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Mühendıslık Dekanları Konseyı Başkanı

Prof Dr. Hasan Mandal

Mühendislik Mimarlık
Fakültemiz model olacak
'Atatürkçülük
bir eylem
biçimi oldu'

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Mandal. Türkiye ve KKTC' deki üniversitelerin Mühendislik Mimarlık Dekanların
dan oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi Başkanı seçildi.

Prof. Dr. Sina

Mevlüt DEMİRCİOĞLU

Akşin

"Kemalizm nedir, ne
değildi r" konulu konferansa konuşmacı olarak

katıldı .

ğı'na

YILDA iki kez toplanan Mühendislik Dekanlan Konseyi
(MDK)'nin 11 Mayıs'ta Zonguldak Karaelmas Üniversltesi'nde gerçekleştirilen toplantısında, üniversitemiz Mühendislik Mimari ık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Mandal
MOK 4'ncü Dönem Başkanlı-

3 ,TE

Orkideler
ul uslararası

festivalde
'llyabo-. Yan-

seçildi.

Mühendislik Konseyi hakkın
da bilgiler veren Prof. Dr. Hasan Mandal, konseyin 2001
yılında kurulduğunu ve mühendislik dek.anlan arasında
deneyimlerin paylaşıldığı. iyi

uygulamalann tartışıldığı, güçzayıf yönlerin irdelendiiletişimi güçlendiren bir
platfonn olduğunu söyledi.

lü ve

ği,

MDK Başkanlığının Anadolu
Üniversitesi ve kendisi aç.ısın
dan büyük önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Mandal, üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda bir model olduğunu belirterek, bu alanda
Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin de bir m<Xtel olmasını
istediklerini kaydetti.
Devamı

3'd e

İki Eylül'de rock rüzgarları esti

gın Yerinde Orkideler
adlı oyun ile Uluslararası
Tiyatro Olimpiyatlan'nda
ve Uluslararası İstanbul
llyatro festivali'nde üniv ersltemizj temsil etti.

Mor ve Ötesi
ileVego. 18
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Eylül Kompusü'nde birer
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'Türklerin
lnandığıAB

tezleri çürüdü'
işletme ve Ekonomi Ku-

öğrenciler
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nelde AB sürecinde TOr•

şenlik alanını

doldurdu.

kiye konusu ele alındı.
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Anadolu Üniversitesi Geleneksel Bahar Şenliği çerçevesinde
düzenlenen konserler

hakkında

ne

düşündüklerini öğrencilere

sorduk.

Bahar Şenliği kapsamındaki konserleri izlediniz mi,
gelecek yıl şenlikte kimleri görmek istersiniz?
MELTEM
E.czacıhk

ŞERO

Fakültesi 2

Sıoıf

Bizde iki vize bir final
olunca konserler sınav
dönemlerine denk geliyor
_,._,_■ genelllkle. Bu yüzden gitme şansımız olmuyor. Havanın kötü olması ve ulaşımın sorun olması da gidemememiz için problem ol-

du.

Eğer kapalı

blr alanda olursa ve şen

otobüslerin sefer sayılan
fazla olursa daha iyi olur. Aynca konser
tarih ve yerlerinin daha iyi duyurulması
takip edebllmemız için daha kolay olur.

lik

zamanında

- --=•

2

Sı nıf

Bahar Şenliklerlnln yapıl
ma tarihleri her zaman
vizelerimizle çakıştığı
için yeterince vakit bulup gidemiyoruz. keza kon serler de aynı şekilde. Konserlerin İki
Eylül Kampusü'nde olması ulaşım prob-lemi ni karşımıza çıkanyor. Konser zamanlannda havalann genelde yağışlı o lması bizim için büyük problem. Bizim
gibi iki vize bir finali olan çok sayıda öğ
renci olmasına rağmen niye şenlik tarih lerinin her yıl bu zamana d enk getirildiğine şaşınyoruz. Umanm seneye bu zamanlama ve ulaşım problemleri çözülmüş o lur.

- c-.--
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Sınıf

Her yıl bahar şenliklerini
büyük bir keyifle karşıla
nz. Bu yıl da aynı keyfi
yaşatacak

programlar

hazırlanmıştı.

Konserlere gelen
g ruplar old ukça g üzeldi fakat katılma fır
sahm olmadı. Şenliklerde özelllkle şenlik
yürüyüşünü severek izliyorum. Düzenleyen ve katılan bOtOn ekiplere teşekkür
ederim. Gelecek yıl görüşmek üzere.
OKAN SELAMLAR

iiBF Maliye 4 Sınıf

[

Bu seneki bahar şenliği
konserleri güzeldi. Anc.ak hava şartlarından
dolayı biraz problemler
oldu. Gelecek senelerdeki
beklentilerim bu konserlerin devam etmesi ve temennim de hava şartlannm
güzel olması .
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iBF Başın Yayın I

Bence bu seneki bahar
şenlikleri başlangıçta

havalar yüzünden pek güzel geçmese de daha
sonraki konserler ve panayır
alanı çok güzeldi. Eğlence bakımından
mükemmeldi. Seneye bahar şenliklerine
daha farklı kitlelere hitap eden sanatçlann da davet edilmesini istiyorum. Organizasyonlardaki ulaşım da oldukça iyiydi. Gidiş ve dönüşlerde hiç sorun yaşa
madık. Okulumuzun böyle aktivitelere
önem vennesi beni çok mutiu etti.
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ERKAN ALACA

GSF Seramik 2 Sınıf
Bahar şenliklerine bu sene ödevlerim yüzünden
katılamad ım. İlk gittiğim
..._.__.,..~ , sene şenlikler gayet sağlamdı ve çok iyi gruplar
gelmişti. Bu sene duyduğum kadanyla
çok sönük geçniş. Artık seneye çok iyi
g ruplan bekliyoruz. Bir d e ödevlerim
tam o zamana denk gelmez. inşallah.

Edeblvat Fakültesi Sanat
Tuı1bU...Sınıf
_

Hukuk fakülteşi 4

L,...,___

DOÖUŞ CAN ÇiÇEK

iiBF iktisat 3 Sınıf

_

_

Bahar şenliklerini beğen
miyorum ve bu şenlikle
_ re
katıl mıyorum.

Şenlik

adı altında

getirilen gruplar
da üniversite öğrencilerinin dinlemesi
gereken gruplar değlldlr. Popoter kültür
ve onun müziğinden hoşlanmayan bir
birey o larak daha kaliteli müzik ve sanatçılar getlrllmesi gerektiği kanısındayım.

