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e¤itim ve kurslar

AIESEC Oryantasyon 
E¤itimi
Yer: Kongre Merkezi-K›rm›z›

Salon
Saat: 10:00-18:00
Etkinlik iki gün devam edecek.

A›esec

AnadoluHaberAnadoluHaber
? BU HAFTA NELER VAR?

4 Kas›m Cumartesi

6 Kas›m Pazartesi

7  Kas ›m Sal ›

seminer

Yurt d›fl›nda Kariyer ve ‹fl
‹mkanlar›
Yer: Kongre Merkezi-K›rm›z›

Salon
Saat: 12:00-16:00      (KÜL199)

Advis Akademik Dan›flmanl›k

konser ve dinletiler

12. Uluslararas› Eskiflehir
Festivali Aç›l›fl Konseri
Yer: Anadolu Üniversitesi Spor

Salonu 
Saat: 19:30

12. Eskiflehir Festivali 

Kapsam›nda Düzenleniyor

tiyatro

Ördek Muhabbetleri
Yer: Atatürk Kültür ve Sanat

Merkezi Opera ve Bale Salonu
Saat: 18:45

12. Eskiflehir Festivali 

Kapsam›nda Düzenleniyor

sergi

Küresel ve Yerel Helsinki
Sergisi
Yer: Kütüphane ve Dök. Merk.

Sergi Salonu
(KÜL 199) 12 Kas›m 2006 tari-

hine kadar gezilebilir.

12. Eskiflehir Festivali 

Kapsam›nda Düzenleniyor

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer

Avrupa Birli¤i ile
iliflkilerde neredeyiz?

Üniversitemiz ö¤retim üyeleri
Türkiye-AB iliflkilerinin duru-
munu  ve gelinen aflamay›
yorumlad›.             2. SAYFADA

Kulüplerde
hareketli hafta

Anadolu Üniversitesi’nin pek
çok ö¤renci kulübü, genel kurul ve
yeni ö¤retim y›l›n›n ilk
toplant›lar›n› geçti¤imiz hafta
gerçeklefltirdi. Toplant›larda yeni
üyeler kulüpleri yak›ndan tan›ma
f›rsat› buldu.            6. SAYFADA

Gurur dolu 83 y›l 

‘Hedefimiz, herkese 
ça¤dafl e¤itim’

4’üncü E¤itim Kurultay›’n›n aç›l›fl töreninde bir konuflma yapan
Cumhurbaflkan›m›z›n efli Semra Sezer, Türkiye’nin gelece¤ine katk›da
bulunmak isteyenleri  kampanyaya destek vermeye ça¤›rd›. 3. SAYFADA

Gurur dolu 83 y›l 
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Foto¤raf: Hüseyin Altunlu

Devlet Konservatuvar› Yayl› Çalg›lar Yap›m
Bölümü ö¤retim görevlisi Zafer Güzey, keman
üretimi konusunda Türkiye'deki en baflar›l›
isimlerden biri olarak tan›n›yor. Güzey tara-

f›ndan yap›lan bir keman, Mersin Üniversitesi
Devlet Konservatuvar›'n›n 2-6 Ekim günleri ara-

s›nda düzenledi¤i 2. Ulusal Gülden Tural› Keman
Yar›flmas›’nda birincilik ödülü olarak verildi. 
Bilkent Üniversitesi Devlet Konservatuvar› ‹lkö¤re-
tim Bölümü ö¤rencisi Eldar Ganiev yar›flmada bi-

rincilik ödülü olarak Güzey’in yapt›¤› keman› ald›.
Zafer Güzey, yapt›¤› keman›n ödül olarak verilmesinden

ve genç bir yetenekle birlikte büyüyecek olmas›ndan
mutluluk duydu¤unu söyledi.

Yapt›¤› keman ödül oldu

Rektör Prof. Dr. Sürmeli, Yayl›
Çalg›lar Yap›m Bölümü’nü
ziyaret eden Semra Sezer’e
Stradivari taraf›ndan yap›lan
bir enstruman›n bölümde
üretilen küçük bir modelini
hediye etti.

Cumhuriyetimizin kurulufl y›ldönümü  törenleri binlerce yurttafl› bir araya getirdi. Ata-
türk Bulvar›’ndaki Cumhuriyet Yürüyüflü ise renkli görüntülere sahne oldu.. 3. SAYFADA

Bilgi teknolojileri 
e¤itiminde 
s›n›fta kald›k

Yard. Doç. Dr. Serap Benligiray,
Türkiye’de bilgi teknolojileri sek-
töründe faaliyet gösteren ifllet-
melerin ço¤unda yöneticilerin
e¤itimee harcanan paralar›n bofla
gitti¤ini düflündü¤ünü aç›klad›.

4. SAYFADA

‘Eskiflehir turizmde
ata¤a kalkmal›’

Prof. Dr. ‹rfan Ar›kan,
Eskiflehir’de turizmin geliflmesi
için, yerel halk›n katk›s›n›n önem-
li oldu¤unu söyledi.  Ar›kan,
Odunpazar› evlerinin turizme
aç›lmas›
gerekti¤ini
belirtti. 

4. SAYFADA
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ürkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde
kritik bir yol ayr›m›na gelindi¤ini
düflünüyorum. Bu yol ayr›m›n›n bi-
rincisi, Türki-
ye’nin herhangi
bir blok veya sis-
tem içerisinde
yer almadan
kendi bafl›na
var olabilece¤i
ve kendi insan-
lar›na sosyal ve
ekonomik refa-
h›n› daha iyi
sa¤layabilece¤i tezidir. ‹kinci yol ay-
r›m› ise, Türkiye’nin güçlü bir blok
veya sistem içerisinde yer alarak, si-

yasal ve ekonomik aç›dan kendi in-
san›n›n refah›n› ve mutlulu¤unu
daha iyi gerçeklefltirece¤i tezidir.

Bugün Türki-
ye'nin AB üyeli-
¤ine “hay›r” di-
yen kesimler
kadar “evet” di-
yen kesimlerin
de toplumsal
taban› yeterin-
ce ikna edebil-
diklerini söyle-
mek çok zor.

AB üyelik sürecine hay›r diyen ke-
simler, güçlü ülkelerin bloklafl›p or-
tak ç›karlar›n› güvence alt›na ald›k-

lar› bir dünyada kendi bafl›na ka-
lan bir Türkiye’nin sosyal ve ekono-
mik refah› nas›l sa¤layabilece¤i ko-
nusunda somut bir önerilerinin ol-
mad›¤›n› görüyoruz. Bu nedenle,
AB’ye hay›r diyenler Türkiye'nin bö-
lünme ve parçalanma ile ilgili kay-
g›lar›n alt›n› çizmekte ancak “Avru-
pas›z bir Türkiye'nin nas›l daha mü-
reffeh olabilece¤i” sorusunun yan›-
t›n› pek vermemektedirler.

Di¤er taraftan AB üyelik süreci-
ne evet diyen kesimler ise tam üye-
li¤inin kazan›mlar›n›n neler olabi-
lece¤i, sosyal ve ekonomik olarak
AB’nin Türkiye ne kadar destek
olabilece¤i konusunda somut fley-

ler söyleyememektedirler. 
Avrupa aç›s›ndan Türkiye'nin AB

üyeli¤inin olabilirlili¤i konusu da
çok önemlidir. Türkiyeli bir Avru-
pa'n›n m› yoksa Türkiyesiz bir Av-
rupa'n›n m› daha  güçlü olaca¤›
tam üyelik sürecinde belirleyici
olacakt›r. Bu sorunun yan›t›n› ne
Avrupa ne de Türkiye tam olarak
bulabilmifl de¤il. Ancak hem Avru-
pa’da ve hem de Türkiye’de genel-
likle milliyetçi-muhafazakâr kesim-
lerin üyelik sürecine olumsuz bak-
malar› sorunun yaln›zca ekonomik
de¤il fakat ayn› zamanda siyasal
ve kültürel oldu¤unu da bize gös-
termektedir. 

Türkiye’nin Avrupa Birli¤ine kat›l›m› ile ilgili müzakerelerin bafllamas›ndan buyana geçen bir y›ll›k süreçte Türkiye’nin AB’ye üyeli¤i, Avrupa cephesinde de Türkiye

cephesinde de daha s›k sorgulan›r hale geldi. Türkiye-AB iliflkilerinin hangi aflamaya geldi¤ini Anadolu Üniversitesi ö¤retim elemanlar›na sorduk...

vrupa Birli¤i aç›s›ndan Türkiye
ile AB iliflkilerinin kilittafl›  dinsel
ve kültürel ayr›mlard›r.

Türkiye AB iliflkileri temelinde,
yan›t› asla verilmemifl pek çok so-
ru ile henüz giriflilmemifl bir dizi
tart›flman›n bulundu¤u bir sorun.
Biz bu sorunun as›l yüzünü flimdi-
lerde,  Türkiye Cumhuriyeti Devleti
bilinen ya da bilinmeyen pek çok
taahhüdün alt›na zaten girdikten
sonra ve Avrupa Birli¤i denilince
akl›m›za yeni yeni gelmeye baflla-
yan bir dizi endifle verici alan üze-
rinden görmeye bafll›yoruz.

Bilindi¤i gibi , Türkiye AB iliflkile-
ri, Avrupa Ekonomik Toplulu¤u
(AET) ile Türkiye  aras›nda bir “or-
takl›k” yaratan ve 12 Eylül 1963 ta-

rihinde Ankara’da imzalanan bir
antlaflma ile hukuki zemin bul-
mufltur. Oysa
1963’den bu ya-
na geçen k›rk-
dört y›l boyun-
ca Türkiye bu
“ortakl›k”tan
hiç “kar pay›”
almam›flt›r. Bu
durumda ya
sözkonusu or-
takl›k asl›nda
salt ekonomik
bir ortakl›k de-
¤ildir, ya da di-
¤er ortaklardan
farkl› olarak Türkiye için karl› bir
ortakl›k de¤ildir. 

