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3. Ulusal ‹letiflim Ö¤rencileri

Sempozyumu

Yer: Kongre Merkezi- Salon

Anadolu
Saat: 09:30
Sempozyum 14 Ekim Sal› günü de
sürecektir. ‹BF

Fransa’ya nas›l 
tepkiler verdik?

Anadolu Üniversitesi ö¤retim
üyeleri Ermeni tasar›s›n›n
ard›ndan Türkiye’de Fransa’ya
karfl› oluflan tepkileri yorumlad›.     

2. SAYFADA

‹letiflim ö¤rencileri
üniversitemizde
bulufluyor

‹letiflim Bilimleri Fakültesi tara-
f›ndan düzenlenen 3’üncü Ulusal
‹letiflim Ö¤rencileri Sempozyumu,
13-14 Kas›m günlerinde üniversi-
temizde yap›lacak. 

5. SAYFADA

Sinema

Guantanamo Yolu

Yer: Sinema Anadolu
Saat: 12:15, 18:45 (KÜL 199)

Rektörlük

Oryantasyon

AÖF ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i

Lisans Program›

Yer: Atatürk Kültür ve Sanat

Merkezi
Saat: 14:00

AÖF

10 Kas›m Cuma

13 Kas›m Pazartesi

Özlemle and›k

Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu
2’nci s›n›f ö¤rencisi Gülay Savafl, 29
Ekim-6 Kas›m günleri aras›nda  ‹ngilte-
re'de düzenlenen Bilek Gürefli Dünya
fiampiyonas›'nda 55 kiloda sol kol dün-
ya flampiyonu oldu.
40 ülkeden 1400 sporcunun mücadele

etti¤i flampiyonaya Anadolu Üniversite-
si'nin deste¤iyle kat›lan milli sporcumuz

Rusya, Bulgaristan, Ukrayna, Yu-
nanistan, Almanya, ‹ngiltere ve
Fransa'dan kat›lan rakiplerinin
aras›ndan s›yr›larak flampi-
yonlu¤a uzand›. Ayn› flampi-
yonaya kat›lan kardefli Gül-
flen Savafl ise 50 kiloda sol
ve sa¤ kolda dünya flampiyo-
nlu¤unu kazand›. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk,  10 Kas›m günü,
aram›zdan ayr›l›fl›n›n 68’inci y›ldönümünde
tüm yurtta oldu¤u gibi üniversitemizde de tö-
renlerle an›ld›.

Büyük Önder’i anma törenleri, saat 08.50’de
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli taraf›ndan Eski
Rektörlük Binas› önündeki Atatürk An›t›’na çe-
lenk koyulmas›yla bafllad›.

Tören daha sonra, Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi’nde devam etti. Opera Bale Salo-
nu’ndaki törende, saat 09.05’te Ulu Önder an›-
s›na yap›lan sayg› duruflunun ard›ndan ‹stiklal

Marfl›m›z okundu ve “Vatan Kurucu Atatürk”
adl› video sunumu gerçeklefltirildi.

Anadolu Üniversitesi Çok Sesli Korosu’nun
flef Gülsevin Do¤anay yönetiminde sundu¤u
dinletiden sonra Devlet Konservatuvar› ö¤ren-
cileri sahne ald›. Ö¤renciler, Yard. Doç. Dr. Erol
‹pekli taraf›ndan kurgulanan ve yönetilen “Biz-
den Biri” adl› gösteriyi sergiledi.

Atatürk’ü anma töreni, Türkiye Bilimler
Akademisi (TÜBA) fieref Üyesi, mimarl›k tarih-
çisi Prof. Dr. Do¤an Kuban’›n “Atatürk Tür-
kiye’sinde Bilimsel Düflüncenin Egemenli¤i”
bafll›kl› konferans› ile son buldu.

Radyo A’da kat›ld›¤› programda
dinleyicilerden gelen sorular› yan›t-
layan Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürme-
li, amaçlar›n›n insan odakl› bir e¤i-
tim oldu¤unu söyledi. Prof. Dr. Sür-
meli, 7 Kas›m günü yay›nlanan ve
Nur Demir taraf›ndan sunulan
“Rektörümüz Sorular›n›z› Yan›tl›-
yor” adl› programda Kütüphane-
den, e¤itim katk› paylar›na kadar
pek çok konuda aç›klamalar yapt›.
Program her ay›n ilk sal› günü ya-
y›nlanacak ve saat 18.00’de baflla-
yacak.  
Prof. Dr. Sürmeli’nin kat›ld›¤› prog-
ramda sorulara verdi¤i yan›tlar›n
baz›lar› flunlar:

baflar›n›n ölçüsü

Size göre bir fakülte ya da bö-
lümün baflar›s› nelere ba¤l›? Ö¤-
retim görevlisi durumuna m›, ö¤-
renci mezuniyet not ortalamala-
r›na m›, yoksa uluslar aras› ma-
kale say›s›na m›?

Göreve geldi¤im andan itibaren
üstünde en çok durdu¤um konu,
Acaba biz iflimizi iyi mi yap›yo-
ruz? Hizmeti iyi mi götürüyoruz,
e¤itimi iyi mi yap›yoruz? Bu

konuda herhangi bir bilgi yoktu
elimizde. Ben özellikle anketleri
yapt›rmaya bafllad›m. Özellikle
mezunlarla ilgili bir anket yapt›r-
d›k, sonuçlar›n› ald›k ve fakültele-
rine veriyoruz. Herkese de bunu
ilan edece¤iz. Ö¤rencilerimizin
görüfllerine çok de¤er veriyorum.
Dört y›l›n› burada harcad›ktan
sonra kuflkusuz bir görüflü oluflu-

yor. “‹flimizi daha iyi nas›l yapar›-
z?”›n bilgilerini bu flekilde elde
ediyoruz. Bu sorular› da o gözle
görüyorum. Her fley mükemmel
olmayabilir, de¤iflik aç›lardan
yaklafl›l›yor olabilir. Bu sorular
gerçekten benim için çok çok de-
¤erli.  Onun için bütün soru so-
ranlara, görüfl bildirenlere de te-
flekkür ediyorum. Devam› 6’da

Panel

Halikarnas Bal›kç›s›’n›n

Akdeniz Uygarl›¤› Ö¤retisi

Yer: Kongre Merkezi -K›rm›z›

Salon
Saat: 14:00 (KÜL 199)

TO‹YO

14 Kas›m Sal›
Sergi

Türkiye’ye Güvendiler Sergisi
Yer: Kütüphane ve
Dokümantasyon Merkezi Alt ve
Üst Sergi Salonu
Saat: 14:00 (KÜL 199)

D›fliflleri bakanl›¤› ve

Anadolu Üniversitesi

Saydam Gösterisi

‹brahim Demirel
Yer: Kongre Merkezi -K›rm›z›
Salon
Saat: 14:30 (KÜL 199)

GSF

15 Kas›m Çarflamba

Tan›t›m

Web CT & Blackboard (USA)

Tan›t›m›
Yer: Kongre Merkezi- Salon
Anadolu
Saat: 09:00-17:00 (KÜL 199)
Medyasoft Bilgi Sistemleri

16 Kas›m Perflembe

Söylefli

Radyo Maydonose ve

Türkiye’de Radyonun De¤iflen

Yüzü
Yer: Kongre Merkezi- Salon
Anadolu
Saat: 14:00 (KÜL 199)

Radyo A

‘En büyük amac›m›z 
insan odakl› e¤itim’

‘Sosyal adalet 
olmadan insanlar
mutlu olamaz’

Gazi Üniversitesi ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Kadir Ar›c›, üniversite-
mizde verdi¤i konferansta, Ulus-
lararas› Çal›flma Örgütü ve iflçi ha-
reketlerini konusunda görüfllerini
aktard›.

