzesi’ni gezdi¤ini ve bu müzede
eserlerini sergilemek istedi¤ini kay-
detti. Altan, kendilerinin de bu
iste¤i yerine getirdiklerini ifade
ederek, bundan büyük bir mut-
luluk duyduklar›n› söyledi.

Ses ve bedeninizi 
sahneye haz›rlay›n

Kenan BUTAKIN

Bu sergiyi kaç›rmay›n!

26 Ocak 1904’te ‹nsan haklar› konusunda
gösterdi¤i çabalarla 1974 Nobel Bar›fl
Ödülüne de¤er görülen ‹rlandal› devlet
adam› Seán MacBride do¤du.

27 Ocak 1926’da ‹skoç buluflçu John Logie
Baird, Londra'da ilk gerçek televizyon
yay›n›n› yapt›. ‹letiflim ve e¤lence
dünyas›nda yeni bir ç›¤›r aç›ld›.

27 Ocak 1945’te Auschwitz toplama kamp›
Sovyetler taraf›ndan ele geçirildi; 5 bin
tutuklunun bulundu¤u ve ço¤unun
hastal›k ve açl›ktan ölmek üzere oldu¤u
bildirildi

28 Ocak 1921’de Albert Einstein evrenin
ölçülebilece¤ini öne sürdü. Bilim
dünyas›nda bir tart›flma bafllatt›.

30 Ocak 1933’te Adolf Hitler Almanya
flansölyesi oldu.

31 Ocak1990’da Atatürkçü Düflünce
Derne¤i ve Türk Hukuk Kurumu Baflkan›
Prof. Muammer Aksoy, evinin önünde
kurflunlanarak öldürüldü.

1 Ocak 1963’te Ankara üzerinde iki uçak
çarp›flt›; korkunç kazada 80 kifli öldü.

TAR‹HTE 
BU HAFTA 

Eski milletvekili ve Ressam Zeki
Ünal’›n resimlerinden oluflan sergi,
23 Ocak günü Kütüphane ve Dokü-
mantasyon Merkezi’nde aç›ld›. Eski-
flehir ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akade-
misi mezunu olan Ünal, sergisinde 20
y›ll›k resim hayat›ndan kesitler sunu-
yor.  Ünal, çal›flmalar›n› sergileme ola-
na¤› sa¤lad›¤› için Rektör Prof Dr. Sür-
meli’ye teflekkür etti. Çal›flmalar›n›n
be¤eni kazanmas›n›n kendisini mut-
lu etti¤ini belirten Zeki Ünal’›n sergisi
2 fiubat’a kadar görülebilecek.

Zeki Ünal’dan
resim sergisi
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Musa Kart (ortada) çal›flmalar›n› E¤itim Karikatürleri Müzesi’nde sergiliyor.

Katharina Weithaler, 
deneyimlerini 
ö¤rencilerle paylaflt›.

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



Anadolu Üniversitesi ikinci yar›-
n›n ilk maç›nda 21 Ocak günü Sa¤-
l›kspor’u Yunusemre Kampu-
su’nde konuk etti. Tak›m›m›z
karfl›laflmaya Cemal, Candafl,
Egemen, Vural, Vasfi, Bülent,
Ali, Emirhan, Bar›fl, Eren ve Süley-
man 11’i ile bafllad›. ‹smail fien-
can’›n yönetti¤i maçta Sa¤-
l›kspor 8. dakikada Yavuz’un
golü ile 1-0 öne geçti. Sert
geçen mücadelede 31. daki-
kada Sa¤l›kspor’dan Mehmet Ali
ve 36. dakikada tak›m›m›zdan
Eren k›rm›z› kart görerek oyun d›-
fl› kald›. ‹lk yar› da Sa¤l›kspor’un 1-
0’l›k üstünlü¤ü ile kapand›. Karfl›-
laflman›n ikinci yar›s›nda oyunu

rakip yar› alana y›kan tak›m›m›z 57.
dakikada Vural ile eflitli¤i yakalad›.
64. dakikada Candafl’›n rakibini dü-
flürmesi ile Sa¤l›kspor penalt› ka-