Böyle düflünmemin nedeni de
çok yal›n:AET’den AB’ye evrilen sü-

rece bafllang›ç
an›nda bakt›¤›-
m›zda,  Avru-
pa’n›n çat›flma-
lar› insanl›k için
iki dünya sava-
fl›na mal olmufl
unsurlar›n›, bir
daha çat›flma-
s›nlar diye te-
mel (kömür, çe-
lik ve benzeri)
gereksinimleri
ekseninde bir
araya getirme

sürecine tan›k oldu¤umuzu zanne-
deriz. Bu zan, halen konuya salt

ekonomik ve salt hukuki bakan
okumufl-yazm›fllar›m›zca da payla-
fl›l›r. Oysa Avrupa,“her kim ki avru-
pa hakkinda bir bütünmus gibi ko-
nusur: O yan›l›r” diyen Bismarck’›n
sözünden de anlafl›laca¤› gibi en
az beflyüz y›ld›r varolan bir proje-
dir. fiimdiki Avrupa birli¤i, yani Av-
rupan›n bir post-modern impara-
torluk olma projesi pek çok unsu-
ru, de¤iflen sosyo ekonomik arka
plana ra¤men hep ayn› kalan , ta-
rihteki onlarca benzerinden yaln›z-
ca biridir. Bütün bu projeler –flim-
diki de dahil- hayatiyet bulabilmek
için bir “öteki”ne gereksinim duya-
gelmifltir. ‹kinci Genel Savaflta bu
rolü Yahudilerin üstlenmesini bir
istisna sayarsak, tarih boyunca bu
öteki hep “Türkler” olagelmifltir. 

fiimdiki projenin “öteki”sinin
Türkler olaca¤›n› ise 1941-1945 ara-
s› Nazi Gençlik Örgütü üyesi olan
ve  Papa seçilince ‹.S. 575 y›l›nda
yaflam›fl bulunup Avrupa’da Türk
düflmanl›¤›n› bafllatan ilk ruhban
olan 1.Benediktten esinlenerek16.
Benedikt ad›n› alan Kardinal Rat-
zinger ilan etmifltir. Avrupan›n an-
cak greko-latin hristiyan kültürün-
ce tan›mlanabilece¤ini söyleyen de
ayn› zatt›r. Bu sav›, referanslar›na
ra¤men inand›r›c› bulmayanlar di-
¤er 14 Benedictin neden bu ismi
ald›klar›n› ve al›r almaz neler yap-
t›klar›n› araflt›rabilirler. Bu tarih
araflt›rmas›n› zahmetli bulanlar ve
Avrupa Birli¤inin merkezini Stras-
bourg sananlar  için  ise almafl›k
bir araflt›rma konusu , geçti¤imiz
y›l içerisinde Türkiye AB iliflkileri
için kritik önemde bir belgeyi Tür-
kiye Cumhuriyetinin  Baflbakan› ve
D›fliflleri bakan›n›n neden Bonn,
Paris ya da Strasbourg’da de¤il de
Vatikanda imzalad›klar› olabilir. 

Yard. Doç. Dr. 

Ahmet Haluk Atalay
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Türkiye-AB iliflkilerinin neresindeyiz?

Türkiyeli bir Avrupa'n›n m› 

yoksa Türkiyesiz bir 

Avrupa'n›n m› daha  

güçlü olaca¤› tam üyelik 

sürecinde belirleyici 

olacakt›r.

ürkiye, Avrupa Birli¤i’nin en eski
ortak üyesidir. Yasal dayana¤› 1963
Ankara Antlaflmas› olan ortakl›k
iliflkisi çerçevesinde, 1996 y›l›nda
taraflar aras›nda Gümrük Birli¤i te-
sis edilmifltir. Gümrük Birli¤i, Türki-
ye ve Avrupa Birli¤i aras›nda yafla-
nan tüm siyasi belirsizlikler ve istik-
rars›zl›klara ra¤men, ekonomik ilifl-
kileri güçlendirmifltir. 

Türkiye, Avrupa Birli¤i’ne tam
üyelik sürecine kabul edilme anla-
m›n› tafl›yan aday ülke statüsünü,
Aral›k 1999’da Helsinki’de gerçek-
leflmifl olan Devlet ve Hükümet
Baflkanlar› Zirvesi’nde al›nm›fl olan
ilke kararlar› sonucunda elde et-
mifltir. 2000 y›l›ndan itibaren, Avru-
pa Birli¤i’ne tam üyelik kriterleri
olarak tan›mlanan Kopenhag Kri-
terleri’ni sa¤lamaya yönelik uyum
programlar›na h›z veren Türkiye, 3
Ekim 2005 tarihinde tam üyelik
müzakerelerine bafllam›flt›r. 

Tam üyelik müzakere sürecinde

bir y›l› geride b›rakan Türkiye, acaba
müzakere sürecinde nerede? Müza-
kere sürecinde kat edilen mesafe ne
kadar? Türkiye, 3 Ekim 2005 tarihin-
de müzakere sürecinin ön prosedü-
rü olan tarama sürecine girmifltir. Ta-
rama sürecinde, müzakerelere konu

olan 35 müktesebat bafll›¤› gözden
geçirilmekte ve farkl›l›klar saptan-
maktad›r. Tarama sürecinin amac›,
müzakere sürecini h›zland›rmakt›r.

Türkiye, 9 Ekim 2006 tarihi itiba-
riyle 35 müktesebat bafll›¤›n›n
30’unda tan›t›c› tarama ve ayr›nt›l›
tarama süreçlerini tamamlam›flt›r.
9-10 Ekim 2006
tarihlerinde “Böl-
gesel Politika ve
Yap›sal Araçlar›n
Koordinasyonu”
isimli müktesebat
bafll›¤›nda; 11-13
Ekim 2006 tarihlerinde ise “Yarg›
ve Temel Haklar” isimli müktesebat
bafll›¤›nda ayr›nt›l› tarama süreçleri
tamamlanacakt›r. “Mali ve Bütçesel
Hükümler”, “Kurumlar” ve “Di¤er
Konular” isimli müktesebat bafll›k-
lar›nda ise henüz tan›t›c› tarama
süreçleri bile bafllamam›flt›r. 

Tan›t›c› tarama ve ayr›nt›l› tara-
ma süreçlerini takiben fiili müzake-

releri tamamlanm›fl olan tek mük-
tesebat bafll›¤›, “Bilim ve Araflt›r-
ma” d›r. Sözkonusu müktesebat
bafll›¤›nda fiili müzakereler 12 Ha-
ziran 2006 tarihinde bafllat›lm›fl ve
ayn› tarihte tamamlanm›flt›r. 

Fiili müzakerelerin h›zl› ve sorun-
suz bir flekilde tamamlanm›fl olma-

s›n›, Avrupa Bir-
li¤i programlar›-
na ve ajanslar›-
na kat›l›m›n,
müzakere süre-
cine yapt›¤›
olumlu bir katk›

olarak de¤erlendirmek gerekir.
Bilindi¤i gibi Türkiye, aday ülke

s›fat›yla Avrupa Birli¤i’nin 6. Çerçe-
ve Program›’na dahil olmufltur. Zor-
lu geçecek ve uzun sürecek olan
müzakere sürecini h›zland›rabilme-
nin yollar›ndan biri, bu gibi Avrupa
Birli¤i programlar› arac›l›¤›yla bi-
reysel, kurumsal ve toplumsal iflbir-
li¤ini güçlendirmek olmal›d›r. 

Yard. Doç.Dr. Elif Da¤demir

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ ARAfiTIRMA 
UYGULAMA VE DÖKÜMANTASYON
MERKEZ‹ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Nadir Su¤ur

EDEB‹YAT FAKÜLTES‹
SOSYOLOJ‹  BÖLÜMÜ BAfiKANI

Fiili müzakereleri 

tamamlanm›fl olan tek 

müktesebat bafll›¤›, 

“Bilim ve Araflt›rma” d›r. 

fiimdiki Avrupa birli¤i, 

yani Avrupan›n bir 

post-modern imparatorluk 

olma projesi pek çok 

unsuru, de¤iflen sosyo 

ekonomik arka plana 

ra¤men hep ayn› kalan , 

tarihteki onlarca 

benzerinden yaln›zca biridir. 
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Cumhuriyetin gurur dolu 83 y›l›
Cumhuriyetimizin 83’üncü kuru-

lufl y›ldönümü, Eskiflehir’de de bü-
yük coflkuyla kutland›. Cumhuriyet
Bayram› dolay›s›yla düzenlenen tö-
renlere Eskiflehirliler büyük ilgi göste-
rirken, binlerce kifli bayram sevincini
hep birlikte yaflad›. Törenlerde Ana-
dolu Üniversitesi’ni Rektör Vekili
Prof. Dr. Nezih Varcan temsil etti.

Törenlerin ilk bölümünde Eskifle-
hir Valisi Kadir Çal›fl›c›, 1. Taktik Hava
Kuvvet i Komutan›. Hv. Pl. Korg. Bil-
gin Balanl› ve Büyükflehir Belediye
Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen
ile birlikte valilik makam›nda kutla-
malar› kabul etti. 

Daha sonra Atatürk Bulvar›’nda
yap›lan resmi geçit törenine, ilk ve or-
taö¤retim ö¤rencilerinin yan› s›ra ga-
zi dernekleri, izci gruplar›, askeri bir-
likler, polis k›tas›, Gençlik ve Spor ‹l

Müdürlü¤ü sporcular› ile  meslek
odalar› kat›ld›. Beden E¤itimi Yükse-
kokulu ö¤rencileri de geçitte üniver-
sitemiz ö¤rencileri ad›na yer ald›. 

Törende bir konuflma yapan Vali
Kadir Çal›fl›c›, “‹mparatorlu¤un külle-
ri üzerine kurulan genç Türkiye Cum-
huriyeti, bugün muas›r medeniyet
ölçülerini yakalam›fl, modern, ça¤-
dafl ve h›zl› kalk›nan bir ülke duru-
mundad›r. Büyük Atatürk’ün kurdu-
¤u Türkiye Cumhuriyeti, bugün 75
milyona yaklaflan nüfusu ile dünya-
n›n ve bölgesinin en kudretli devletle-
rinden birisidir” dedi.

Çal›fl›c›, gençlerin hiçbir zaman
ümitsizli¤e ve karamsarl›¤a kap›lma-
malar› gerekti¤ini belirterek, “Sizlere
düflen en önemli görev, Ata emaneti
olan Türkiye Cumhuriyeti’ni koru-
mak ve y›lmadan çok çal›flarak dün-
yan›n en güçlü varl›¤› haline getir-
mektir. Unutmay›n›z ki, bugün her

ülkenin problemleri, s›k›nt›lar›,dar-
bo¤azlar› vard›r. Bizdeki bu s›k›nt›lar,
biliniz ki muhteflem gelece¤imizin
do¤um sanc›lar›d›r” diye konufltu.

Konuflmalar ve fliirlerin ard›ndan
törene kat›lanlar hep birlikte ‹stiklal
Marfl›’n› seslendirdi. 1. Taktik Hava
Kuvveti Komutanl›¤› Bandosu eflli-
¤inde yap›lan resmi geçit ise adeta
nefesleri kesti. Resmi geçit son-
ras›nda törene kat›lanlar 10’un-
cu Y›l Marfl›’n› okudu.

Vali Kadir Çal›fl›c› taraf›ndan
verilen Cumhuriyet Bayram› Re-
sepsiyonu da 29 Ekim akflam›
Anemon Otel’de gerçekleflti.
Resepsiyona, askeri ve mülki
yetkililerin yan› s›ra Eskifle-
hir’in ifl, sanat ve bas›n
dünyas›ndan çok say›da
davetli kat›ld›. Resepsiyon,
düzenlenen havai fiflek
gösterisi ile sona erdi. 

Törenler kapsam›nda, belediyeler
taraf›ndan düzenlenen konserler
dinleyicilere e¤lenceli saatler yaflat›r-
ken, havai fiflek gösterileri  de adeta
görsel bir flölen sundu.  29 Ekim gü-
nü gerçeklefltirilen Cumhuriyet Yürü-
yüflü ise binlerce Eskiflehirliyi bir
araya getirdi.