5. SAYFADA

Uzaktan ö¤retim
kitab›na ödül 

Prof. Dr. U¤ur Demiray ile Doç.
Dr. Emine Demiray ve Yard. Doç.
Dr. fiensu Curabay’›n da yazarlar›
aras›nda bulundu¤u kitap Amerika
Birleflik Devletleri’nde  ödül ald›.

3. SAYFADA

‘Her kurumda
proje birimi olacak’

Proje Yönetimi Çal›fltay›’n›n
aç›l›fl›nda konuflan Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli, proje yöne-
timiyle ilgili her çal›flmaya destek
vereceklerini söyledi.

3. SAYFADA

Gülay Savafl dünya flampiyonu 

Prof. Dr. Fevzi Sürmeli
Radyo A’da 

kat›ld›¤› programda
çeflitli konulardaki

sorulara 
cevap verdi.



mperyalist ülkeler yüzlerce y›l bo-
yunca masum halklar› sömürmüfller
ama bu sömürüye karfl› ç›kanlara
ac›mas›zca fliddet uygulam›fllard›r.
Bugünkü zengin ülkelerin ço¤unun
tarihi, baflka halklara yaflatt›klar› kan
ve gözyafl›yla doludur. Savafllar, uy-
garl›klar›n ya¤malanmas›, ›rkç›l›k, kö-
le ticareti, etnik temizleme ve yaban-
c›laflt›rma bat›n›n bulufllar›d›r. Bu ül-
keler öncelikle kendi geçmiflleriyle
yüzleflmek ve yapt›klar› için tüm in-
sanl›ktan özür dilemek zorundad›r-
lar. Ancak bunu yapmak yerine bafl-
ka ülkelere ders vermeye kalk›fl›yor-
lar. Yoksa bu olaylar bat›da konuflul-
mad›¤› için yaflanmam›fl m› say›l›-
yor?  Unutmayal›m ki, insanl›¤›n bel-
le¤i ortakt›r ve o bellek hep canl› kal›r.

Düflünmek ve düflündü¤ünü öz-
gürce aç›klayabilmek temel bir insan
hakk›d›r. Bu hakk›n kullan›m› hiçbir
koflul alt›nda k›s›tlanamaz. Kendini
özgürlüklerin befli¤i olarak gören bir
ülkenin düflünceyi suç saymas›, belir-
li görüflleri yasayla engellemesi ve tek
yanl› çarp›tmalar› herkese dayatmas›
ça¤›m›z›n hiçbir de¤eriyle ba¤dafl-
maz. Dahas›, bilim insanlar›n›n bü-
yük bir özen ve etik sorumlulukla
araflt›rmas› gereken olaylar› politika-
c›lar›n ivedi ve temelsiz kararlarla ay-

d›nlatabilmesi olanakl› de¤ildir. Ger-
çek flu ki, Afrika’da yüzlerce y›l bo-
yunca yerli halklara soyk›r›m uygula-
yan ve kendi tarihini elefltirmeyi suç
sayan Fransa’n›n yerel siyasal kayg›-
larla ç›karmaya çal›flt›¤› yasa tasar›s›-
n›n gündeme getirilmesi bile tüm
Frans›zlar için bir ay›pt›r. Kald› ki, t›p-
k› insanlar gibi devletlerin de bir
utanma s›n›r› olmal›d›r. Bu nedenle,
böylesi haks›z bir karara karfl› dur-
mak, insanl›k onuruna, bilime ve dü-
flünce özgürlü¤üne sahip ç›kman›n
gere¤idir. Türkiye’de gösterilen tepki-
leri bu ba¤lamda de¤erlendirmek
yerinde olacakt›r. 

ak›n tarih de bile, önce Ermeni
terör örgütüne karfl› tutumlar›,
sonra “Sözde Ermeni Soyk›r›m›”n›
ilk kabul eden ülkelerden olmalar›,
Avrupa Birli¤ine tam üyeli¤imiz ko-
nusundaki karfl› tutumlar› ve son
olarak da sözde Ermeni soyk›r›m›-
n›n inkar edilmesine hapis ve para
cezas› öngören yasa teklifinin Fran-
s›z Parlamento-
sunda kabul
edilmesi ülke-
mizde Fransa’ya
karfl› hakl› bir
tepki oluflturdu.
Tepkinin gerekli-
li¤i bence tart›fl-
mas›z, ancak, bi-
çimi ve fliddeti
konusunda bir
fleyler söyleyebi-
lirim. Her fley-
den  önce henüz
uygulanabilir ol-
mam›fl olsa bile
bu yasa ile ilgili Türkiye’nin dünya
nezdinde hakl› bir konuma geldi¤i-
ni söylememiz gerekmektedir. Yasa
Avrupa Birli¤i’nin temel de¤erlerin-
den olan ve ‹nsan Haklar› Sözlefl-
meleri ile tüm ülke anayasalar›n›n
koruma alt›na ald›¤› “düflünce öz-

gürlü¤üne” ayk›r›d›r. Zaten siyasi-
ler de tarihi gerçeklere karar veren-
ler olamazlar. Frans›z ayd›nlar› da
dahil olmak üzere çok say›da kifli
taraf›ndan fliddetli biçimde eleflti-
rilmektedir.  Siyasi kayg›larla al›n-
d›¤› aç›k olan bu karara  konulacak
tepki bence her türlü Frans›z mal›-
n› almamak ya da  kitleler halinde

ba¤›r›p ça¤›rmak
o l m a m a l › d › r .
Diplomatik tepki
ile bafllay›p, ak›l-
c› biçimde hakl›
konumumuzu
devam ettirme-
miz gerekti¤ini
düflünüyorum.
Ekonomik alan-
larla ilgili olarak
tepki niteli¤inde
al›nacak kararla-
r›n bizim ekono-
mimize zarar ve-
rip vermeyece¤i-

nin iyice de¤erlendirildikten sonra
al›nmas› taraftar›y›m. Eski d›fliflleri
bakan›m›z›n Fransa’daki vatandafl-
lar›m›z›n suç say›lan fiili toplu ola-
rak ifllemelerinin Frans›zlar› dün-
yan›n gözünde daha zor duruma
düflürece¤i görüflüne kat›l›yorum.

Zaten flimdiden baz› Frans›z ayd›n-
lar›n›n tepki için bu yolu tercih
edeceklerini de duyuyoruz. Daha
da önemlisi Ça¤dafl dünyayla bizi
bütünlefltirecek olan hak ve özgür-
lükler konusundaki iyilefltirmelere
devam etmemiz ve daha fazla çal›-
flarak Ça¤dafl dünyada yerimizi
güçlü bir devlet olarak almam›z ge-
rekmektedir. Sonuç olarak tepki
gösterelim ama bu  hiçbir zaman
kendimizi dünyadan soyutlamak
ve kendi içimize kapanmak biçi-
minde olmas›n.
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ATO ve OECD gibi uluslararas›
kurulufllarda orta¤›m›z ve mütte-
fikimiz olan Fransa, Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u döneminden bu ya-
na Avrupa’da iyi iliflkilerde bulun-
du¤umuz bir ülkedir.  K›r›m Sava-
fl›’nda Osmanl› Devleti’nin mütte-
fiki olarak Ruslara karfl› ‹ngiltere
ile birlikte ayn› blokta yer alm›fl,
Savafl sonras›nda imzalanan Paris
Anlaflmas› (1856) ile Osmanl›  ‹m-
paratorlu¤u bir Avrupa Devleti
olarak kabul edilmifltir. 20 nci
yüzy›l›n ortalar›na kadar Frans›z-
ca, Türkiye’de tercih edilen ya-
banc› dil olmufltur. Frans›zcadan
özellikle moda alan›nda çok fazla
kelime Türkçe’ye girmifltir. Fran-
s›z kültürü, gerek Osmanl›’da ve
gerekse Türkiye’de çok önemli bir
yer tutmufltur. Fakat önünü gör-
mekten aciz politikac›lar, 250-300
bin Ermeni kökenli Frans›z seç-
menin oyu için, tüm bu iliflkileri
bozmufl ve her iki ülkenin de ç›-
karlar›na zarar vermifltir. Frans›z
Meclisi, 18 Ocak 2001 tarihinde