MEHMET YASIN YEL

E.ğitim

~

Dört senedir ilk kez bahar
şenliklerine katılma imkanım oldu. Oldukça güzel
ve eğlenceli geçti doğru
su. Konserler de gayet iyiydi. Özellikle
Coc.a Cola'nın e tkinliklerind en hoşnut
kaldım. Platfonna çıkıp şarkı bile söyledim. Bu arada şenliklerin en kötü tarafı
biz Fen Fakültesi öğrencileri için vize tarihlerinden hemen önce olmasıydı. Durum böyle olunca çok da eğtenemedik.
Önümüzdeki yıl bunun için bir şeyler yapılsın istiyorum.

\'azı lşitrİ Müdürü:

Mi&MSPMF&F?EEE

Fakültesi Sm1f

ösretmenliği ı Sınıf

Üniversltedek ilk senem
fakat bahar şenliklerlnt beğenmedim. Konserler o
- -'-----' kadar iyi değildi. Daha çok
günd emde olan isimler ve daha iy i
g rup lar gelebillrdi. Aynca yabancı grup·
lara ağırlık verilmesl de daha iyi olurdu.
Seneye şenlikler kapsamında daha çok
etkinliğe yer verilmesini istiyorum.

ERHAN BATTAL

~--..

EMYO Turizm Otel
işıetmedliği i Sınıf
Anadolu Üniversitesi'nin
düzenlediği Bahar Şenlik

leri çok kapsamh ve eğlenceliydi fakat konserlerin
sürekll rock müzik tarzında olması bence
tekdüzeliktlr. Aync.a bahar şenliklerinin
tarih bakımından havalann tam anlamıy
la ısındığı zamanda düzenlenmesl bence
çok daha iyi olabilir.
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Sanat Tarihi 3 Sınıf

istatistik 3 Sınıf
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Yalnızca Cem Köksal'a
g itme fırsatı bulabildim.
Ses düzeni açsından ye..._....,-■ terslzlikler olsa da konser
tatmin edici sayılabilirdi.
Şenlik zamanlannın genel1lkle kötO hava
koşullanna denk gelmesi moral bozucu
olsa da dinleyici kitlesi geniş sanatçılann
konserlerinin ilgi çekeceğine eminim.

SiMAY YILDIZ
Eçz.açılık Fak,Qlteşi

LU

BURCU ŞiMŞEK

Bahar Şenliğl kapsamında
düzenlenen bir çok orga- - . • nizasyonda A nado lu Üniversitesini doğru tercihlerinden dolayı o ld ukça başarılı buluyorum. Düzenlenen tüm konserlerin İki Eylül Kampusü'nde değll merkez kampuste yapılmasının da bir çok yönden daha
iyi olacağını düşünüyorum. Aynca özellikle panayınn yapıldığrı günlerde öğren
ci arkadaşlann çevre temizliği konusunda sorumsuzca davrandığını düşünüyo
rum. Bu konuda arkadaşlan daha duyarlı olmaya davet ediyorum.
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Mühendislik

"Kemalizm nedir, ne değildir" konulu konferansa katılan Prof. Dr. Sina Akşin:

Mimarlık

'Atatürkçülük bir eylem biçimi oldu'

Fakültemiz
model olacak
MMF Dekanı Prof.
Dr. Hasan Mandal,
Mühendislik Dekanları Konseyi Başkan
lığı' na seçildi
Baştarafı

l 'de

Bu görevin kendisine sunulmasındaki en ö nemli
nede nin, 2-3 Aralık
200S'te. Anadolu Üniversitesi'nde Türkiye'ctekl ve
KKTC'deki MMF d ekanlannın katılımıyla gerçekleşen toplantılarda, katılım

cı tann, Anadolu Ünlversı 
tesl'nln yaptığı çalışmaları

Akın

madığını ifade etti. Atatürkçülüğün her anlamda bir kalkın
ma modeli olduğunun altını
çizen Akşin, bu kalkınmanın
yalnızca ekonomik alanda değil , aynı zamanda eğitim. billm ve kültürel anlamda da
yaşanması gerektiğini dikkat
çekti. Prof. Dr. Akşin, yalnızca
maddi kalkınmanın aydınlan
mayı getirmediğini ifade ederek. kültürel ve hukuksal alanlarda da kalkınmanın Atatürkçülüğün vazgeçilmezi olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Akşin,
Atatürkçülüğün son yıllarda
bir eylem biçimi halini aldığını
söyledi.

ALTAY

Anadolu Ontversltesl Rektörlüğü ı 8 Mayıs g ünü Atatürk
Kültür ve Sanat M erkezi'nde
MKemallzm nedir, ne değildir~
konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi
Prof. Dr. Sina Akşin'in konuş
maa olarak katıldı .
Konuşmasında,

Atatürkçülübüyük bir hareket o lduğunu v urgulayan Prof. Dr. Akşin , Atatürkçülüğün her anlamda dogmatizme karşı blr
ideolojl olduğunu söyledi.
Atatürkçülüğün altı ilkesi hakkında bilg iler v eren Prof. Dr.
ğün

Prof. Dr. Sina Akşin
Akşin , bunlann Atatürkçülüğün temel unsurlan olduğunu
ve vazgeçm enin mümkün ol-

Konuşmasında Uğur Mumcu,
Ahmet Taner Kışlalı. Bahriye
Üçok gibi aydınlann katledil-

mesine de değinen Prof. Dr.
MBu aydınlarımızı ö ldürenler sadece tetikçiydi, onlan asıl harekete geçirenlerin
yakalanması da gerekirdiM
Akşin.

şeklinde konuştu.

Atatürkçüleri öldürenlerin ortaçağ, şeyhlik ve ağalık düzeni
olduğunu belirten
Prof. Dr. Akşin. Atatürk'ün
~Savaş savunma için yapıl
mazsa dnayettirMsözlerini ha-

yanlıları

tırlattı .
Atatürkçül üğün yalnızca törenlerle, büstlerie heykellerle
değil fikirsel anlamda da anlaşılması gerektiğini dikkat çeken Akşin, Atatürkçülüğün
hiçbir 11kesinden taviz verilemeyeceğini sözlerine ekledi.

görmeleri ve hayran

Prof. Dr. Vecdi
Aral'dan hukuk
ve ahlak konulu
konferans

kalmaları olduğunu açık
ladı.