Ayçin GELİR

Eskiflehir, 30 Ekim- 2 Kas›m gün-
leri aras›nda, 4’üncüsü düzenlenen
E¤itim Kurultay›’na ev sahipli¤i
yapt›. Cumhurbaflkan› Ahmet Nec-
det Sezer’in efli Semra Sezer taraf›n-
dan befl y›l önce bafllat›lan “Ulusal
E¤itime Destek Kampanyas›” çerçe-
vesinde her y›l bir ilde düzenlenen
kurultaya 61 ilden gelen vali eflleri
ile 80’den fazla kursiyer, yöneticiler,
ö¤retmenler ve ö¤renciler kat›ld›. 

Aç›l›fl AKM’de

Kurultay›n aç›l›fl töreni Semra Se-
zer’in de kat›l›m›yla 31 Ekim günü
üniversitemiz Atatürk Kültür ve Sa-
nat Merkezi’nde yap›ld›. 

Aç›l›flta bir konuflma yapan Sem-
ra Sezer, özellikle kad›nlar›n ve
genç k›zlar›n yaflam boyu e¤itimine
destek vermeyi amaçlayan Ulusal
E¤itime Destek Kampanyas› çerçe-
vesinde ülke genelinde 300 bin 741
kurs aç›ld›¤›n› söyledi. 

Sezer,  ''Okuma-yazma, toplum-
sal-kültürel bilgilendirme, beceri
ve meslek kazand›rma kurslar›nda
5 y›l içinde toplam 6 milyon 509
bin 408 yurttafl›m›z e¤itim gördü''
dedi. E¤itime verilen deste¤in, ya-
p›lan yat›r›mlar›n ülkemizin gele-
ce¤ine yap›lan yat›r›m oldu¤unu
vurgulayan Semra Sezer, en büyük
isteklerinin, kad›n-erkek tüm yurt-
tafllar›n ça¤dafl e¤itim olanaklar›n-
dan yararlanarak yetiflmeleri  ol-
du¤unu kaydetti.  Sezer, “Çeflitli
nedenlerle e¤itim olana¤› bulama-
yan yurttafllar›m›za okuma-yaza-
ma ö¤retilmesi, bunu izleyen afla-
malarda meslek kazand›r›lmas›,
üretkenliklerinin ve yarat›c›l›klar›-
n›n yaflamlar›n› yeniden biçimlen-
dirmesine olanak sa¤lamas›, temel
önceliklerimizden biri olarak alg›-
lanmal›d›r” diye konufltu. 

Kampanyaya destek ça¤r›s›

Semra Sezer, ‹stanbul, ‹zmir ve
Antalya'da gerçeklefltirilen e¤itim
kurultaylar›n›n ard›ndan Eskifle-
hir'de, e¤itime yürekten destek ve-
ren, bilgisizli¤e ve e¤itimsizli¤e kar-
fl› gönüllü savafl›mlar›yla ayd›nlan-
ma çabalar›na katk›da bulunanlar-
la bir arada olmaktan mutluluk
duydu¤unu söyledi. 

Sezer, Türkiye'nin gelece¤ine
katk›da bulunmak isteyen herke-
si, Ulusal E¤itime Destek Kam-
panyas›'na destek vermeye, des-
tek verenleri ise daha çok çal›fl-
maya davet etti. 

Bilgisayar›n önemi

Eskiflehir Valisi Kadir Çal›fl›c› da
Eskiflehir’in Türkiye’deki birçok ilk-
te ad›n›n bulundu¤unu vurgulaya-

rak, 4’üncü E¤itim Kurultay›’n›n Es-
kiflehir de yap›lmas›ndan kendisi
ve Eskiflehir halk› ad›na gurur duy-
du¤unu söyledi. 

Büyükflehir Belediye Baflkan› Y›l-
maz Büyükerflen ise herkesin bilgi-
sayar kullan›may› mutlaka ö¤ren-
mesi gerekti¤ine dikkat çekti. Bilgi-
sayar kullan›m›n›n, bilgiyi gelecek
kuflaklara aktarmak için flart oldu-
¤unu ifade eden Büyükerflen, Eski-
flehir Kad›n Platformu’na seslene-
rek, “Okuma-yazma ö¤retti¤iniz ha-
n›mlara art›k bilgisayar ö¤retin” di-
yerek, e¤itim merkezini bu amaçla
kullan›ma açaca¤›n› söyledi. Ulusal
E¤itime Destek Kampanyas›’n›n il
koordinatörlü¤ünü yapan Eskiflehir
Valisi Kadir Çal›fl›c›’n›n efli fiükriye
Çal›fl›c› da Eskiflehir’in e¤itimde
model il olmay› hedefledi¤ini belir-
terek, kampanya sayesinde birçok
insan›n okuma-yazma ö¤rendi¤ini
ifade etti.

Çeflitli etkinlikler

Semra Sezer, aç›l›fl töreninin ar-
d›ndan Olgunlaflma Enstitüsü ö¤-
rencileri ve kursiyerleri taraf›ndan
Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi'nde
izlenime sunulan el sanatlar› sergi-
sinin aç›l›fl›n› yapt›.

Sezer, 2 Kas›m Perflembe günü
Devlet Konservatuvar› Müzik Bölü-
mü’nü ziyaret etti. Yayl› Çalg›lar Ya-
p›m Bölümü taraf›ndan Sezer’e bir
keman hediye edilirken bir de din-
leti gerçeklefltirildi. 

Kurultay kapsam›nda Kurultay
Komisyonu’nun çal›flmalar› yan›n-
da Cumhuriyet Kad›nlar› Giysi ve
Foto¤raf Sergisi, Anadolu Üniversi-
tesi Halk Danslar› Toplulu¤u’nun
gösterileri, Eskiflehir’de çeflitli ziya-
retler ve tiyatro gibi çeflitli etkinlik-
ler yer ald›.

6 milyondan fazla yurttafla e¤itim
4’üncü E¤itim Kurultay›’n›n aç›l›fl töreninde konuflan Semra Sezer,  Ulusal E¤itime Destek Kampanyas› çerçe-
vesinde befl y›l içinde 300 binden fazla kurs aç›ld›¤›n› ve 6 milyondan fazla yurttafl›n e¤itim ald›¤›n› söyledi.

Kurultay kat›l›mc›lar›, 31 Ekim günü Yediler Park›’ndan Vilayet Meydan›’na
kadar yürüyerek Atatürk An›t›’na çelenk koydu.

Anadolu Üniversitesi'nin 2006-
2007 ö¤retim döneminde seçmeli
dersler bünyesine katt›¤› Toplum-
sal Hizmet Uygulamalar› dersi
kapsam›nda Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü ö¤rencileri, Tür-
kiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›'nda
gönüllü hizmette bulunuyor. 

Vakf›n, Eskiflehir Atatürk E¤itim
Park›’nda görev yapan ö¤renciler
Toplumsal Hizmet Uygulamalar›
dersinin yaln›zca kredi için al›n-
mamas› gerekti¤ini belirterek, bu
tür etkinliklere ders d›fl›nda da ka-
t›l›m›n önem tafl›d›¤›n› kaydetti.
Sosyoloji Bölümü 3’üncü s›n›f
ö¤rencilerinden Gökhan Sefe-
ro¤lu, haftada iki saatini TEGV'e
ay›rd›¤›n› söyledi. 

Gülsine Öktem ise e¤itime
katk›da bulunmak istemesinin
yan› s›ra  bu hizmetin kendisi
için de büyük bir deneyim ola-
ca¤›n› söyledi.

Atatürk E¤itim Park› Yönetici-
si Didem Ayd›nmakina Kaba ise,
TEGV'de gönüllü profilinin yüz-
de 85'ini üniversite ö¤rencileri-
nin oluflturdu¤unun ifade ede-
rek, Anadolu Üniversitesi ö¤ren-
cilerinin Toplumsal Hizmet Uy-
gulamalar› dersi kapsam›nda
Anadolu Üniversitesi ö¤rencileri-
nin TEGV'de gönüllü hizmette
bulunmalar›n›n çok önemli ol-
du¤unu söyledi.

Eskiflehir ‹l Nüfus ve Vatan-
dafll›k Müdürü Süleyman Sara-
ço¤lu, TVA’da yay›nlanan Genifl
Aç› adl› programa konuk oldu
ve Doç Dr. Ali Murat Vural’›n so-
rular›n› yan›tlad›.

Saraço¤lu programda, MER-
N‹S projesi, Kimlik Paylafl›m Sis-
temi ve Adrese Dayal› Nüfus
Kay›t Sistemi gibi yenilikler
hakk›nda bilgi verdi. 

Süleyman Saraço¤lu MERN‹S
Projesi’nin Türkiye Cumhuriye-
ti’nin tüm vatandafllar›n›n kim-
lik bilgilerinin elektronik orta-
ma aktar›lmas›n›, bilgilerde
meydana gelen de¤iflikliklerin
923 merkezden anl›k olarak
güncellenmesini ve bir a¤ üze-
rinden güvenle paylafl›m›n›
sa¤lad›¤›n› söyledi. Saraço¤lu,
projenin dünyada ilk e-evlet
projelerinden oldu¤unu belirte-
rek, Avrupa’daki di¤er projelere
de ilham kayna¤› oldu¤unu
kaydetti. 

Süleyman Saraço¤lu, siste-
min bürokrasiyi azalt›c›, devlet-
le vatandafl› yak›nlaflt›r›c› bir ifl-
lev de görece¤ini ifade etti.

Sosyoloji
ö¤rencileri
TEGV’de
bulufltu

MERN‹S ile
ifllemler 
daha kolay
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E¤itim Fakültesi
ö¤retim üyesi Yard.
Doç. Dr. K›ymet Sel-
vi’nin yapt›¤› arafl-
t›rmaya göre, Milli

E¤itim Bakanl›¤› ta-
raf›ndan ilkö¤-

retim prog-
ramlar›nda
yap›lan de¤i-

fliklikler ko-
nusunda ö¤-

retmenlere yeterli bilgi verilme-
mesi, ö¤retim esnas›nda birçok
sorun yarat›yor. 

“‹lkö¤retim Okulu Ö¤retmenle-
rinin Gelifltirme Yeterlikleri” bafl-
l›kl› araflt›rmaya göre, e¤itimde
reform çal›flmalar›n›n etkili olma-
s› ve program gelifltirme süreci-
nin devam ettirilmesi için ö¤ret-
menlerin hizmet öncesi ve hizme-
tiçi e¤itimlerinin yeniden plan-
lanmas› gerekiyor. Araflt›rma so-
nuçlar› ö¤retmenlerin, 1 ila 5. s›-
n›f düzeyinde ülke genelinde uy-
gulamaya konulan ilkö¤retim
programlar›n›n uygulanmas› s›ra-
s›nda bir tak›m sorunlar yaflad›¤›-
n› ortaya koyuyor. Bu sorunlar›n
temelinde ise s›n›f ö¤retmenleri-
nin program gelifltirme konusun-
daki eksiklikleri yat›yor. 