zand›. 65. dakikada Gökmen penal-
t›y› gole çevirerek Sa¤l›kspor’u bir
kez daha öne geçirdi. 78. dakikada
Vasfi, oluflan karambolde topu file-
lere göndererek skoru 2-2 yapt›.
Sa¤l›kspor’un gol için bast›rd›¤› da-
kikalarda geliflen bir ani atakta
tak›m›m›z golü buldu. 87. dakikada
Merter’in at›¤› gol ile
futbolcular›m›z sahadan 3-2 galip
ayr›lan taraf oldu. Anadolu Üniver-
sitesi bu galibiyet ile puan›n› 14’e
yükseltti ve ilk üçü büyük ölçüde
garantiledi. Geçen y›l terfilere kat›-
lan Sa¤l›kspor bu yenilgi ile 7 puan-
da kald› ve terfi flans›n› mucizelere
b›rakt›. Ligde haftay› fiekerspor gali-
biyeti ile kapatan Telekom’da pu-
an›n› 7’ye ç›kard›. ‹lk üç tak›m›n
3.Lig terfi karfl›laflmalar›na gidece¤i
grupta Demirspor 15 puan ile lider,
Odunpazar› 14 puan ile ikinci s›ra-
da bulunuyor. Süper Amatör’de 1
puanl› fiekerspor son s›rada yer
al›yor
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Anadolu Üniversitesi Y›ld›z Bayan
Hentbol Tak›m›, 20 Ocak günü Os-
mangazi Üniversitesi’ni 40-15 ma¤-
lup ederek Eskiflehir flampiyonlu¤u-
nu ilan etti. Anadolu Üniversitesi,
son maç›nda da Üniversite Evleri’ni
geçerek yenilgisiz lig flampiyonlu¤u-
na uzand›. 

Anadolu Üniversitesi Antrenörü
Murat Kabaday› hedeflerinin Türkiye
flampiyonlu¤u oldu¤unu söyledi.
Anadolu Üniversitesi Y›ld›z Bayan
Hentbol Tak›m› geçen y›l Türkiye
ikincili¤ini elde etmiflti. 

Türkiye 2.Ligi’ndeki karfl›laflma-
da Anadolu Üniversitesi basketbol
tak›m›, 19 Ocak günü ‹stanbul
deplasman›nda Ifl›kspor ile karfl›-
laflt›. Lig lideri Ifl›kspor karfl›s›nda
tutunamayan Anadolu Üniversite-
si karfl›laflmadan 96-53 ma¤lup ay-
r›ld›. Anadolu Üniversitesi böylece
14. maç›nda 13. yenilgisini ald›.

Türkiye 2.Ligi’nde play-off
mücadelesi veren Anadolu Üni-
versitesi Bayan Voleybol tak›-
m›, 21 Ocak günü Çukurova
Üniversitesi ile karfl›laflt›. Ada-
na’da oynanan karfl›laflmadan
3-0 galip ayr›lan tak›m›m›z, pu-
an›n› 19’a ç›kararak üçüncü s›-
radaki yerini korudu. 

Tak›m›m›z bu hafta kendi sa-
has›nda 26 puanl› lig ikincisi
Konya Ere¤lispor ile karfl›la-
flacak.

Türkiye Masa Tenisi Süper Li-
gi’nde yer alan Anadolu Üniver-
sitesi Bayan Masa Tenisi Tak›m›
ikinci yar›ya h›zl› bir girifl yapt›.
Bolu’da 20-21 Ocak günlerinde
oynanan karfl›laflmalarda Ana-
dolu Üniversitesi s›ras›yla ‹stan-
bul DS‹’yi ve Bursa DS‹ Nilüfers-
por’u 5-0 ma¤lup etti. 

