Anadolu Haber
ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹ HAFTALIK ‹LET‹ﬁ‹M GAZETES‹

➤ SAYI 386 ➤

8-21 EYLÜL 2006

6204

Bu
hafta

➤ 2006-2007 Öğretim
yılında Anadolu
Üniversitesi’ne yeni
kayıt yaptıracak
öğrenci sayısı...

neler
var?

222.819
➤ Uzaktan öğretim
sağlayan İktisat,
İşletme ve
Açıköğretim fakültelerine yerleştirilen
öğrenci sayısı...

11 Eylül Pazartesi

➤ SERG‹
Teknoloji Sergisi
Yer: Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi
11-15 Eylül tarihleri
aras›nda sergilenecek.

% 37.7

13 Eylül Çarﬂamba

➤ SEMPOZYUM

2. Uluslararas› Aç›k ve
Uzaktan Ö¤retim
Sempozyumu
Yer: Kongre Merkezi
13-15 Eylül tarihleri aras›nda
düzenlenecek.

19 Eylül Sal›

➤ T‹YATRO
Ferhan ﬁensoy Tiyatrosu
‘Aﬂk›m›z›n Son Dura¤›’ adl›
oyunla tiyatro severlerle
buluﬂacak.
Yer: Sinema Anadolu

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer

Foto¤raf: Muzaffer Öngen

‘Hoş geldiniz’
2006 ÖSS sonuçlar›na göre Anadolu
Üniversitesi’ne yerleﬂtirilen ö¤rencilerin kay›tlar› baﬂlad›. 11 Eylül’e kadar sürecek kay›t dönemi nedeniyle Eskiﬂehir’e gelen ö¤renci ve veliler, otogar
ve istasyonda kurulan Kay›t Dan›ﬂma
Masalar›’nda karﬂ›lan›yor.

S›nav sonuçlar›na göre üniversitemize
yerleﬂtirilen ö¤rencilerin illere göre
da¤›l›m›nda bat› bölgesindeki kentlerin yo¤unlu¤u dikkat çekiyor. ‹lk 10 il s›ralamas› ﬂöyle: Eskiﬂehir, ‹stanbul, Ankara, Bursa, Bilecik, ‹zmir, Antalya,
➤4
Kocaeli, Isparta ve Adana.

Yeteneklerini sergilediler
Anadolu Üniversitesi’nin önkay›t ve
yetenek s›nav›yla
ö¤renci alan bölümlerinde s›nav
heyecan› yaﬂan›yor. Güzel Sanatlar ve E¤itim Fakültesi ile Devlet Konservatuvar› , Beden E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu’nda s›navlar tamamland›
ve kazananlar
belli oldu. Sivil
Havac›l›k
Yüksekokulu’nda
ise s›navlar devam
ediyor. ➤ 7

Prof. Dr. Yavuz KILIÇ:
“Doğal denge hızla
bozuluyor.”
➤6

➤ Uzaktan öğretim
programlarına
yerleştirilen öğrencilerin Türkiye’deki tüm
üniversitelere
yerleştirilen öğrencilere oranı...

550

➤ Ön kayıt ve yetenek
sınavıyla Anadolu
Üniversitesi’ne
yerleştirilen öğrenci
sayısı...

224

➤ Uzaktan öğretim
programlarına
yerleştirilen engelli
öğrenci sayısı...

222

➤ Uzaktan öğretim
programlarına
yerleştirilen okul
birincisi sayısı...

1239

➤ Örgün bölümlere
yerleştirilen
Eskişehir’de ikamet
eden öğrenci sayısı...

GSF’de yetenek s›navlar› 25-28
A¤ustos günleri aras›nda yap›ld›.

Bütünleme
sınavları
tamamlandı

UZAKTAN ö¤retim programlar›nda
bütünleme s›navlar› 81 il ve Lefkoﬂa’da
yap›ld›. S›navlarda yaklaﬂ›k 763 bin ö¤renci 266 dersten 90 farkl› soru kitapç›¤›nda yer alan sorular› yan›tlad›. ➤ 3

ÖĞRENCİLERE SORDUK:
30 Ağustos Zafer Bayramı
sizin için ne ifade ediyor? ➤ 8

1192

➤ Örgün bölümlere
yerleştirilen İstanbul
ve Ankara’da ikamet
eden öğrenci sayısı...

Başarılı oyuncu Ahmet UĞURLU:
“Tiyatro hafife alınacak
bir meslek değil”
➤5

Sayfa Editörü:
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2 Spor yaparken dikkatli olun!
Berk ÜTKÜ
MEVS‹M
normallerinin
üzerinde seyreden s›cakl›klar, özellikle sporcular›
olumsuz etkilerken, spor sahalar›nda yaﬂanan ve s›caklara ba¤l› ortaya ç›kan sa¤l›k
sorunlar›, yaz›n spor yaparken dikkat edilmesi gereken
konular› bir kez daha gündeme getirdi.

r›m litre s›v› almas› gerekti¤ini, bununla birlikte egzersiz s›ras›nda kiﬂilerin
10-15 dakika aral›klarla 12 su barda¤› s›v› tüketmelerinin yararl› olaca¤›n›
kaydetti.

den
koruyaca¤›n›
söyledi.
Spor yaparken al›nmas› gereken önlemlerin genel olarak herkes taraf›ndan bilindi¤ini söyleyen Doç.

Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu ö¤retim üyesi Doç.
Dr. ‹lker Y›lmaz, yaz aylar›nda amatör ya da profesyonel
spor yapan tüm insanlar›n
s›ca¤a karﬂ› al›nacak önlemlere çok dikkat etmeleri gerekti¤ini söyledi.
BOL SIVI ALINMALI

yaﬂam

Yaz aylar›nda
spor yapan kiﬂilerin egzersizlerine baﬂlamadan 30 dakika önce ya-

Doç. Dr. ‹lker Y›lmaz

RAHAT G‹YS‹LER
Spor yap›l›rken giysilerin
çok önemli oldu¤unu vurgulayan Y›lmaz, vücudun rahat
nefes almas›n› sa¤layabilen,
soluyabilen kumaﬂlar tercih
edilmesi gerekti¤ini, spor yapan kiﬂinin ﬂapka, güneﬂ
gözlü¤ü ve koruyucu krem
kullanmas›n›n kiﬂiyi güneﬂ
›ﬂ›nlar›n›n zararl› etkilerin-

Dr. ‹lker Y›lmaz, üzücü olan›n ise bilinen bu önlemlerin
uygulanmamas› oldu¤unu
kaydetti.
Y›lmaz, çocuk ve yaﬂl›lar›n
›s›ya karﬂ› daha az dayan›kl›
oldu¤unu ve bu nedenle, çocuklar›n ve yaﬂl›lar›n spor
yaparken çok dikkatli olmalar› gerekti¤inin alt›n› çizdi.
Son aylarda spor karﬂ›laﬂma-

lar›nda yaﬂanan ani ölümlerin, kiﬂinin aç›¤a ç›kmam›ﬂ
kalp rahats›zl›klar›ndan kaynaklanabilece¤ini söyleyen
Doç. Dr. Y›lmaz, insanlar›n
zay›f ya da genç olmalar›n›n
onlarda kalp rahats›zl›¤› olmad›¤› anlam›na gelmedi¤ini, bu yüzden egzersiz yapmaya baﬂlayan kiﬂilerin doktor kontrolünden geçmeden
çal›ﬂmalara baﬂlamamalar›
gerekti¤ini vurgulad›.
SÜRE VE M‹KTAR
Yap›lacak egzersizlerin süre
ve miktar›n›n da çok önemli
oldu¤unu belirten Doç. Dr.
‹lker Y›lmaz, sa¤l›klar›n› korumak için egzersiz yapan kiﬂilere haftada 2 ila 5 kere 15
dakikayla 1 saat aras›nda aerobik karakterli büyük kas
gruplar›n› çal›ﬂt›ran egzersizleri önerdi¤ini söyledi. Y›lmaz, bununla birlikte kalp
at›ﬂ h›z›n›n yüzde 60’› dolay›ndaki ﬂiddetle yap›lan egzersizin, uzun süreli spor
yapmaya izin vermesi nedeniyle ya¤lar›n› yakmak ve kilo vermek isteyen kiﬂiler için
elveriﬂli oldu¤unu söyledi.
Doç Dr. ‹lker Y›lmaz “Bilinçli ve düzenli yap›lan spor sa¤l›kl› yaﬂam›n anahtar›d›r” diye konuﬂtu.