Araflt›rma sonucu da, ö¤retmen-
lerin ilkö¤retim  program›n› anla-
yamad›klar›n›, karmafl›k buldukla-
r›n› ve program gelifltirme konu-
sunda kendilerini yeterli hissetme-
diklerini ortaya koyuyor. K›ymet
Selvi, “Ö¤retmenler ayr›ca, prog-
ram plan›n›n karmafl›k olmas›,
programla ilgili pilot çal›flmalar›n
yetersiz olmas›, uygulama ile ilgili
uzman deste¤i al›namamas›, prog-
ram uygulamalar› için zaman›n
yetersiz olmas›, s›n›flar›n kalabal›k
olmas›, ö¤retmen ve ö¤renci için
kitap ve materyallerin ve teknoloji-
nin eksik olmas› gibi sorunlara
vurgu yap›yorlar” diyor.

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakül-
tesi ö¤retim üyesi Yard. Doç. Dr. Se-
rap Benligiray’›n yapt›¤› bir çal›fl-
maya göre Türkiye’de bilgi teknolo-
jileri sektöründe faaliyet gösteren
iflletmelerin ço¤unda yöneticiler,
e¤itime harcanan paralar›n bofla
gitti¤ini, gereksiz masraf oldu¤unu
ve kârlar üzerinde olumlu bir etki
yapmad›¤›n› düflünüyor. 

Benligiray çal›flmas›nda, Türki-
ye’deki bilgi teknolojileri iflletmele-
rininin e¤itime ay›rd›klar› kayna¤›,
sunduklar› personel say›s›n› ve e¤i-
tim faaliyetlerinde etkilili¤i art›r-
mak için yapt›klar› uygulamalar›
ele al›yor. Araflt›rmaya kat›lan 44
biliflim teknolojisi iflletmesinden el-
de edilen bulgular  incelendi¤inde
bu sektörde e¤itimle ilgili faaliyetle-
re önem verilmedi¤i ve e¤itime za-
man ayr›lmad›¤› ortaya ç›k›yor.

Benligiray’a göre araflt›rmaya
kat›lan iflletmeler belirli konularda
hedeflerini ve stratejilerini belirle-
mifl olmalar›na karfl›n, sektörel e¤i-
tim alan›nda ayn› davran›fl› göster-
miyor. Araflt›rma ayr›ca, flirketlerin
hizmet içi e¤itime yeterli kayna¤›
ve zaman› ay›rmad›¤›n› ayr›ca çal›-
flanlar›n geliflimlerini kendi olanak-
lar›yla gerçeklefltirmelerini bekle-
diklerini ortaya koyuyor. 

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Dergisi’nde yay›nlanan çal›fl-
man›n sonuçlar›na göre bu sektör-
deki flirketlerde tasarruf söz konu-
su oldu¤unda genellikle akla ilk ge-
len e¤itim harcamalar› oluyor.  

Şeyda DALGIÇ

Yard. Doç. Dr. Serap Benligiray

Anadolu Üniversitesi'nde Ra-
mazan Bayram› için düzenlenen
bayramlaflma töreni 19 Ekim Per-
flembe günü Atatürk Kültür ve Sa-

nat Merkezi fuayesinde  gerçeklefl-
tirildi. Törene, Rektör Prof. Dr. Fev-
zi Sürmeli, Rektör Yard›mc›lar›
Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan, Prof.

Dr. Nüvit Gerek, Prof. Dr. Nezih Var-
can ve Prof. Dr Ali Ekrem Özkul
Anadolu Üniversitesi mensuplar›-
n›n bayram›n› kutlad›.

Üniversitemiz bayramlaflt›

‘De¤ifliklikler
konusunda 
ö¤retmenlere
yeterli bilgi 
verilmiyor’

Yard. Doç. Dr.
K›ymet Selvi

TVA’da yay›nlanan
Genifl Aç› adl› prog-
rama konuk olarak
kat›lan Turizm ve
Otel ‹flletmecili¤i

Yüksekokulu ö¤retim
üyesi Prof. Dr.

‹rfan Ar›-
kan, Eski-
fl e h i r ’ d e
t u r i z m
sektörü-

nün geliflmesi için baz› koflullar›n
sa¤lanmas› gerekti¤ini ifade ede-
rek,  bunlar›n bafl›nda yerel halk›n
turizme kat›l›m›n›n geldi¤ini söy-
ledi. Eskiflehir’in turizm aç›s›ndan
önemli bir potansiyele sahip oldu-
¤unu belirten Prof. Dr. Ar›kan,
özellikle Lületafl› gibi eflsiz bir ma-
dene sahip olan Eskiflehir’de  ilçe-
lerin ve Odunpazar› semtindeki
potansiyelin önemine dikkat çek-
ti. Odunpazar› evlerinin turizme

aç›lmas› gerekti¤ini söyleyen Ar›-
kan, bu semtte bir sanat soka¤›
yarat›labilece¤ini söyledi. 

Ar›kan, ulafl›m aç›s›ndan Eskifle-
hir’in bir kavflak noktas› üzerinde
oldu¤unu ve bu durumun kentin
yarar›na kullan›lmas› gerekti¤ini
vurgulad›. Dünyada, turizm anla-
y›fl›n›n de¤iflti¤ine iflaret eden
Prof. Dr. Ar›kan, küçük otellerin
iyilefltirilmesi ve say›lar›n›n artt›-
r›lmas› gerekti¤ini kaydetti. 

‘Eskiflehir turizmde ata¤a kalkmal›’

‹ndeks ‹çerik ve ‹letiflim Da-
n›flmanl›k taraf›ndan 10’uncusu
düzenlenecek olan ‘‹ndeks Yöne-
tim ve Strateji Yar›flmas›’ bu y›l
medya sektörünü ele al›yor. Ya-
r›flmaya üniversitelerin üçüncü
ve dördüncü s›n›f ö¤rencileriyle,
ifl hayat›nda en fazla befl y›l de-
neyimi olan genç profesyoneller
kat›labilecek. Yar›flma sonunda
dereceye giren ö¤renciler, Türki-
ye’nin önde gelen flirketlerinde
staj yapma, profesyoneller de çe-
flitli e¤itim programlar›na kat›l-
ma hakk› elde edecek.  
Tamamen online olarak yürütü-
len yar›flmaya baflvurular 6 Ka-
s›m 2006 Pazartesi günü baflla-
yacak ve 8 Ocak 2007’de sona
erecek. Yar›flmaya kat›lmak iste-
yen adaylar›n www.indeksileti-
sim.com adresine  girmesi ve si-
tede yer alan yar›flma imaj›ndan
yar›flma web sitesine ulaflmas›
gerekiyor.

Strateji
yar›flmas›nda
konu medya

Guantanamo
Yolu Sinema
Anadolu’da

Sinema Anadolu’da bu haf-
ta Michael Winterbottom ve
Mat Whitecross’un yönetmenli-
¤ini yapt›¤› Guantanamo Yolu
(The Road to Guantanamo) izle-
yicilerle buluflacak. Drama tü-
ründeki film, 10 Eylül 2001’de
‹ngiltere’deki evlerinden ayr›lan
Pakistan as›ll› ‹ngiliz vatandafl›
üç Müslüman genç Ruhel, fiefik
ve As›f’›n öyküsünü aktar›yor.
Yolculuklar›n›n tek amac›,  an-
nesinin seçti¤i k›zla evlenecek
olan As›f’›n dü¤ününe kat›lmak
olan filmde, üç arkadafl Pakis-
tan'da namaz k›ld›klar› camide-
ki vaazdan etkilenip insani yar-
d›mda bulunmak üzere Afga-
nistan’a geçerler. Guantanamo
Yolu (The Road to Guantanamo)
7- 8- 9 Kas›m günlerinde 18:45,
10 Kas›m tarihinde 12:15 ile
18:45 ve 11 Kas›m’da ise 14:15
saatlerinde Sinema Anadolu’da
izlenebilecek.Anadolu Üniversitesi'nin, karo

üretimi yapan bir firmayla ger-
çeklefltirdi¤i ortak proje, seramik
karo üretiminde aç›¤a ç›kan at›k-
lar›n,  ürünün özelli¤i bozulma-
dan, belli yüzdelere kadar  tekrar
kullan›lmas›na olanak tan›yor. 

Çal›flmay› Termal Seramik Sa-
nayi Ldt. fiirketi’nden  Burcu Ka-
yac› ve  Kaan Kayac› ile birlikte
yürüten Malzeme Bilimi ve Mü-
hendisli¤i Bölümü ö¤retim üyesi
Yard. Doç. Dr. Alpagut Kara, at›k
maddelerin geri dönüflümünün
sa¤lanmas›n›n, üretimde kaliteyi
düflürmeden maliyeti azaltmak
ve mevcut üreticilerle dünya pa-
zar›nda rekabet edebilmek aç›-

s›ndan  büyük önem tafl›d›¤›n›
söyledi. 

Son y›llarda at›klar›n gelenek-
sel seramik sektöründe endüstri-
yel anlamda kullan›m› üzerine
yo¤un çal›flmalar yap›ld›¤›n› be-
lirten Kara, Türkiye'nin seramik
karo üretiminde, Avrupa’da
üçüncü, dünyada ise beflinci s›ra-
da yer ald›¤›n› kaydetti. Kara, “Se-
ramik karo üretimi alan›ndaki
ço¤u iflletme Eskiflehir ve civar›n-
da yer al›yor. Bu aç›dan Malzeme
Bilimi ve Mühendisli¤i Bölü-
mü’nün uzun zamand›r bu sek-
törle yak›n iliflkisi bulunuyor. Bu
iliflki paralelinde biz sektöre da-
ha fazla hizmet etmek ve ürettik-

leri ürünün kalitesini yükseltip
maliyetini düflürmek anlam›nda
bilimsel çal›flmalar gerçeklefltiri-
yoruz. Geliflen ekonomimize  ve
globalleflen dünyaya bakt›¤›m›z-
da bizim kalite ve maliyetler an-
lam›nda di¤erleriyle rekabet ede-
bilir durumda olmam›z gereki-
yor. O nedenle bu çal›flma büyük
önem tafl›yor” dedi.

“Seramik Karo Üretimi Esna-
s›nda S›rlama ve Presleme Hatla-
r›ndan Aç›¤a Ç›kan Çamurun Yer
ve Duvar Karosu Reçetelerinde
Kullan›lmas›” adl› çal›flma A¤us-
tos ay›nda Amerika Birleflik Dev-
letleri’nde düzenlenen bir konfe-
ransta da tan›t›ld›.

Karo at›klar› yeniden kullan›lacak

Türkiye, bilgi teknolojileri
e¤itiminde s›n›fta kald›



■ Ertem E¤ilmez ve Kemal Sunal
ile çevirdi¤iniz filmler ve canland›r-
d›¤›n›z karakterler seyircinin haf›-
zas›na kaz›nd›. O günlerden bu ya-
na Yeflilçam’›n komedi filmlerinde
ne de¤iflti? 

