www.ahnber.anadolu.edu .tr

ANADOLU

ÜNİV ER Sİ TES

Şenliğe hoşgeldiniz!

'TÜRK
HEKiMLERi
ÖTENAZİYE
KARŞI'
Hııkıık Fakiilıesi'ııiıı ,Jiizeıı

/ediği ·iıısaıı Nakf"rı Açı
sından Öteııazi' koıııılıı

Anadolu Üniversitesi Geleneksel Bahar Şenliği 3 Mayıs'ta başladı.

konferans" koıııışm"cı olarak katılan Başke/11 Ü11iı·er
siıesi öğretim üyesi Prof
Dr. Alııııet Mumcu Tiirk lıe
kimleriııiıı % 95 iııi11 öteııa
:iye karşı olduğıııııı söyledi.
SAYFA 6

ŞENLJK yUrUyUşUndcn, panayı
ra. konserlerden partilere kadar
pek çok etkinliği Anadolu Üniversitesi ile buluşturan Geleneksel Bahar Şcnliği'nin altın
cısı 3 Mayıs gUnU başladı.
Şenlik yUrUyUşO ile açılan Bahar Şenligi'ninin ikinci gUnU
kurulan panayırda öğrenciler
yine kendi Orilnlerini sı:ııma fır•

THY PiLOTLARI
BRÖVELERINE

satı

Türk Hava

Yolları ıarafııı

Pilotaj
10

Böliimii'ııe göıulerile11

ı>ilot. eğitinıleriııi Uımaıııla

yarak bröı·eleriııi altlı .
SAYf"A J

iŞ GÖRÜŞMESiNiN

PÜF NOKTALAR!

katılan

finnalar da eğlenceli et•
kinliklcr dUıcnlcdiler. MaylS
sonuna kadar devam edecek
şenlikte Şcbncnı Ferah, Kargo,
Mor ve Ötesi gibi ıanınmış sanatçılann konserlerinin yanı sı
ra klasik batı müziği konserleri \'e pek çok bilimsel etkinlik
de yer nlacak.
Anadolu Üniversitesi Geleneksel Bahar Şenliği. her yıl olduğu gibi yine Şenlik YUrtıyUşU
ile b:ışlndt. "Geleneksel Bahar

daıı eğitim içiıı Siı-il llaı·a
cıfık Yiiksekokıılıı

bulurı.:en, panayıra

çeşiıli

KAVUŞTU

Şenliği Açılış

Anadolu Üniversitesi öğrencileri şenli yürü yüşü ile bir kez da ha Eskişehir'e renk kattı.

altLnda

YUrilyOşü''

dllzenlcncn

adı

yUrUyUş.

öğrencilere yaratacılıklannı

Es-

Eskişehir Roıary Kııliibii,

kişehir halkına göstemıc fırsau

öğrenciler içiıı dii:eıılediği

verdi.
YUrüyllş
için
Yunusemrc
KampusO' nde toplanan öfrcnciler oıobOslerle Vilayet Meydanı'na giııi. Rektör Prof. Dr.
Fevzi SUnnclrnin Atatürk Anı
ıı·na çelenk koymasının ardın
dan başlayan yUrilyUşte koı1ej.
Hamamyolu. Köprilbaşı ve Kı
zılcıklı Mahmut Pehlivan Caddcsi'ni izleyerek. Kütahya Cad·
desi'ndc yUrUyUşO tamamladı.
Öğrencilerin. yUrtıyUş için hazırladıl:lan kostUmler Eskişehir
lilerin bUyUk ilgisini çekerken.
vatandaşlar da zaman 1,a.man

seminerde iş başı·w·ıısıı re
iş görüşmesi tekııitlni koııusımda ipuçları rer<li.
SAYFA 4
f'OTOC Rı\f'l,A Rl,A

GEÇEN

KI Ş

ANADOl,U

İBF Oğreıim iiyesi Yord.

Doç. Dr. Feyya: Bodıır. kış
mevsimi boyııııc" kampııs
leri fotoğrafladı ı·e çolış
nwları bir sergide topladı.
SAYFA 5

alkışlarla öğ~ncilcrc katıldı.
Aynı akşam

Radyo A. dUzcn•
Bahar Şenliği Açılış P:ır
ile öğrencilere hareketli saatler yaşam. Çarşı A 'da ger•
çekleşen
par1ide Radyo A
DJ'lcri çaldıklan şarkılarla öğ
rencileri coşturdu .
Şenliğin ikinci gUnil her yıl
olduğu gibi panayır heyecanı
yaşandı . Migros yanındaki oıo
p:ırkta kurulan panayır alanı,
öğrencilerin ve çahşanlann akı
nına uğradı. Standlarda
sauş
yapan oırencilcrc Souod Wa,·e
etkinliğiyle Coca Cola da katıldı. Çeşitli eıkinliklcrle pana•
yın ziyarcı edenlere eğlenceli
dakikalar ya~tan finna. kurduğu sahnede. sesine gU\·erıcn
ögrcncilere şarkıcılık yanını
göstcm-ıc şansı sundu. iki gün
suren panayır boyunca öğrenci
sinden çalışanına IUm Anadolu
Üniversitesi, neşeli dakikalar
lcdiği

ŞAM l' ll'ON l,A R

ıisi

KUPAIA RINI Al,DI
23. Geleııekse/ Bahar Şen
likleri Spor Karşıl<ışıııoları
soıwçlaıu/ı. Erkekler boskeıbolda MMF, Jxıyaıılarda
Eğitim Fakültesi, l'O!eybofda da erkeklerde İİBF. Jx,.
yanlarlla AÔF şampiyoıılu
ğu kaumdı.

Sinema dolu günler

başladı
llellşlnı Bilimle ri Fakültcsl'nln bu yıl SC·
klzlnclslııl düzcııledl

ğl " Ul u slararası Eskişehir

SPOR
'r'.RK I f; Al," AV iç

MIMARL,\Rl)AV
ORTAK SF.RGI

le ri"

Sinema Gün-

ba şladı .

yıs akşa mı

ı cşllrllcn açılış ı örc

nlııdc

Sergi. Giizel Saıımlt1r Fakiilıesi öğreııcileriııiıı projeleriyle zenginleştirilecek ı·e
Alnuıııya·,ıa sergilenecek.
SAYFA 6

6 Ma-

gcrçck-

Türk Slııe
emektar
llallL Reng
,·e Selda Alkor 'a
onur ödiillcrl vcrlldl.
HABERi 6'Dı\
ma ' sıııın
lslınlerl

y~ndı.