sözde bir Ermeni soyk›r›m yasas›-
n› kabul etmifl,  bu yasa Cumhur-
baflkan› J. Chirac taraf›ndan 29
Ocak 2001 tarihinde onaylanm›fl-
t›r. Yasa kabul edildi¤i dönemde
Hükümetin Meclis ile iliflkilerden
sorumlu Bakan› Jean Jaques Qu-
eyranne, yasan›n bir yapt›r›m
özelli¤i olmad›¤›n› söylemifl ve
“Kabul edilen tasar› sadece sem-

bolik. Yapt›r›m gücü olmayan bir
yasa. Türkiye’yi suçlamay› amaç-
lam›yor” demifltir. 

2001 y›l›ndan sonra Ermeniler
bofl durmam›flt›r.12 Ekim’de Fran-
s›z Meclisi’nden geçen yasa tekli-
finde sözde soyk›r›m› inkar eden-
lere 5 bin Euro para ve 45 gün ha-
pis cezas› öngörülmektedir. Fran-
sa, Frans›z ihti-
lalinden bu ya-
na tüm dünya-
da ifade özgür-
lü¤üne en fazla
önem veren bir
ülkedir. Volta-
ir’in, “Düflünce-
lerinize kat›lm›-
yorum, ancak
onlar› söyleme özgürlü¤ünüzü sa-
vunmak için ölmeye haz›r›m” öz-
deyiflini mezara gömmüfltür. 

Sözde soyk›r›m yasas› ç›karan
ve üstelik bir de bunu inkar eden-
lere ceza vermeye kalkan Fransa,
bu durumda Türkiye’ye bir dost
ülke olmaktan ç›km›flt›r. 1973-

1994 y›llar› aras›nda Ermeni terör
örgütü ASALA taraf›ndan flehit
edilen 34 diplomat›m›z›n 6's›
Fransa'da hayatlar›n› kaybetmifl-
lerdir. 

24 Ekim 1974 tarihinde Paris
Büyükelçimiz ‹smail Erez bu ülke-
de ASALA militanlar›nca flehit
edilmifltir. Fransa’da  o dönemde

befl y›l görev
yapt›¤›m için,
Ermeni terörü-
nün diplomat-
lar›m›z üzerin-
deki bask›s›n›
çok iyi bilirim. 

Fransa, 1994
y›l›nda Ruan-
da'da yaflanan

soyk›r›mdan yarg›lanmamak için
çaba harcayan bir ülkedir. Bu ül-
kenin Türkiye'ye soyk›r›m suçla-
mas›nda bulunmas› ve bunu in-
kar edenlere ceza vermeye kalk-
mas›, bir çifte standartt›r. 

Fransa Cumhurbaflkan› Chirac,
30 Eylül 2006'da Ermenistan'›n

baflkenti Erivan'da, Türkiye AB
üyesi olabilmek için Ermeni soyk›-
r›m›n› tan›mal› m› sorusuna, "Dü-
rüstçe söylemek gerekirse, öyle ol-
mal› gerekti¤ine inan›yorum" de-
mifltir.  

Türkiye’ye karfl› bu kadar düfl-
manca bir politika izleyen bu ül-
keye karfl› mutlaka tepki göster-
memiz gerekir. 

Fakat bu tepkiler, bizi zor du-
rumda b›rakmayacak, toplumsal
reaksiyon fleklinde olmal›d›r. Eko-
nomik yapt›r›mlardan ya da  boy-
kotlardan sonuç almam›z müm-
kün de¤ildir.

Türkiye'de yat›r›m› olan Frans›z
flirketleri harekete geçirilerek Tür-
kiye’nin tepkisi  dile getirebilir.
Fransa'y› pretestoya yönelik imza
kampanyalar›na destek verilebi-
lir. Bu amaçla, www.auxelusdela-
nationfrancaise.com adresindeki
imza kampanyas›na kat›l›nabilir. 

Fakat tüm tepkiler demokratik
olmal›, Türkiye’nin imaj›na  ve
ekonomisine zarar vermemelidir. 

Türkiye’nin Fransa’ya verdi¤i tepkileri
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Sözde soyk›r›m yasas› ç›karan
ve üstelik bir de bunu inkar
edenlere ceza vermeye kalkan
Fransa, bu durumda Türkiye’ye
bir dost ülke olmaktan ç›km›flt›r.

Frans›z Parlamentosu’nun sözde Ermeni soyk›r›m›n›n inkar›n› suç sayan yasa teklifini kabul etmesinin ard›ndan, ülkemizde Fransa’ya karfl› yayg›n

bir tepki dalgas› olufltu. Fransa’ya karfl› oluflan bu tepki dalgas›n› ile  tepkilerin ölçüsü ve niteli¤ini ö¤retim elemanlar›m›za sorduk...

Yasa Avrupa Birli¤i’nin temel
de¤erlerinden olan ve ‹nsan
Haklar› Sözleflmeleri ile tüm
ülke anayasalar›n›n koruma
alt›na ald›¤› “düflünce özgürlü-
¤üne” ayk›r›d›r. Frans›z ayd›n-
lar› da dahil olmak üzere çok
say›da kifli taraf›ndan fliddetli
biçimde elefltirilmektedir. 

Yard. Doç. Dr. 

Do¤an Gökbel

HUKUK FAKÜLTES‹
DEKAN YARDIMCISI

Prof. Dr. Ali fiimflek

‹LET‹fi‹M B‹L‹MLER‹ FAKÜLTES‹

y E

Prof. Dr. R›dvan Karluk

‹KT‹SAD‹ VE ‹DAR‹ B‹L‹MLER FAK.
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‹letiflim Bilimleri Fakültesi
Bas›n-Yay›n Bölümü ö¤rencileri
Ayçin Gelir ve Eylem Tuna, IPS
‹letiflim Vakf› taraf›ndan düzen-
lenen Hak Habercili¤i Ödülle-
ri’nde, iletiflim ö¤rencileri kate-
gorisinde birincili¤i elde etti.
Olaylara "hak habercili¤i" aç›s›n-
dan yaklaflan gazetecileri des-
teklemek amac›yla verilen ödül-
ler, 4 Kas›m günü Bilgi Üniversi-
tesi Dolapdere Kampusü'nde
düzenlenen törenle sahiplerini
buldu. 

Ayçin Gelir ve Eylem Tuna’n›n
görüntülü haber çal›flmas›, ka-
d›n haklar› konusunu baflar›yla
ifllemesinin yan› s›ra  bu konu-
da yaflanan intiharlar› hem
habercilik, hem de hak haber-
cili¤inin temel kurallar› içinde
sunmas› nedeniyle birincilik
ödülüne lay›k görüldü.

Bas›n Yay›n
ö¤rencilerine
haber ödülü

Anadolu Üniversitesi Proje ‹zle-
me ve Destekleme Birimi taraf›n-
dan düzenlenen Proje Yönetimi
Çal›fltay› 6 Kas›m günü Fen Fakül-
tesi’nde bafllad›. Befl gün süren ça-
l›fltaya her fakülte ve yüksekokul-
dan seçilen 33 ö¤retim üyesi kat›-
ld›. Kat›l›mc›lar› proje yönetimi
hakk›nda bilgilendirmek, projele-
rin haz›rlanmas› ve yürütülmesi

sürecinde gerekli olan teknik be-
cerileri kazand›rmak amac›yla dü-
zenlenen çal›fltay  Mentor Proje
Yönetimi Enstitüsü’nden Ahmet
Köksal ve Faruk Budak önderli¤in-
de iki grup fleklinde yürütüldü.