‹BF’li yönetmenden ‘Gölgesiz Adam’

Maviş
profesör
oldu
TUR‹ZM ve
Otel ‹ﬂletmecili¤i Yüksekokulu
ö¤retim
üyesi Doç. Dr. Fermani
Maviﬂ profesör oldu. Maviﬂ, üniversitemiz yönetim
kurulunun 29 A¤ustos günü yapt›¤› toplant›da profesörlü¤e yükseltildi. Prof.
Dr. Fermani Maviﬂ’e cübbesini Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli giydirdi.

MMF
mezunları
buluşuyor
MÜHEND‹SL‹K Mimarl›k Fakültesi mezunlar›
3’üncü kez bir araya geliyor. Fakültenin gelenekselleﬂtirdi¤i mezunlar buluﬂmas›, 23 Eylül günü
‹ki Eylül Kampusü’nde
gerçekleﬂtirilecek. Ö¤retim elemanlar› ile ö¤rencilerin biraya gelece¤i mezunlar buluﬂmas›na Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’ de kat›lacak.

Öğrenci
yurtlarında
tanıtım

Cihan BOZASLAN
YÜKSEK Ö¤renim Kredi
ve Yurtlar Kurumu
(YURTKUR), hizmetleri
konusunda ö¤rencileri
bilgilendirmek amac›yla
1-12 Eylül tarihleri aras›nda yurtlarda ''Tan›t›m
Günleri'' düzenliyor.
YURTKUR'dan yap›lan
yaz›l› aç›klamaya göre,
''Tan›t›m Günleri'', kuruma ba¤l› 111 yurtta
yap›lacak. Üniversite
ö¤rencileri ve aileleri, bu
yurtlarda YURTKUR'un
hizmetleri ve hizmetlerden nas›l yararlanabilecekleri konusunda bilgi
alabilecekler. Görevliler
yeni gelen ö¤rencilere
odalar›n kaç kiﬂilik oldu¤u, yurt ücretleri, yurt
imkanlar› hakk›nda bilgi
verecek.

‹LET‹ﬁ‹M Bilimleri Fakültesi 2006 y›l› mezunlar›ndan ‹rfan Gazi Y›ld›r›m’›n senaristli¤ini ve yönetmenli¤ini yapt›¤› “Gölgesiz Adam” adl› filmin çekimleri Eskiﬂehir’de devam ediyor.
Mahmut Gökgöz ve Ayﬂe Selen’in yer ald›¤› ve Anadolu
Üniversitesi oyuncular›n›n da görev yapt›¤› filmin
görüntü yönetmenli¤ini Burak Yaz›c› yap›yor. Film, 28 yaﬂ›nda cezaevinden ç›kan ve hayat›na yeni bir
yön vermek isteyen bir insan›n öyküsünü anlat›yor.
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Gölgesiz Adam’›n bir karakter filmi oldu¤unu belirten ‹rfan Gazi Y›ld›r›m, sektörde Anadolu Üniversitesi ‹letiﬂim
Bilimleri Fakültesi mezunu olman›n sa¤lad›¤› ayr›cal›klara dikkat çekiyor
ve özellikle Anadolu Üniversitesi mezunlar›na
karﬂ› bir güven bulundu¤unu söylüyor.
Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampusü, Medya Merkezi, 26470 Eskiﬂehir
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30 A⁄USTOS Zaferi’nin
84’üncü y›ldönümü Eskiﬂehir’de de çoﬂkuyla kutland›.
Kutlamalar, Vilayet Meydan›’nda saat 9.00’da, ﬂehitlerimizin an›s›na düzenlenen
sayg› duruﬂu ve ‹stiklal Marﬂ›’n›n söylenmesiyle baﬂlad›.
Törene Eskiﬂehir Valisi Kadir
Çal›ﬂ›c›,1. Hava Kuvveti Komutan› Korgeneral Bilgin Balanl›, Büyükﬂehir Belediyesi
Baﬂkan Vekili Önder Tuna,
Anadolu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ve Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof.
Dr. Atilla Y›ld›r›m ile Eskiﬂehir Milletvekili Vedat Yücesan kat›ld›. Tören, Atatürk
an›t›na çelenk konulmas›yla
sona erdi.

Zafer Bayram› dolay›s›yla düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
Vilayet Meydan›’ndaki Atatürk An›t›’na çelenk koyarak sayg› duruﬂunda bulundu.

Tiyatro Anadolu ‘perde’ diyor
Tiyatro Anadolu, yeni sezonu
26 Eylül’de yeni oyunu “Kad›nlar da
Savaﬂ› Yitirdi” ile açacak.

SAVAﬁ OLGUSU
‹talyan yazar Curzio Malaparte taraf›ndan kaleme al›nan oyun, bir savaﬂ›n ard›ndan iﬂgal edilmiﬂ bir ülkede,
bir evde geçiyor.
ﬁu anda yaﬂanan savaﬂlar› da
zaman ve gündem olarak yakalayan oyunu birçok ünlü
tiyatro eserinde yönetmenlik
yapan ünlü tiyatro insan› ﬁakir Gürzümar yönetiyor.
Oyunda savaﬂ olgusu bir evin
çat›s›nda yaﬂayan bireylerle
anlat›l›yor. Savaﬂ›n ard›ndan
yaﬂanan açl›k, y›k›m, yitirilen insani de¤erler tüm ac›mas›zl›¤›yla gözler önüne seriliyor. Kad›nlar da ﬁavaﬂ›
Yitirdi, ‹kinci Dünya Savaﬂ›’n›n ma¤luplar›ndan Avusturya’dan ç›kan ve günümüze de¤in süregelen bu temay›
çarp›c› görüntülerle evrenselleﬂtiriyor.

AÇIKÖ⁄RET‹M Fakültesi bütünleme s›navlar› 2-3
Eylül günlerinde 81 il ve
Lefkoﬂa’da yap›ld›. Top-

lam 89 merkezde gerçekleﬂtirilen s›nava yaklaﬂ›k
763 bin ö¤renci kat›ld›. 19
bin 427 kiﬂinin görev yap-

t›¤› s›navlarda ö¤renciler,
266 dersten 90 farkl› soru
kitapç›¤›nda yer alan sorular› yan›tlad›.

S›navla ilgili baz› rakamlar ﬂöyle:
S›nava giren ö¤renci say›s›: 762.958
S›nav ili say›s›: 82
S›nav Merkezi: 89
Özürlü ö¤renci say›s›: 641
Toplam salon say›s›: 70.325
Toplam bina say›s›: 4.459
Kullan›lan s›nav kutusu say›s›: 11.026
Farkl› soru kitapç›¤› say›s›: 90
S›nav› yap›lacak ders say›s›: 266
Üniversite Temsilcisi: 321
Bina s›nav sorumlusu: 4.439
Bina s›nav sorumlu yard›mc›s›: 4.280
Bina yöneticisi: 4.439
Salon baﬂkan›: 68.927
Gözetmen: 75.686
Toplam görevli say›s›: 189.427

YEN‹ ö¤rencilere üniversitemizi tan›tmak amac›yla her y›l düzenlenen Oryantasyon Program› 27
Eylül günü Yunusemre
Kampusü Spor Salonu’nda yap›lacak. Rektör
Prof. Dr Fevzi Sürmeli’nin
de kat›laca¤› programda
birimlerin yöneticileri ö¤rencilere bilgi vererek,
ders geçmeden sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmaya kadar çeﬂitli bilgiler verecek. Programda, kampuslerin tan›t›laca¤› bir de
tur yer al›yor.

Katkı payı
tutarları
internette
ÜN‹VERS‹TEM‹ZE
2006-2007 y›l›nda yeni kay›t yapt›racak ö¤renciler,
ödemeleri gereken katk›
pay› tutarlar›n›, kullan›c›
ad› ve ﬂifre olarak TC kimlik numaralar›n› kullanarak görebilecekler.
Kay›t yenileyecek ö¤renciler de, örgün ö¤renci ba¤lant›s›n› t›klayarak, ﬂifrelerini girdikten sonra aç›lan sayfadan, ödeyecekleri
katk› pay› tutar›n› ö¤renebilecekler.
Ö¤renciler bu ö¤retim y›l›nda da ö¤renci kimlik
numaralar›n› belirterek,
yurt içindeki her hangi bir
Vak›fbank ﬂubesine katk›
paylar›n› yat›rabilecekler.