Anadolu Üniversitesi, Bal›ke-
sir Tunçsiper’i de 5-3 yenerek
ikinci yar› karfl›laflmalar›na üç
galibiyet ile bafllad›

Bu sezon bafl›nda TEK Porsuks-
por’dan transfer edilen Merter Or-
taç, ilk yar›da bekleneni vermedi.
24 yafl›ndaki santrafor, Sa¤l›kspor
karfl›s›nda yedek soyundu. Karfl›la-
flaman›n son bölümünde oyuna
giren Merter att›¤› gol ile tak›m›-
m›z›n terfi yolunu açt›. 87. dakika-
da sa¤dan ortalanan topu kontrol
eden Merter, önündeki defans ele-
man›n›n üstünden topu afl›rtarak
önüne ald› ve bekletmeden sert
bir vuruflla topu tavana asarak fl›k
bir gole imza att›. 

2.Lig’e ç›kma mücadelesi ve-
ren Anadolu Üniversitesi Erkek
Voleybol Tak›m›, ‹stanbul Teknik
Üniversitesi’ni 3-0 yenerek flan-
s›n› sonraki haftalara tafl›d›.

Ligde puan kayb›na taham-
mülü olmayan Anadolu Üniver-
sitesi Erkek Voleybol Tak›m›, 21
Ocak günü ‹stanbul Teknik Üni-
versitesi’ni kendi sahas›nda
a¤›rlad›. 

Tak›m›m›z karfl›laflmaya Ab-
dullah, Seçkin, Serhat, Evren, Ta-
ner, Fahri ve libero Melih alt›l›s›
ile bafllad›. 20 dakika süren ilk
set Anadolu Üniversitesi’nin 25-
21 üstünlü¤ü ile sona erdi. 24
dakika süren ve çekiflmeli geçen

ikinci sette 25-23 evsahibi eki-
bin galibiyeti ile kapand›. 22 da-
kika süren üçüncü seti 25-23
alan ‹TÜ, karfl›laflmay› dördüncü
sete tafl›d›. 20 dakika süren dör-
düncü setten 25-19 galip ayr›lan
tak›m›m›z, karfl›laflmay› da 3-1
kazanarak ilk iki iddias›n› de-
vam ettirdi. 

Tak›m›m›z önümüzdeki hafta
‹zmir deplasman›nda çok kritik
bir maça ç›kacak. 26 puanl› lig
ikincisi Altay ile karfl›laflacak
olan ekibimiz olas› bir yenilgi
halinde ilk iki flans›n› mucizele-
re b›rakacak. Tak›m›m›z ligde 20
puanla dördüncü s›rada
bulunuyor.

fiampiyonun ad› Anadolu
Anadolu Üniversitesi Y›l-
d›z Bayan Hentbol Tak›m›
yenilgi almadan Eskifle-
hir flampiyonlu¤una
ulaflmay› baflard›.

Taner AYYILDIZ

Bir Anadolu klasi¤i 3-2

Tenisçilerden
üç galibiyet

Merter
Anadolu’yu
terfilere
tafl›d›

Rahat
bafllad›k zor
bitirdik

Bayanlar
filede tam
yol: 3-0

Ahmet SİNAV

Voleybol Y›ld›z Bayanlar ligin-
de mücadele veren Anadolu Üni-
versitesi 20 Ocak cumartesi gü-
nü Gökmeydan Spor Salonu’nda
Esspor ile karfl›laflt›. 

Maça rahat bir oyunla baflla-
yan Anadolu Üniversitesi, hem
hücumda hem de savunmada
etkili oldu ve ilk seti 25-8 önde
kapatt›. 

‹kinci sette toparlanan ve ma-
ça ortak olmak isteyen Esspor
ilk teknik molaya 8-7 önde girdi.
Skor üstünlü¤ünü set boyu sür-
düren Esspor seti 25-19 kazand›. 

Üçüncü set bir anlamda ma-
ç›n kaderini belirledi. Skorun
hep dengede gitti¤i sette, skor
25-25 iken rakibinin basit hata-
s›yla öne geçen Anadolu Üniver-
sitesi sonras›nda kulland›¤› ser-
vis at›fl›ndan da say› kazan›nca
27-25 öne geçti ve skoru setlerde
2-1’e getirdi. 