Çal›fltay›n aç›l›fl›nda bir konufl-
ma yapan Rektör Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli, proje yönetimi ile ilgili
her çal›flman›n arkas›nda olacak-
lar›n› ve hiçbir maddi k›s›nt›ya gi-
dilmeyece¤ini söyledi. Her kurum-

da bir proje birimi olaca¤›n› kay-
deden Prof. Dr. Sürmeli, “Çal›flta-
y›n üniversitemiz için yararl› ola-
ca¤›na gönülden inan›yorum” de-
di.  
Proje gelifltirilecek

Kat›l›mc›lar›n, proje yönetimi
konusunda çal›fltayda edindikleri
bilgi ve becerileri çal›flt›klar› bi-
rimlerdeki di¤er ö¤retim eleman-
lar›na aktarmalar› ve birimlerde
gerçeklefltirilecek projelerde edini-

len bilgiler do¤rultusunda destek
olmalar› hedefleniyor. 

Kat›l›mc›lar›n çal›fltay›n ard›n-
dan ilk üç ay içinde en az bir pro-
je gelifltirerek TUB‹TAK, DPT, FP7
VE BAP gibi, projeleri destekleyen
kurumlara baflvurmalar› bekleni-
yor. Çal›fltayla, üniversitemizdeki
bilimsel bilgi ve teknoloji gelifltir-
me çabalar›na ve Türkiye’nin kü-
resel rekabet gücünü artt›rmaya
katk› sa¤lanmas› amaçlan›yor.

Anadolu Üniversitesi’nin temeli-
ni oluflturan Eskiflehir ‹ktisadi ve
Ticari ‹limler Akademisi’nin kurucu-
su ve eski Milli E¤itim Bakanla-
r›ndan Prof. Dr. Orhan O¤uz, 6 Ka-
s›m Pazartesi günü düzenlenen söy-
leflide ö¤rencilerle bir araya geldi.
Prof. Dr. Orhan O¤uz söyleflide, ‹kti-
sadi ve Ticari ‹limler Akademisi’nin
kuruluflundan Anadolu Üniversitesi
ad›n› alana kadar yaflanan süreci
ö¤rencilerle paylaflt›.

Prof. Dr. Orhan O¤uz, “O zamanki
bürokratlar üniversiteyi flimdi Sü-
leyman Çak›r Lisesi’nin bulundu¤u
yere kurmam› istediler; fakat ben
bunlar gençler, ba¤›r›p ça¤›racak-
lar, koflup oynayacaklar dedim ve
flu anda Yunusemre Kampusü’nün
yer ald›¤› araziyi çok zor flartlarda
üniversiteye kazand›rd›m” dedi.

Prof. Dr. Orhan O¤uz, “Ben 6 Ka-
s›m 1958 senesinde Eskiflehir’e bir
tohum att›m, böyle büyük hedefler
ortaya koydum. O zamanlar kimse
inanm›yordu fakat flimdi 48 y›ld›r
durmadan büyüyen bu kurumun
içindeyim” diye konufltu.

‹letiflim Bilimleri Fakültesi ö¤retim
üyesi Prof. Dr. U¤ur Demiray ile Aç›-
kö¤retim Fakültesi ö¤re-
tim üyeleri Doç. Dr. Emine
Demiray ve Yard. Doç. Dr.
fiensu Curabay’›n da ya-
zarlar› aras›nda bulundu-
¤u “Trends and Issues in
Distance Education: Inter-
national Perspectives” ad-
l› kitap, Information Age
Publishing taraf›ndan ba-
s›ld›. Trens and ‹ssue in
Distance Education adl›
kitap ABD (16) Türkiye (3)
Honkong (3) ‹ngiltere (2) ve Fransa ‹tal-
ya Brezilya Güney Afrika Mozambik
birer olmak üzere dokuz ülkeden 29
yazar taraf›ndan 20 bölüm ve dört te-
mel bafll›k alt›nda kaleme al›nd›.

Kitap, Educational Communications
and Technology Foundation (ECT) ve
The Association for Educational Com-
munications and Technology Publica-

tions Committee
(AECT)’nin “James W.
2006 Brown Publicati-
on Award” ödülünü al-
d›. 

Amerika Birleflik
Devletleri’nde bas›lan
kitaba ödülü veren
AECT’ nin e¤itim tekno-
lojileri alan›nda dünya-
da sayg›n bir kurum ol-
du¤unu belirten ve ki-
taptaki bir bölümün

de yazar› olan Prof. Dr. Demiray, genç
akademisyenlerin de bu tür çal›flma-
larda yer almas› gerekti¤ini söyledi.
Demiray “Herhangi bir birikim varsa
bunu Türkçe, ‹ngilizce, Çince ne olur-

sa olsun olabildi¤ince dile çevirip, bu
çaba içerisinde olup, bu bilgiyi pay-
laflmak, paylaflt›ktan sonra bir yans›-
ma al›p kendisini güncellemek ve ye-
nisini üretmek gerekir” dedi. Demi-
ray, kitapta yazd›¤› bölümde uzaktan
e¤itimin Türkiye’deki geliflimine yer
verdi. 

Kitapta Doç. Dr. Emine Demiray
ile birlikte yapt›klar› bir araflt›rma
yay›nlanan Yard. Doç. Dr. fiensu Cu-
rabay da yapt›klar› çal›flman›n Ana-
dolu Üniversitesi Aç›kö¤retim Fa-
kültesi Ev ‹daresi Program›’na kay›t-
l› 70 bayan ö¤renci ile yüz yüze gö-
rüflülerek haz›rland›¤›n› kaydetti.
Curabay, çal›flman›n, yurtd›fl›nda
uzaktan ö¤retim konusu ile ilgile-
nenlere ulaflm›fl olmas›ndan  ve
Anadolu Üniversitesi’nin ad›n› yurt-
d›fl›nda duyurmaktan mutluluk
duyduklar›n› ifade etti.

Giriflim ve Giriflimcilik E¤i-
timi Araflt›rma Birimi Baflkan›
ve Anadolu Üniversitesi ‹ktisa-
di ve ‹dari Bilimler Fakültesi
ö¤retim üyesi Yard. Doç. Dr.
Tu¤berk Tosuno¤lu, TVA’da ya-
y›nlanan Giriflimci Saati prog-
ram›na konuk oldu. 

Programda Dr. A. Atilla Do-
¤an’›n sorular›n› yan›tlayan
Tosuno¤lu, Türkiye’de giriflim-
cilik potansiyelinin ortaya ç›-
kar›lmas›n›n büyük önem tafl›-
d›¤›n› söyledi.

Gençlerin, ailelerinin de et-
kisiyle giriflimcilik ruhundan
yoksun oldu¤una dikkat çeken
Tosuno¤lu, “Ö¤rencilerime sor-
du¤umda genelde KPSS s›nav›-
na gireceklerini ve/veya bir ifl
bulup çal›flmak istediklerini
söylüyorlar. Çok az› ileride
kendi iflini kurmak ve projeler
üretmek istiyor” dedi. 

‹nsan›n dünyaya giriflimci
bir varl›k olarak geldi¤ini söy-
leyen Tosuno¤lu, “Bebekler
herfleyi ö¤renme iste¤iyle de-
vaml› bir aray›fl içindedirler.
Ö¤renme ve bir ifl yapma ko-
nusunda yetiflkinler gibi dav-
ranmazlar. Belli bir döneme
kadar her fleyi farkl› yöntem-
lerle yaparlar ki bu da onlar›n
art› bir özelli¤i olarak görünür.
Giriflimcilik de böyle birfleydir.
Giriflim demek her zaman
yeniden bir fleyler icat etmek,
üretmek de¤ildir. Bir mal veya
hizmete art› bir özellik katarak
tekrar kullan›ma sunmak da
giriflimciliktir” diye konufltu.