Anadolu Haber

Kad›nlar da Savaﬂ› Yitirdi,
sezon boyunca dönüﬂümlü
olarak sahnelenecek. Oyunda Arzu Turan, Ezgi Uzﬂen,
P›nar ﬁenol, Süleyman Karaahmet, Yonca Ender Sekmen, Aylin Aydo¤du, F. Ça¤r› Mengüç, Polat Bilgin ve
Nazan yerli rol al›yor. Oyun
dekor ve kostümlerini Sertel
Çetiner, Iﬂ›k Tasar›m›n› ise
Osman Uzgören üstleniyor.

Açıköğretim’de bütünleme sınavları

Oryantasyon
Programı
27 Eylül’de

HABER

ÜLKEM‹Z‹N ilk ve tek profesyonel üniversite tiyatrosu
olan Tiyatro Anadolu, 26 Eylül günü bir kez daha perdelerini aç›yor. Tiyatro Anadolu sezona, repertuvar›na yeni
katt›¤› “Kad›nlar da Savaﬂ›
Yitirdi” adl› oyun ile “Merhaba” diyecek.

ESK‹ﬁEH‹R’in düﬂman
iﬂgalinden kurtuluﬂunun
84’üncü y›ldönümü törenlerle kutland›. ‹lk tören
Vilayet meydan›nda yap›ld›. Atatürk An›t›na çelenk konulmas›yla baﬂlayan törene sayg› duruﬂu
ve ‹stiklal Marﬂ›n›n okunmas› ile devam edildi.
Kutlamalar daha sonra
Atatürk Bulvar›’nda düzenlenen gösterilerle sürdü. K›r›m yöresine ait
folklor gösterisi ve Emniyet Müdürlü¤ü Önleyici
Hizmetler ﬁube Müdürlü¤üne ba¤l› Yunus Timinin
yapt›¤› akrobasi gösterileri ilgiyle izlendi. Tören,
resmi geçidin ard›ndan
sona erdi.
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Sayfa Editörü:
Uzm.
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Coşkuyla kutladık!

Eskişehir’in
84 yıllık
gururu

Sayfa Editörü: Uzm. Ufuk TOZEL‹K
Röportaj ve foto¤raflar: Esra DEM‹R -Berk ÜTKÜ
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Gürsoy Ailesi
Daha önce bu üniversitede okumuﬂ olan ye¤enimizin övgüleri sayesinde k›z›m›z Burcu Anadolu
Üniversitesi’ni tercih etti. Kampusun güzelli¤i ve
büyüklü¤ü dikkat çekici. Kay›t esnas›nda görevli
olan bütün personel çok kibar ve ellerinden gelen bütün yard›m› sergiliyorlar. Fakat san›r›m kay›tlar›n ilk günü olmas›ndan dolay› oluﬂan kalabal›k hem zaman kaybetmemize hem de bunalmam›za neden oldu.

Afﬂar Ailesi

ﬁendur Ailesi

Kay›t iﬂlemleri için geldi¤imizde görevli memurundan güvenlik görevlisine kadar üniversite personelinin içten davranmas› bizi kat kat memnun etti. Kampus tam bir tasar›m harikas› bence. O¤lumuz Ça¤atay’›n Endüstriyel Tasar›m gibi çok güzel bir bölümü bu kadar güzel bir kampus içinde okumas› bizi ayr›ca mutlu ediyor. O¤lumu çok
ﬂansl› görüyorum.

Okulun bulundu¤u yer çok güzel. Gayet rahat
bir ortam. K›z›m›n buray› kazand›¤›n› görmek
beni çok mutlu etti. Buras› tamamen ö¤renci
için tasarlanm›ﬂ baﬂl› baﬂl› baﬂ›na bir kenti
and›r›yor. Çevreme bakt›¤›mda ö¤rencilere
sunulan imkanlar›n harika oldu¤unu görüyorum. Okulla ilgili ilk izlenimlerim muhteﬂem.
Umar›m okulun e¤itimi de d›ﬂ görünüﬂü kadar
güzeldir.

Üniversiteye ilk adım
röportaj

Elveren Ailesi
Anadolu Üniversitesi’ne ilk girdi¤imiz andan itibaren büyük bir ilgiyle karﬂ›laﬂt›k. Görevliler, ö¤renci ve ailelere çok kibar davran›yorlar. Bu durum da bizlere daha ilk ad›m›m›zdan itibaren
Anadolu üniversitesini tercih etmemizin hakl›l›¤›n› gösteriyor. Çok güzel ve düzenli bir kampuse sahip olan Anadolu Üniversitesinin e¤itiminin de iyi olmas›n› umuyoruz. yerleﬂtirmeyi düﬂünüyoruz.

Yalç›nkaya Ailesi
K›z›m›n ilk tercihi bu üniversiteydi. ‹lk tercihini kazanmas› da bizi çok mutlu etti. Anadolu Üniversitesi hakk›nda herkes iyi ﬂeyler söylüyor. Buraya gelince gördüklerimiz söylenenleri do¤ruluyor.

ANADOLU Üniversitesi ailesine 6 binden fazla yeni ö¤renci
kat›l›yor. Ö¤renci Seçme S›nav›’nda baﬂar›l› olan ve Anadolu
Üniversitesi’ni tercih eden
5436 ö¤renci, ÖSYM taraf›ndan üniversitemize yerleﬂtirildi. Ön kay›t ve yetenek s›nav›
ile al›nacak 550, Yabanc› Ö¤renci S›nav› (YÖS) yoluyla gelecek 118 ve devlet burslusu
100 ö¤rencinin de kat›l›m›yla
2006-2007 e¤itim ö¤retim y›l›nda Anadolu Üniversitesi’ne
kay›t yapt›racak ö¤rencilerin
say›s› 6204’e ulaﬂacak.
222 OKUL B‹R‹NC‹S‹
Uzaktan ö¤retim sistemiyle
e¤itim veren ‹ktisat, ‹ﬂletme ve
Aç›kö¤retim Fakültelerine ise
222 bin 819 ö¤renci yerleﬂtirildi. ÖSYM taraf›ndan aç›klanan verilere göre, 2006 ÖSS
sonras›nda Türkiye’deki tüm
üniversitelere yerleﬂtirilen ö¤rencilerin yüzde 37.73’ünü
Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan ö¤retim programlar›na yer-

leﬂtirilen ö¤renciler oluﬂturuyor. Uzaktan ö¤retim programlar›na yerleﬂen adaylar›n
222’sini okul birincileri oluﬂtururken 14 bin 469 ö¤rencinin
ise daha önce bir üniversite bitirdi¤i saptand›.
Anadolu Üniversitesi’ni tercih
eden 5436 ö¤rencinin illere göre da¤›l›m›nda Bat› bölgesindeki kentlerin fazlal›¤› dikkat
çekiyor. ‹lk 10 ile bak›ld›¤›nda
1239 ö¤renci ile ilk s›rada yer
alan Eskiﬂehir’i 628 ö¤renci ile
‹stanbul izliyor. Ankara 564
ö¤renci ile üçüncü s›rada bulunurken, daha sonra Bursa, Bilecik, ‹zmir, Antalya, Kocaeli,
Isparta ve Adana geliyor. Anadolu Üniversitesi’nde yeni ö¤rencilerin kay›tlar› 4 Eylül günü baﬂlad›. Kay›t iﬂlemleri 11
Eylül’e kadar devam edecek.
Ö⁄RENC‹LERE MEKTUP
Yerleﬂtirme sonuçlar›n›n aç›klanmas›n›n ard›ndan, Bas›n ve
Halkla ‹liﬂkiler Müdürlü¤ü
Anadolu Üniversitesi’nin yeni

ö¤rencilerine Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli’nin imzas›n› taﬂ›yan birer mektup gönderdi.
Sürmeli, mektupta ö¤rencileri
baﬂar›lar›ndan dolay› kutlarken “E¤itimde ça¤daﬂ ölçüleri
yakalam›ﬂ, her türlü altyap›s›n›
tamamlam›ﬂ, sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinlikleri
de evrensel e¤itimin bir parças› olarak gören Anadolu Üniversitesi sizlere 21. yüzy›l›n ortam›n› sunuyor” dedi.
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ö¤rencilerin 27 Eylül günü düzenlenecek ve Anadolu Üniversitesi’nin ayr›nt›l› olarak tan›t›laca¤› Oryantasyon Program›’na
da mutlaka kat›lmalar›n› istedi.
Bu y›l üniversitemize ilk kez
kay›t yapt›ran ö¤rencilerin
aileleri ile muhabirlerimiz
Esra Demir ve Berk Ütkü
görüﬂtü. Onlar da Anadolu
Üniversitesi’ne
duyduklar›
hayranl›k ve memnuniyeti dile
getirdiler.