FOToclRAFl.AR YAŞAM 'DA

2

1-7

M ay ıs

Görüşler

Anadolu Haber

2006

Sinema Günleri'ndeki filmleri izlemeyi ve etkinliklere

(

GAMZE KONAK

) B F Reklamcılık Halkla

A Ö E Halkla ilişkiler 2 Sınıf

~
Bu seneki film seçimi yine
muhteşem!
Progrnnıda gerek

--~il

yabancı sinemalar gerekse Tilrk
• Sirıeırnısmdan bir çok gllı.cl
esere yer verilmiş. Özellikle
mangalara çok seviniyorum. Ayrıca bu sene Uç adet gcceyansı sinemasınırı olması da sevindirici. Yalnız bileı fiyatları çok pahalı . r"CStival nedeniyle bilet fiyııtlanrım dilşmcsi
gerekirken 2 YTL'dcn 3 YTL"ye çıkmış. Bu durumda istediğimiz tüm filmlere gitmek mümklln
değil. Maalesef bir çok eseri elemek 1.onında kalacağız. Yine de herkese iyi seyirler diliyorum.

(

Geçen

4

olan filmleri eskiokulumu1.da izleme
olması bizi çok
mutlu ediyor. Özellikle Sinema Gllnleri kapsamında Fikret Kuşkan' ı görebilecek olmak gerçekten
müthiş bir duygu. Filmi sadece izlemek değil
emeği geçenlerle diyalog kurmak bizim için
gen;ekıen büyük bir şans. Bu organi,.asyonu
düzenleyenlere aynca ıeşekJ,:llr ederim.
meden

şansımızın

-

- -•

EnıJUşırjyçl Tasanın

l!iw.<lıt

Daha iyi olabilir. Çok UCUl
ama isteklerimi karşılamıyor.
Çok kolay bulabileceğim b ildik filmler o luyor.

SILA BELiZ TEPE

\l':S. ....--ıı.l GSf Heykel BöJiimii 3 Suııf
Sinema GUnleri"odcki filmleri
izlemeyi düşünllyonım ama
uzakdoğu
filmlerine ağırlık
veri lmesini istiyorum. Özellikle lilnılerin yöneımeıılere
il&!.....,_ _ göre ayırımı tercihim. Böylelikle seçim yapmak ya da seçim oluştur
mak mümkün. Lars Von Trcin Haftası"nda o lduğu gibi.

E;Citim

Eakiilıcsi

logifö:ce

öto:ımenliei 4 Sıoıf
Sinema Gllnlcri'ndc ki etkinlikleri takip ecmek istiyorum.
Gelen filmlerin ve söyleşilerin
enıellekıüel birikimime katkısı
olacağını düşünüyorum. Aynca
dışarıdaki siııcnıalarda daha pahalıya malolan filmleri daha uyg un fiyata izlcnıe olanağına sahibi1.. Bu çok glb..cl bir fırsat.
Filmlerin söyleşileri, yöııctmen ve oyuncularıy
la tanışma fırsatı sağlıyor.

[

ESRA CEYLAN GÜDEN

fen Fakühesi fizik BöHimü

AıJ OSMAN ÖZCAN

:ı.sınıı

Okulumuzda sinema etkinlikleri yapı lmasından, böyle bir
ayrıcalıktan dolayı çok mutluyum. Etkinliklere gelen
'-""~ -filmlerden çoğunu çok beğendim. Daha önceki festivallere katılımla
rını o ldu. Çok :ı-.evk aldığım bir durum hatta.
Ancak asıl önemlisi bence filmlere katkısı geçen oyuncular, yörıctmcnlcr, film eleşıimcnleriy
le söyleşiler. Az önce de söylediğim gibi bu
bence Anadolu Üniversitcsi"nin bizlere yaşattı
ğı önemli bir ayrıcalık. Devanı etmesini gönülden destekliyorum bir siııcmascvcr olarak.

f,:;;~-:----.

SÜLEYMAN DAŞ
f:Ciıim fakUlıesi Sosyal
Bilgiler Öfreımenlifi

~

Si nema Gllnleri"nde daha fazla yeni filmleri i1.lemek istiyoruı. Üniııersitcmiz'in bizlere
sağladığı
imkanlardan çok
memnu nuz . Ayrıca yapılan
söyleşiler de bizlere mesleki açıdan yararlı o lmakıadır. Bir kötll yönü ise ikinc i vizeler zamanında yapılması çalışrmılanmıı.m kısıtlanma•
sına neden olmaktadır. Filmlerin konulan eğili•
ci ve g ünümüzden uyarlanmış olması ıcrcihi
miı.dir. Bu etkinlikleri gerçekleştiren Anadolu
Üniversitesi yönetimine ıcşekkllr eder ııe saygı•

lanını sunanın.

TIJÖÇE YAŞAR

1

TOIXO Inciırn RöHlmU
Umıl

Sinema Günleri ve etkinlikleri her sene şenlik 1,.amanında
yapılıyor. Ve her sene 2'ııci
vi,.clere denk geliyor. Bu du\,ııjl....- - rum okul açısından çok carı
sık ıcı. Bir de şenl ik zamanı iki günle sıııır
landmlıııış. Ayağını tökezlese şenlikleri kaçıra
cağım.

Anadolu Haber
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Prof. Dr.

Fevzi SÜRMELİ

Genel Yayın Yönetmeni:
Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN

öğren-

gör-

öğrencilerin ilgisini çekecek
ödüllü filmlerin ııe film e kibinin aramızda olacak olması da
çok iyi. Bu sayede filmler hakkındaki o lumlu
ya da olumsuz tepkilerimizi bire bir iletcbiliyonıı.. Bu etkinlikler öğrenciler tarafından sabır·
sızhkla bekleniyor ve katılım da üst seviyele rde Dcvaııılı olması dileklerimle.

Önceki senelere
bu
seneki Sinema Günleri'ni yapılan reklamlar ve fılmlerin
kalitesi açısından daha iyi
buluyorum. Bu sene de
...,._ _ _ elimden geldiğince bu akti-

Halkli!

Günlcri·nin içeriği bu
yıl da her yıl olduğu gibi o ldukça renkli ve çeşitli. Çok
değerli filmler var. Eliıoden
geldiğince hepsine katılmayı
dllşünüyorum. Tek soroıı bilet
fiyatlannın 3 YTL olması. Normal zamanlarda
bile 2 YTL olan fiyatların anıınlması h~ değil. Bu değerli fılmlerin hepsinden
öğrenciler
faydalanabilmeli.

1

1 <.,n,f

böyle

eıkinlikleri

ınck muıluluk verici. Üstelik

Sinem:ı

Sınıf

Maıemmik

cilerc yönelik

ı.il-.ıoı&.\ ÇAĞDAŞ EREZ
11 B E Maliye 4 Sıoıf

P':"-,.,..,,..,., ESiN ALTINTAŞ
Rı'klamcı!ık
~

Güııdcnıde

ESXO

Fen Fak

musunuz?