Mühendislik Dekanları
Konseyi'nin amaçları ndan
da söz eden Prof. Dr. Hasan Mandal, bu amaçların
ülkemizde mühendisllk
eğiti m inin sorunları üzerinde görüş alışverişinde
bulunmak. mühendislik
eğittminin etkin ve verimi! blr biçimde yürütülmesini sağlamak üzere
öneriler geliştirmek olduğunu kaydetti. Prof. Dr.
Mandal , MDK' nın önümüzdeki yıl hedefleri
hakkında da şöyle bilgiler
verdi: MMDK'nın kurumsallaşması ve yaygın etkisinin artması bizler lçln
çok önemli. Bir diğer
önemli hedef ise, Ulusal
lnovasyona katkı. Av rupa
Komisyonu tarafından yayınlanan 2005 yılı Avrupa
inovasyon Göstergelerinde, ülkemlzin d urumu hlç
de parlak değildir. Bu durum en son Mart 2006'da
yapılan BTYK'da da gündeme gelmiştir. Burada
MDK'ya büyük görev

Gökhan KARA
Hukuk Fakültesi tarafından
düzenlenen MH ukuk ve Ahlak
Ayrımı Vicdan ÖzgürtüğüM
konulu konferansa Yedltepe
Üniversitesi Hukuk Fakültesl
öğretim üyesi Prof. Dr. Vecdi
Aral konuşmaa olarak katıldı.
Konuşmasında hukuk ve ahlak kavramlan üzerinde d uran
Prof. Dr. Vecdi Aral ahlakın içsel bir durum olduğunu beliterek, vicdani yönünün ağır
bastığını söyledi.

Tangocuların

İstanbul şovu

Ana.dolu Üniversitesi Dans Kulübü Tango Grubu, Şişli Belediyesi"nin düzenlediği Nlşantaşı 3.
Tango Şenliği'ne katıldı. Her yıl
iki üniversitenin tango grubunun
gösteri yaptığı ve 18 Mayıs günü
gerçekleşen şenliğin bu yılki üniversitell konukları Anadolu ve Os-

~üsTÜN iRADE DEVLETTİR"

mangazl Üniversiteler! oldu.
19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Ayşenur
Yazıa'nın sunuculuğunu yaptı-

ğı

şenlikte ,

dansçılan

lıma lann

üniversitemiz
gösterileriyle katıbüyük beğenisini

kazandı .

düşmektedir. Bunların

arasında

üniversite-sanayi
profesyonel lisansüstü programlar, lisans ve lisansüstü eğitim
de yenilikçilik ve girişim
ciliğe yönelik dersler sayılablli r. MDK'nın yılda iki
kez gerçekleşti rilen toplantılar deneyimlerin paylaşıldığı, iyi uygulamaların
tartışıldığı. güçlü ve zayıf
yönlerin irdelendiğl. lletlşimi güçlendiren bir platformdur.
işbirliği ,

H

Prof. Dr.
Aral" Diyorlar ki hukuk heteronomdur,
ahlak otonomdur. İş
te asıl düğüm noktası burasıdır.

Hedef, Avrupa'da her 10 haneye bir Koç ürünü
Koçfest etkinlikleri çerçevesinde 18
Mayıs günü Kongre Merkezi Kırmızı
Salonda ' Koç Holding' konulu bir
konferans düzenlendi. Konferansa
konuşmacı olarak, Koç Holding Dayanıklı Tüketim ve İnşaat Grubu Başkanı Bülent Bulgurlu katıldı. Bulgurlu. Koç Holding'in dokuz. ayn sektörde çalışmalan ve yatınmlannın
bulunduğunu belirterek, Koç Holding olarak önüm üzdeki 10 yıl için-

de Avrupa'da her 10 haneden birinde bir Koç Grubu ürününün olması
nı anıaçladıklannı söyledi. Koç Holdlng'in eleman seçme kriterlerinin
de şirketin büyümesiy le doğru orantılı olarak değiştiğini belirten Bülent
Bulgurlu. daha önceki yıllarda işe
alımlar sırasında ünlversite mezunu
olmak yeterliyken günümüzde en
az yüksek lisans yapmış kişilerin işe
alındığını belirtti.

Hukukta kurallar koyan
bireyin dı
şında üstün
bir irade
vardır. O da
d evlettlr.
Prof. Dr. Aral
Toplumda
da öıfve
adetler vardır. Ahlakta içsel
bir tartışma vardır. Bireyin
olagan beni ile üstün beni
arasında ki tartışmadır~ diye
konuştu.
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'Türklerin inandığı AB tezleri çürüdü'
İşletme ve Ekonomi Kulübü'nün düzenlediği panelde, Avrupa Birliği sürecinde Türkiye ekonomisi masaya yatırıldı.
Birllği'nden.
Şeyda

DALGIÇ

dıklannı

"Avrupa Blrtlğl Sürecinde Türkiye Ekonomisi" İşlenne ve

zenlenen panelde alındı.
Kongre N\erkezi'ncle gerçekleşen ve üniversitemiz iktisadi ve
Bilimler Fakültesi öğretim

üyesi Prof. Dr. Mustafa ôz.er'in
yönettiği panele Dokuz

Eylül
Ünlversitesi'nden Prof. Dr. İzge
Günal, Akdeniz Üniversltesi'nden Doç. Dr. İlker Belek ve
lkttsatç, yaza, Erlon Öz,lp konuşmao olarak katıldı.
Rektör yardıması Prof. Dr.
ômer zühtü Altan'ın açılış konuşmasının ardından başlayan

panelde Prof. Dr. Mustafa
özer, Türl<lye'de istikra, pollttkalan adı altında bir takım polltikalarm uygulanmaya çalışıldı
ğını belirterek. bu politikalann
yansımalarına bakıldığında Tür-

klye'nin içe kapalı ekonomiden
çıkıp ekonomi özgOrtüğü kazandığını SÖ)1edİ. Son iki yılın

ve AB fonlannın seQl-

miş şekilde bazı kesimlere verildiğini söyleyen Özalp, Avrupa insanının kendi kaderini
belirleyecek konularda etki
şansı olmadığını ve anayasayı
kabul etmenin yalnız. parlamentonun ellnde olduğunu
kaydetti.Türklerin ilk başlarda
inandığı tez.lerin şu anda çürümüş olduğunu ve Türkiye açı
sından Avrupa ile bütünleş
menin beklentileri karşılama
yacağını söyledi.

Ekonomi Kulübü tarafından dü-

idari

büyük sermayeli
yararian-

şirketlerin şimdiden

Kooupnacılar

panelde, AB yolundaki Türkiye'nin ekonomisi

önemli özelllğinln hlç öngörü!meyen bir biçimde gerçekleşen büyüme olduğunu ifade
eden Prof. Dr. Özer, Türk lirasının lki günde Amerikan dolanna göre yüzde 14 değer kaybetmeslnde Merkez. Bankası'nın ya da Hazine Müsteşarlığl'nın suçlanması yerine uygulanan politikalann içeriğinin
sorgulanması gerektiğini

Şirketler

söy-

hakkında görüşlerini aktardılar.

ledi.
Sağlığın ekonomi politiği, sağhkta eşitsizlikler ve kapitalizmin

krizJ konulan üz.erinde çalışmalan bulunan Doç. Dr. llker Belek
de konuşmasında esnek üretim sistemini ele aldı. Esnek
üretim sisteminin kapitalizmin
içine girdiği durumu kendi lehine çevirmeyi amaçlayan bir
müdahale olduğunu söyleyen

Doç. Dr. Belek, sosyalizm dönemindeki standart iş ilişkileri
nin tek taraftı olarak ortadan
kaldınlmasını da kapsadığın
dan bu sisteme "Stresle yönetim~dedenebileceğinisöyledi.