Kork Ailesi
Anadolu Üniversitesine Rize ‘den geliyoruz. ‹lk önceleri k›z›m› bize uzak bir yeri kazand›¤› için üzülmüﬂtük fakat Anadolu Üniversitesi’ne gelip ö¤rencilere sunulan imkan› gördü¤ümüzde içimiz bir nebze de olsa rahatlad›.Kay›t s›ras›nda yaﬂanan yo¤unluktan dolay› u¤raﬂmam›za ra¤men kampusun güzelli¤i bu olumsuzlu¤u örtüyor. Tek problemimiz k›z›m›z›n nerede kalaca¤›. Onu da çözmeye çal›ﬂ›yoruz.
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Kay›t Dan›ﬂma Masalar› karﬂ›l›yor

Özeren Ailesi
Anadolu Üniversitesi’ne Ankara’dan geldik. Gelmeden önce konuﬂtu¤umuz herkes Anadolu Üniversitesinin hem görsel olarak hem de e¤itim aç›s›ndan
iyi bir üniversite oldu¤unu söyledi. ﬁu an bizi üniversiteyle ilgili düﬂündüren bar›nma sorunu. Bu
problemi çocu¤umuz için en iyisi olacak ﬂekilde çözmeye çal›ﬂ›yoruz.

KAYITLAR süresince, Eskiﬂehir Demiryolu
Gar› ile ﬁehirleraras› Otobüs Terminali’nde
“Anadolu Üniversitesi Kay›t Dan›ﬂma Masalar›” ö¤rencilere yard›mc› olmak için haz›r
bulunacak. Masalarda görev yapacak elemanlar kay›t günleri boyunca 08.00-17.00 saatleri aras›nda, ö¤renciler için dan›ﬂmanl›k
hizmeti verecek.Ö¤renciler, ayr›ca bu saatler
aras›nda Anadolu Üniversitesi’ne ait araçlarla kay›t yapt›racaklar› birimlere getirilerek,
iﬂlemlerini kolayca yapmalar› sa¤lanacak.

Ahmet CEMAL
SOKRATES’‹N SAVUNMASI…
lasikler vard›r, ama bir de “klasiklerin klasikleri” vard›r, yani tam anlam›yla, hiçbir kültür çevresinde, insano¤lunun yaﬂad›¤› hiçbir dönemde
olmazsa olmaz, onsuz olunamaz kitaplar.

K

“Sokrates’in Savunmas›” da iﬂte bu
belgelerden biridir. Dostlar Tiyatrosu’nun y›llar önce perdelerini ilk açt›¤›, aradan oyuz y›l geçtikten sonra
da yeniden sahneledi¤i “Yal›nayak
Sokrates”te, Genco Erkal’›n konuﬂturdu¤u Sokrates’in a¤z›ndan ç›kan
ﬂu k›sa cümle, insan› yaﬂad›¤› ve yaﬂayaca¤› tüm zamanlar için belirlemiﬂtir : “Üzerinde düﬂünülmeyen bir
hayat, yaﬂanmaya de¤er bir hayat
de¤ildir…”

Bundan 2500 y›l önce yaﬂayan bilge
ve filozof Sokrates’in yukar›da al›nt›lad›¤›m cümlesi, bu soruya verilebilecek en özlü yan›t› içeriyor : Düﬂünmek. Çünkü Sokrates, bu söyleminde insano¤lunun ne zaman “yaﬂad›m” demek hakk›na sahip bulundu¤u gibi temel bir soruya da karﬂ›l›k
veriyor: Üzerinde düﬂünüyorsan
e¤er ve hep düﬂündüysen, ancak o
zaman seninkine yaﬂanmaya de¤er,
yani örne¤in midyelerinkinden farkl›,
insana özgü bir hayat denilebilir!
Antikça¤ Yunan felsefesinin kurucular›ndan olan Sokrates’ten bize do¤rudan kalm›ﬂ bir metin yok gibi. Bugün onun felsefesini, tüm düﬂüncelerini ve yaﬂam›n› ancak ö¤rencisi
Platon’un a¤z›ndan ö¤renebiliyoruz.
Ama Platon, küçümsenecek gibi bir
a¤›z de¤ildir, çünkü modern zamanlar›n ünlü filozoflar›ndan Alfred
North Whitehead’e göre “Tüm Bat›
felsefe tarihi, Platon’a düﬂülen dipnotlardan ibarettir…”

‘Tiyatroya
yaln›zca girmek
de¤ildir yeterli
olan as›l önemli
olan bu iﬂi
ciddiyetle ve
azimle
yürütebilmektir.’

Hatice GÖLCÜ
BAﬁARILI tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet
U¤urlu bu y›l Anadolu
Üniversitesi Devlet Konservatuvar› Sahne Sanatlar› Özel Yetenek S›nav›
jürisinde yer ald›. S›nav
aras›nda sorular›m›z› yan›tlayan U¤urlu, tiyatronun d›ﬂar›dan bak›ld›¤›
gibi hafife al›nacak bir
meslek olmad›¤›n› belirterek oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyelerde
bulundu.
■ Üniversitemizi ve Dev-

let Konservatuvar›n›
nas›l buldunuz?
Anadolu Üniversitesi’ne
ilk olarak rol ald›¤›m bir
film ile Sinema Günleri
için geldim. Burada
workshop yapmak için
bir teklif ald›m ilk önce.
Daha sonra ise genel istek
üzerine konservatuvarda
ders vermeye baﬂlad›m.
Anadolu
Üniversitesi
mevcutlar› içerisinde en
iyi konservatuvarlardan
birisi. Bunu söylerken di¤erlerini eleﬂtirmek gibi
bir niyetim yok. Benim
için ‹stanbul’dan Eskiﬂehir’e gidip gelmek zor oluyor ama buras› için de zaman ay›r›yorum. Benim
konservatuvara gelmemde Erol ‹pekli’nin ›srar›
da çok etkili oldu tabii.
Burada çok önemli iﬂler
yap›l›yor. Ben de buraya
geldi¤im için çok mutluyum. Mevcut ö¤rencilere
ders veriyordum. Konservatuvar›n özel yetenekle
seçme s›nav›na ilk kez bu
y›l kat›l›yorum.
■ Anadolu Üniversitesi

Türkiye’nin ilk ve tek
üniversite tiyatrosuna
sahip. Tiyatro Anadolu
hakk›ndaki görüﬂleriniz
nelerdir?
Tiyatro
Anadolu’nun
oyunlar›n› izledim. Midas›n Kulaklar›’n› mesela.
Oyuncular›n performans›n› çok baﬂar›l› buldum.
Hatta oyunun sonunda
kulislerine gidip kutlad›m. Bu çok iyi bir at›l›m,
do¤ru bir yaklaﬂ›m. Bu tiyatro toplulu¤unun kurulmas›na ön ayak olanla-

Dedi¤im gibi zaman ve
ﬂans faktörü çok önemli.
O film ramazan ay›nda
de¤il de baﬂka bir zamanda vizyona girseydi, daha
farkl› olabilirdi. Da¤›t›m
sorunu da var tabi. Zamans›zl›k ve tüm bu ﬂeyler filmin kaderine etki
ediyor. Asl›nda “Döngel
Karhanesi” ciddiye al›nacak bir film. Yine de tüm
bu ﬂartlar içerisinde ticari
ve sanatsal anlamda iyi
say›labilecek bir film.
■ Yurt d›ﬂ›nda yap›lan

bir filmde baﬂrol oynayan ilk Türk oyuncusunuz. Ancak bu çok az kiﬂi taraf›ndan biliniyor.
Size göre bunun sebebi
nedir?