Kanıpusümüzde

filnıirıc ııe

1Bf

ESYO Eodilstriyç]
Iasacırn

sene
Tura··

Uğur

Yücel" in
söyleşisine gitmiştim. Çok güzel
bir atmosfer vardı . Aynca
Tuncel Kur1iı. ile tanışma
imkanı yakaladım. Filmler
hakkında söyleyeceğim tek kelime ile ıııuhteşeın oldukları. Bu sene Çağan Inııak: ' ııı yönetmenliğini yaptığı "Babanı ııe Oğlum.. filmine gitmek istiyorum. Hayatımda izlediğim en
gllı.cl Türk filmi diyebilirim. Vaktim olursa bütün filmleri takip etmek istiyorum.
" Yazı

,,_.....,-,■ GÜL BETÜL TOPAÇ

--&-"'-

katılmayı düşünüyor

ELVAN CINTOSUN

J'ı:ıı...l'ııki
RöHlnıil 1 Smıf
Üniversitemizin e n iyi yanlarından biri de bu bence. Yani sinema. tiyaıro ...vb. sosyal
e tkinliklere önem vermesi. 13u
yü,.den şanslıyız. asl ında . Kampusüııde kendi sinema salonunu içeren bir Universitenin öğrencisi olup da,
~incmasız yaşayan birini düşünemiyorum

Eizi\i

Sorumlu Müdür
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN
Haber Mtrkezi Müdürü : Uırn. Ufuk TÖZELIK

vitelerden yararlanmayı düşünüyorum. Böyle organizasyonların daha sık olmasını bekliyorum.
ı •--.--, AHMET KOCA
Efiıim fakiilıesi Sosval Dil·
siler Öi'treımcnlii'ti 4 Sıoıf

Üniversitenıizde

dUzcnlcnen.
Günleri"ni ,.amanını
takip ediyorum. Ancak gösterimde olan
- - - . _ _ . filmler çok geç geliyor. Gösterime giren filmlerle ilgili yapılım sötleşiler de
çok gü7.cl. Arıcak film ve söyl~ ilerin takvimleri belirlenirken sınav zamanlnn dikkate alınır
sa daha memnun o lurum.
S inema

olduğu

kadarıyla

RAMAZAN KIYAT

IOIXO Iuciım 2 Sıoıf
Geçen sene Sinema Günleri'ne katıhnıştıııı. Eğlenceli ııe
güzel dakikalar g~innişıim.
Ama bu sene sınav döne mime

'---'--..ı;Jôı, !e~~ : ;,~d~!li iç!: ~;~ı;;~•i:
çeceğine eminim.
celer dilerim.

Katılan arkadaşlar:ı

fen

F:ıkOhc:ii

iyi

eğlen

Mmem?Jik

Uııııl
Son ıamanlarda yapılan sinema etkinlikleri geçmiş yıllara
kıyasta çok daha iyi. Çünkü
bu yıl diğer yıllardan farklı
olar.ık vizyondaki b ir çok film
var programda. ··Babam ve Oğ• •
lum··. "Sin City" ııc "Haciııat ,·e Kar:ıgöı. Neden Öldürüldü?" filmleri bunun en iyi örnekleri. Bundan sonrak i yıllarda da bu etkinliklerin
aynı şekilde devanı etmesini diliyorum. Gösterdikleri özveriden dolayı herkese ıcşekür ederim.

-

- -•

SEZGİN DERKUŞ

\..111"". . . .\ fen

Eııkiillesi Maıcmaıik
llillilıııJLI.S
Gitmeyi istiyonım ama etkin•
lik sınaıı haftasında olduğu
için sadece küçük bir kısmına
katılabileceğim. Böyle bir et•
kinliğin olması gü,.cl ama an-

laşılan öğrenciler düşünülmemiş.

Anadolu Onivcrsiıcsi lla.$ımcııi'ndc ~ adet t::ııasılnıışur.
Anadolu Ünh~ıcsi. YuııuscrtYC KanıpuSil.
Vakıf Birıa.sı, 26470 Eskişehir
Tel:0-222-33505 80/ 1790 Faks: 0-222· 330 74 40
E,.posu:tıabef@an:ıdolu.edu.tr

Wl-b: wwwıılıabcr.anadolu.edıur
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Anadolu'da sinema keyfi
iletişim Bilimleri Fakültesi'nin bu yıl sekizincisini düzenlediği "Uluslararası Eski•
şehir

Sinema Günleri" başladı. 6 Mayıs akşamı gerçekleştirilen açılış töreninde
Türk Sinea'sının eektar isimleri Halit Refiğ ve Selda Alkor'a onur ödülleri verildi.
SiNEMA keyfinin doyasıya yaşan•
dığı UIU51ararası

Eskişehir

törenine

öğrenciler

büyUk il-

Fakültesi

teması "Avnıpa Birliği'nin Gcniş!e

,·e

Dekanı

Prof. Dr. Naı.lı Bayram. kurumlarda sanatla ilgili bir gelenek oluş
turmanın zorluğuna

dcjincrek. Sinema Günleri'nin gerçekleşmesinde
geçen herkese teşekkür cui.
Rektör P,of. Or. FeV'li SUnncli ise
Univcrsiıclerin eğitim ve öğretim iş•
ıe, !erinin yanında, insan yaşamında
bunlar kadar önemli olan sanatsal
ve kültürel çalışmalara da ağırlık
verilmesi gerekıiğini söyledi.

emeği

Mimaı·lık

sonr·J. törenden öoccki gün hayatını kaybeAçılış konuşmatanrıı.lan

den, Türt Sineması'nın efsane ismi
Auf Yılmaz için bir de saygı du•
TUŞU gerçekleşti. Yılmaz"ın görilnlÜ·

leri eşliğinde gerçekleşen saygı duruşunun ardından Sincıııa Günleri
Genel Koordinatörtl Prof. Dr. Gill•
seren Gilçhan. öıcnle luızırlanmış
s unumlanyla bu yılın onur konuklan Halit Refiğ ve Selda Alkor'u
sahneye da,·cı elli.
Onur ödülünü Nazlı B:ıyram'ın
elinden alan Halit Refiğ. çok kan-

THY

şık

duygular içiıxk: olduğunu belirterek. Atıf Yılıııa:ı."ııı kendisi için
çok öncmli bir yere sahip olduğu•
nu söyledi. Meslek hayatının en acı
gününde böyle onurlandınlmakınn
gurur duyduğunu belirten Refiğ,
Dünya siııcasıııda Atıf Yılmaz kadar farklı türlerde film yapıp aynı
derccdc başanh olmuş bir yönctmcn daha tanırnndığıııı sözlerine
ekledi. Halit Rcfiğ, Gülseren Güçhan'ın sunduğu çiçeği clc Atıf Yıl•
ınaı · ın mc1.anna göı:ilnnek üzere
kabul etti.
Onur ödlllil'niln Rektör Sümıc-

pilotlarının

SML HAVACIUK Yüksckokulu (SHYO)'ndaki eğilimle,
baırınyla

tamamlayan IO Tiirk Hava Yo11an pilotu.
günü S HYO'da di11.cnlcncn törenle bröve aldı.
THY yönetim kurulu üyesi Atilla Öksüz'Un (le katıldığı
törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fev-.li Sümıcli, havacı
lığın ÖZ\'eri. yeıenck ve dikkat isteyen bir meslek olduğunu söyledi. Anadolu Üniversitcsi'nde 1986 yılında eği
time başlayan Sivil Havacılık Y0ksekokulu'nun havacılık
konusunda bir m:ııta okluğuna işaret eden Prof. Dr. Fev•
zi Sünneti. "Bu noktaya gelmek çok özveri gerektirdi.
Marka o lmaktan daha önemlisi bu markayı tlcvam euirobilmcktir. Bugiin eğitimi tamamlayan arkadaşlar bu bilinçle harekeı edecektir. Türk Mava Yoll:ın'ııda çalışan
138 pilotumuzla da h:ıvacıhğa çok büyük dcsıck verdiği
mize inanıyorum. Havacılık eğitimi rasıgele bir eğitim değildir"' diye konuştu.
rini