İktisatçı yazar Erkin Öz.alp ise
konuşmasında Avrupa Birliği
Türkiye ilişkilerinden ve Avnı
pa Birliği'nin Türkiye açısından
önemi üzerinde durdu. Avrupa

bünyesine en yetkin

flrof. Dr. İz.ge Günal da konuş
masında AB süreciyle ortaya
üniversite konseylerinin
yapısı ve gelecekteki olası etkileri konusunda görüşlerini
aktardı . Üniversite konseyleri
derneklerinin, üniversitelerde
yürüttüğü çalışmaları topluma
yayma hedefi taşıdığını belirten flrof. Dr. Günal, gericiliğe
ve eğitimin piyasalaştınlması
na karşı mücadele ettiklerini
söyledi.
çıkan

adayı

İletişim'de Kaıiyer adlı panele. seçkin şirketlerin insan

ister

STS il
birincisi

kaynakları uzmanları katıldı .

Panelde. ~rl<etlenn çal~nıa rında aradıkları nitelikler
ve bu niteliklerin devamlılığı
için uygulanan programlar
hakkında bllgi verildi.

Çağdaş'tan
Eskişehir İl Milli Eğ1tim
Müdür1üğü tarafından

lsmail ILKSELVİ

İletlşlm Kulubü.nün düz.enlediği, İletlşlm'de Kariyer adlı panele çeşitli holdinglerin ve şir
ketlerin insan kaynaklan uz.manian konuşmacı olarak karıldı. 17 Mayıs Çarşamba günü, Kongre Merkezj Salon
Anadolu'da gerçekleşen panelin açılışında bir konuşma
yapan iletişim Kulubü üyesi
Eray Ôzkalay, paneli düzenlemedeki amaçlannın iletişim,
eğitim. insan kaynaklan, kurumsal iletişim, örgütsel iletlşlm ve halkla ilişkiler eğitimi
gibi alanlann sektörde nasıl konumlandınldığı
konusunda
öğrendlerl

bilgilendirmek ol·

duğunu söyledi. söyledi. İleti
şim Kulübü Üyesi öner Faruk
Tannverdi de panelin iş sahibi

olmak isteyen öğrencilere neler yapılması gerektiği konusunda fikir ve bakış açısı sağla
mak olduğu kaydetti.
Konuşmalann ardından

Koç

Mehmet Gürsoy
Panelde, şirketlerin çalışanlarında aradıkları nitelikler ve bu niteliklerin
devamlılığı için uygulanan programlar hakkında bilgi verildi.

Holding

ma yapıldığını dile getiren

llştimıe

Gürsoy,

insan Kaynaklan GeSorum lusu Mehmet
Gürsoy bir sunuş gerçekleştirdi. Şirketlerin işe alımlarda ne
gibi öz.ellikler aradığını genç
iletişlmdlerle paylaşan Gürsoy,
bu konuda şirketlerin hassas
davrandığını ve bünyesine en
yetkin adaylan katmak isteyeceğinl söyledi. insan kaynaklan birimindeki seçme ve yerleştlrme sistemlerinde. yön belirleme, takım çalışması, 11etlşim.
iç karlılığı geliştirme, sonuç
odaklılık, yaratlolık ve girişimd lik. kendini ve çalışma arkadaşlannı geliştirme. farklılıklara
uyum ve yönetme, m0şteıi
duyaı1ılığı gibi alanlarda çalış-

"Şirketler işe alacağı

kişiye en uygun ücreti vermek
ister. Yine şirketler işe aldıklan
çalışanın blr an önce işin ve şlr
ketin içine katmak ister. Bunun
için de oryantasyon, mentorluk programlan gibi uygula-

malar gerçekleştiriı1er· şeklin
de konuştu.
Panelde daha sonra Prof. Dr.
Ali Şimşek'in başkanl ığını yaptığı oturuma geçlldl. Oturuma.
Mlgros Eğitim Uzmanı Esra
Cebeci. ITO Ol<ullan Eğitim
Uzmanı Serpil Erol, Atayurt
Ol<ullan Kalite Kontrol Sorumlu.su Mehmet Nama ve Eti İn
san Kaynaklan Sorumlusu Ol-

lek Hünertler konuşmacı olarak
katıldı. Oturumda, şirketler in san kaynaklan blrimlerinde
gerçekleştirdikleri eğitim

prog·

ramlannı katılımcılara aktardı.

Oturum sonrasında panele,
E.nka Plastik Fabrika Müdürü İs
mail Bakı'nın sunuşu ile devam edildi. Günün ve panelin
son etkinliğinde ise, Anadolu
Üniversitesi İletişim Bilimleri
Fakültesi iletişim Bölümü'nden
Yard. Doç. Dr. Jale Balaban·ın
başkanlık yaptığı oturuma. Toııota Türl<lye İnsan Kaynaklan
Geliştinne ve Eğitim Uzmanı

Me,yem inan, Ford Otosan insan Kaynaklan Sorumlusu Hayriye Vural, Toprak Holding Eği
tim Sorumlusu Ferah Yetkin ve
Gelişim Ol<ullan Halkla İlişkiler
Sorumlusu Seray Ay konuşma•
o olarak katıldı .

5

Mayıs günü gerçekleştin
len seviye tespit sınavı
sonuçlan açıklandı. İlköğ
retim düzeyinde toplam
179 okulun katıldığı sı
navda, Özel Çağdaş ilköğretim Of<ulu 4'ürıc0,
5'\nd , Tnd ve S'ind sı
nıftan il birincisi oklu. Bu
arada. Cambrldge Ünl•
versltesi tarafından düz.enlenen ve ülkemizde
Türk İngiliz Killtür Derneği

taralindan uygulanan,

Cambridge ESOL YLE
tesleri ile KET ve PET Si·
navlan Eskişehir bölgesi
İlköğretim Okullan öğ-

;:~~~r:öğ-

retim ot<uıu·ncta yapıldı.
Ankara'dan gelen Türk
İngiliz. Kültür Derneği görevlilerl denetiminde yapılan sınavlarda başanlı

olan öğrenciler Starters,
Movers. Aayers ve KET
sertifikası almaya hak ka-

zanacak.