Son derece çekiflmeli geçen
bu seti kaybeden Esspor son
sette moral bozuklu¤u yaflad›.
Yeniden maça ortak olacak sa-
y›lar› bir türlü bulamayan Ess-
por son setle beraber maç› da
kaybetti. Böylece Anadolu
Üniversitesi bir ara zor anlar
yaflad›¤› maçtan 3-1’lik skor ile
galip ayr›lan tak›m oldu.

Voleybolda ‹TÜ’ye flans tan›mad›k 3-1

Baskette ›fl›k
görünmüyor

Bu y›l ikinci yar›larda att›¤›
goller ile rakiplerini yenen fut-
bol tak›m›m›z Sa¤l›kspor
karfl›s›nda da ikinci yar›da
sonuca gitti.

Y›ld›z bayan
hentbolcular,
yenilgisiz 
flampiyon oldu.

Kendi evinde
Sa¤l›ksporu ma¤lup
eden futbol tak›m›m›z,
ilk üçe girmeyi büyük
ölçüde garantiledi



Astroloji, birçok kifliye göre bir
y›¤›n saçmal›ktan ibaret olsa da
ben do¤rulu¤una inan›yorum. Ge-
zegenlerin ve y›ld›zlar›n insan ka-
rakterlerinde etkili oldu¤unu düflü-
nüyorum. Bence astroloji daha cid-
diye al›nmal› ve bir bilim dal›
olarak görülmeli.

Gülden Alt›ntop Edebiyat Fakültesi

Gazetelerde ç›kan günlük burç
yorumlar›na inanm›yorum. Nas›l olur-
da ayn› burçtaki insanlar ayn› günde
ayn› fleyleri yaflarlar? Baz› insanlar›n
karakterleri burçlar›n özellikleriyle
uyufluyor olabilir ama herkes için ay-
n› olmayabilir. Bazen insanlar burcu-
nun özelliklerinin tam tersine sahip
olabiliyor. Sonuç olarak burçlar›n ka-
rakterimizi tam olarak etkiledi¤ini düflünmüyorum.

Baflak Gülcelik Fen Fakültesi

Ben bu tür saçmal›klara inanm›-
yorum çünkü burçlar ve bunun gi-
bi saçmal›klar gençleri gerçek
amaçlar›ndan sapt›r›p baflka
amaçlara yönlendiriyor. Gençleri
köreltiyor; düflünmeleri, araflt›r-
malar›, elefltirmeleri gereken ko-
nular› görmemelerine neden olu-
yor. K›sacas› burçlar gençlerin sü-
rü mant›¤›na bürünmelerini isteyen zihniyetin ortaya att›¤›
bir tak›m saçmal›klard›r t›pk› magazin programlar› gibi.
Bunlar bizi as›l maksad›m›zdan geri b›rakan faydas›z fley-
lerdir diye düflünüyorum.

Ceyhan Yakut Sivil Havac›l›k Yüksekokulu

Burçlara
inan›yor

musunuz?

Burçlara inan›r›m fakat gün-
lük fallarda anlat›lanlar›n do¤ru
oldu¤una inanm›yorum. Her
burcun kendine ait özellikleri
vard›r ve bu özellikler genelde o
insan›n belli kiflilik özelliklerini
yans›t›r. Ayr›ca burç uyumlar›na
da inan›r›m. Birbirine ait özellik-
leri olan burçlar pek uyumlu ola-
mazlar yada baz› konularda da birbirlerini tamamlarlar.
Benim burcum ikizler. Bilinen ikizler burcunun özellikleri-
ni tafl›d›¤›ma inan›yorum. 

Ece Güldal› E¤itim Fakültesi
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Bence insanlar›n karakter-
lerinin burç veya do¤um tarihi-
ne göre oluflmas› çok saçma.
Düz mant›k olarak düflünürsek
10 tanenin üzerinde burç var, o
zaman bu demektir ki dünyada
on küsur çeflit insan var. Bu ko-
nuya ilginin artmas›yla yüksek
burç gibi olaylar da türetildi.
Bu ilgi de vakti bofl insanlar›n hofl vakit geçirmesine se-
bep oluyor.