Çok esasl› bir flekilde izledi¤imi
söyleyemem. Zaten bu seyretti¤i-
niz fleyler otuz y›l önce olan film-
ler. Sinema iflleri bittikten sonra
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlü-
¤ü, Dil Tarih Co¤rafya Fakülte-
si’nde ö¤retmenlik, burada da ti-
yatro bölümünde baflkanl›k yap-
t›m. Ard›ndan Eskiflehir Belediye
Tiyatrosu’nda da dört befl y›l ka-
dar genel sanat yönetmenli¤i yap-
t›m. Sonra onu da b›rakt›m, ama
derslerimi b›rakmad›m. Geçen y›l
da yine Büyükflehir Belediyesi Ti-
yatrosu Kültür Merkezi’nde Kuvai
Milliye’yi yönettim.
■ Uzun y›llard›r üniversitemiz
Devlet Konservatuvar›’nda e¤it-
menlik yap›yorsunuz. Konservatu-
ar›m›zda verilen sahne sanatlar›
e¤itiminin Türkiye’deki yeri sizce
ne durumda? 

Övünmek gibi olmas›n ama çok
iyi bir durumda. Bence Türki-
ye’nin en iyi çal›flan okulu diyebi-
liriz. O bak›mdan onurla söylüyo-
ruz bunu. 
■ Ö¤rencilerin Anadolu Üniversite-
si Devlet Konservatuar›n› seçmele-
rindeki en büyük neden sizce nedir? 

Simdi biraz daha geçmiflten
bafllamak laz›m. Eskiflehir sanata
ve tiyatroya çok ilgi duyan bir
kent. Bu kentte ben 62 y›l›nda
çal›flmalara bafllad›m Belediye Ti-
yatrosu’nda sanat yönetmeni ola-
rak. O zaman Y›lmaz Büyükerflen
asistand›. O zamanlar üniversite
yoktu, akademiydi. Çeflitli oyunla-
r› yönettim, sonra tekrar devlet ti-
yatrosuna döndüm. Eskiflehir ti-

yatrosu o zaman bile müthifl bir
seyirci gücüne sahipti. Hem çok
kaliteli hem de say›ca fazlayd›. Bu
özelli¤ini hiç kaybetmedi, hala öy-
le. Belediye tiyatrosu olsun, üni-
versite tiyatrosu olsun. 
■ Üniversitemizin tiyat-
rosu Tiyatro
Anadolu’yu
nas›l buluyor-
sunuz?

Türkiye’de
üniversite
tiyatrosu
olarak tek ti-
yatro. Onu da biz bafllatt›k. Bafl-
latma onuru bize aittir. ‹lk oyunu-
muzun ad› da ‘Ben Anadolu’ydu’.
Güzel seçimdi. Hala bu ilkelerin
›fl›¤›nda devam ediyor. Tiyatro
Anadolu’nun y›lda otuz bin seyir-
cisi var. 
■ Eskiflehir’de tan›flman›z 40 y›l
önceye rastl›yor. Yap›lan çal›flmalar 

aç›s›ndan geçmiflle bugünü k›

yaslayabilir misiniz?
Bence müthifl bir fark var. O za-

man iyiydi, flimdi çok çok iyi.
Abartm›yorum Eskiflehir, Ankara
ve ‹stanbul’dan daha modern bir
flehir. Bunun içinde yaflayanlar bi-
liyor. Sanat› ve kültürü de öyle. Bu-
na paralel gidiyor. 

Tiyatroyu k›sa bir süre b›rak›p si-
nemaya geçmem arkadafl›m Kar-
tal Tibet’in etkisiyle olmufltur.
Onun iste¤iyle ben Arzu Filme, Er-
tem E¤ilmez’e götürüldüm. Ama
as›l amac›m›z, Kartal’la birlikte bü-
tün önemli firmalar ve önemli yö-
netmenlerle birer birer asistan ola-
rak çal›fl›p sinemay› ö¤renmekti.
Ama Ertem E¤ilmez ve Arzu
Film’le çal›fl›nca öyle bir fley oldu
ki, baflka hiçbir f›rmaya girmedik.  

O zaman ki kadro bir filmi kendi
aras›nda 3 ay 4 ay oturur çal›fl›rd›,
laflard›. Mesele tretman› yazmakt›.
Çünkü tretman› yazd›k m› bizim
için her fley bitmifl demekti. 

Ayr›ca film mesela 2 bin 500
metre ise bunun 1000 metresini
Ertem E¤ilmez çekerdi. Filmin ka-
lan›n› da ben, Kartal, Yavuz Tur-
gul, Metin Akp›nar, falan çekerdik.
Ama  kim çekse, ayn› film ç›kar›r-
d›. çünkü beynimize kaz›nm›flt›.
Onun için bütün film kafada olur-
du. Bu da tretman aflamas›nda
olurdu. O yüzden de herkesten
daha fazla ve uzun çal›fl›rd›k. 
■ O dönemde sizi etkileyen bir
an›n›z› bizimle paylaflabilir misiniz?  

Bir çok an›m var asl›nda. Önce
senarist olarak bafllad›m, Sad›k
fiendil diye bir ustayla birlikte.
Sonra birden bire bana Hababam
S›n›f›’nda rol vermeyi düflünmüfl-
ler. Çünkü oyunculu¤umda vard›
tiyatrocuyum. ‹lk sahneyi çektik.
O sahnede çok parlak bir sahne
de¤ildi. Oyuncunun gösterebilece-
¤i çok bir fley yoktu. Sonra Ertem
E¤ilmez geldi. ‘Bak oyunculuk
baflka bir fley, sen hep kameran›n
arkas›nda  kal’ dedi. ‹kinci sahne-
ye geçti¤imizde, ki bildi¤iniz gibi

o çok  verimli bir sahneydi. Baflla-
d›k çal›flmaya. Sonra herkes be-
nim oyunculu¤umu da kabul etti.
Her filmde çeflitli roller ald›m. 
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TÜYAP  VE  
DÜfiÜNDÜRDÜKLER‹…
Y›lard›r TÜYAP taraf›ndan ‹stan-

bul’da düzenlenen kitap fuar›, bu y›l
25.yaflgününü kutluyor.

Yay›nc›l›¤› ve kitaplar› konu alan
bir organizasyon için çeyrek yüzy›l,
özellikle ülkemizin bir çok aç›dan
gelgitli atmosferi göz önünde tutul-
du¤unda, önemli bir baflar›y› simge-
leyen, kendisiyle övünülmesi gere-
ken bir gösterge. Bu çapta bir kitap
fuar›n›n yirmi beflinci y›l›na ulaflabil-
mifl  olmas›na karfl›l›k, ayn› ülkedeki
okuma ve kitap sat›n alma ortalama-
lar›n›n hâlâ dünyan›n ilerlemifl ülke-
lerindeki ortalamalar›n çok alt›nda
kalmas› ise, biraz yukar›dakinin tam
tersine, çok korkutucu bir gösterge.

Her toplumda okuma oran› ile ‘dü-
flünen insan’ oran›n›n birbirine koflut
olmas›, baflka deyiflle ancak okur sa-
y›s› belli bir çizginin üzerinde olan
ülkelerin düflünce ve bilgi üretebilen
ülkeler toplulu¤unda yer alabilmesi,
san›r›m bu göstergenin korkutuculu-
¤unu tüm ç›plakl›¤› ile gözler önüne
sermeye yeterlidir.

Karamsarl›k ile gerçekçilik, birbi-
rinden çok farkl› iki tutumdur. Her-
hangi bir konuda karamsarl›¤a sapla-
n›p kalmak, önümüze bundan böyle
o konuya de¤gin herhangi bir çaba
harcamay› kesinlikle engelleyen bir
duvar dikmekle eflanlaml›d›r. Öte
yandan, s›rf karamsarl›ktan kaçal›m
diye gerçekleri tüm boyutlar›yla gör-
mekten kaç›nmak, bir yan›lsamalar
dünyas›na umars›zca s›¤›nmaktan
baflkaca bir anlam tafl›yamaz.

Herhangi bir konuda gerçekçi olma
kararl›l›¤›, o konuda üretken çabala-
ra giriflmenin birincil kofluludur. O
halde biz de, ülkemizde yay›nlanan
kitaplar›n çeflitlili¤ine ve her y›l çeflit-
li kentlerde düzenlenen kitap fuarla-
r›na ra¤men, gerçekte okuyan ya da
okur say›s› yeterli düzeyde bir ülke
olmad›¤›m›z› aç›kça itiraf edelim. Ar-
t›k okuyan bir toplum, dahas› bir bil-
gi toplumu oldu¤umuz gibi sadece
yan›lsamadan ibaret savlar› bir yana
b›rak›p, okuman›n ve okur yetifltire-
bilmenin yollar›n› bugüne kadar ser-
giledi¤imizden çok daha yo¤un dü-
zeyde bir ciddiyetle arayal›m.

Bunlar, istendi¤i ve bu iste¤e ka-
rarl›l›kla sahip ç›k›ld›¤› takdirde, asla
bulunmas› olanaks›z yollar de¤ildir.
Yeter ki biz, yineliyorum, bu konuda
kararl› olal›m ve bu kararl›l›¤›n kay-
na¤›n› da her fleyden önce kendi ki-
fliliklerimizde arayal›m. Okuma eyle-
mini mutlaka somut amaçlarla s›n›rl›,
gerekti¤inde gerçeklefltirilmesi gere-
ken bir eylem diye düflünmekten bir
an önce vazgeçip, insan olarak yafla-
mam›z›n, görüfl ufkumuzun s›n›rlar›n›
dünya boyutlar›nda geniflletebilme-
mizin olmazsa olmaz koflulu sayma-
ya kendimizi al›flt›ral›m. Üzerinde dü-
flünülmeyen bir hayat yaflanmaya
de¤er bir hayat olam›yorsa e¤er, o
zaman düflünmemizin en birincil
araçlar›ndan olan okumay› da besin-
lerimiz aras›na katal›m!

Ahmet CEMAL

Okuma

Köflesi

Ergin Orbey

kimdir?

14 A¤ustos 1936’da ‹stanbul'da
do¤du. Lise e¤itiminden sonra iki y›l
‹stanbul Belediye Konservatuvar› Ti-
yatro Bölümünde e¤itim gördü. 1955
y›l›nda girdi¤i Ankara Devlet Konser-
vatuvar› Tiyatro Yüksek Bölümünden
1961 y›l›nda mezun oldu. Ayn› y›l Dev-
let Tiyatrolar›nda göreve bafllayan sa-
natç›, 1965 y›l›na kadar oyuncu ve yö-
netmen olarak çal›flt›. 1967'den baflla-
yarak çeflitli özel tiyatrolarda yönet-
menlik, oyunculuk ve sanat yönetmen-
li¤i yapt›. 1971 y›l›ndan sonra bu çal›fl-

malara yönetmen, senarist ve oyuncu olarak sinemay› ekledi. 1978 y›-
l›nda Devlet Tiyatrolar› Genel Müdürlü¤üne atand›. ‹ki y›l sürdürdü¤ü
Genel Müdürlük görevi s›ras›nda Ankara Devlet Konservatuvar›nda Mi-
mik ve Sahne Dersleri ö¤retmenli¤i devam etti. Yapm›fl oldu¤u tüm bu
çal›flmalar sanatç›ya ulusal ve uluslararas› oniki ödül kazand›rd›. 1989
y›l›ndan bu yana Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvar›’nda e¤it-
menlik yap›yor. Ergin Orbey, Anadolu Üniversitesi Tiyatro Toplulu¤u Ti-
yatro Anadolu’da ve Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrola-
r›’nda Genel Sanat Yönetmeni olarak görev ald›.