r› gönülden kutlamak isterim. Buradan mezun
olacak kiﬂileri di¤erlerine
göre çok daha ﬂansl› görüyorum. Bu mesle¤in bir
adam› olarak Allah raz›
olsun diyorum kimin bu
iﬂte eme¤i geçtiyse. Binlerce teﬂekkürler!
■ Tiyatro oyuncular›n›n

televizyon dizilerinde
rol almalar› baz› çevrelerce eleﬂtiriliyor. Sizce
bir tiyatro oyuncusun
televizyon dizilerinde
rol almas› yanl›ﬂ m›?
Bana göre bir tiyatro
oyuncusunun televizyon
ya da sinema da herhangi
bir projede yer almas› çok
do¤al. Sinema da yapabilirsiniz, televizyonda da
çal›ﬂabilirsiniz. Önemli
olan kendini yetiﬂtirmiﬂ
bir tiyatrocunun ayn› zamanda iyi bir televizyon
oyuncusu olmas›. ‹yi ﬂeyler yapabilmek sadece
oyuncunun becerisine
kalm›ﬂ bir ﬂey de de¤il.
Televizyonlar›n da kendilerine göre bir planlar› ve
yay›n ak›ﬂlar› var. Son za-

manlarda çok daha kötü
bir üretim söz konusu.
Tabii bundan nasibini tiyatrocular da al›yor. Ancak iyi iﬂler yapanlar da
var.
■ “Tabutta Rövaﬂata”
filmiyle üç önemli ödüle
imza att›n›z. Bunu neye
ba¤l›yorsunuz?
Tek bir nedeni yok. Bir
çok nedeni var. ‹yi bir
film oldu. Özgün olmas›,
samimi olmas› filmi baﬂar›l› k›ld›. Bunlar çok bireysel iﬂler de¤il, kollektif
iﬂler daha çok. Yönetim,
kadro, senaryo ve hemen
hemen herﬂey birbirine
ba¤l›. Bunlardan biri baﬂar›s›z olursa performanslar birbirini tutmayabiliyor. Tabii bu iﬂlerin
hepsi eksiksiz yap›l›rsa
baﬂar›l› olunur diye bir
ﬂey söz konusu de¤il. Zaman, mekan ve ﬂans faktörü de önemli. Bunlar›n
bir araya denk gelmesi
çok önemli.
■ “Döngel Karhanesi”

filmi beklenen ilgiyi neden görmedi?

Ahmet U¤urlu kimdir?
1952 y›l›nda do¤du. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuar› Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1992 y›l›nda Karﬂ› Show ad›nda bir program sundu, 1996’da
Süt Kardeﬂler ve 2002’de Baﬂ›m›za Gelenler isimli dizilerde yer ald›. S›ras›yla; Tabutta Rövaﬂata(1996), Avc›
(1997) , Eski Foto¤raflar(1998), Day›m(1999), Do¤um
Yeri Absürdistan(1999), Gökten Düﬂen Hazine(2000),
ve Döngel Karhanesi(2005) gibi çeﬂitli filmlerde rol ald›. Tabutta Rövaﬂata filmi ile (1997) 9.Ankara Film Festivali, En ‹yi Erkek Oyuncu (1997) Türk Eleﬂtirmenleri
Birli¤i, En ‹yi Oyuncu, (1996) 33. Antalya Film Festivali, Alt›n Portakal, En ‹yi Erkek Oyuncu ödüllerine lay›k
görüldü. Ayr›ca ‹stanbul Devlet Tiyatrosu taraf›ndan
2004-2005 sezonunda sergilenen “Yang›n Duas›” adl›
oyunla 5.Lions Tiyatro Ödülleri’nde, En Baﬂar›l› Erkek
Oyuncu Ödülü’ne lay›k görüldü. Halen Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvar› Sahne Sanatlar› Bölümü’nde konuk ö¤retim eleman› olarak ders veriyor.

Ben magazinel bir dünyan›n adam› de¤ilim. Magazinle u¤raﬂm›yorum, onlar da benimle u¤raﬂm›yorlar. ‹talya’da bir film
çektim. 3-5 gazete yazd›.
Bunu görmesi gerekenler
var. Onlar takip etsinler.
Benim için çok da önemli
de¤il. Bir gün film buraya
gelir ve insanlar filmi izlerlerse iyi olur. Benim
kalk›p da orada kendimi
anlatmak gibi bir derdim
yok. Avusturya’da da film
yapt›m kimsenin haberi
olmad›. Sonradan “Aaaa... film çekmiﬂ” dediler.
Bunlar arz-talep meselesi.
Belli çevreler beni takip
ediyor. Ama hiçbir magazincinin beni takip edece¤ini sanm›yorum. Öyle olmas›n› da istemem. Bunun benim yapt›¤›m iﬂleri
besleyece¤ine de¤il, öldürece¤ine inan›yorum. Elbette magazin kötü diye
bir ﬂey yok. Magazinin
show dünyas›n› anlatan
bir organ olmas› gerekirdi ancak ﬂimdilerde üç
beﬂ kiﬂinin etraf›nda dönüyor.
■ Tecrübeli bir tiyatro

ve sinema oyuncusu
olarak oyuncu olmak isteyen genç arkadaﬂlara
tavsiyeleriniz nelerdir?
Tiyatro d›ﬂar›dan göründü¤ü kadar hafife al›nacak bir meslek de¤il. Ciddiye al›nmas› gereken,
emek isteyen zor bir iﬂ.
Yaln›z yetenekle ilgili de¤il, yetene¤in d›ﬂ›nda da
çok çal›ﬂmak gerek. Bu s›nav sistemine göre baraj›
aﬂmak s›nava girmek için
yeterli ama puanlar biraz
daha yüksek tutulabilir.
Tiyatroya yaln›zca girmek de¤ildir yeterli olan,
as›l önemli olan bu iﬂi
ciddiyetle ve azimle yürütebilmektir.
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‹.Ö.399 y›l›nda, Atina’da dinsizlikle
ve gençlerin ahlâk›n› bozmakla suçlanarak mahkeme önüne ç›kart›lan,
ölüm cezas›na çarpt›r›lan, kaçmas›
için sa¤lanan f›rsatlar› “kaçt›¤› takdirde tüm savunduklar›n› da inkâr
etmiﬂ olaca¤›” gerekçesiyle geri çevirerek ölümü seçen Sokrates’in ünlü “Savunma”s›, bu kez Kabalc› Yay›nlar›n›n Humanitas Dizisi’nde, Erman Gören’in çevirisi ve yorumlar›yla bir kez daha bas›ld›. ‹nsano¤lu, erdem, hayat› hayat k›lan de¤erler, insano¤lunun onuru gibi kavramlara de¤er verenler için bir yeni
baﬂucu kitab› daha!

Üniversitemiz Devlet
Konservatuvar› s›nav jürisinde görev
alan ünlü tiyatro ve
sinema sanatç›s› Ahmet U¤urlu Anadolu
Haber’in sorular›n›
yan›tlad›.

RÖPORTAJ

Yaﬂamak, yani salt fiziksel olarak hayatta kalmak, insano¤luna özgü bir
tutum, bir konum de¤il. Ço¤u kez iskele babalar›n›n suyun alt›nda kalan
k›s›mlar›na yap›ﬂan midyelerin de yaﬂad›klar›n› düﬂünürüm. Midyeler de
yaﬂar, insanlar da – peki fark nerede?
Burada biçimsel farkl›l›klar›, görünüﬂteki ayr›l›klar› dile getirmiyorum sadece. Sorgulamam, do¤rudan öz’e yönelik. Nedir insano¤luna “yaﬂad›m”
dedirten ile do¤adaki öbür canl›lar›n
yaﬂad›klar› aras›ndaki temel fark?
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6 Hukuk mezunları buluştu
Kenan BUTAKIN
ANADOLU Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlar› 26
A¤ustos Cumartesi günü
üçüncü kez bir araya geldi.
Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen 3’üncü Mezunlar Günü’nde Rektör Yard›mc›s› ve
Hukuk Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Nüvit Gerek taraf›ndan
yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›ndan
sonra fakültenin dünü ve bugününü anlatan bir sunum
gerçekleﬂtirildi.
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli etkinlikte yapt›¤› konuﬂmada Anadolu Üniversitesi'nin
mezunlar›na daha fazla
önem vermeye baﬂlad›klar›n›
belirterek, bu çerçevede her
mezuna mezun kart› vermeye
baﬂlad›klar›n› söyledi. Mezunlarn üniversite ile ba¤lar›n› koparmamaya çal›ﬂt›klar›n› ifade eden Sürmeli, mezunlarn okul ile iliﬂkilerinde
hem kendilerinin hem mezunlar›n büyük katk› sa¤layabileceklerini kaydetti.
Konuﬂmas›nda, Hukuk Fakültesi'nin bugün geldi¤i noktay› da de¤erlendiren Sürme-

li, Hukuk Fakültesi ö¤rencileri ve mezunlar›n›n gerek yar›ﬂmalarda gerekse mesle¤e
giriﬂ s›navlar›nda çok iyi sonuçlar ald›klar›n› hat›rlatt›.
Prof. Dr. Nüvit Gerek de
1993'te kurulan fakültenin yeni say›lmas›na karﬂ›n tercih
edilen bir fakülte oldu¤unu
söyledi. Türkiye’deki 33 hukuk fakültesi aras›nda, ilk 5
ya da 6’nc› s›rada bulunduklar›n› ifade eden Gerek, hedeflerinin ilk 5 aras›nda tutunmak oldu¤unu söyledi.