Her kurumda bir proje birimi
Ümran KELEŞ

Nuran İLTER

‘Giriflimcilik
potansiyeli 
aç›¤a
ç›kar›lmal›’

Prof. Dr. O¤uz’dan 
kuruluflun öyküsü

Çal›fltaya kat›lan ö¤retim üyeleri, 
edindikleri bilgi ve deneyimleri 

birimlerindeki di¤er ö¤retim 
elemanlar›yla paylaflacak.

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürme-
li, Bülent Ecevit’in fikirleri ile bu
ülkeye hizmet etmifl bir devlet
adam› oldu¤unu söyledi.

Ecevit’in vefat› dolay›s›yla
Anadolu Üniversitesi Haber Mer-
kezi’ne görüfllerini aç›klayan
Prof. Dr. Sürmeli, Bülent Ece-
vit’in nezaketi, inceli¤i ve her in-
sana de¤er veren yarad›l›fl› ile
örnek bir devlet adam› oldu¤u-
na dikkat çekerek, Ecevit’in siya-
sette duru kalmay› baflarm›fl ve
bunu yaflam tarz› haline getir-
mifl bir kiflilik oldu¤unun alt›n›

çizdi. Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Bü-
lent Ecevit’in kiflilik özelliklerini
siyasal yaflant›s›ndaki devlet
adaml›¤› kimli¤ine de büyük öl-
çüde yans›tmas›n›n, onu Türk
siyasal yaflam›nda önemli bir
yere getirdi¤ine kaydetti.
Sürmeli, Bülent Ecevit’in siya-
sette gerek devlet adaml›¤› ge-
rekse muhalefet dönemlerinde-
ki duruflu ile temiz kalmay› ba-
flarm›fl bir kiflilik oldu¤unu ifade
etti. Bülent Ecevit’in e¤itim ko-
nusundaki çal›flmalar›na da de-
¤inen Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,

özellikle Aç›kö¤retim Fakülte-
si’ne, ilk kuruldu¤u zamanlarda
verdi¤i destekten ötürü kendisi-
ne minnet duydu¤unu söyledi.
Sürmeli, flu an say›s› 1 milyon
200 bine yaklaflan ö¤rencinin
ayd›nlanmas›nda Bülent Ece-
vit’in o dönemde verdi¤i deste-
¤in önemli bir pay› oldu¤unu
vurgulad›. Bülent Ecevit’in gele-
cekte daha iyi anlafl›laca¤›na
inand›¤›n› belirten Prof. Dr. Fev-
zi Sürmeli, “Siyasal anlamdaki
tutumu her yerde örnek gösteri-
lecektir” diye konufltu.

‘Ecevit örnek bir kiflilikti’

Prof. Dr. Orhan O¤uz
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Bozüyük Meslek Yüksekokulu
mezunlar›, ilk kez düzenlenen Me-
zunlar Günü’nde bir araya geldi. 5
Kas›m Pazar günü yüksekokulda ya-
p›lan etkinli¤e 250’ye yak›n mezu-
nun yan› s›ra Rektör Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli de kat›ld›.  

Bozüyük Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Doç. Dr. Salim fiengel, aç›l›flta
yapt›¤› konuflmada, 2000 y›l›ndan
bu yana böyle bir etkinlik düzenle-
mek için çal›flt›klar›n› söyledi. 1049
mezunun yüzde 20’sine ulaflabildik-
lerini belirten fiengel, bu say›n›n her
y›l artaca¤›na inand›¤›n› söyledi. 

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli de

konuflmas›nda Bozüyük Meslek Yük-
sekokulu Mezunlar Günü’nün ilk
kez düzenlendi¤i için büyük önem
tafl›d›¤›n› ve bir bafllang›c› temsil et-
ti¤ini kaydetti. Üniversite olarak me-
zunlara büyük önem verdiklerini ifa-
de eden Prof. Dr. Sürmeli, mezunla-
r›n geldikleri noktalar›n üniversite-
nin gücünü gösterdi¤ini vurgulad›. 

Etkinlikte, mezunlar›n yüksek
okulla ilgili duygu ve düflüncelerini
aktarmas›ndan sonra mezunlara
okulun seramik atölyesinde haz›rla-
nan hediyeler sunuldu. 

Mezunlar ise Bozüyük Meslek
Yüksekokulu’nda okuma imkan› bu-
labildikleri için çok mutlu olduklar›-
n› dile getirdiler.

Ulusal E¤itime Destek Kampan-
yas› çerçevesinde düzenlenen 4.
E¤itim Kurultay›, sonuç bildirgesi-
nin aç›klanmas›yla sona erdi.

Dört gün süren kurultayda, bire-
yin kiflisel ve sosyal yaflam›, çevre
bilinci, göç ve toplumsal bar›fl, sa¤-
l›kl› yaflam, sivil toplum örgütleri-
nin rolü, kad›n haklar› gibi konular
ele al›nd›. Komisyonlar›n befl y›ll›k
çal›flmalar›n›n da de¤erlendirildi¤i
kurultayda el sanatlar› ve Cumhu-
riyet kad›nlar› giysileri sergileri de
düzenlendi.

Toplam 26 maddeden oluflan 4.
E¤itim Kurultay› sonuç bildirgesin-
de özellikle kad›nlar›n ve k›z ço-
cuklar›n›n yaflad›¤› sorunlara dik-
kat çekildi. Bildirgede, özetle flu gö-
rüfllere yer verildi: 

E¤itimsizlik, ekonomik yeter-
sizlik vb. nedenlerle aileler çocukla-
r›n›, özellikle de k›z çocuklar›n›
okutmamakta veya okutamamak-
tad›rlar. 

Yurttafll›k haklar›n›n neler ol-
du¤u ve hak arama yollar› toplu-
mumuzun tüm kesimlerince bilin-
memektedir. Kad›nlar›n çal›flma
yaflam›ndan engellenmesi ya da
zorla çal›flt›r›lmas›, töre cinayetleri,
kad›n›n ezilmesi, miras haklar›n-
dan yoksun b›rak›lmas› uygulama-
lar› devam etmektedir.  K›z çocuk-
lar›n okullaflmamas›nda, onlara
yüklenen rollerin (anneye yard›m
etme, evlenip çocuk sahibi olma,
çal›flmama veya evde çal›flma gibi)
etkisi çok büyüktür. Ancak onlara
bu rollerini ö¤retenlerin bafl›nda
hemcinsleri olan anneler, bir baflka
deyiflle yine kad›nlar bulunmakta-
d›r. 

Ça¤dafl Türk kad›n› ve erke¤i
imgesi ve bu imgenin toplumsal
aç›dan kabul edilmesindeki sorun-
lar afl›lamam›flt›r. 

Ana babalar, k›z ve erkek ço-
cuklar›n›n e¤itimi konusundaki
cinsiyet ayr›mc›l›¤›n› sürdürmekte-
dirler. 

Okuma yazma kurslar›ndaki
süre denetim ve de¤erlendirme ye-
tersizli¤i nedeniyle ifllevsel olarak
okuma yazma becerisi kazanma-
m›fl bireylere de belge verilmekte-
dir. 

Türkiye genelinde göç hareket-
lerinin kentleflme sürecine ve kent-
sel kültüre etkileri söz konusudur. 