Ç›lg›n müfettifl Ergin Orbey 
Mevlüt DEMİRCİOĞLU Hababam S›n›f›, Süt Kardefller ve Tosun

Pafla filmlerindeki rolleriyle seyircinin gön-
lünde taht kuran, dönemin ünlü isimle-
rinden Ergin Orbey, filmdeki di¤er sanat-
ç›larla olan diyaloglar›n›, Tiyatro Anado-
lu hakk›ndaki düflüncelerini ve an›-
lar›n› Anadolu Haber’e anlatt›.

Yer Ald›¤›

Oyunlardan baz›lar›

Kulaktan Kula¤a 
Karalar›n Memetleri

Belgelerle Kurtulufl Savafl›
Bakhalar, Ferhad ile fiirin

‹stanbul Efendisi, 
Taranta Babu'ya Mektuplar,

Asiye Nas›l Kurtulur, 
Kuvayi Milliye, 

Bir fiehnaz Oyun, 
Fehim Pafla Kona¤›.

3 Kas›m Cuma günü saat
16.00’da, Misafir Odas›’nda,
Nebiye Özaydemir’in konu¤u,
Müzi¤in farkl› ve vazgeçilmez
isimlerinden Leman Sam 

6 Kas›m Pazartesi günü, saat.
13.00’de, ö¤renci kulüpleri pro-
gram›nda Do¤a Sporlar›
Kulübünü tan›yaca¤›z.  Derya
Y›ld›r›m’›n konuklar›, Anadolu
Üniversitesi Do¤a Sporlar›
Kulübü  Baflkan› Hüseyin
Dönmezo¤lu ve yönetim kurulu
üyesi Erdem Suoksu olacak.

6 Kas›m Pazartesi günü, saat
16.00’da, Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün hayat›, Çisil
Altay’›n sundu¤u Ayk›r› Profil’de
olacak.  Program›n tekrar›n›,
Atatürk’ü anma haftas› kap-
sam›nda, 10 Kas›m Cuma günü,
saat 17.00’ de dinleyebilirsiniz.  

7 Kas›m Sal› günü saat
16:00`da, Gündemdeki kitaplar,
kitap analizi, en çok satanlar ve
haftan›n flansl› dinleyicisi,
Derya Y›ld›r›m ile Parantez pro-
gram›nda olacak.
Devlet  Konservatuvar› Müzik
Bölümünden Doç. Dr. Ozan
Tunca ve Yard. Doç. Dr. Burcu
Tunca’n›n sundu¤u , Klasik
Muzik Saati”nde, 8 Kas›m
Çarflamba günü, saat 12.00’de
Besteci Felix Mendelson’un
eserleri  yer alacak.
9 Kas›m’da ise 7. sanat›n tüm
ö¤eleriyle sinema program›
Popcorn, her perflembe oldu¤u
gibi,   saat 16.00’da
yay›nlanacak.

www.radyoa.anadolu.edu.tr

RADYO A’DA 
BU HAFTA 
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Toplumsal Hizmet Uygula-
malar› dersi kapsam›nda BES-
YO’da bafllat›lan proje, yard›m
yapmak isteyenlerle, yard›ma
ihtiyac› olanlar buluflturuyor

Beden E¤itimi ve Spor Yükse-
kokulu, Toplumsal Hizmet Uy-
gulamalar› Dersi çerçevesinde,
"Sosyal sorumlulu¤a dayal›
sponsorluk: Eskiflehir’de yard›-
ma muhtaç kiflilere özel sektör
tabanl› destek” adl› bir proje
bafllatt›. Proje, yard›ma ihtiyac›
olan ancak ilgili kurumlara ya
da kiflilere ulaflamayan kiflilerle,
yard›m yapmak isteyenleri bir
araya getirmeyi amaçl›yor. 

Proje ile ihtiyaç sahibi kiflile-
rin muhtarlardan veya mahalle-
lerdeki kanaat önderlerinden el-
de edilecek bilgiler do¤rultusun-
da bir listesinin oluflturulmas›
ve bu kiflilerin ziyaret edilerek
gereksinimlerinin saptanmas›
öngörülüyor. Daha sonraki
ad›mda ise, oluflacak ihtiyaç lis-
tesine göre  firmalara sunumlar
yap›lmas› ve yard›mlar›n ihti-
yaç sahiplerine ulaflt›r›lmas›
planlan›yor. 

BESYO’dan
sosyal projeKulüplerde hareketli hafta

Sa¤l›k ve
Yaflam Kulübü
üye ar›yor

AIESEC’te
her fley 
ö¤rencinin
elinde 

Sa¤l›k ve Yaflam Kulübü genel
üye toplant›s›n› 18 Ekim’de yapt›.
Kulübe yeni kat›lan üyelerin kulüp
faaliyetleri hakk›nda bilgilendirildi¤i
ve kulübün önümüzdeki günlerde
yürütece¤i etkinliklerin program›-
n›n belirlendi¤i toplant›da ayr›ca,
baflkan ve baflkan yard›mc›s› seçim-
leri de yap›ld›. 
Kulübe üye olmak isteyen kifli say›s›-
n›n azl›¤›ndan yak›nan  baflkan Fa-
tih Vural,  Osmangazi Üniversitesi
T›p Fakültesi ile sürekli diyalog halin-
de bulunduklar›n› belirterek ilaç
toplama, kan ba¤›fl› organizasyonu
ve t›pla ilgili çeflitli konferanslar›n
düzenlenmesi gibi etkinliklerin
kulüp faaliyetleri aras›nda yer al-
d›¤›n› söyledi.

Dünyada 92 ülkede 800’ü afl-
k›n üniversitede yer alan AIESEC
Platformu 2006-2007 Eskiflehir
tan›flma toplant›s› 18 Ekim Çar-
flamba günü, Kongre Merke-
zi’nde gerçeklefltirildi. Yeni üye-
lerin bilgilendirilmesi için dü-
zenlenen toplant›da kat›l›mc›la-
ra AIESEC’in vizyonu ve rolü an-
lat›ld›. AIESEC Eskiflehir tan›flma
toplant›s›nda, üyelerin dünya so-
runlar›na, liderlik ve yönetim ko-
nular›na ilgi duyarak, bu alanda
çal›flmalar haz›rlayabilecekleri
vurguland›. 

ANFO’nun ‘Kald›r›mlar’ projesi

Kampç›l›k
e¤itimi bafllad›

Do¤a Sporlar› Kulübü’nün dü-
zenledi¤i da¤c›l›k ve kampç›l›k e¤i-
timlerinin bu haftaki konusu do¤a
yürüyüfllerinde ve da¤ kamplar›n-
da giyimdi.

Kongre Merkezi K›rm›z› Salon'da
gerçekleflen toplant›, yeni üyelerin
de kat›l›m›yla, Ablak Kaya Yürüyü-
flü izlenimlerinin paylafl›lmas› ile
bafllad›. E¤itimde yeni kampç›la-
r›n neler yapmas› gerekti¤i konu-
sunda bilgi verildi. Toplant› daha
sonra do¤a yürüyüflleri ve da¤
kamplar›nda giyim konusuyla de-
vam etti. Toplant›da, kulüp baflka-
n› ve yard›mc›lar›, kullan›lan mal-
zemeler konusunda bilgi aktard›.
E¤itimler daha sonraki dönemler-
de kampç›l›k, kaya t›rman›fl› ve
yüksek irtifa da¤c›l›¤› ile sürecek.

Turan ve
Hendekli
Salon 2003’de

Anadolu Üniversitesi Foto¤rafç›l›k Kulübü AN-
FO’nun 18 Ekim’de düzenlenen genel üye toplant›-
s›nda, bu y›l yap›lacak foto¤raf projesinin konusu

“Kald›r›m” olarak belirlendi. Kulüp baflkan› Mustafa
Deniz, siyah-beyaz olarak gerçeklefltirilecek projeyi Ni-
san ay› içerisinde sergilemeyi planlad›klar›n› söyledi.

AIESEC Eskiflehir, tan›flma toplant›s›nda yeni üyelerini AIESEC’in rolü ve vizyonu konusunda bilgilendirdi.

Bilgi ve Zeka Oyunlar› Kulübü,
Fantastic Role Play (FRP) oyunlar›-
n›n en yenisi olan "Ejderha M›zra-
¤›"n› 19 Ekim günü düzenlenen
toplant›da tan›tt›. 

Ayn› adl› bir romandan uyarla-
nan oyun baflka bir dünyada geçi-
yor. Kulüp yönetim kurulu üyesi
Kenan Y›lmaz’›n sunumuyla ger-
çekleflen toplant›da ayr›ca kulüp
etkinlikleri konusunda da bilgi ve-
rildi. Y›lmaz, FRP oyunlar› tan›t›m›
d›fl›nda, satranç, briç ve tarihi sat-
rançtan çok daha eskilere daya-
nan “Go” adl› zeka oyununun da
e¤itimini  verdiklerini söyledi. 

Yar›flseverler seçim için bir araya geldi
Motorsporlar› Kulübü (MOSK)

genel kurul toplant›s› 19 Ekim
günü gerçeklefltirildi. Yönetim
kurulunun da seçildi¤i toplant›-
da,  kulübün kurucusu ve baflka-
n› olan Ersin Birdal bir kez daha
baflkanl›¤a getirildi. 

Kulüp etkinlikleri hakk›nda bil-
gi veren Birdal, “Ulusal ve ulusla-
raras› yar›flmalara hakem ve gö-
zetmen yetifltirmek amac›yla e¤i-
tim seminerleri düzenliyoruz. 450
kiflilnin kat›ld›¤› seminerleri Türki-
ye Otomobil Sporlar› Federasyonu

E¤itim Kurulu Baflkan› ve Yönetim
Kurulu Üyesi Mazhar Demiralp ta-
raf›ndan verildi. Ayr›ca 2006 y›l›n-
da Türkiye Ralli flampiyonu olan
Ercan Kazaz gibi ünlü ralli pilotla-
r›n› da üniversitemizde konuk
ediyoruz” dedi. 

Ejderha M›zra¤› 
oyunu tan›t›ld›

Devlet Konservatuvar› taraf›n-
dan 19 Ekim günü düzenlenen resi-
talde, ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
1. Keman Grubu üyesi Hasan Niya-
zi Tura ile ‹stanbul Üniversitesi Dev-
let Konservatuvar›’nda efllikçi ola-
rak çal›flmalar›n› sürdüren Müge
Hendekli dinleyici karfl›s›na ç›kt›.
Halk Bilim Araflt›rmalar› Merkezi
Salon 2003’de düzenlenen resitalde
yedi farkl› dinleti yer ald›. 