5

Mayıs

li'dcn alan Selda Alkor ise inanın
hayaurıı adadığı bir meslekte bu
şekilde oııurlmıdınlrnasmm çok gü•
zd olduğunu belirterek. ~kkürlcrini sundu. "Önceden sen iyi bir
oyuncusun dediklerinde utanır )'Ü·
zürnU öne eğerdim" diyen Alkor.
"Fakııı anık uı.anmıyonım. Evet
ben iyi bir oyuncuyum" şeklinde
konuşıu.

Konuklar Sincma Aııadolu'daki
töreninin ardından Akademik
Kulllp'te gerçekleşen açılış kokteylinde de bir araya b'Cldi.
ııçıhş

Kemal TAŞÇIOOW

bröve

Türk Hava

mutluluğu

Yolları tararıııdan eğitim

için Sivil HavaPilotaj Bölürnii' ııe gönderilen I O
pilot, eğitimlerini tamamlayarak brövelerini aldı.

cılık Yiiksekokıılıı

THY Yörıctinı Kurulu Üyesi Atilla Öksüz i,;e, Anadolu
Üniversitesi Sivil Havacılık YUksckokulu'ndan yetişen bu
pilotların, işlerinde çok iy i olduğunu gönlüklerini söyledi.
SHYO'ya güvenlerinin tam olduğunu dile gctin:n Öks0z.
ortak çalışmalann devam cdcccğini belinerek, havacılığın
para kazanmak için yapılmayacağını ,·e bunun bir sevda
iti olduğunu kaydetti. Konuşmalann ardından eğitimi başanylıı tamamlayan 10 kursiyere Rektör Prof. Dr. Sünncli ve THY Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Öksllz ıarafm
dan bröveleri ı.1kıldı.

jül'i

özel ödiilü
MiMARLIK Eğiıimi Derneği (M İ•
tarafından her yıl düzenlenen "Mimarlık Öğrencileri Proje
Ödülleri" y-.uışmasmın som.ıçl:ın 3
Mayıs günll açıklandı.
Y:ınşmada, ünivcr.,itemiz Milhen•
disl ik Mimarlık Fakültesi Mimarlık
13öliiıııii ikinci sınıf öğrencisi Tursunbay MojiyaJ.ov "Bina Bilgi 2"
dersinde mimari proje danışmanlı•
ğını y. Doç. Dr. Leyla y. Tokman'ın yaptığı ve avukaı ile balerin bir çifı için geliştirdiği konut
projesiyle birinci kategoride jüri
ö1.cl ödülilnü kazandı.

MED)

Hadi Özbal'dan

Arkeometri
konremnsı
ARKEOLOJi
ve Sanal Tari•
hi Araştımıa
ve Uygulama
Mert:ezi "Arkeometri"
isimli bir kon-

ferans dilıcn
lcdi. Bogaziçi
Üniversi tesi
Fen•Edebiyat
Fak U I te s i
Kimya Bölllmii'rrdcn Prof. Dr. Hadi Öı.bal'm
konuşmacı olarak katıldığı konferans. 2 Mayıs Salı gilnil. 7..akine
Çelik Ôztilrk Konfer.uıs Salonu'od.1
yapıldı. Pmf. Dr. Hadi Özbal konferasta. ıırkt-onıctrinin uygulama
alanlan ve tanımım aktanlı. Arke•

HAYACIUK BiR SEVDADIR

Mev1üt DEMIRCIOOW

Bölümü

öğl'encisine

ATIF YILMAZ lçlN
SAYGI DURUŞU

kazandı

nıc Süreci: Bugünü-Yannı" olan
kongreye yuıtiçi ve yurtdışından öğ•
rcnciler katıklı. Avrup:ı Birliği sürecinin ekonomik. sosyal. politik. hukuki
külıUrel boyutunu onaya
koymayı um.ıçlayan kongrede Qni,·ersitemiz iktisadi ve idari Bilimler
Fakilhcsi işletme Bölümü üçüncü
sınıf öğrencileri BUnyarnin Ersin
Kahya ,·e Burak Ergün. "Türkiye
Tanmının AB Sm:ıvı" konulu bildirileri ile lkıisat işletme ve Finans
Dergisi Ödillil'nll aklı.
İngili1.cc iktisat Bölümü birinci sı
nıf öğrencisi Recep Kurt ise "Sıra•
tejik Sektör Tannımın Türkiye ve
AB'dcki Rol(!" konulu bildirisiyle
Ege Üniver.;.itcsi lkıisadi ld:ıri Bilimler Fakültesi ödillünil kazımdı.

dı . Açılış töreninde konuşan llcıi

Bilimleri

İİBF öğrencileri

iki ödül

İktisaı Öğren•
cileri Kongresi 26-28 Nisan günlerinde lzmir'de yapıldı. Ege ÜniVL--r•
sitesi iktisadi ve İdari Bilimler F:ı
kUltesi UU-Jfırıı.l:ın dUı.cnlerıen ve ana

Sinema

gi g&tcrirkcn, Tilrk Sincması'nııı
önemli isimleri oyuncu Selda Aikor
ve yönetmen Halit Refiğ'c oııur
ödOllcri ,·erikli.
Açılış törenine Eskişehir Valisi
Kadir Çalışıcı. ve Büyük.,ı;ehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz
Büyükerşcn' in yam
sım Türl:iyc'tlcn ve yurt dışından pek çok
sinemacının da konuk olar.ık katıl
şim

başladı
UWSLARARASI IX.

GOnlcri'nin sekizincisi başladı. Sincm::ı Anadolu'da gerçekleştirilen
ııçıhş

3

2006

omeırideki iı.oıop kavramı hakkuıd.1

bilgi ,·cn.-n Prof. Dr. Ôı..ba.l, iıoı:op-

Pilot

adayları,

zorlu bir eğitimi başarı yla tamamlayarak
brövelerini a ldı ve mesleğe adım a ltı.