Kültür-Sanat

Anadolu Haber
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Amatör Tiyatro Günleri t ~~~~s1 P.
Tiyatro Kulubü tarafindan düzenlenen Amatör Tiyatro Günleri 5'inci kez seyirciyle buluşuyor.

Duygu FiDAN

An.ıdolu Üniversitesi Tiyatro
KulubO tarafından düzenlenen
Amatör Tiyatro Günleri'nln
S'lnclsl 16 Mayıs günü başladı.

28 Mayıs'a kadar sürecek etklnlikte Anadolu Üniversitesi'nden ve Eskişehir dışından
gelen tiyatro topluluk.lan tlyatroseverlerle buluşuyor. Etkinliğin ilk gününde Ankara Üniversltesl Siyasal Bilimler Fakültesl öğrencileri, MJacques ile
Efendlsl" adlı oyunu sahneledi.

si'nden Yaş.ayan Tıyatro"Don
Cristoblta ile Dona Roslta'nın
Aoklı Güldürüsü", llyatro Poetika "Kel Şarkıcı ", Tiyatro
Maskesiz "Sezuan'ın İyi İnsa
nı" , Fakülte Oyunculan .. Kafkas
Tebeşir Dairesi", Boğaziçi Ünlversitesl Tiyatro Topl ul uğu
"Çingenenin Şarkısı " ve "Bahar
Noktası". Ege Üniversitesi TIyatro Topluluğu "Guguk Kuşu" , Yıldız Teknik Üniversitesi
llyatro Topluluğu Mlysistrata",
Muğla Üniversitesi Tiyatro KuIObO" Nemrut" , ÖzdüşOm
Oyuncu Atölyesi de lango"
adlı oyunlan sahneleyecek.

Ahmet CEMAL

_..

,,lıı.,

BİR AVRUPA TARİHİ ...

N::;nbl~~:::::=::=ır?
Zaman lçeısinde sOrekll ~ I gerçddef
ortaya çıkarıldığı. değerlendirllebllecek
yeni ipuçlarına rastlandığı için mi?
Hayır.

her şeyin birden çok taı1hlnin
bu nedenlerden kaynaklanMil neden, tarihin temdde bir

bulunması,

mıyor.

yorum olması. Lımarun llerlemeslyle
yorumo.ılar

ve yorum. ıttnd olan koOn-

şullcv da, bakış açılan da değlşl)'of.

10 Alman kOftOr tarthçl:51 Walter Benja•
mln'in çok doğru saptaırıaSıyta, genelde her ~ kendisinden önceye ancak
kendi gözlOk}ertyle

bakabildiğinden,

ta-

rihlerde aynı kalan sadece olgular olu-

yor; ama bu olgular Ozer1ne kurulan yorumlM. z.vnan IÇerslnde hep farklılık
gösteriyor,
Aslında

bu. talihi bir bilim olmakıan
bir durum değil. ÇOnkO

uzaklaştıran

zaman lçerslnde farklılaşan yorumlar,
her dönffllin tarih

rlhsel

bakış açısını

okunırıa kendi ıa
ol!J1Nrmada destek

venyo,.
imge Kl~i tarafından içinde bulunduğumuı. yılın

Mart ayında yayınla•

nan ve OnlO lngillz ıarlh bllglnl Nor-

man Davles

tarafından

kaleme alınan

"Avrupa Tarihi- (OzgOn adıyla: " Euro~ - A Hlsıoıy·

nn en

de bu faridı yorumla•

örıemlileıioden

Noımarı

biri.

Davles, yaklaşık bin ~ yOz sayfalık

bu dev eserinde Avrupa'yı ~r ş,eyden
Ooce bir kavram olarak ele almış ve
bu kavramın blleşkelerlnl netleştirmek

Vurmalı Çalgılar Topluluğu'ndan
Halkblllm Araştı rmaları Merkezi Vurmalı ç.aıgı lar

Topluluğu , Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörtüğü'nün
daveti üzerine Görükle Kampüsü'ndekl Anfi liyatro'da

Caz Kulübü'nden
"Günümüze
Değinmeler"
Caz KulObO, yaşayan caz sanatçlannı tanıtmak amaayla, "Günümüze Değlnmeler" adı altın
da bir etklnlik düzenliyor. Etkinlik dört hafta boyunca Güzel Sanatlar Fakültesi'nde devam edecek. Etklnlik caz dünyasının
ö nemli lslmlerinl müzik ve caz
severlere tanı tmayı amaçl ıyor.
ilk hafta Ca.ssandra Wı lson ve
Dlanne Reeves'ln tanıtıldığı etkinliğin ikinci haftasında Dee
Dee Br1dgewater ve Kurt Elling'in caza katkılan ve müzik
anlayışlan hakkında bilgi verildi.
Üçüncü hafta ise basçı Marcus
Mlller ve davulcu Oave Weckl,
dördüncü hafta lse elektronik
m üzik, hip-hop ve popüler müzik hakkında bllgl verilecek.

Bursa'da gösteri

bir konser verdi. 75 kişiden oluşan topluluk klarnet ve
akordeon eşliğinde görkemli bir gösteri gerçekleştirdi.
3 bin kişi izledi .

Topluluğun konserini

gibi çok çetin, çetin
tehlikeli bir
Bur.\da bu

olduğu

ölçOde

işe girişmiş.
işin

tehlikeli olduğunu !hy-

lerken, hefhangl bir abartmaya

kaçtığı

mı sanmıyorum. ÇObkO örneğin )ohn

Gross, lhe Sunday Telegraph gazetesine bu kitap ilzefine yazdığı yazının bir
yerinde ş,Oıy1e demlş : ·'Harika' sôzO,
Avrupa Tarlhl'nl nltelemeyeyetmez.
Bu kitap müthiş karmaşık bir konuda

·
•
·
©
AB'yi karikatürlerle
.

anlaşılır

se bOtOn tMlhl lx)yunca süregelmiş
kozmopolll ,

başka deytşle

çok k0lt0r10

Bu çok kOlnedeni ola-

tOrlülOğO bir pa.n;alanmışlık

anlatıyorlar

Ödüllü filmler Anadolu'da
yıl

sunuyor... • Ko-

yapısından k.aynaklanıyor.

=

ikinci kez d Uzenlenen A kbank Kısa
Alnı Festlvali'nde ödül alan beş kısa metraı
lı fllm. 18 Mayıs günü A nadolu Üniversitesi'nde gösterildi. Kurmaca mansiyon dalın
da ödül kazanan "Kesişme" ve "Bank",
belgesel mansiyon dalında ödül alan "Taksi
Şoförü", en iyi kurmaca dalında ödül alan
"Zllzal" ve en iyi belgesel dalında ödül alan
"Bir çift kanadın peşinde" adlı kısa lilmler
Sinema Anadolu'da öğrencilerle buluştu.