‘Doğal denge hızla bozuluyor’
Berk ÜTKÜ
FEN Fakültesi Biyoloji Bölümü ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Yavuz K›l›ç, dünyan›n do¤al
dengesinin h›zla bozulmas›na karﬂ›n son dönemlerde
s›kça gündeme dev örümceklerin bununla bir ilgisi olmad›¤›n› söyledi. Prof. Dr. K›l›ç
bozulman›n devam etmesi
durumunda bu yüzy›l›n ortas›nda insanl›¤›n çok büyük
sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya kalaca¤› uyar›s›nda bulundu.
SUÇLU ‹NSANLAR
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Hukuk mezunlar›, arkadaﬂlar›yla ve hocalar›yla
yeniden bir araya gelmenin mutlulu¤unu yaﬂad›.

Bozulmada en büyük pay›n insanlara
ait oldu¤unu vurgulayan K›l›ç, insanlar›n günü kurtarma mant›¤›yla
do¤ay›
tahrip
edip
yerleﬂim
alanlar›na çevirmesinin, tar›mda yanl›ﬂ ilaçlama yap›lmas›n›n, orman yang›nlar›
ve benzeri faktörlerin do¤al
dengeyi bozdu¤unu kaydetti.
Çevre kavram›n›n popüler
bir konu olmaktan ç›kart›l›p,
ciddiyetle ele al›nmas› gerekti¤inin alt›n› çizen K›l›ç, do¤al dengenin korunmas› konusunda insanlar›n bilinçlendirilmesi gerekti¤ini ve
bunda da en büyük sorumlulu¤un yöneticilere düﬂtü¤ünü ifade etti.

SU SAVAﬁLARI
Yap›lan araﬂt›rmalara göre,
dünyam›z›n do¤al dengesinin bu h›zla bozulmaya devam etmesi durumunda, bu
yüzy›l›n ortas›nda insanl›¤›n
çok büyük sorunlarla karﬂ›
karﬂ›ya kalaca¤›n› belirten
Prof. Dr. K›l›ç, toplu ölümlerin meydana gelece¤ini,
baﬂ edilemeyecek salg›n
hastal›klar›n
oluﬂaca¤›n›,
besin s›k›nt›s›n›n ortaya ç›kaca¤›n›, kurakl›k meydana
gelece¤ini ve
devletlerin su
ca¤›na dikkat
çekti.
Son aylarda Türkiye’nin gündeminde yer alan K›r›m
Kongo Virüsü ve dev
örümcek olaylar›na da de¤inen Prof. Dr. Yavuz K›l›ç,
“Do¤al dengenin h›zla bozuldu¤u bir gerçek. Bu bozulman›n olumsuz sonuçlar›
aras›nda, kimi hayvan türlerinin yok olmas›, kimilerinin
ise aﬂ›r› ço¤almas› söz konusu. Biz bu de¤iﬂimi ancak bizi etkiledi¤i zaman fark ediyoruz. Fakat, zannedildi¤i gibi do¤al dengenin bozulmas›yla dev örümceklerin ortaya ç›kmas› aras›nda bir ba¤-

lant› yok. Çünkü, halk dilinde dev örümcekler diye bahsedilen canl›lar daha önce de
ülkemizde vard› dedi”.
ÖRÜMCEK ABARTILDI
Dev örümcek konusunun
medya taraf›ndan K›r›m
Kongo Virüsü vakalar›n›n ard›ndan büyütülerek haber yap›ld›¤›n› belirten K›l›ç,
bu örümceklerin do¤ada
Kara Büyü
(Solifugae)
diye bilinen
örümcek türüne yak›n
bir canl› türü oldu¤unu, bir metreye kadar s›çProf. Dr. Yavuz K›l›ç
rayabildiklerini ve zehir bezlerinin olmad›- nin ço¤almas›n›n kendisine
¤›n› kaydetti. Prof. Dr. Yavuz mant›kl› gelmedi¤ini, çünK›l›ç, halk›n korkmas›n› ge- kü iki türün yaﬂam alanlar›rektirecek bir durumun söz n›n farkl› oldu¤unu belirtti.
konusu olmad›¤›n› ifade etti. Virüslerin, en kolay genetik
K›r›m Kongo kenesinin de, de¤iﬂim yaﬂayabilen grup
sadece K›r›m Kongo Virü- oldu¤unu söyleyen Yavuz
sünü taﬂ›yan canl›lar oldu- K›l›ç, K›r›m Kongo Virüsü¤unu vurgulayan ve son ay- nün ileriki zamanlarda baﬂlarda dikkat çekici bir ﬂekil- ka taﬂ›y›c› canl›lar yoluyla
de ço¤ald›klar›n› belirten insanlara geçebilece¤ini
Prof. Dr. Yavuz K›l›ç, bu dikkat çekerek, devletin, vikonu üzerinde uzun çal›ﬂ- rüsün görüldü¤ü bölgelerde
malar yapmak gerekti¤ini tedaviden önce önleyici önsöyledi. K›l›ç, kanatl› hay- lemler al›p, yay›l›ﬂ haritalavanlar›n öldürülmelerinden r› ç›karmas› gerekti¤ini sözdolay› K›r›m Kongo kenesi- lerine ekledi.

Çobanlı’nın
padişah
tuğraları

ENDÜSTR‹YEL Sanatlar Yüksekokulu Müdürü
ve Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Baﬂkan› Prof. Zehra Çobanl›
“The Blue Art-Tu¤ralar”
konulu seramik sergisini
‹stanbul’da sanatseverlerle buluﬂturdu.
Sanat çevrelerinde yap›tlar›n›n bir bölümü “Zehravi Mavi” olarak adland›r›lan Çobanl›’n›n Osmanl›
padiﬂah tu¤ralar›na yer
verdi¤i serginin aç›l›ﬂ›, 5
Eylül günü, Türk ‹slam
Eserleri Müzesi’nde gerçekleﬂti. Prof. Çobanl›’n›n
sergisinde, üç boyutlu
formlar›n bulundu¤u ve
mavi çamurdan ﬂekillendirdi¤i 75 çal›ﬂma yer al›yor. Sergi 30 Eylül’e kadar
aç›k kalacak.

Ek sınavlar
11-13 Eylül
günlerinde
ANADOLU Üniversitesi
ek s›nav duyurusu aç›kland›. Ö¤retim ve s›nav
yönetmeli¤inin
22’nci
maddesine göre 2,00 genel not ortalamas›n› sa¤layamayan ö¤renciler istedikleri üç dersten s›nava
girecekler. Ö¤rencilerin,
11-13 Eylül 2006 tarihleri
aras›nda s›nava girmek istedikleri dersleri internetten “Ek s›nav iﬂlemleri”
ba¤lant›s›ndan onaylamalar› gerekiyor. Ö¤renciler dersleri gösteren iki
adet bilgisayar ç›kt›s› alarak kendi birimlerine teslim edecekler. S›nava giren ö¤renciler kay›t yenileme tarihleri aras›nda
katk› pay› tutarlar›n› ödeyecekler ve s›nav sonuçlar›na göre durumlar› de¤erlendirilecek. Azami ö¤renim süresini dolduran
iki s›nav kullanacak olan
ö¤renciler katk› paylar›n›
yat›rmayacak ve ders seçmeyecekler. Bu ö¤renciler
s›nav sonuçlar›na göre
durumlar› de¤erlendirildikten sonra rektörlükçe
belirtilen bir tarihte kay›tlar›n› yapt›rabilecekler.

Mezun
Mektubu köﬂemizde mezun
olan ö¤rencilerimizden gelen
mektuplar› yay›nlamaya davem ediyoruz.
Bu say›m›zda ‹ktisat Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü’nden mezun
olan iﬂadam› Mehmet
Yücel’in e-posta ile
gönderdi¤i mektubuna yer veriyoruz.