1:ınn. mcımı::r kaynakl:ınn bclirtrnnıı:sinde, insan buluntulan \'C palc-odiyette. antik gilmilş tic'JTC1indc \'C
K-Ar adlı larihlcndinne yönteminde
kullamklığını Sôylcdi.
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Öğrencilere iş görüşmesinin püf noktaları
Eskişehir Rotary Kulübü, öğrenciler için
düzenlediği seminerde iş başvurusu ve iş
görüşmesi teknikleri konusunda bilgi verdi.
ANADOW ÜNiVERSiTESi öğrenci•
leri,

Eskişehir Roıary

Kulübü Demedüzenlenen seminerde.
ve görtlşme teknikleri
konusunda uzman konuşmacılardan
ipuçlan aldı. 2 Mayıs Sah gUnü Si-

ği tarafından
iş

başvurusu

Anadolı.ı'da dilr.enleııen

nema
nerclc,
neği

Eskişehir

Baş.kam

küycr, Refik

semi•

Rotary Kulübü Der-

Prof. Dr. Ersoy CanAıtan

ve

Abdumıhman

Tunç öğrencilere . mezun olduktan
sonra yapılması gerekenler, iş başvurusı.ınun nasıl yapılacağı, özgcçmişin

nasıl hazırlanacağı ve iş görtlşrnesinele nasıl davranılması gerektiği korııısunda önerilerde bulundula r.
Mezunlann öncelikle istedikleri işi ,
ücreti ve pozisyonu belirlemeleri gerekıiğine dikkat çeken konuşmacılar,
öğrencilerin kendi yeteneklerini, güç11.i ve ı.ayıf yönlerini bilmelerinin yanı sıra iş göri.lşmesine gideceği
ruluş hakkında

ku-

da bilgi lOplamalan-

nın da bilyilk önem
diler.

taşıdığını
Şeyda

söyle-

DALGIÇ

İş görüşmelerinde ne
yapmalı,

Sürmcll'yl ziyaret etli. SIIYO mezunları

çeşllll

harnyollannda kaptan pilot olara k çalışı~·or.

yapmamalı?

Görüşmeye

gitmeden önce
"Evet, biliyorum" cevabını
vermeniz gereken sorular:
• Si1..c yöneltilen sorulan sorunsuz yanıtla
yabilecek konumda mısınıı:?
•Siz. ne tür sonılnr soracal:smıı:?
•Siı:e hangi sonılar sorulabilir?
• Sorulan nasıl yanıılamalısımı:?
Görilşmecinin beden dilini nasıl okuyabilirsiniz?
•Göri.işmc sırasında nasıl rahat olabilirsiniı:?

Görüşmeye giderken

ONLAR ŞİMDİ KAPTAN PİLOT
Sivil Havacılık Yüksekokulu'nuıı ilk mezunlanııdaıı olan 14 pilot, Rektör Prof. Dr. Fevzi

ne

yanınızda bulunması

gerekenler
•iş ilam, başvuru mektubu, firmanın davcı

yazısı , özgeçmiş,

diploınalnr,

vesikalık

fotoğraf,

sertifikalar, referans listesi

Görüşme sırasında dikkat
edilmesi gereken aynntılar
•Göıiişmeciniıı eli uygun biçinıde sıkılma
lı ve gülilnıscnmcli
• Oturmak için görllşmccinin yer göstermesi beklenmeli.
•Sigara sunulsa da alınmamalı
•Sorular net ve duyulabilecek bir ses tonu ile yanıtlanmalı
•Evet-Hayır gibi kestirme cevaplardan ka•
çınılmalı

sML HAVACIUK YÜKSEKOKUW meı:unlannda.n
14 TUrk Hava Yollan piloıu. 5 Mayıs gUnU Anadolu Ünivcrsitesi'ne gelerek o döncmlerde Sivil Havacılık YUksekokulu MildilrlUğü görevini yürüten Rek•
tör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli'yi ziyareı etti.
Konuklan Senato Odası'nda ağırlayan Prof. Dr. Sllrmeli, meı:un pilotlann TI·IY'de göreve başlayarak

• işe istekli olunduğu kuvvetli şekilde be·
lirtilmeli.
•Yanıtını bilmediğiniz sorulara "Bilmiyorum" demekten çekinilmemeli
• Sinirli olmanıaya çalışılmalı
•Göıilşıneciyc a!jılamanız gereken Uç özellik var; ye!erıcklisiniz. isteklisiniz ve bu
işe uygunsunuz.

kaptan pilot konumunda görev yapııklannı belirtti ve
meı:unlann Anadolu Üniversitesi için bir övünç kaynağı olduğunu söyledi. Bugüne kadar yetiştirilen tüm
pilotların Anadolu Onivcrsitesi'ni en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Prof. Dr. Sürmeli, kendilerini
Anadolu Ünivcrsitcsi°rıde görmekten ve ağırlamaktan
bUyilk mutluluk duyduğunu kaydcıti.

e Koltannızı kavuşturarak oturmayınız

Sandalyeye gömülmeyin.
•Sürekli ycrini1.de kıpırdamayın.
Yetersiz ya da gereğinden fazla göz teması kurmayın.

Öğretim

üyelerine
motivasyon konferansı
YABANCI DiWR Yüksckokulu tarafından düzenlenen
..Motivating the Unmotivated" adlı konferansa lngilizce
öğretimi konusundaki kitaplanyla tanınan Jercmy
H:ıımcr konuşmacı olarak
katıldı . 2 Mayıs gUnU Yabancı Diller Yüksckokulu

GSF'den Martin
Baeyens sergisi

,,,,~

öğretim elemanlarının l:atıl
mıyla gerçekleşen toplantı•

','\O~l~•"JII■

ıırasında beden dlllnlz•
le yanlı, sinyaller vermemek için

Gôrü'"'8

da Harmer. yabancı dil öğ
retiminde
motivasyonun
öocmini ve motive olama•
yan öğrenciyi nlOlive etmenin yollarını anlam. Harmer konuşmasında. motivasyon konusunda asıl
önemli olanın öğ.rencinin
motivasyonunun öğretmen
tarafından sürekli tutulması
olduğunu söyledi.
IJltif BILGIWI

•Görtışmcci

ile gô7. göı.e gcldiğini1.de ansergilemeyin.

lamsız bakışlar

Goruşmecileri

en çok

rahatsız

eden davranışlar

Telefon edip bildinnedcrı geç kalmak, iş hayatına yakışmayacak kılık,
kıyafet ve görüntil. çok zayıf ve isteksiz biçimde tokalaşmak, aşın samimiyet. senli benli konuşulması. göı: temasından kaçınmak veya gereğinden fa:,Ja gô7. teması kurmak, otunılan yerde çok fa;,Ja kıpırdamak.
isimleri unutmak. önceki işycrini veya okuldaki hocalannı kötUlcnıek.
sorulara kaçamak cevap vcnrıck, yeri gelmeden ödemeleri g0ndcnlC getimlCk, kuruluşa yapılacak katkıdan çok, neler ka7llllılabilcccğirıc ilişkin
sorular sormak, kararsız ve ilgisiz olmak. cep telefonun açık olması.

işverenlerin onayladığı goruşmelerdeki ayrıntılar

Güzel Sanatlar FakUltesi·nin dü7..cnlediği Martin
Bacycııs Resim Sergisi 2 Mayıs KUtUJ)hane ve
Dokümantasyon Merkczi°nde açıldı. Belçikalı resim ve g,r.ıfik sanatçısının 37 eserinin bııluodu
ğu sergide dijital ortamda üretilmiş ve birçoğu
tual 01.cıine aktanlmış baskı çalışmalan yer alı
yor. Sergi 18 Mayıs'a kadar görtllebilir.