Bu

haritası

edlleblleceğl gibi, Avnıpa'nın neredey•

..

Ünl\lersltemlz Eğitim karikatürleri Müzesi. iki ünlü çlzerln daha
eserlerine ev sahipl iği yapıyor.
Milliyet Gazetesi Açık Pencere
köşesi çlzeri Ercan Akyol ile Radikal gazetesinde Olalı Taş Devri
adlı bant karikatürlere hayat veren Emre Ulaş'ın
karikatürleri
müzede sergileniyor. Sanatçılann
Avrupa Bir1lğl ile ilglll eserlerinden oluşan sergi ı 7 Mayıs günü
açıldı . Sergi 12 Haıiran'a kadar
açık kalacak.

bir yol

nunun karmaşıklığı, kolayca tahmin

rak cleğll. fakat zaman Jçerslnde eıklSinl
giderek daha gOçlO b6çlmde belli eden
bir bOtOrı oluşturma yônOnde yorumlayatıllmel< ve Avrupa kavramını da böy-

lece gerçek anlamda bir kavram düzeyine çıkartmak. yazann ve eserinin ne-

redeyse eşsiz diyebileceğlmlz başansı
nın sımnı oluşruruyor.

Mehmet All
Burcu

Kıhçbay'm edlt0ı10ğande,

Çığnan, EJifTopc;tıgll, Kudreı

Emlroğlu ve Suaı Kaya'nın gen;ekten

~ n çeıılrllenyle dilimize k.uandınlan

bu bOyOk eseri imge Kitabevi de eserin
bOyOklOğane yakışır bir basımla Türk
okuruna sunmuş.
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Orkideler uluslararası festivalde
Tiyatro Anadolu, Yangın Yerinde Orkideler adlı oyun ile 15. Uluslararası
İstanbul Tiyatro Festivali ve 4. Uluslararası Tiyatro Olimpiyatları'na katıldı.

İsmail ILKSELVI

Üniversitemiz rıyatro Topluluğu Tiyatro Anadolu, Maiki uluslararası festivalde birden sahne aldı.
Topluluk, Almanya'mn Bochum kentinde gerçekleşen
BOSTANBUL Türk-Alman Tiyatro Günleri°ne 11 Mayıs
Perşembe günü açılış projesi
olarak bir oyun sergiledl. İs
tanbul'da gerçekleşen 15.
Uluslararası lstanbul 11yatro
Festlvall ve 4. Uluslararası Tiyatro Olimpiyatları ·nda da
18 Mayıs Perşembe günü,
Yangın Yerinde Orkideler adlı oyunu sahneledi.

Ollmpiyatlan ·nın açılış

töreni. ı 1 Mayıs Perşembe günü
Aya irini Müzesrnde gerçek.leşti. Üniversitemiz tiyatrosunun ilk kez katıldığı festival. 1989 yılından bu yana
17 Mayıs-4 Haziran günleri
arasında yapı lıyor. 2002°den
bu yana iki yılda bir gerçekleşen festivale lstanbul'daki
çeşltll açık ve kapalı salonlar
ev sahipliği yapıyor.

yıs ayında

'Sadece
okumak değil
uygulamak da
önemli'
işletme ve Ekonomi Kulübü' nün konuğu olan

Sorar Grubu Sotınaıma

Müdürü Cihan Ürtiş, iş
pratik uygutamalann önem kazandığını söyledi.

yaşamında

SarM Şirketler Grubu Lojistik Satın Alma Departmanı
Müdürü Cihan Ürtlş'in konuşmacı olarak katıldığı
ledarik Zinciri Yönetimi
ve Önemi" adlı eğitimse
mineri. 22 Mayıs 2CXXS ta-

rihinde İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından
Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
MÜŞTERi MEMNUNiYETi

Ürtiş; tedarik zinciri bilezinciri anali-

şenleri, değer

zi, kalite yönetimi. global
tedarik karan gibi konulara
değindiği

konuşmasında

müşteri

memnuniyeti açzinciri yönetiminin ö nemini vurguladı .
Cihan Ürtiş konuşmasında
ayrıca: fark yaratmanın,
sından tedarik

marka

değeri

ve

müşteri

memnuniyetini arttınnanın
ancak bu sGreçJeı1 iyi inceleyebilen şirketlerce başa
nlablleceğlni kaydetti.

11-14 Mayıs günleri arasında
gerçekleşen
BOSTANBUL
Türk- Alman Tiyatro Günleri'nln açılışı Essen Türk Baskonsolosu Mehmet Munis Dilik ve Bochum Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.-lng. Gerharcl
Wagner tarafından gerçekleş
tirildi. Festivalin ilk gününde
şarkıo Göksel bir konser verdi. İkinci gün de, Alman kabaresinin önemi[ lsimleıinden
kabul edilen Komedyen Serdar Somuncu Hitlers Kebab
adlı oyunu, üçüncü gün ise
Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın sahnelediği "Çak" Kel!meler" adlı modem sanat
gösterisi ve Köln Arkadaş liyatrosu'nun sahneye taşıdığı
'Monsleur lbrahim und d!e
Blumen des Koran" adlı oyun
sanatseverlerle buluştu. Festivalin son gününde de lstan•
bul Devlet llyatrosu ..Sersemler E.viM adlı oyunu sergiledi.

İngilizce bilmenin önemine dikkat çeken Ürtlş; artık
ve pratik uygulamalan yapabilmenin
önem kaz.andığını söyledi.
"Sadece okuyarak değll ,
uygulayarak bir sonuca vanlabilir" diyen Cihan Ürtiş,
gerçeğin kitaplardakinden
farklı olduğunu kaydetti.
Ürtiş insan kaynaklan yö-

netiminin ö nemine de d eğindiği konuşmasında ·sır
şirketin

en önemli kaynağı
insandı r" dedi ve tedaıik
yönetimini bilen bir insan
kaynaklan uzmanının fark
yaratabileceğine işaret etti.

Tiyatro Anadolu. etklnllk de
E.nis Yıldız ve Ümit Aydoğdu
ile Almanya·dan üç oyuncu
ve iki müzisyenin yer aldığı ir
bir açıl ış projesi gerçekleştir·
diler. Proje kapsamında, Antolne de Saint•E..xupery'inin
Küçük Prens isimli eserinden
yararlanılan Not adlı bir oyun
sahnelendl. Tiyatro Anadolu'nun kahldığı diğer bir festi-

val ise dünya tiyatrosunun
önemli topluluklanm bir araya
getirmeyi amaçlayan Uluslararası lstanbul llyatro Fest\Vali
ve 4. Uluslararası liyatro
Olimplyadan oldu. İstanbul
Kültür Sanat Vakfı tarafından.
Aygaz ile Opet'in sponsorluğunda d0zenlenen 15. Uluslararası İstanbul 11yatro Festivali ve 4. Uluslararası Tiyatro

Açılış töreninin ardından
ödül töreni gerçekleşti ve
Uluslararası lstanbul Tiyatro
Festıvall'nin bu yı lkl Onu r
Ödü11erJ'ne, Türk tiyatrosu
ve sinemasının ölümsüz
islmlerlnd en Münir Ôzkul.
Haldun Dormen ve ünlü yönetmen Peter Brook layık görüldü. Festlvalde Tiyatro
Anadolu, 18 Mayıs perşem
be günü, Yangın Yerinde Orkideler adlı oyun ile tiyatro
tutkunlanyla buluştu.