Hüseyin Özkan Güzel Sanatlar Fakültesi

Burçlar›n kiflilik özelliklerini
etkiledi¤ini ancak insanlar› bu-
na göre de¤erlendirip kesin
yarg›lara varman›n do¤ru olma-
d›¤›n› düflünüyorum. Avrupa’da
astroloji alan›nda çal›flmalar
yapan okullar oldu¤unu duy-
mufltum, yani bu konuyu ciddi-
ye al›yorlar. Zaten böyle arafl-
t›rmalar yapm›fl insanlar›n astroloji tahminleri yapmas›
do¤ru olur. Her gazete ve dergide yaz›lan yorumlar›n da-
yanaklar›n›n oldu¤una inanm›yorum. ‹nsanlar körü
körüne ba¤lanmad›¤› sürece astrolojinin yararl› ol-
du¤unu düflünüyorum.

Ezgi Taflçeviren Endüsriyel Sanatlar Yüksek o.

Burçlar metafizik olan yani,
soyut kavramlar› ça¤r›flt›r›yor
bende. Burçlar sadece insan›n
tatmin düzeyini artt›rabiliyor
veya azaltabiliyor. ‹nsano¤lu
do¤umdan ölüme kadar hep
merak ve aray›fl içerisindedir.
‹nsanlar bu merak›n› tatmin et-
mek ve bunu gerçekleflmesi
olas› bir metotmufl gibi burçlara, fallara ve do¤a üstü
mistik güçlere inanmaktad›r. 
Burçlar gazetelerde televizyonlarda ve benzeri bas›n ya-
y›n organlar›nda dile getirilmekte ve insanlar›n dikkatini
buralara çekmektedir. 
Burçlar bize haz ve mutluluk verdi¤i zaman ve bizlerin
dünyaya bak›fl›n› de¤ifltirdi¤i zaman ona inan›yoruz ama
gerçekler bize nesnel, her zaman geçerli olan› sunmal›
bizi tatmin etmekle kalmamal›. Burçlar da insan› tatmin
etmekten baflka bir fley de¤ildir. ‹nanm›yorum.

Mehmet Onay Edebiyat Fakültesi

Burçlar›n insan karakterleri-
ni tam olarak karfl›lad›¤›na
inanm›yorum ama bu da “fala
inanma fals›z kalma” sözündeki
gibi kiflilere pozitif bir etki b›-
rakt›¤› gerçek bir olgu. Burcum
ikizler. Genelde ikizlerin çift ka-
rakterli oldu¤unu söylerler. Her
ortama genelde ayak uydurur-
lar. Burcumla pek bir ilgim yok ama çok fazla olmasa da
biraz beni ça¤r›flt›r›yor. Sonuç itibariyle kifliden kifliye
de¤iflen bir ilgi alan› diyebilirim. Tabi kendinizi fala kap-
t›rmamak suretiyle. 

Mevlüt fiahin ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Burçlara her insan gibi ben de
inan›r›m ama dozunu aflmamak flar-
t›yla. Bir gazete ald›¤›mda özellikle
okudu¤um yerlerden biri de burçlar
köflesidir. Yengeç burcuyum ve bur-
cumun beni etkiledi¤ine inan›yo-
rum. Tüm özelliklerini de tafl›yorum .
Astrolojinin insan hayat›nda olmaz-
sa olmaz bir yeri oldu¤u inkar edile-
mez bir gerçektir.

Adile Davranl› Aç›kö¤retim Fakültesi

Ben burçlara inan›yorum.
Bizlerin karakteristik özellikleri-
mizi etkiledi¤i kan›s›nday›m.
Kendi burcumun ve yak›n çev-
remdeki kiflilerin burçlar›n›n
özelliklerine bakt›¤›mda tuttu-
¤unu görüyorum ama yine de
insanlar› sahip olduklar› burçla-
ra göre de¤erlendirmem. Birini
tan›man›n en iyi yolu onunla vakit geçirmektir.