Giyim: Erkekler için; cckeı. gömlek. kravat. bayanlar için: elbise
ceket veya tayyör: çok fazla makyaj olmaması . Kişilik: Açıklık,
göz teması , mizah duygusu, dürüsılük. kuvvetli kişilik. Hazırlık:
Kuruluşla ilgili çok bilgi toplamış olmak. kişisel yetenek ve dcrieyimini kuruluşun gereksinimini kuruluşun gereksinimi ite bağdaştır
ma yeteneğinin bulunması. Anlmım: iyi ve açık konuşmasını bil•
mck. Yetenekler: iyi yaı:ma yeteneğinin olması. ligi: Amaç ve yapmak istenenler ile ilgili açık ve kesin bilgiye sahip olmak. Aynı
zamanda. gayelerinin kuruluşun yapısına ve önceliklerine nasıl uya•
bileceğini öğrenme isteğinin bulunması. Esneklik gösterebilmek.

Kültür-Sanat

Anadolu Haber

Fotoğraflarla
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'Geçen Kış Anadolu'

IBF öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Feyyaz Bodur, kampııslerde kış mevsimini anlatıyor.
ILETiŞIM BiLiMLERi FAKÜLTESi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Feyyaz
Bodur'un ..Geçen Kış Anadolu" başlıklı fotoğraf sergisi lleıişim Bilimleri

Fakülıesi'nde açıldı. Çalışmalan

larında Anadolu Üniversitesi

2006

yılı

Ocak.

Şubat

ve

Maıı

ay-

iki Eylül ve Yunuseınre Kampüslfnde ger-

çekleştirilen

sergideki foıoğraflann ıumano sayısal fotoğraf makinesiyle
çeken Bodur\ın çalışmalan yine sayısal baskı makinesiyle basıldı.

Yard. Doç. Dr. B<Xlur, iki buçuk ay süresince gece ve gündüz çekimleri olmak üzere saptadığı 200 kare fotoğraftan SO'siııe sergi açıl ışıoda
ki saydam gösterisinde. 33 fotoğrafa da sergide yer verdi.
Sergiyi gerçekleştimıekteki amacının sergilemekten çok belgelemek olduğunu ifade eden Yard. Doç. Or. Feyyaz Bodur. 2005-2006 kışının ülkemizde ve şehrimizde uzun ve bir o kadar da soğuk geçtiğini bcliııe
rek, yıllardır yaşanmayan bu kış görüntülerini kendi gözünden başka!a-

~---,.---111 ~:le';'s;:ı:c/i~;:inni~~r~~~~b!:!~~ridnllşı:ıu~~:ll sooc:~~~:

-------Bodur

tülere de yönelen Feyyaz Bodur asıl çıkış noktasının "Geçen Kış AnaOO!u" olduğunu vurguladı. Bodur sergiyi Rektörlük ve iletişim Bilimleri FakUltesi Dekanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.
Feyyaz Bodur·un çalışmaları 6 Mayıs'a kadar Yunusemre Kampüsü"nde sergilendikten sonra 8-16 Mayıs tarihleri arasında da iki Eeyli.ll Kamp(lsü"ndcki Mühendislik Mimarl ık Faki.lltesi Toplantı Salonu'nda görülebilecek.

Hatice GÖLCÜ

Konservatuvar' da anti dans
Uygulama Sahnesi ,
Aııtl-D daııs ve performans gösterisine

İyi ve kötü
Karaman'ın

sergisinde
EÖtriM FAKÜLTESi Gü1.el Sanatlar Eğitimi Bölümü ikinci
sınıf öğrencilerinden Me hmet
A li Karaman, Lambda lsıan
bul'un sponsorluğunda bir resim sergisi açu. Genç sanatçı
nın dört büyük din ve homoseksüellik konusunu ele aldığı
sergisi, 2-5 Mayıs günleri arasırıda. Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Galeri A'da gerçekleşti. Sayısal
baskı. yağlı boya, kara kalem
ve karışık tekniklerle meydana
getirilmiş 33 eserin yer aldığı
sergide, genel olarak iyi ve
kötü kavramı anlatılıyor.

Genç

Devrim Erbil ve

bölümle anlatılmaya çalışıldı.
Daha önce 6. ODTÜ Uluslar
arası Dans Festivali (Ankara)
ve 9. Cemal Reşiı Rey Gençlik Fcsıivali YTO Dans Programı (lsıanbul)'nda da sahnele-

kuşak

nen Anti-D'n in koreografisini,
ıext ve sesini Aydan Türker
yaparken miJziğini Cihan Sezer. videosunu ise Ethem Özgüven hazırladı.

Hatice GÖLCÜ

solistleri sahnede
Anadolu Senfoni Orkestrası,

"Genç Kuşak Solistleri"
adını ta,ıyan bir konserle
dinleyici karşısına çıktı.

öğrencilerinden

Devrim Erbil ve öğrencilerinin
eserlerinden oluşan kanna resim sergisi 3 Mayıs
Çarşamba günü KiJtiJpharıc ve Dokümantasyon
Merkc7j Sergi Salonu'rıda açıldı. Sergide Devrim
Erbil'in Uç eseri ve öğrencilerinin çalışınalanyla
birlikte toplam 32 eser sanatseverlerin OCğenisine
sunuldu.
Açılışa Erbil'in öğrencilerinden lhlcm Uslu ve
Reyhan Uludağ katıklı.
Devrim Erbil'in ışık ve renk temasından yola çı
karak çalışılan eserler daha önce de lstanbul \·e
Bodnım'da çeşitli sergi salonlarında 1iyareıe açıl
mıştı. Erbil ve öğrencilerinin sergisi 18 Mayıs'a
kadar görtllcbilccck.

ÜNLÜ RESSAM

2006
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OKUMA
I KÖŞESİ
Ahmet CEMAL

MONTAIGNE 11,E
BEŞ l'ÜZ YIL ..