TSE'den öğrencilere kalite yönetimi eğitimi
İl Müdürü Yasemin Çelik taranndan verilen eğitimde, kuruluşlann ~ başvurulonnı değenendirirken kalite yönetim
sistemini kurabilen ya da kurulmuş olan bir sistemi yürütebilen birisini öncelikli olarak tercih edeceklen vurgulandı.
Berk Üll<Ü

DiL BiLMEK ÖNEMLi

diplomanın

Festival, sanatsal düzeyi targötürmeyen tiyatro
toplul uklann ı , oyunları seyirciyle buluşturmak ve tiyatro
alanında yeni yaklaşımlara
ulaşmak hedefini taşıyor.
Festivalln açılış töreninde, İs
tanbul Kültür Sanat Vakfı
(İKSV) Yönetim Kurulu Baş
kanı Şakir E.cı.acı başı. Tiyatro
Olimpiyatları Komitesi Baş
kanı Theodoros Terwpoulos,
Yunanistan Kültür Bakanı George Voulgarakis ve Kültür
ve Turizm Bak.anı Atilla Koç
da birer konuşma yaptı .
tışma

Anadolu Üniversitesi ve
TSE Eskişehir Temsi lclllğl tarafından düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan
Türk Standartları Enstitüsü
Eskişehir Temsllclliğl il Müdürü Yasemin Çelik, günümüzde kuruluşlann ış başvu
rularını değerlendirirken Kalite Yönetim sistemini kurabilen ya da kurulmuş olan bir
sistemi yürütebilen birisini
öncellkli olarak tercih edeceklerini belirtti.
Anadolu Üniversitesi ve Türk
Enstitüsü (TSE.)

Standartları

Eskişehir Temsilciliği tarafın

dan 23-24

Mayıs

günlerinde

TS-E.N- ISO 900 1:2000 Kalite
Yönetim Slstemlerl Temel
E.ğitim Semineri düzenlendi.
Kongre Merkezi Mavi Salonda gerçekleştiren seminerde
Katılımcılara, bir kuru l uşta
kalite yönetim sisteminin nasıl kurulup uygulanacağı ö rneklerle açıklandı. Seminere
TSE Eskişehir İl Temsilclliği İl
Müdürü Yasemin Çelik konuşmacı olarak katıldı . Çellk

bir sistemi yürütebilen birisini
öncelikli o larak tercih edeceklerinl belirtti. Yasemin Çelik aynca, TSE'nln. Türk- Akreditasyon kuruluşu ve Avrupa·da söz sahibi Hollanda
RvA kuruluşundan akreditesı
bul unduğunu ve iSO'nun
üyesi olduğunu belirterek.
tanınmış bir milli kuruluştan
böyle bir belge almış olma-

konuşmasında,

öğrencinin gOvenıtirliğlnl

katılımcılara

seminer sonunda verilecek
olan TSE katılım sertifikasının
ileride iş başvurulan sırasında
çok yardıma olacağını, günümüzde kuruluşlann iş baş
vurularını

değerlendirirken

kalite yönetim sistemini kurabilen ya da kurulmuş olan

nın

iş

bavuruları

sırasında

arsöyledi. Türk hal kı
nın bu tür seminerlere katı la
rak yaşam tarzı kalite felsefesine ulaşablleceğinl savunan
Çellk, önümüzdeki yı llarda
da TSE. tarafından benzersemlnerlerin düzenleneceğini
ifade etti.
tı racağını

Yasemin Çelik

Spor
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Yüzücüler Anadolu'yu sevince boğdu
Tenisçilerin
önlenemez
yükselişi

Ünlversltelerarası Yüzme Şampiyonası
15- 16 Mayıs tarihlerinde Ankara Üniver-

mara Üniversitesi lkiniciliğl, Ege Üniversitesi ise üç.Onc0I0ğO elde etti.

yon Bölümü

Şampiyonası'nda yapıldı.

Geçen yıl İzmlr'de yapılan Üntverslad
m0sabaklannda 0nlversitemlzl temsil
eden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokutu Antrenörlük Bölümü öğrencisi Serkan
Aydın, 50 m. kelebek yanşında birincilik,

sırtüstü yanşında üçüncülüğü kaz.andı.

sitesi Yüzme

takımımız, 32 üniversite
elde etti. Şampiyo
nada Marmara Üniversitesl birinci, Ege
Üniversitesi lklncl oldu.

Erkek yüzme

arasında üçüncülüğü

Bayan takımımız. ise 23 üniversite arasında dördüncülüğü kazandı. Bayanlarda Yedltepe Üniversitesi blrincillği , Mar-

..

50 m. kurbağalama ve 50 m. serbest yanşında
Eğıltiml

ikincilik kürsüsüne çıktı. Beden
ve Spor Yüksekokulu Rekreas-

Oner: Tehlike
Geçtiğimiz

sezonu Anadolu Haber'e
değerlendiren Anadolu Üniversitesi
Bayan Hentbol Takımı Antrenörü Sinan
öner, Anadolu Ünversitesl olarak sezona başlarken amaçlarının takımı
gençleştirmek ve iddialı blr ·takım kurmak olduğunu belirterek takımımının
ilk yandaki perftmansından çok memnun olduğunu açkladı. Sinan öner
~ Avrupa Kupalarında İzlanda takımını
eledik daha sonra da şampiyonluk potasına girince genç oyuncular bunu
kaldıramadı. Bunun yanında yabancı
oyunculardan da gerekli verimi alamadığımız çin kendileri ile yollanmın ayır
d ık.. dedi.
Öner, genel açıdan bakınca başanlı olduklarını ama şampiyonluğun yitirilmesini bir başarısızlık olarak gördüklerini söytedl. Ôner, yıldız takıma 3,
genç takıma 3 ve A milli takma 2
oyuncu verdiklerini bunun kendilerin!
gelecek için umutlandırdığını dile getirdi.
Sinan Öner, Serpil'in Nürberg'e transferi ile ilgili o larak şunlan söyledi:
"Biz iyi bir antreman programı uyguluyoruz.. Bunun sonucunda oyuncuları
mız Avrupa takınılan tarafından faik
ediliyor. Geçen yıl mllli oyuncumuz
Gonca Nahçlvanlı'yı Makedonya·nın
Komratel takıma, bu yıl ise Serpin A lmanya'nın Nümberg takımına verdik.
A ntrenör olarak Serpil g1bi bir oyuncuyu kaybettiğim için üzüntülüyüm. ama
onun adına sevinçliyim. Serpil'in Avrupa'da başarılı olacağını düşünüyoYeni bir yapılanma içine girdiklerini
söyleyen Öner, branş sorumlulan Cen-

50m.