Nur Çoklar Fen Fakültesi

Ben asl›nda burçlara inanm›yo-
rum ama kendi burcuma bakt›¤›m-
da benim karakteristik özelliklerimi
yans›tt›¤›n› gördüm bu da benim fi-
kirlerimi % 50 etkiledi diyebilirim.
Bazen internetten kendi burcumun
günlü¤üne bak›yorum aynen tuttu-
¤unu görüyorum. Bazen de hiç tut-
muyor. Bu da benim burçlara ina-
n›p inanmama konusunda karars›z kalmama neden oluyor.
Burcumu biliyorum, özelliklerini biliyorum. Bu benim için ye-
terli daha fazla derine inmiyorum.

Emrah Kirif Porsuk Meslek Yüksekokulu

Burçlar aylara göre tahmin et-
ti¤imiz astronomiden ald›¤›m›z
isimlerdir. Ben burçlara inanm›-
yorum. Çünkü burçlar genel ola-
rak nitelerler yani ocak ay›nda
do¤anlar o¤lak burcuysa bu in-
sanlar›n özellikleri ayn› olmak
zorunda de¤ildir. Televizyonda
ç›k›p da bu y›l›n böyle geçecek
diye saçma sapan fleyler öne sürüyorlar. Belli bir toplumda
yap›lan araflt›rmada insanlar›n ortak noktalar›n› al›rlar ve bu
fikirleri öne sürerler. Bunun da ne kadar do¤ru ve ne kadar
yanl›fl oldu¤unu bilemiyorum.

Deniz Karatafl ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Burçlar hakk›nda k›smen bil-
gim var ama inand›¤›m söylene-
mez. Mesela ben o¤lak burcu-
yum ama bunun hayat›m› etkile-
di¤ini düflünmüyorum. Belirli
özellikler var ve herkes bunlara
ayak uydurabilir. Hatta bu özel-
likler kifliyi öyle olmak için ikna
ediyor bile diyebilirim. Bu konu-
nun gerekti¤inden fazla önemsenmesine karfl›y›m. ‹nsan-
lar birbirlerini gazete okuyarak ya da burç kitaplar›ndan
de¤il, çaba göstererek tan›mal› bence.

Ekin Hamifl Güzel Sanatlar Fakülltesi

Köprüleri an›msat›r burçlar ya da
dehlizlere uzanan kollar›. ‹nsan dedi-
¤imiz düflünce teknesinin k›lavuzlu-
¤uyla onlar› anlamaya koyuluruz. ‹lk
önce alg›lar›m›z ve kendi tutumlar›-
m›zd›r bu ölçü. Bundan hareketle ilk
önce karfl›m›zdaki insan› tan›maya
çal›fl›r›z ve tan›d›kça kendi k›y›lar›m›-
za do¤ru çekiliriz. Burçlar insana bu
döngüde yaflama direnci ayn› zamanda yaflama hazz› verir.

Yasin fiahin E¤itim Fakültesi

Ben sadece hangi burçtan ol-
du¤umu biliyorum. Birçok insan
gibi benim de burcum var ve bir
akrep burcu insan›y›m ama
burçlara pek inanm›yorum.
Özellikleri hakk›nda hiçbir fik-
rim yok  sadece kulaktan dolma
bilgilere sahibim. Asl›nda birçok
insan burçlarla ilgilidir ve de ya-
flant›lar›n› onlara göre düzenledikleri de olur. Her gün ga-
zete ve dergide bir köflede yaz›lm›fl olan günlük burçlar
okur ama ben bu tür fleyleri ilgim olmad›¤› için okumadan
geçerim. Çünkü burcum ile yaz›lan bir çok fleyin beni anlat-
mad›¤›na birçok kez tan›k oldum.

Moustafa K›ose Amet Eczac›l›k Fakültesi