D ~~~a ~~:~:r~:;~:abiii:::n~~~:~gnc·in (1533-1592) doğumundan bu
yana yaklaşık OCş yüz yıl geçıııiş.
Bu bilyilk yazann. düşiJn(lrün ve felsefecinin denemelerinden oluşan ve
dilimize Sabahattin Eyuboğlu'nun çevirdiği seçki. tekrar ve bu kez Türkiye iş Bankası KiJhür Yaymlan"nın
·•Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi"nde yayınlandı.
Daha önee kim bilir kaç kez okuduğum bu denemelerin yeni basımını
elime aldığımda. Monıaigne'i beş y(lz
yıldır dllşilnsel çağdaşımız ve aydın
laımacımız kılanın ne olduğunu kim bilir kaçıncı kez! - kendime
somıadan edemedim. Sanırım bu sorunun yanıtı hemen hiç değişmiyor.
Büyllk çağdaşı Shakespeare gibi,
Montaigne de yaşamı ve yazı lan boy unca hep insanın ne olduğu üzerinde kafa yomıuş: hangi dilşllnceyle
oynaşmaya başlarsa başlasın, insandan
hiç, ama hiç kopmamış. Dilnya edebiyatına baktığımız 1..ııııan doğrudan

ev sahipliği yaptı.
ANri-D Dans-Perfornıans

gösterisi, 7 Mayıs Pazar Günü
Devlet Konservaıuan Sahne
Sanatlan Uygulama Sahnesi ' nde gerçekleştirildi.
Gösteride Erdem Gündüz. Senem Oluz ve Eda Yapanar 15
boyunca video gösterimi ve
mUzik eşliğinde dans performanslarırıı sergilediler.
Gösterimde birey ya da toplum olarak yaşanan değişimler
ve bu değişim sürecine ne
denli etki cdcbildiğimizin yarıı
sıra gerçeklerden kaçmaya çalışan insanın bir takım zararlı
maddelere yönelimi (iç kısa

Mayıs

sergi

ANADOW ÜNiVERSiTESi Senfoni
Oıi:estrnsı (ASO). 4 Mayıs Perşembe
günü Atatürk KiJlıllr Merkezi'nde
..Genç Kuşak Solistleri.. adı altında
bir konser verdi.
Şef Burak TilzUn yönetimindeki Of•
kesıranın konserirıde. Devlet Konservatuan·rıda çalışmalanna devam eden
Fulya Kılıçtnş ( Korno). Burçin Onaran
(Soprano), Ezgi Tannverdi (Piyano).
Seçil Eyilikedcr (Mezıo Soprano) ve Gi1.em Ayti.lre (Keman) solistliği ııst
lerıdiler.

iki bölümden oluşan konserin ilk bl}lümllndc Fulya Kıhçtaş ve Burçin
Onaran WA.Mo1.art'ın eserlerini seslendirirken Ezgi Tannverdi F. .Men•
delssohn eserlerinden bir seçki s undu.
Koııserin ikinci bölUmütlde ise J. S.
Bach ve W. A. Mozart·ın eserlerini
seslendiren Seçil Eyilikedcr'in ardın
dan Gi1.em Ayıilre de M .Bruııch'm
eserleriniscslctldirdi.

insan 01,erin<.İe odaklaşmarıın. deyiş
yerindeyse, yazarlar için gençlik iksiri yerine g<-'Çtiğini görüyoruz: hangi
yazar insandan ve onun hallerinden
kopmamışsa, bunun sonueu olarak
kalıcılığa da erişmiş. Bu durum aynı
zamarıda. takvim yapmklan nerelere
kadar ilerlerse ilerlesin. insanoğlunun
değişik görünilmler alımda hep aynı
anayollardan geçliğinin de bir göstergesi.
Monıaignc, insanı inceleme, insanı
tanıma hedefine yönelirken çıkış noktası olarak çok sağlam bir noktayı,
doğrudan kerıdini alıııış. Bu bağlam
da. kendini yeterince tanımadığı takdirde kimseyi de tamyamayacatJ gibi
çok yerinde bir saptamada bulunan
M ontaig nc . " Ke ndimizi Anlatmak ..
başlıklı denemesinin hemen başında
şöyle demiş : " . .. herkes kerıdisi için
bir derstir: elverir ki insan kendini
yakından görmesini bilsin. Ben im
yaptığım , bildiklerimi söyle mek değil.
kendimi öğrenmektir: başkasına değil.
kendime ders veriyorum ..." Aynı denemenin bir başka yerinde ise şu satırlara rastlıyoruz : "Benim mesleğim.
sanatım yaş.amakıır. Bana hayatımı
duyduğum. gördüğiJm ve yaşadığım
g ibi anlatmamı yasak edenler mimara
da desinler ki, sen binalardan kendine göre değil başkasına göre. kendi
bilginle değil başkasının bilgisiyle
söz. edeceksin .. :·
Hayat ile felsefe arasında ol ması gereken ilişki bağlanıında ise Montaigne'in beş yllz yıl önce yazdıklan .
noktası virgülü bile değiştirilmeden
giJnü miJz için de çok önemli bir
uyarı niteliğiyle benimsenebilir :
"Çok gariptir: çağımmla işler o hale
geldi ki felsefe, anlayışlı insanlar
arasında bile, ne teorik ne pratik
hiçbir faydası ve değeri olmayan boş
ve kuru bir laf olup kaldı . Bence
bunbun sebebi, felsefenin ana yollanm sarmış o lan safsatalardır..."
Evet, ör.ellikle bugüniJn d(lşünmek
isteyen gençleri, Montaignc adlı bu
beş yüz yaşırıdaki çağdaşınızı sakın
ih mal etnıcyin !
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Şampiyonlar kupalarını aldı
23. Geleneksel Bahar Şenlikleri Spor Karşılaşmaları sonuçlandı. Erkekler basketbolda MMF, bayanlarda Eğitim Fakültesi, voleybolda da erkeklerde İİBF, bayanlarda AÖF şampiyonluğu kazandı.