Cinsel sald›r›ya u¤rayan kad›n-
lar toplum taraf›ndan d›fllanmak-
tan korkmakta, kendilerini toplum-
da yaln›z terkedilmifl hissetmekte,
toplum taraf›ndan “kirlendi” gö-
züyle bak›lmalar› korkusu nedeniy-
le suç duyurusu yapamamaktad›r. 

Bozüyük mezunlar› bir araya geldi

Asya Hal› Afi Genel Müdürü
fiaban fiahbaz, ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi taraf›ndan dü-
zenlenen konferansta, giriflimci-
li¤i anlatt›. fiahbaz , 6 Kas›m gü-
nü ‹‹BF’de düzenlenen konfe-
ransta baflar›ya ulaflman›n disip-
lin, kurall› olmak ve pes etme-
mekten geçti¤ini söyledi. Kendi
giriflimcilik öyküsünü ö¤renciler-
le paylaflan fiahbaz, 2 bin
500 kiflinin çal›flt›¤›
bir fabrikan›n sahibi
oldu¤unu ve Eskifle-
hir’in en büyük al›flve-
rifl merkezini Ocak
ay›nda açacakla-
r›n› kaydetti. 

fiaban fiahbaz

Bozüyük Meslek Yüksekokulu mezunlar› ilk kez düzenlenen Mezunlar Günü’nde bulufltu.

‘Kad›nlar›n
sorunlar›
devam
ediyor’

Seçkin ŞAHİN

İbrahim YÜNCÜLER

Bir temel atma törenine kat›l-
mak için Eskiflehir’e gelen Saban-
c› Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Güler Sabanc› Anadolu Üni-
versitesi’ni ziyaret etti.  6 Kas›m
günü gerçekleflen ziyarette Rek-
tör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli tara-

f›ndan a¤›rlanan Sabanc› Eskifle-
hir ve Anadolu Üniversitesi’nden
çok etkilendi¤ini kaydetti. “Ana-
dolu Üniversitesi hepimizin gu-
rur kayna¤›” diyen Güler Sabanc›
flunlar› söyledi:

“Eskiflehir ve Anadolu Üniver-
sitesi hakk›nda önceden az bilgi-
ye sahiptim. Ancak buraya gelip

gördükten sonra çok etkilendim.
Anadolu Üniversitesi gerçekten
çok baflar›l› bir üniversite. Eski-
flehir bir üniversite ve ö¤renci
flehri. Buradaki dinamizm beni
çok etkiledi. Burada olmaktan
çok mutluyum. ‹nflallah ileriki
zamanlarda buraya daha s›k ge-
lece¤im.”

Hepimizin gurur kayna¤›
Seher ORAK

Bozüyük Meslek Yüksekokulu’nda bu y›l ilk kez
Mezunlar Günü düzenlendi. 5 Kas›m’da düzen-
lenen ve Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’nin de
yer ald›¤› etkinli¤e 250’den fazla mezun kat›ld›. 

Giriflimcilik
hikayesi

4. E¤itim Kurultay› sonuç
bildirgesi, ülkemizde
kad›nlar›n yaflad›¤› sorun-
lara dikkat çekiyor.

YÖNET‹M KURULU  KARARLARI

Üniversitemizin 17. 10.2006
tarihinde gerçeklefltirdi¤i Yöne-
tim Kurulu’nda ald›¤› baz› ka-
rarlar flunlar:

Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.
Atila BARKANA’n›n “Avrupa Üni-
versiteliler Birli¤inin (EUA) Son-
bahar Toplant›s›”na kat›lmak
üzere 19-21 Ekim 2006 tarihle-
rinde Çek Cumhuriyeti-Brno’da,
“CVU Syd Üniversitesi ile ortak
ders ve program gelifltirme” ça-
l›flmalar›na kat›lmak üzere  22-
27 Ekim 2006 tarihlerinde Dani-
marka-Vordingborg’da görevlen-
dirilmesine,

Aç›kö¤retim Fakültesi ö¤re-
tim üyesi Prof. Dr. Ayd›n Ziya
ÖZGÜR, Yard. Doç. Dr. Selçuk
KIRAY’›n “AGR‹A MED‹A 2006”
konferans›na ayr› sözlü bildiri-
lerle kat›lmak üzere 5-10 Kas›m
2006 tarihlerinde Macaristan-
Budapeflte’de görevlendirilme-
lerine,

Aç›kö¤retim Fakültesi ö¤re-
tim üyesi Yard. Doç. Dr. Ekrem
TUFAN’›n “Bilgi Temelli Ekono-
mide Dura¤anl›k ve Rekabet”
sempozyumuna sözlü bildiri ile
kat›lmak üzere 19-22 Ekim 2006
tarihlerinde Romanya-Craio-
va’da görevlendirilmesine,

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fa-
kültesi ö¤retim üyeleri Prof. Dr.
R›dvan KARLUK, Prof. Dr. Nur-
han AYDIN, Doç. Dr. Seval SEL‹-
MO⁄LU’nun “International Con-
ference of Small and Medium
Business Development in Cent-
ral Asia II” konferans›na ayr›
sözlü bildirilerle kat›lmak üzere
2-5 Kas›m 2006 tarihlerinde Ka-
zakistan-Almata’da görevlendi-
rilmelerine,

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fa-
kültesi ö¤retim üyesi Yard. Doç.
Dr. Y›lmaz KILIÇASLAN’›n “Inno-
vating Labour Market Policies:
Transitional Labour Markets and
Flexicurity” konferans›na sözlü
bildiri ile kat›lmak üzere 29 Ka-
s›m-2 Aral›k 2006 tarihlerinde
Hollanda-Amsterdam’da görev-
lendirilmesine,

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fa-
kültesi Arafl. Gör. Ayfle Aytül
CENG‹Z’in “ICEP+eBRF 2006 The
Global Conference on Emergent
Business Phenomena in the Di-
gital Economy” konferans›na
sözlü bildiri ile kat›lmak üzere
27 Kas›m-3 Aral›k 2006 tarihle-
rinde Finlandiya-Tampere’de gö-
revlendirilmesine,

E¤itim Fakültesi ö¤retim
üyesi Yard. Doç. Dr. Arzu ARI-
KAN’›n “Honoring The Child ,Ho-
noring Equity 2006” (CEIEC)
konferans›na sözlü bildiri ile ka-
t›lmak üzere 14-20 Kas›m 2006
tarihlerinde Avustralya-Melbour-
ne’de görevlendirilmesine,

Dil ve Konuflma Bozuklukla-
r› E¤itim Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi ö¤retim üyeleri Prof. Dr.
Seyhun TOPBAfi’›n “The 2006
ASHA Conference (Amerikan Ko-
nuflma-‹flitme Birli¤i)” konferan-
s›na sözlü bildiri ile, Yard. Doç.
Dr. ‹lknur MAV‹fi’in ayn› konfe-
ransa poster bildiri ile kat›lmak
üzere 11-19 Kas›m 2006 tarihle-
rinde A.BD.-Florida’da görevlen-
dirilmelerine, karar verilmifltir.
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Bilgi Yönetimi’nde dersler bafllad›

Aç›kö¤retim Fakültesi bünye-
sinde aç›lan ve Türkiye’nin ilk in-
ternete dayal› önlisans program›
olan Bilgi Yönetimi Önlisans Prog-
ram›’da dersler 6 Kas›m’da baflla-
d›. Derslerden Türkiye’nin çeflitli il-
lerinde ikamet eden 400’den fazla
ö¤renci yararlan›yor.

‹lk kez 2001-2002 ö¤retim y›l›n-
da ö¤renci almaya bafllayan prog-
ram, ö¤rencilerini “bilgi çal›flan›”
olarak nitelendiriyor ve mezun ol-
duktan sonra “Bilgi Yönetimi Mes-
lek Eleman›” unvan› ile çal›flmas›-
na olanak sa¤l›yor. 