“Say›n Yetkili,
Üniversitemizin vermiﬂ oldu¤u hizmetleri izliyor, duygulan›yorum.
Ülkemizde yap›lm›ﬂ olan,
en tarafs›z ve herkese hitap
eden tek üniversite olmak…
Bu üniversitenin ö¤rencisi
olmak, kaçm›ﬂ olan e¤itim
f›rsat›n› yakalamak, azimle
üstüne giderek k›rk yaﬂ›nda
çok zor ﬂartlarda baﬂar›.
Bunlar›n hepsi o kadar güzel ki; inan›n bir iﬂadam› olarak bütün servetimi bir tara-

fa, alaca¤›m diplomay› bir
tarafa koysalar ben diplomay› tercih ederim.
Bu kadar iﬂlemiﬂ bana e¤itimin önemi.
ﬁimdi bu kadar övgüden
sonra bir iste¤im olacak. Biz
ö¤rencilerin baﬂar› s›ralamas›n› yapman›z› rica ediyorum.
Bu s›ralama sayesinde sadece s›n›f geçmek de¤il dereceye girmek için ö¤renme
iste¤i ve rekabet oluﬂacakt›r.
Sevgi ve sayg›lar›m› sunar›m.”

YAZILARINIZI
BEKLİYORUZ
➤ Anadolu Haber,
üniversitemiz öğretim elemanı, mezun
ve öğrencilerini görüşlerini paylaşmaya davet ediyor.
➤ 300 kelimeyi aşmayan yazılarınızı
fotoğrafınızla birlikte “haber@anadolu.edu.tr” adresine
bekliyoruz.

BESYO için ter döktüler
Cengiz TEPEBAﬁ

Toplam 1178 kiﬂinin kat›ld›¤›
s›navlarda adaylar koordinasyon, basket topunu duvarda sektirme, denge üzerinde yürüme, paraleller aras› geçiﬂ ve dubalar aras›nda
mekik koﬂusu gibi çeﬂitli hareketleri zamana karﬂ› yaparak yeteneklerini sergilediler.

A TAKIMA HAZIRLIK
Alt yap› çal›ﬂmalar›ndan
sorumlu olan Anadolu Üniversitesi Voleybol Tak›m›
Antrenörü ﬁahin Çatma,
amaçlar›n›n Türk voleyboluna hizmet etmek oldu¤unu söyledi. Kulup bünyesinde alt yap›da bir çok
sporcunun bulundu¤unu
kaydeden Çatma, “Y›ld›z
milli tak›m›m›za Merve’yi
verdik. Milli tak›ma daha
çok sporcu verebilmenin
gayreti içerisindeyiz. Buradan yetiﬂtirdi¤imiz sporcular›m›z› gelecekte A tak›ma
haz›rl›yoruz” dedi.

GEÇT‹⁄‹M‹Z sezon Bayanlar Atletizm 2’nci Ligi’nde mücadele eden Anadolu Üniversitesi Bayan Atletizm Tak›m›, ‹stanbul’da
yap›lan 1’inci Lig’e yükselme müsabakalar›ndan büyük bir zaferle döndü.

BESYOs›navlar› 24-26
A¤ustos günleri
aras›nda yap›ld›.

mans›n yan› s›ra, orta ö¤retim baﬂar› puanlar›, ÖSS puanlar› ve ö¤rencinin mezun
oldu¤u alan›n da önemli oldu¤unu vurgulad›. BESYO’nun ö¤rencilerine sundu-

GSF’de yetenek
sınavı heyecanı
r›l› olan adaylar, girmek istedikleri bölümü tercih
ederek 27 ve 28 A¤ustos tarihlerinde yap›lan ikinci
aﬂama s›navlar›na kat›ld›lar. 615 kiﬂinin kat›ld›¤›
ikinci aﬂama s›navlar›nda
her bölüm kendi alan s›nav›n› yaparak baﬂar›l› olan
ö¤rencileri seçtiler ve 205
aday kay›t hakk› kazand›.

¤u olanaklarla dünyan›n say›l› okullar›ndan biri oldu¤unu
belirtten Akkan, “Ö¤renciler
aras›nda yapt›¤›m›z anketlerde de Anadolu Üniversitesi’ni
tercih etmelerindeki sebebin,

okulun sahip oldu¤u teknik
imkanlar oldu¤u ve kendilerini daha iyi yetiﬂtirebilecekleri, daha iyi antrene edebilecekleri bir okul istedikleri ortaya ç›kt›” diye konuﬂtu.

55 sanatçı adayı
Konservatuvarda
DEVLET Konservatuvar›’n›n üç bölümü için gerçekleﬂtirilen özel yetenek
s›navlar›
tamamland›.
2006-2007 ö¤retim y›l› için
Müzik, Çalg› Yap›m ve
Sahne Sanatlar› Bölümleri’ne ön kay›tlarda 444 ö¤renci baﬂvurdu. Çeﬂitli tarihlerde gerçekleﬂen s›navlar sonucunda Müzik Bö-

lümü’ne 17, Çalg› Yap›m
Bölümü’ne 5 ve Sahne Sanatlar› Bölümü’ne 23 ö¤renci olmak üzere toplam
55 asil 5 yedek ö¤renci
al›nd›. Ayr›ca Müzik ve
Bale ‹lkö¤retim Okulu için
Temmuz ay›nda yap›lan
s›navlara 45 ö¤renci baﬂvurdu ve 30 ö¤renci kay›t
yapt›rmaya hak kazand›.

‹K‹NC‹ SIRAYI ALDIK
Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde, 25-26 A¤ustos günlerinde yap›lan yar›ﬂlarda üniversitemiz ile
birlikte 8 tak›m mücadele
etti. Yar›ﬂlar›n ilk gününde
152 puan alan bayan atletizm tak›m›m›z, ikinci gün
de ise 203 puan ile Kayseri
Pansu tak›m›n›n ard›ndan
ikinci s›ray› alarak 1’inci Lig’e terfi etti.
RAK‹PLER‹N ÖNÜNDE
Üniversitemiz tak›m›, finallerde ald›¤› bu sonuç ile rakipleri olan Konak Belediyesi, TED Koleji, Demirtaﬂgücü, Adapazar› Büyükﬂehir Belediyesi, Bursa Gençlik Merkezi ve DS‹ Nilüfer
tak›mlar›n›n da önünde yer
alm›ﬂ oldu.

Anadolu Haber

GÜZEL Sanatlar Fakültesi
2006-2007 ö¤retim y›l› özel
yetenek s›nav› 25-28 A¤ustos günlerinde yap›ld›. ‹ki
aﬂamadan oluﬂan s›navlar›n birinci aﬂamas›na 1089
kiﬂi kat›ld›. S›nava giren
adaylara canl› modelden
oluﬂan desen çal›ﬂmas›
yapt›r›ld›. Yetenek s›nav›
birinci aﬂamas›ndan baﬂa-

Yak›n geçmiﬂte y›ld›z milli
tak›ma bir sporcu kazand›ran üniversitemizin voleybol branﬂ›nda, küçük, y›ld›z ve genç olmak üzere
yaklaﬂ›k 50 sporcu çal›ﬂmalar›na devam ediyor.

Atletlerimiz
fırtına gibi

S›nav› kazanan adaylar, tercihlerine göre; Beden E¤itimi
ve Spor Ö¤retmenli¤i, Antrenörlük E¤itimi, Rekreasyon
ve Spor Yöneticili¤i olmak
üzere dört farkl› bölüme kay›t yapt›rabilecekler.Kazand›¤› halde herhangi bir sebeple kay›t yapt›rmayanlar›n
yerine, yedek listede bulunan
adaylar bavurabilecek.
Amaçlar›n›n en kapasiteli ve
yetenekli ö¤rencileri okula
almak oldu¤unu söyleyen
BESYO Sekreteri Gürkan
Akkan, okula giriﬂte koordinasyon parkurundaki perfor-

50 SPORCU

HABER

BEDEN E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu (BESYO) 20062007 e¤itim ö¤retim y›l› özel
yetenek s›nav›, 24-26 A¤ustos
günlerinde yap›ld›.