‹zmir Çeflme Ertan Lisesi ö¤-
rencileri Anadolu Üniversitesi’ni
ziyaret etti. 31 Ekim günü Kong-
re Merkezi’nde Bas›n ve Halkla
‹liflkiler Müdürlü¤ü taraf›ndan
düzenlenen toplant›da ö¤renci-
lere üniversitemizin olanaklar›,
fakülteler, kampus hayat› ve et-
kinlikler konusunda bilgi verildi.
Kampusleri gezen konuk ö¤ren-
ciler, hem çok iyi bir donan›mla
e¤itim veren  hem de kampus
hayat›yla ö¤rencilerin sosyal
alanda da geliflmelerini sa¤la-
yan Anadolu Üniversitesi’nin
çok dikkat çekici bir üniversite
oldu¤unu belirttiler.

Liselilerden
ziyaret

Anadolu Üniversitesi Vur-
mal› Çalg›lar Toplulu¤u yeni
dönem kurs kay›tlar› 30 Ekim
günü bafllad›. Toplulu¤a kat›l-
mak isteyenler 10 Kas›m günü-
ne kadar baflvurular›n› Halkbi-
lim Araflt›rmalar› Merkezi’ne
yapabilecekler. Kurslarda da-
vul, darbuka bendir, doli, tum-
ba gibi enstrümanlar ö¤retile-
cek.T opluluk çal›flmalar›n› ak-
flamlar› ve hafta sonlar› yapa-
cak. Adaylar ayr›nt›l› bilgiye
335 05 80-6121-6122 telefon
numaralar›ndan ve http://halk-
bilim.anadolu.edu.tr internet
adresinden ulaflabilirler.

Vurmal›
Çalg›lar için
son gün 
10 Kas›m



Türkiye Bayanlar 2. Voleybol Li-
gi’nde mücadele eden Anadolu
Üniversitesi ligdeki ilk maç›nda 29
Ekim günü Atatürk Spor Salo-
nu’nda Dekamar Gözne Belediye-
si’ni konuk etti. Rakibini 3-0 gibi
net bir skorla geçen Bayan Voley-
bol Tak›m› lige üç puan ile bafllad›.
Maç öncesi idari de¤iflikli¤e giden
Anadolu Üniversitesi Bayan Voley-

bol fiubesi sorumlu¤una MMF’den
Arafl. Gör. Bo¤aç Poyraz getirildi.
Geçen y›l ayn› görevi Anadolu Üni-
versitesi Spor Kulübü Genel Kapta-
n› Yard. Doç Dr. Muzaffer Ö¤ütve-
ren yürütüyordu. Yabanc› oyuncu-
lar› d›fl›nda geçen y›lki kadrosunu
koruyan Anadolu Üniversitesi tek
de¤ifliklik tak›ma tekrar dönen li-
bero Belma’yd›. Anadolu ilk maç›n-

da sahaya Nilgün, Derya, Tu¤çe,
Ayfle, Merve Atefl, Hande ve libero
Belma alt›l›s› ile ç›kt›. 

Anadolu zorlanmad›

‹lk sette maça h›zl› bafllayan
Anadolu, Tu¤çe’nin servislerin-
den buldu¤u say›lar ile 3-0 öne
geçti ve ilk teknik molaya da 8-3
önde girdi. Giderek fark› açan vo-
leybolcular›m›z, 16-5’lik üstünlü-
¤ü yakalad›. Karfl›laflman›n ilk se-
ti 25-15 lehimize sonuçland›.
‹kinci set, ilk setin benzeriydi.
Sporcular›m›z ikinci setin hemen
bafl›nda 4-0’l›k skor avantaj›n› el-
de etti ve ilk teknik molaya 8-2
önde girdi. ‹lk teknik moladan
sonra toparlan›r gibi olan Gözne
Belediyesi ikinci teknik molada

aradaki fark› dört say›ya kadar
indirdi ve fark› dört say›ya kadar
indirerek skoru 12- 16 yapt›. Da-
ha sonra oyundaki kontrolü tek-
rar ele alan Anadolu seti 25-16
kazanarak skoru 2-0’a tafl›d›. Son
sette rahat bir oyun ortaya ko-
yan Bayan voleybol tak›m›m›z
seti de 25-14 galip bitirerek karfl›-
laflmadan 3-0’l›k net bir galibiyet
ile ayr›ld›. Anadolu Üniversitesi
antrenörü fiahin Çatma “ Tak›-
m›m tam olarak daha oturmad›.
Bugünkü sonuç bizim için iyidi..
Bu hafta bütün oyuncular›ma
flans verdim. Önümüzdeki hafta
Ankara’da çok zorlu bir maça ç›-
kaca¤›z. O maç bizim gücümüzü
gösterecek” diye konufltu. 

Geçti¤imiz hafta liglerde
oynanan karfl›laflmalarda Ana-
dolu Üniversitesi tak›mlar› gali-
biyete ulaflamad›.Erkek Basket-
bol Tak›m›m›z üçüncü maç›n-
dan da ma¤lup ayr›l›rken, Ba-
yan Masa Tenisi Tak›m›m›z Sü-
per Ligde ilk  yenilgisini Fener-
bahçe karfl›s›nda ald›. Bayan
Hentbol ekimiz ise ligde  ikinci
yenilgisini yine bir Ankara tak›-
m› karfl›s›nda ald›.

Anadolu’da
mutsuz
hafta

Anadolu Üniversitesi Erkek
Basketbol Tak›m› 2.Lig A Gru-
nundaki üçüncü maç›ndan da
galibiyete ulaflamad›. Basketçile-
rimiz, 28 Ekim günü ‹stanbul
deplasman›nda Bahçeflehir Üni-
versitesi’ne 82-63 ma¤lup oldu.
Anadolu Üniversitesi ligdeki
ikinci maç›nda 22 Ekim günü
Eskiflehir Atatürk Spor Salo-
nu’nda Ifl›kspor’a 87-56 yenil-
miflti. Erkek Basketbol Tak›m›-
m›z, ligde dördüncü maç›nda
Sakarya Ifl›k Koleji ile  5 Kas›m
günü 13:00’te Eskiflehir Atatürk
Spor Salonu”nda karfl›laflacak.

Basketçiler
‹stanbul’da
kay›p

Anadolu Üniversitesi Bayan
Masa Tenisi Tak›m›, Süper Ligde-
ki ilk yenilgisini Fener Bahçe kar-
fl›s›nda ald›. Süper Ligde ikinci
hafta karfl›laflmalar› 28-29 Ekim
tarihlerinde Kocaeli Hasan Ge-
mici Spor Salonu’nda oynand›.
Anadolu Üniversitesi’nin raketle-
ri Türkan, Ild›z ve Gözde üçlüsü
ile ç›kt›¤› ilk maç›nda ‹stanbul B.
fi. Belediyesi’ni 5-1 ile geçti. Ana-
dolu Üniversitesi ikinci maç›nda
F.Bahçe’ye 5-4 yenilerek bu se-
zon ligde ilk kez salondan yenik
ayr›ld›. Anadolu’nun raketleri
son maç›nda ‹zmir B. fi. Beledi-
yesi’ni 5-2 ma¤lup etmeyi baflar-
d›. ›. Anadolu Üniversitesi ligde 6
maçta sonunda  5 galibiyeti ve 1
yenilgisi bulunuyor. 

Masa tenisçiler
yenilgiyle
tan›flt›

Hentbolcular
Ankara’dan
puans›z döndü
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Voleybolcular moralli bafllad›

Maç›n y›ld›z›: Derya Çelik
Anadolu Üniversitesi orta oyuncusu Derya Çelik,

Dekamar Gözne Belediye karfl›s›ndaki oyunu ile iz-
leyenleri büyüledi. Maç boyunca etkili servisler
atan Derya, bloklardaki baflar›s› ile de göze çarpt›. 

1985 do¤umlu, 59 kilo ve 1.79 boyundaki Der-
ya Çelik, voleybola Kartalspor’da bafllad›. Vo-
leybol yaflam›na Anadolu Üniversitesi
altyap›s›nda devam eden Derya,
2002’de A Tak›m kadrosu içinde ken-
dine yer buldu. ‹lk sezonunda genel-
de yedek bekleyen Derya, 2003-04 se-
zonunda 15 maçta, 2004-05 sezonun-
da 11 maçta ilk alt›da sahaya ç›kt›.
Geçen y›l sakatl›klarla bo¤uflan Derya,
bu sezonun ilk maç›ndaki oyunuyla
adeta yeniden do¤du.

Anadolu Üniversitesi Bayan
Hentbol Tak›m›, Avrupa Kupalar›n-
daki 50’inci maç›nda S›rbistan’da
Knjaz Milos’a 31-23 yenilerek EHF
Kupas›na ikinci turda veda etti. 

Anadolu Üniversitesi Bayan Hent-
bol Tak›m›, Avrupa EHF Kupas› rö-
vanfl maç›nda 21 Ekim günü S›rbis-
tan’da Knjaz Milos’un karfl›s›na ç›k-
t›. Bafla bafl geçen mücadelede ilk
yar› 14-13 S›rp ekibi Milos lehine so-
nuçland›. Karfl›laflma son 10 dakika-
ya kadar büyük çekiflmeye sahne ol-
du.  Son 10 dakikada maç› kopar-
may› baflaran evsahibi ekip karfl›lafl-
madan 31-23 galip ayr›larak ad›n›
üçüncü tura  yazd›ran ekip oldu. ‹ki
tak›m aras›nda Eskiflehir’de oyna-
nan ilk karfl›laflmada Milos’un 29-28

üstünlü¤ü ile sona ermiflti.
Anadolu Üniversitesi Bayan Hent-

bol Tak›m›, bu karfl›laflma ile birlikte
Avrupa Kupalar›nda 50. maç›n› ge-
ride b›rakman›n gururunu yaflad›.

Türkiye’de bayanlar hentbolda
Avrupa kupalar›nda  çeyrek finale
kalan ilk tak›m olan Anadolu Üni-
versitesi, Avrupa Kupalar›nda yar›m
dalyaya ulaflan ilk tak›m olma onu-
runa da eriflti. Anadolu Üniversitesi
Bayan Hentbol Tak›m›, Avrupa Chal-
lenge Kupas›nda 2003-2004 sezo-
nunda çeyrek finalde Alman Nürn-
berg tak›m›na elenmiflti. Ülkemizi
bu y›l 15’inci kez Avrupa Kupalar›n-
da temsil eden Anadolu Üniversitesi
Bayan Hentbol Tak›m›, bu alanda
da bir ilke imza att›.

Anadolu’dan kupaya hüzünlü veda

Anadolu Üniversitesi Bayan
Hentbol Tak›m›, Süper Lig’deki
üçüncü maç›nda deplasman›n-
da Milli Piyango’ya 33-32 ma¤-
lup oldu. Ankara’da 28 Ekim gü-
nü oynanan karfl›laflman›n ilk
yar›s› da 18-13 Milli Piyango lehi-
ne sonuçland›. Anadolu ligde ilk
hafta mücadelesinde de Gazi
Üniversitesi’ne 33-28 yenilmiflti.
Böylece Anadolu Üniversitesi
ikinci Ankara seferinden de eli
bofl dönmüfl oldu.