Haftada 20 saat

Bilgi Yönetimi Önlisans Progra-
m›’nda yer alan 12 uygulamal› der-
sin her biri için ö¤rencilere, günde
dört saat olmak üzere haftada 20
saat çevrimiçi akademik dan›fl-
manl›k hizmeti veriliyor. Akade-
mik dan›flmanlar, kendilerine ayr›-
lan konsollardan Macromedia Bre-
eze ortam›ndaki sanal s›n›flar› kul-
lanarak ö¤rencilerin dersle ilgili so-
rular›n› yan›tl›yorlar.

Canl› Destek Hizmeti 

Programda ayr›ca 08:00-23:00
saatleri aras›nda ö¤rencilerin tek-

nik problemlerine çözüm getirmek
amac›yla gerçek zamanl› görsel,
iflitsel ve metin tabanl› bir iletiflim
ortam› olan “Canl› Destek Hizme-
ti”sunuluyor. Bu hizmet, geçen y›l-
larda “Microsoft Comic Chat” üze-
rinden veriliyordu. 2005-2006 ö¤-
retim y›l›nda “Flash Communicati-
on Server” üzerinden denemeleri
yap›larak 2006-2007 ö¤retim y›l›n-

da tamamen bu ortamdan servis
verilmeye baflland›. 

Ö¤rencileraras› iletiflim 

Bilgi Yönetimi Önlisans Progra-
m›’nda ö¤renciler, “Sharepoint
Portal Server” üzerinde yay›nla-
nan Bilgi Yönetimi Ders Tart›flma-
lar› sitesini kullanarak, dersler ve
derslere ait üniteler hakk›ndaki so-
ru, sorun, bilgi ve görüfllerini bir-

birleriyle paylaflabiliyorlar. Yine ay-
n› sunucu tabanl› Ders Aras› sitesi
ile de sanal bir mola vererek her
konuda bilgi ve fikir al›flveriflinde
bulunabiliyorlar. 

Mezunlara dikey geçifl hakk› 

Programdan mezun olan ö¤ren-
ciler kolayca ECDL sertifikas› alabi-
lecek bilgi birikimine sahip oluyor.
Ayr›ca program mezunlar› dikey
geçifl s›nav› sayesinde; Yönetim Bi-
liflim Sistemleri, Bilgi ve Belge Yö-
netimi, Bilgisayar ve Ö¤retim Tek-
nolojileri Ö¤retmenli¤i, ‹flletme, ‹fl-
letme Bilgi Yönetimi, ‹flletme Enfor-
mati¤i, ‹flletme-Ekonomi, Lojistik
Yönetimi bölümlerine ya da s›nav-
s›z dikey geçifl ile Anadolu Üniver-
sitesi ‹flletme ve ‹ktisat Fakülteleri-
ne geçifl yapabiliyorlar. 

Bilgi yönetimi ö¤rencilerine en
güncel teknolojik olanaklar ve ya-
z›l›mlar sunuluyor. Verilen ders
malzemeleri ve içerikleri her y›l
düzenli olarak güncelleniyor. Bu
çabalar›n karfl›l›¤› olarak da bölü-
me kay›t yapt›ran ve bölümden
mezun olan ö¤renci say›s›nda,
program›n bafllad›¤› 2001-2002
ö¤retim y›l›ndan bu yana do¤ru-
sal bir art›fl gözleniyor. 

Türkiye’nin internete dayal› ilk önlisans program›ndan 400’den fazla ö¤renci e¤itim görüyor.
Mevlüt DEMİRCİOĞLU

Türk pop müzi¤inin önemli ses-
lerinden Leman Sam, Radyo A'da  3
Kas›m Cuma günü yay›nlanan Mi-
safir Odas› program›na konuk oldu.
Program sunucusu Nur Demir'in so-
rular›n› yan›tlayan Sam, müzikten
e¤itime kadar genifl bir yelpazede
görüfllerini dinleyicilerle paylaflt›.

Yeni flark›lar›n›n haz›r oldu¤unu,
ancak albüm yapmak için bir süre
daha bekleyece¤ini belirten Sam,
müzik piyasas›n›n flu anki durumu-
nun ç›karaca¤› albüm için uygun ol-
mad›¤›n› söyledi. Amerika'dan ald›-
¤› ‹ngilizce flark› söyleme teklifine
de de¤inen SAM, "‹ngilizce flark› söy-
lemek istemiyorum. Türkçe söyle-
mek istiyorum. Çünkü Türkçe'nin fli-
irselli¤ini seviyorum" dedi. 

Anadolu Üniversitesi için "Türki-
ye’de de¤ilmifl gibi geliyor bu üni-
versite" diyen Leman Sam, s›nava
tekrar girecek olsa Anadolu Üniver-
sitesi'ni tecih edebilece¤ini söyledi.
Sam, Eskiflehir'i çok be¤endi¤ini ve
bu kentten gelen konser tekliflerine
her zaman s›cak bakt›¤›n› da sözle-
rine ekledi.

Leman Sam
Radyo A’da

‹letiflim Bilimleri Fakültesi ta-
raf›ndan düzenlenen III. Ulusal
‹letiflim Ö¤rencileri Sempozyu-
mu 13-14 Kas›m günlerinde yap›-
lacak. Sempozyum, iletiflim ala-
n›nda lisans, yüksek lisans ve
doktora e¤itimi almakta olan ö¤-
rencilerin bilgi birikimlerini ve fi-
kirlerini paylaflma ortam› sa¤l›-
yor. ‹letiflim ö¤rencilerinin aka-
demik kimliklerini sergileme
flans› bulduklar› sempozyum bu
y›l üç oturumda gerçeklefltirile-
cek. ‹letiflim ö¤rencilerinin aka-
demik çal›flmalar›n› paylaflma
ortam› sa¤layan sempozyumun
slogan› SESS‹ZS‹N‹Z.
Sempozyum bu y›l gerçek ve sa-
nal kavramlar›n› tart›flmaya aç›-
yor. Sinema ve televizyonda, ba-
s›nda, reklam ve halkla iliflkiler-
de, radyo ve genel iletiflimde; ye-
ni bir iletiflim teknolojisi olan in-
ternet, bilgisayar oyunlar›, bilgi-
sayar ve internet teknolojisinin
sanal oyunlara ve reklamlara
yans›mas›, sanal mekanlardan
etik bilgisayar oyunlar›na kadar
genifl bir yelpazede tart›fl›lacak
Sosyal Bilimler Enstitüsü Salon
Anadolu’da, 9.30’da aç›l›fl konufl-
mas›yla bafllayacak olan sem-
pozyum, Türkiye’nin farkl› üni-
versitelerinden ö¤rencilerin kat›-
l›m› ile gerçeklefltirilecek. 

‹letiflim
ö¤rencileri
Anadolu’da
bulufluyor

2006 ÖSYS 1.ve 2. ek yerlefl-
tirme ile yerlefltirilenler ve Ada-
let Meslek E¤itimi Önlisans
Program›na kay›t hakk› bulu-
nan Dan›fltay, Yarg›tay ve Yük-
sek Seçim Kurulu Baflkanl›kla-
r›’nda görevli personel için in-
ternet baflvurular› 13 Kas›m Pa-
zartesi Günü bafll›yor. 11-29 Ey-
lül tarihlerinde yap›lan internet
baflvuru ifllemlerini gerçekleflti-
remeyen, 2006 ÖSYS sonunda
yerlefltirilen adaylar ve Adalet
Meslek E¤itimi Önlisans Progra-
m›na kay›t yapt›racaklar da in-
ternet baflvuru ifllemlerini 13-24
Kas›m tarihleri aras›nda gerçek-
lefltirebilecek. ‹nternet baflvuru
tarihleri ayr›ca, Adalet Meslek
E¤itimi Önlisans Program›’na
yerlefltirilmifl olup 11-29 Eylül
tarihlerinde internet baflvuru
ifllemlerini yapamayanlar› da
kaps›yor. ‹nternet baflvuru ifl-
lemleri http://aofkay›t.anado-
lu.edu.tr internet adresinden
gerçeklefltirilecek. Belirtilen ta-
rihler aras›nda internet baflvu-
rusu yapmayan adaylar 20-30
Kas›m tarihlerinde gerçeklefltir-
ilecek olan kay›t ifllemlerini
yapmaya hak kazanamayacak.