ANADOLU ÜNiVERSiTESi Bahar Şenlikleri
Spor Etkinlikleri 4-5 Mayıs ıarihlcrinde oynanan final mUsabakaları ile sona erdi.
Bayanlar voleybol final karşılaşmasında son
iki yılın şampiyonu AÖF. Eğitim Fakültesi
ile 4 Mayıs gllnll karşılaştı. 75 dakika süren karşılaşmada ilk seti AÖF 25- 17 ka1.and1. ikinci sette de üstünlüğünü devam ctiren
AÖF. bu seti de 25- 19 galip kapaıarak sl;.oru 2-0 yaptı. Oçtlncü sette de oyunun hakimi olan AÖF, senen 25-21 karşılaşmadan da
3-0 galip ayrılarak ilsı üste tıç0ncü kez şam
piyonluk kupasını müzesine götürdü. AÖF'te
geçen yıl kulüp takımızın da formasını giyen ve bu yıl Bilecik Anadolu O.Birliği için
mllcadele eden Derya Basmacı yıldızlaştı.
AÖF'e birincilik kupasını ve Eğitim FakUltesi'ne ikincilik kupasını Rektör Prof. Dr.
Fezvi Sürmeli verdi.
VOLEYBOLDA YENi ŞAMPiYON IIBF
Voleybol erkeklerde son dört yılın şampi•
yonu AÖFün ilk turda SH YO'ya e len•
mesinden sonra spor şöleni IIBF-SHYO fi.
naline tanıklık etti. Çekişmeli geçen ilk se•
ıi IIBF. 25.23 üstün kapattı . ikinci sette de
oyundaki UstUnlUğünU koruyan IIBF, seti 25·
18 alarak kupaya çok yaklaştı. Son seti de
25·22 kazanan II BF. 79 dakika suren karşı
laşmadan 3-0 galip aynlarak şampiyonluk
kupasına uzandı . Bu sonuçla SH YO, son
dokuz yılda yedinci kez ikincilik kupası ile
yetinmek 1.0ıı.ında kaldı. iiBF birincilik kupasını ve S HYO da ikincilik kupasını Rektör Prof. Dr. Fevzi Siirmeli'nin elinden ald,.
MMF ŞAMPIYONWCU BIRAKMADI
Erkekler basketbolda geçen yılın şampiyonu
MMF. finalde geçen yıl olduğu g ibi yine
SHYO ile şampiyonluk maçına çıktı, MMF.
ilk periyodu 20-16 önde kapatmasına rağ
men S HYO. soyunma odasına 39-32 önde
giden taraf oldu. Üçüııeil periyotta iyi savunma yapan MMF. rakibine sadece 9 sayı
verince son periyota da 49-48 önde girdi.
Maçın bitimine 2.14 dakika kala SHYO, attığı üçlUk ile aradaki farkı ikiye indirdi (5658). Maçın son anlanna önde giren MMF,

Son haftanın
rakibinin yapuğı taktik faulleri sayıya çevirdi. S HYO ise maçın son bölUmterinde dış
atışlarda başarılı olamadı ve karşılaşma 6959 MMF"in üstünlüğü ile sona erdi. Maç
boyunca birbirleri ile atışan tarafıarlan n.
maç sonundaki davranışlan centilmenlik
adına hafızalara kazındı. Karşılaşma sonunda iki takım taraftarlarının da rakibini alkış
laması karşılaşmayı izleyenlerin de
takdirini kazandı. MMF. Ust üste ikinci kez şam
piyonluğu elde ederken SHYO ise üs t üste
Uçilncü kez ikinc ilik kupası ile yetindi.
MM F ye birincilik kupasını ve S HYO"ya
ikincilk kupasını Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürıııeli verdi.
BAYANLARDA YENi ŞAM PiYON

ECITIM FAKÜLTESi
Bayanlar basketbolda geçen yılın şampiyo
nu IIBF'yi eleyen Eğitim Fakültesi ile Fen
Fakültesi finalde kozlannı paylaştı. Büyük

bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk
13· 12 Eğitim Fal:ültesi'nin üstünlüğü
ile geçildi. ilk yanyı ise 26-25 Fen Fakültesi önde kapattı . Üçüncü periyotta oyuna
ağırlığı koyan Eğitim Fakültesi 1 8-6'1ık bir
seri yakaladı ve son periyoda da 43-32 önde girdi. Son periyotta da üstünlüğünü de•
vam ettiren Eğitim Fakültesi. Fen Fakültesini 54-46 yenerek şampiyonluk kupasına
uzandı. Birinci olan
Eğitim Fakültesi ve
ikinci olan Fen Fakültesi kupalannı Rektör
Prof. Dr. Fevzi S\lnneli'nin elinden aldılar.
MASA TENiSiNDE ŞAMPiYONLAR

diğer sonuçları

yansı

Basketbol Erkekief Çeyrek Final
MMF-Ede.Fak.
İBF-Hukuk Fak.
IIBF-Fen Fak
SHYO-GSF

75•19
64-55
58-55
98-5 1

Basketbol Erkekler Yon Finci
MM F-IBF
6 1-39
SH YO-11B F
57-53
Basketbol Bayanlar Yan Final
Eğitim Faı-ESYO 44-21
Fen Fak.-TO IYO 38-36

BELU OLDU

Voleybol Erkekler Yon Final

Masa tenisinde erkeklerde 37 kişinin katıl•
dığı yarışmada AÖF'ıen Zafer Gül. bayanlarda ise 14 kişi arasından yine AÖF'ten
Aslı Yılmaz birinciliği elde eııiler. Şampi
yonlara kupalannı Rektör Yard. Prof. Dr.
Nezih Varcan verdi.

S HYO-MMF
3-2
II BF-Fen Fak.
3-0
Voleybol Bayanlar Yan Final
AÖF-iBF
3-0
Eğit.Fak.-Ecz.Fak. 3-0
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Anadolu'da şenlik var
Şenlik yürüyüşü ile açılan Bahar Şenliğl'ninin ikinci günü kurulan panayırda öğrenciler yine kendi ürünlerini satma fırsab bulurken, panayıra katılan çeşitli ftnnalar da eğlenceli etkinlikler düzenlediler.

KONSERLER ŞEBNEM
FERAH İLE BAŞLADI
Baha r Şenliği kapsamındaki ilk konserde Cem
Köksal, Joe lynn Turne r ve Şebnem Fe rah öğrencileri coşturdu. Şebnem Ferah'ın sahnE;:de old uğu
dakikalarda yağan yağmur bile öğrencilerin coş

Bahar Şenliği Açılış Yürüyüşü, Rektör Prof. Or. Fevzi Sürmeli'nin

Vilayet Meydanı'ndaki Alatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

kusunu engelleyemedi.

COCA COLA'NIN
müziksever gençlerin

düzenlediği

Soundwavc programında
rock mllzik yıldızlan

yakındım tanıdığı

Şebnem

Ferah ve Cem Köksal ve Dccp Pıırple grubunun
eski üyesi Joc Lynn Tumer. öğrencileri coşıurtlu. iki Eylül

KampusU'OOC

gerçekleşen

konserde

Öğrenciler

yağan

yağmura rıığmcn gönüllerince eğlendi . Mor \'e Ötesi. Vega.
Grup 84 ve Kargo gibi şarl;:ıeı ve m01:ik gruplarının sahne
alacağı bahar şenliği kapsamındaki konserler Mayıs ayı
boyunca devam edecek.

Radyo A, 3 Mayıs Çarşamba günü Yunuscmre KampilsU Çarşı A'd:ı dü1.cnledigi Bahar Şenliği Açılış Partisi ile öğrencilere eğlenceli saatler yaşattı. 17:30'da Anadolu Ünh·ersiıesi Vurmalı Çalgılar Topluluğu·nun gösıerisiyle başlayan parti 22:00'ye kadar devam eııi.
Partide Radyo A DJ'leri tüm hünerlerini gösterirken, öğrenciler kesintisiz
dünya mllıiği ile eğlencenin tadına vardılar.

Panayırların değişmez

bu

yıl

da

baş

a ktörü salata lı k,
roldeydi.