Oslo Üniversitesi E¤itim Fakül-
tesi Beden E¤itimi ve Spor Bölü-
mü ö¤retim görevlileri Kristen
Walseth ile Ingvild, Beden E¤itimi
ve Spor Yüksekokulu’nu ziyaret et-
ti. Konuk ö¤retim elemanlar›, Oslo
Üniversitesi’nin Avrupa Birli¤i
Programlar› kapsam›nda ikili an-

laflma yapmak istedi¤i BESYO’yu
daha yak›ndan tan›mak ve bilgi al-
mak amac›yla üniversitemize gel-
di. Norveçli konuklara Doç. Dr. ‹l-
ker Y›lmaz ve Arafl. Gör. Gülsün Ay-
d›n Sönmez taraf›ndan 19 Ekim
günü düzenlenen toplant›da çeflit-
li bilgiler verildi. 

Norveç’ten BESYO’ya ziyaret

S›rp rakibine yenilen bayan hentbol tak›m›m›z,
Avrupa maceras›na bu sezon için nokta koydu.

KAT. O G M A Y P

fiamp. Ligi 3 8 2 6 167 238 4

Kupa Galipleri 7 20 9 11 472 530 18

EHF Kupas› 4 16 5 11 404 458 10

Challenge Kupas› 1 6 3 3 201 175 6 

TOPLAM 15 50 19 31 1244 1401 38

Anadolu’nun Avrupa karnesi



Eskiflehir’in uluslararas› bir

festivale ev sahipli¤i yapmas›

bizim için hem Eskiflehir’de ya-

flayan biri  olarak hem de üni-

versite ö¤rencisi olarak çok gu-

rur verici. Kat›l›m›n da yo¤un ol-

du¤unu düflünüyorum. Çünkü

ben de bu tür etkinliklere ilgi

duyuyorum. Özellikle bu sene

Bulutsuzluk Özlemi’nin gelmesine çok sevindik.

Uluslararas› Eskiflehir Festival’inde Kukla Tiyatrosu’nun

sergilenecek olmas› da çok heyecan verici. Bütün etkin-

likler üniversiteye ve flehre yak›fl›r nitelikte. Ancak bilet-

lerin çabuk tükenmesinden biraz flikayetçiyim. ‹stedi¤i-

miz her etkinli¤e kat›lam›yoruz.

Bu gibi güzel etkinlikleri dü-

zenleyenlerin ö¤rencilerin kültü-

rel faaliyetlere yönlendirme ko-

nusunda baflar›l› buluyorum.

Özellikle geçen seneki etkinlik

program›nda yer alan tiyatro

oyunlar›n› uygun fiyata izleme

olana¤› bulmufltuk. Bu gibi fes-

tivaller ve programlar bence her

flehirde bulunmal› bu seneki festivalide sab›rs›zl›kla

bekliyoruz.

Anadolu Üniversitesi ö¤rencisi

olarak ikinci kez  tan›k oldu¤um

Uluslararas› Eskiflehir Festivalle-

rinin programlar›nda yeralan ge-

nifl seçeneklerin  ö¤renciler aç›-

s›ndan oldukça büyük bir flans

oldu¤unu düflünüyorum.

Festivalde yeralan aktivitelerin

kalitesi ve çeflitlili¤in fazla olma-

s› da büyük avantaj. Ancak ö¤renci bütçesini düflününce

bilet fiyatlar›n›n ucuz olmas›n›n yan›nda bir çok aktivite-

ye kat›lmak isteyen birinin imkan›n›n k›s›tl› oldu¤u da bir

gerçek.

Bu seneki Uluslararas› Eski-

flehir Festivali’nin iyi geçece¤i-

ni umut ediyorum. Bunlarla

birlikte yine de festivalin müzi-

kal anlamda eksiklikleri oldu¤u

düflüncesindeyim.  Uluslararas›

Eskiflehir festivaline flamengo,

tango gibi tarz müziklerin ka-

t›lmas› gerekli. Latin Amerika ülkelerinin de kat›lma-

s›yla festivalin daha renkli geçebilece¤ini düflünüyo-

rum. Umar›m Anadolu Üniversitesi ö¤rencileri olarak

bir dahaki festivale bunlar› da görürüz.

Eskiflehir gibi bir ö¤renci fleh-

rinde farkl› farkl› kültürel festival-

lerin olmasn›n çok iyi bir fley ol-

du¤unu düflünüyorum. Bu tür et-

kinliklere kat›lmaya da hevesli-

yim.  Bofl vaktimizde arkadafllarla

tiyatro, sinema ve konferanslara

giderek de¤erlendirmeyi tercih

ediyoruz. Bu festivallerin mümkün oldu¤unca geniflletilme-

si en büyük isteklerim aras›nda.

Düzenlenecek olan festivalin

daha kapsaml› bir flekilde yap›l-

mas›n› diliyorum. Festivalde yafla-

nan bilet s›k›nt›s›n›n çözülmesini

idiliyorum. Yap›lan bu organizas-

yonun devaml›l›¤›n›n olmas› bana

göre gayet olumlu bilet fiyatlar›-

n›n da örgenci bütçesine göre uy-

gun oldu¤unu düflünüyorum. Kül-

türel ve sanatsal olarak bizlere gelifltirenlere çok teflekkür

ediyorum.

Festival, Eskiflehir’deki ö¤renci-

lerin kendini gelifltirmesi  ve iyi za-

man geçirmesi aç›s›ndan çok gü-

zelbir sanfl. Anadolu Üniversitesi’n-

deki ikinci y›l›m olmas›na ra¤men

bu festivaller sayesinde daha önce

dinleyemedi¤im gruplar› dinleme,

izleyemedi¤im tioyunlar› izleme f›r-

sat› buldum. Bu festivallerin daha

da artmas›n› istiyorum. Ancak bu güzel etkinliklerin s›nav za-

man›na denk gelmesi bunlara kat›lmam›z› etkiliyor.

Eskiflehir Uluslararas› Festivali

her sene çok iyi sanatsal etkinlik-

lerle dolu oluyor. Bu sene de bro-

flürden gördü¤üm kadar›yla yine

harika fleyler var. Ancak bilet bul-

makta çok zorlan›yoruz. Biletler da-

ha haftalar öncesinden tükeniyor.

Ayr›ca bilet fiyatlar› da belki biraz

daha uygun olabilirdi. Bana göre

etkinlikler bir de¤il birkaç seans olursa daha mant›kl› olur.

Festival bana göre genelde bafla-

r›l› geçiyor. Ama gündemde olan sa-

natç›lar› da bu festival kapsam›nda

görmek istiyoruz.  Sezen Aks u, Ke-

nan Do¤ulu, Levent Yüksel gibi sa-

natç›lar gelse daha da iyi olabilir.

Bunlarla birlikte kimi etkinliklerin

‹kieylül Kampus’ünde olmas› ulafl›-

m› güçlefltiriyor. Ö¤renciler yapama-

d›klar› etkinlikleri yapma flans› bulsun mesela etkinliklerin sa-

bahlara kadar sürmesi etkinlik alan›na çad›r kurulmas› gibi.

Eskiflehir Festivali gerçekten

çok iyi etkinliklerle dolu. Biz de

festivale kat›lmak isterdik ancak

festival vize haftam›za denk geli-

yor ve dersler de çok yo¤un. Bu

sadece bu etkinlik için de¤il üni-

versitede düzenlenen di¤er et-

kinliklerde de ayn› flekilde. Kat›l-

may› istedi¤imiz bir çok etkinli¤e

dersler yüzünden gidemiyoruz. Bu tür sanat etkinliklerinin

zamanlamas› ö¤rencileri düflünerek yap›l›rsa biz de istedi¤i-

miz etkinli¤e kat›lma f›rsat› bulabiliriz.

Bu kadar kapsaml› olmayan di-

¤er etkinliklere nazaran bu seferki

etkinli¤in içeri¤i bana çok doyuru-

cu geldi.  Yerli ve yabanc› bir çok

önemli ismin kat›ld›¤› bu festivalin

sorumlulu¤unun üniversitemizce

üstlenilmesi beni çok mutlu etti.

Geçmifl di¤er festivaller de asl›nda

çok iyiydi. Üniversite ö¤rencilerini sanata doyuracak kadar et-

kinlik mevcuttu. Umar›m her sene ayn› canl›l›kla sürer.

Festival bence ö¤renciler için

çok büyük bir olanak. Ö¤renciler

bir çok sanatç›y› ve program› bir

arada görme flans› buluyor. Çok

yak›n›na kadar gelen bu f›rsat›

kaç›rmay›p de¤erlendiren ö¤-

rencilerde bu etkinliklerde

gönüllerince vakit geçiriyor.

Festivali ve içeri¤indeki etkinlik-

leri seviyorum. Ancak etkinlikler bi-

zim vize haftam›za denk geldi¤i için

çok fazla takip edemeyece¤imi dü-

flünüyorum. Yaln›z ertesi gün s›na-

v›m olmas›na ra¤men Bulutsuzluk

Özlemi’nin konserine mutlaka gide-

ce¤im. Asl›nda bu y›lki program›

geçen senelere göre daha renksiz ve eksik buldum. Etkinlik

say›s› daha fazla olsayd› daha çok kat›l›m gerçekleflebilirdi.

Festival kapsam›ndaki etkinlikle-

ri inceledi¤imde çok be¤endim. Ya-

p›lacak olan etkinliklerin hepsine

kat›lmak istiyorum. K›fl aylar› için

böyle festival ve etkinliklerin dü-

zenlenmesi bence çok iyi. Bunlar

ö¤rencilerin kendini gelifltirmesi

aç›s›ndan çok faydal› oldu¤unu dü-

flünüyorum. Ö¤rencilere sunulan k›s›tl› e¤lence imkanlar›n›n

festivallerle birleflince apayr› bir yeri oldu¤unu düflünüyorum.

Bu festival Eskiflehir için çok

önemli bir kültür ve sanat etkinli¤i.

Yo¤un ders programlar› içerisinde

s›k›lan ö¤renciler için iyi bir e¤len-

ce f›rsat›. Ancak etkinlikler için sa-

t›lan biletler çok çabuk tükeniyor.

‹stedi¤imiz her etkinli¤e kat›lmak

mümkün de¤il. ‹kieylül Kampu-

sü’nde bilet sat›n alabilece¤imiz bir yer de bulamad›k. Bence

burada da bir bilet sat›fl noktas› olsa daha iyi olurdu.

Gamze Dindar Hukuk Fakültesi Mehmet Koç Eczac›l›k Fakültesi

A. Gökçen Y›ld›zlar Eskiflehir Meslek Y.O.

Erdinç Makas E¤itim Fakültesi

Aylin Kumafl Mühendislik Mimarl›k Fakültesi

Mehmet Ünye ‹letiflim Bilimleri Fakültesi

Meltem Ekfliler Sivil Havac›l›k Yüksekokulu

Ertan Özaslan Aç›kö¤retim Fakültesi

Hülya Özdemir Fen Fakültesi

Eren Serbes ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Roza Kutmamatova Endüstriyel Sanatlar Y.O.

12. Uluslararas›
Eskiflehir

Festivali’nden 
beklentileriniz 

nelerdir?
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