ANADOLU Üniversitesi’nin voleyboldaki alt yap›
çal›ﬂmalar› tüm h›z›yla devam ediyor. Eﬂkiﬂehir’in
köklü kulüplerinden olan
üniversitemiz voleybol tak›m›, Türk voleybolunda
küçüklerde, y›ld›z ve gençlerde milli tak›ma gelece¤in y›ld›z sporcular›n› yetiﬂtirmeyi amaçl›yor.
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Öğrencilere sorduk:
30 Ağustos Zafer Bayramı sizin için ne ifade ediyor?
Çiçek TAﬁLIÇUKUR / SBE
Kurtuluﬂ Savaﬂ› destan›n›n son halkas›d›r. Ulusal ba¤›ms›zl›¤›n elde edildi¤i, bir ulusun aya¤a
kalkt›¤›, iﬂgalci devletlere karﬂ› duruﬂun en
önemli u¤ra¤›d›r. Ba¤›ms›z Türk Devleti’nin temelleri at›lm›ﬂt›r. Türk Milleti’nin son derece
önemli olan mücadeleci hali ba¤›ms›zl›¤›n› kaybeden ya da kaybetmekte olan di¤er milletlere
de örnek teﬂkil etmiﬂtir.

Ça¤r› Mehmet L‹VAO⁄LU / GSF
1922 y›l›nda sona eren Kurtuluﬂ Savaﬂ›m›z özgür ve
ba¤›ms›z bir ülke olmam›z› sa¤lam›ﬂt›r. Türkiye’nin
laikli¤i ve ba¤›ms›zl›¤›, Kurtuluﬂ Savas› ile kazan›lm›ﬂ,
Cumhuriyetin kurulmas›yla beraber sa¤lam temellere oturmuﬂtur. 30 A¤ustos’ta kazan›lan zaferle Türk
milletinin yaﬂam hakk› ve ba¤›ms›zl›k iradesi tüm
dünyaya kan›tlanm›ﬂt›r.Ayr›ca bu zafer yeni Türk
Devleti’nin temeli olmuﬂtur.

Bize Göre

Melahat KAYSER‹L‹ / ‹BF
30 A¤ustos Zafer Bayram› da her ulusal bayram gibi son y›llarda kürsülerde at›lan nutuklarla kutlan›yor. Bu durum, böyle önemli günlerin
anlam›n›n törpülenmesi anlam›na geliyor. Bence ‘Çok söz az iﬂ’ bu zamanlarda bize gerekli
olan de¤il. Atalar›m›z›n kazand›¤› zaferlerin
an›lmas›, süslü sözlerin gölgesinde kalmamal›
diye düﬂünüyorum.

Can UYGUR / EMYO
30 A¤ustos her Türk’ün can›n› diﬂine takarak savaﬂt›¤› ve çok büyük zorluklarla kazan›lan bir zaferdir. Bugün bu hallere gelebildiysek bunu o
günlerde savaﬂan insanlar›m›za ve ﬂehitlerimize
borçluyuz. Bu borcumuzu ise ödedi¤imizi pek
sanm›yorum. Öyle bir gençlik var ki, geçmiﬂinden ve gelece¤inden bihaber. Sadece bugünü
yaﬂ›yor. Unutmamal›y›z ki “Geçmiﬂini bilmeyen
milletler, baﬂka milletin av›d›r.”

Aysun TOK / MMF

AnadoluHaber
Haber
Anadolu

30 A¤ustos zaferi sadece Türkler için de¤il, ayn›
zamanda bütün dünya uluslar› için de çok
önemli bir zaferdir. Her ulus ba¤›ms›z yaﬂama
hakk›na sahiptir ve bunun için mücadele etmelidir. ‹ﬂte bizim bu zaferimiz tüm dünyaya örnek
olmuﬂ ve di¤er uluslar›n da önünü açm›ﬂt›r. Bize
atalar›m›zdan miras kalan bu büyük zafere daima lay›k olmaya çal›ﬂmal› ve Atatürk’ün açt›¤›
uygarl›k yolunda ilerlemeye devam etmeliyiz.

Hakan ÇOLAKÇA / ‹ÖLP
30 A¤ustos’u bu günlerde coﬂkuyla kutlamaya
özellikle ihtiyac›m›z var. Buna gerçekten milletçe
ihtiyac›m›z var ve bu zafer gerçek anlam›yla coﬂkuyu, heyecan› ve birlik duygusunu bize tekrardan
yaﬂatabilecek, milli duygular›m›z› uyand›rabilecek
bir zaferdir. Savaﬂ›n getirdiklerini ve fazlas›yla götürdüklerini yaﬂayarak ö¤renmiﬂ bir millet olarak
her zaman bar›ﬂ›n yan›nda olmal› ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› sonuna kadar korumal›y›z.

Emre DALLI / AÖF
30 A¤ustos, Türk Milleti’nin bir daha sahip olamayaca¤› nadir günlerdendir. Zor ﬂartlarda az
say›da insanla, eﬂi görülmeyecek bir kahramanl›k, cesaret ve destan›n yaz›ld›¤› bu günleri tatil
günü olarak görmek yerine; tüm dünyan›n imrenerek ve k›skanarak okudu¤u o tarih sayfalar›na bir göz gezdirip kimlerin sayesinde, nas›l
hayatta oldu¤umuzu hat›rlayarak yaﬂamal›y›z.

Fatoﬂ C‹HAN / Hukuk Fakültesi
Zafer Bayram› denilince tabi ki Türk’ün zaferi geliyor
akl›ma. O günleri düﬂünüp de duygulanmamak
mümkün de¤il. Bir ulusun kurtuluﬂundan daha çoﬂkulu ne olabilir ki! Bugünkü tüm imkanlar› geçmiﬂimize borçlu de¤il miyiz? Fakat milli bayramlar bize
sadece tatili hat›rlatmamal›. Eskiden dökülen kanlar›, verilen emekleri hat›rlad›kça o emeklere hürmet
edip daha ileriye ad›mlar atmal›y›z.

Mehmet BARUT / ‹‹BF
30 A¤ustos ülkemizdeki tüm insanlar için çok
önemli bir tarih. Milli Bayram niteli¤inde olmas›
da önemini gösteriyor. Tarih ulusumuzun zaferlerle kazand›¤› savaﬂlarla doludur. Bu zaferleri
anlamam›z ve gelecek nesillere aktarmam›z milli bayramlar sayesinde olur. Gelecek nesillere
bu ülkeyi ne mücadeleler ve zorluklarla kazand›¤›m›z› an›msatmam›z gerekir.

ﬁilan ATAK / Fen Fakültesi
30 A¤ustos 1922’de kazan›lan bu zaferle ülke
ad›na tarihte bir sayfa kapanm›ﬂ, modern ve
ça¤daﬂ Türkiye’nin temelleri at›lmaya baﬂlanm›ﬂ. Fakat bize emanet edilmiﬂ olan pek çok de¤eri koruyamad›¤›m›z gibi bu özel gün de ço¤umuz için tek günlük bir tatil olarak yitirilen
de¤erlerin aras›ndad›r. Ço¤umuzun televizyonlardan izledi¤i sessiz törenler ve gazetelerdeki
manﬂetler gün sonunda anlam›n› yitirmektedir.

Kenan ÖZKAN / SBE
Köylüsüyle, efendisiyle, sar›kl›s›yla, kalpakl›s›yla,
erke¤i-kad›n›, genci-yaﬂl›s›, binlerce Türk’ün var
olma mücadelesinin, medeni alemde eﬂit haklara sahip olarak yaﬂayabilmesi için verdi¤i kavgan›n son ad›m›d›r. Sevr ile birlikte baﬂ›n›n kesilerek Anadolu’nun bozk›r›na at›lan bir ulusun ba¤›ms›zl›k mücadelesinin simgesidir. 30 A¤ustos, Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin inﬂas› ve ulusdevlete giden yolun baﬂlang›c›d›r.

Sinem AZRAH / ‹ÖLP
Türk Milleti’nin var olma mücadelesi yolunda
kazand›¤› en büyük zaferdir. Ayn› zamanda ne
kadar cesur, ne kadar azimli oldu¤umuzun da
kan›t›d›r. Ulu Önder Atatürk’ün yolunda ulusumuzu, milletimizi, vatan›m›z› savundu¤umuzun
en güzel örne¤idir. Bu zaferin k›ymetini her nefes al›ﬂ›m›zda hissetmeli ve bizi bu günlere taﬂ›yan atalar›m›za minnet duyarak bast›¤›m›z topra¤›n hakk›n› vererek yaﬂamal›y›z.