öğrencisi

Burçin Ayaz ise
200 m .

sırtüstü yanşında ikincillğl .

4x 100 m. Serbest bayrak yanşında bayan takımımız, 14 0nlverslte arasında
üçüncülüğü elde etti. Yüzme Branş Sorumlusu ve Antrenörü Öğr.Gör. Haluk
Okur, çalışmlannın karşılığını aldıklarını
ve gelecek yıllarda da başanlannnnın arkasının geleceğini ifade etti.

çanları çalıyor

Anadolu Üniversitesi bayan hentbol takımını kurulduğu
1988'den bu yana çalıştıran Sinan Öner, Türk hentbolunu gelecekte zor günler beklediğini söyledi.
giz Yenipaıarlı 'nın aynlığının da kendilertni etkilediğinl dile getirerek bir an
önce gelecek sezonun planlannı yapmalan gerektiğini söyledi. Oner,
~Nümberg'ln Serpil'in transfertnl NI·
san'da bitirdi. Kaldı ki onlar Ocak'ta istlmlştl. Ben izin veımemeştlm. Biz ise
daha transfere başlamadık. Zaman bizim alehimlze lşllyor. Herkes transferlerle başladı. Bir an önce bizde transferlere başlamalıyız yoksa önümüzdeki
yıl sıkıntılı günler yaşayabiliriz" dedi.
Oner, Türk Hentbolu için tehlike çanlannın çaldığının vurgulayarak şunlan
söyledi:
Sağlıklı kulüp yapısı olarak
Anadolu Üniversitesi dışında kulüp
yok. Biz örnek bir kulübüz. Yıllardır zirve yanşının içindeyiz. Diğer
kulüpler 2-3 yıl şampiyon oluyor
ama sonra ortadan kayboluyorlar. Biz en uzun süre llgde yer
alan bir kulübüz. Belediyeler,

rokratlar ı'tgı gösteriyor bir kulüp kuruyor sonra genel müdür gidiyor kulüp de kapanıyor. Bir devamlılık yok.
Bu şartlar değlşmlzse iki yıl sonra 3-4
kulübü zor bulacağız. Federasyonun
bu konuda bir an önce gerekil tedbirleri alması gerekli. O ner şehir o larak
da Eskişehir'de bir spor kültürü oluşturamadakları için salon sporlarına liginin olmadığı n ı d ile getirdi.

Anadol u Üniversitesi Bayan Tenis Takımı. Üniversitelerarası Tenis müsabaklannda iki yıl önce C Kategorisinde yarışmalara katı lı
yordu. Geçen yıl takımımız
C Kategorisinde şampiyon
olarak B Kategorisine çıktı.
Tenis takımı mız bu yıl da
başansını devam ettirerek B
Kategorisinde ikinciliği elde
ederek A Kagoristne yükseldi. Karşılaşmalar 9-13
Mayıs tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesl'nde yapıldı . Bayan tenis
takımımız, böylece iki yıl
0st üste zirve yaparak önü•
müzdeki yıl en Ust ligde yarışma hakkını elde etti.
Mehmet Aşçoğlu yönet!·
mlndekl tenis takımımızda
Nihan Ertürk. Didem Yavaş
ve Zühal Ezendemir yanştı.

Üçlükler
konuştu

H

k

b O•

Anadolu Ün iversitesi Yunusemre Kampusü Spor
Salonu'nda 17 Mayıs günü
Uç sayı atma yanşması d üzenlendi. Antrenör Ali Rıza
Solmaz gözetiminde yapı•
lan yarışmada erkeklerd e
Beden Eğitimi Öğretmen
llği 2.sınıf öğrencisi Günay
Usta blrindllğl elde etti.
Bayanlarda ise Çalı şma
Ekonomisi 4.sınıf öğrencisi
Deniz Çakan bhinclliğl kazandı. Usta ve Çakan, 31
Mayıs günü Ankara"da
Üniversitelerarası üç sayı
atma yarışmasında üniversitemiz adına yarışacak.

'Viyola çalmaktan daha
iyi şarkı söylüyorum'
"Elveda.. adlı albümüyle başanh
bir çkış yakalayan Özgün Uğur
lu, lVA'da yayınlanan ve Duygu

Özel'in sunduğu

M

Ana Fikir"

programına konuk oldu ve müzik yaşamı hakkında merak edilenlerl anlattı. Müziğe llk olarak
Anadolu Ünlversltesi Çocuk Korosu'nda başladığını belirten Öz-

gün,

Hacettepe

Üniversitesi

Devlet Konservatuvan'nda aldığı
viyola eğitiminden sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrasında dört yıl viyola çaldığını söyledi. " Daha
sonra viyola çaldığımdan daha iyi şarkı söylediğime
inandım"

diyen

Uğurlu

bundan

dolayı dolayı

müzik

yapmayı tercih ettiğini belirtti. Uğurl u, 1990'11 yılların
başında yaşanan

yenin

artık

pop furyasıyla ünlenen

eskisi kadar

dinlenmediğlnl

çoğu müzlskaydetti.

'Sizinkiler' bu kez Anadolu'da
Koçfest etkinlikleri kapsamında Beşiktaş Kültür Merkezi
oyunculan tarafindan sahnele•
nen "Slzlnk.iler Çocuk Müzlka·
li" Sinema Anadolu'da seyir•
ciyle buluştu. Koç Toplulu·
ğu'nun 80. yıl etkinlikleri kap-.
samında hayata geçirdiği ilk

proje olan "Sizinkiler Dünya
Kaç Bucak" çocuk müzlkall.
tanınmış kar1katür1st Salih M e•
mecan'ın 1991 'den bu yana
bant karikatür olarak yayınla•
nan "Slzlnkller"in çizgi kahra•
manlanndan oluşuyor. Müzl·
kal. Sizinkiler Allesl'nde, evin

küçük kızı olan Umon' un.
dünya seyahati kazanmak için
yanşmaya başvurmasıyla baş-

layan maceraları anlatılıyor.
Anadolu'nun 16 farklı şehrin•
de sahnelenecek oyunun yak·
laşık 100 bin çocuğa ulaşması
hedefleniyor.