AÖF internet
baflvurular›
bafll›yor Gazi Üniversitesi ‹ktisadi ‹da-

ri Bilimler Fakültesi Çal›flma Eko-
nomisi ve Endüstri ‹liflkileri ‹fl ve
Sosyal Güvenlik Hukuku Bölü-
mü ö¤retim üyesi Prof. Dr. Kadir
Ar›c›, sosyal adalet olmadan in-
sanlar›n mutlu yaflamalar›n›n
mümkün olmad›¤›n› söyledi. 8
Kas›m günü Kongre Merkezi’nde
“Milletleraras› Çal›flma Standart-
lar› ve Türkiye” bafll›kl› bir konfe-
rans veren Ar›c›, konuflmas›nda
Uluslararas› Çal›flma Örgütü
(ILO) ve iflçi hareketlerinin tarih-
çesi konusunda bilgiler verdi. 

Üniversitemiz ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi Çal›flma Eko-

nomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölü-
mü taraf›ndan düzenlenen konf-
rensta Ar›c›, Gazi ve Anadolu
Üniversitelerinin Çal›flma Ekono-
misi ve Endüstri ‹liflkileri bölüm-
lerinin birbirlerini tan›malar›n›
istediklerini belirterek, konfe-
ransla, her iki üniversitenin bu
bölümlerindeki ö¤retim eleman-
lar›n›n birbirlerini tan›malar›
için bir gelenek bafllatt›klar›n›
kaydetti.

Uluslararas› Çal›flma Örgü-
tü’nün 1919 y›l›nda kuruldu¤u-
nu ve Versailles Antlaflmas›’n›n
bir parças› oldu¤unu anlatan
Prof. Dr. Ar›c›, sermaye düzeni-
nin sosyal sonuçlar› olarak bü-
tün dünyada bir iflçi hareketinin

olufltu¤unu ifade etti. “Sosyal
adalet olmadan insanlar›n mut-
lu yaflamalar› mümkün de¤ildir”
diyen Ar›c›, ILO’nun amac›n›n ifl-
çi haklar›n› gelifltirmek oldu¤u-
nu belirtti. 

Konuflmas›nda uluslararas›
çal›flma standartlar›n›n güncel
sorunlar› hakk›nda bilgiler veren
Prof. Dr. Kadir Ar›c›, bu sorunla-
r›n temelinde dünya ekonomi-
sindeki küreselleflmenin büyük
yeri oldu¤una dikkat çekti. Ar›c›,
Avrupa Birli¤i’nin Uluslarüstü ‹fl
Hukuku Projesi’ne de de¤inerek,
projenin Avrupa ülkeleri aras›n-
daki gelir ve ücret farklar›n›n or-
tadan kald›r›lmas› için ortaya
ç›kt›¤›n› sözlerine ekledi.

‘Sosyal adaletsiz mutluluk olmaz’

Kenan BUTAKIN

Üniversitemize konuk olan Gazi Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Kadir Ar›c›,
Uluslararas› Çal›flma Örgütü ve iflçi hareketlerinin tarihi konusunda bilgi verdi.

Prof. Dr. Kadir Ar›c› Konferans›, Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü düzenledi



K Ü L T Ü R - S A N A T AnadoluHaber
Sayfa Editörü:
Uzm. Ufuk TOZEL‹K6

B‹R  NEH‹R-SÖYLEfi‹  DAHA
Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›n-

lar›’n›n “Nehir-Söylefli” dizisi – do¤-
ru sayabildimse e¤er – yirmi bir ki-
taba ulaflt›. 

Bu tür söylefli kitaplar›n›n en ya-
rarl› ve çekici yan›, elbette söylefliyi
yapan kiflinin de iflinin ehli olmas›
kofluluyla, kendisiyle söylefli yap›la-
n› bize sanki onunla karfl› karfl›ya
oturmufluz da, söylediklerine ku-
lak veriyormufluz gibi yak›nlaflt›r-
mas›d›r. 

Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›n-
lar›’n›n “Nehir-Söylefli” dizisi, bu
yararl›l›¤a ve çekicili¤e en üst dü-
zeyde sahip söylefli kitaplar›ndan
olufluyor. Adalet A¤ao¤lu’ndan At-
tilâ ‹lhan’a, Müjdat Gezen’den ‹lber
Ortayl›’ya, Mehmet Aksoy’dan Mu-
azzez ‹lmiye Ç›¤’a ve Tahsin Yü-
cel’den Hasan Pulur’a kadar sanat
ve düflünce yaflam›m›za ait çok ge-
nifl bir yelpazeyi içeren bu kitapla-
r›n her biri, alanlar›na iliflkin canl›
tan›kl›klar› içeriyor.

Bu diziden son olarak ilk kez TÜ-
YAP Kitap Fuar›’nda “Sanki Bir Ro-
man Kahraman›” bafll›¤›yla sat›fla
sunulan ve Do¤an H›zlan’la nefis
bir söylefliyi içeren kitap ç›kt›. Do-
¤an H›zlan ile söylefliyi, kendisi de
bir yazar olan Kürflat Baflar gerçek-
lefltirmifl.

Bu y›lki TÜYAP Kitap Fuar›’n›n
onur konu¤u da olan Do¤an H›z-
lan, elli y›ldan bu yana edebiyat ve
bas›n dünyam›zda bir elefltirmen
ve bir yazar olarak varl›¤›n› sürdü-
ren bir kimlik. Onu en kendine öz-
gü ve biz okurlar aç›s›ndan en
farkl› k›lan yan› ise, engin birikimi-
nin Do¤u ile Bat›, Anadolu ile Av-
rupa, Osmanl› ile Cumhuriyet kav-
ramlar›n›n son derece baflar›l› bir
sentezden kaynaklan›yor olmas›. 

Bu özellik, Do¤an H›zlan’› bir
elefltirmen olarak da al›fl›lagelen-
lerden çok farkl› boyutlara tafl›yor.
Do¤an H›zlan, örne¤in ‹stanbul’un
Beyo¤lu semtini konu alan edebi-
yat ürünlerini bir elefltirmen kale-
miyle de¤erlendirirken, deyifl ye-
rindeyse, önce bu son derece koz-
mopolit, yani çok-kaynakl› bir kül-
tür örgüsünün temsilcisi ve yans›-
t›c›s› olan semte ‘damardan’ giri-
yor. Asla bilgiçlik taslamaks›z›n ya
da yukar›dan bakmaks›z›n, okuru
önce tarihsel ve kültürel dokusu
içersindeki Beyo¤lu ile tan›flt›r›yor.
Böyle bir rehberli¤in ard›ndan da
Beyo¤lu’nu konu alan eserleri de-
¤erlendiriyor. O zaman okur, bu
eserlerden hangilerinin ‘özgün’,
hangilerinin ise ‘özenti kaçama¤›’
oldu¤unu adeta kendili¤inden an-
layabiliyor.

“Sanki Bir Roman Kahraman›”
bafll›kl› Do¤an H›zlan kitab›, sade-
ce gerçek bir ayd›n›n öyküsü olma-
n›n ötesinde, dikkatli okurlara elefl-
tirel bak›fl›n ve düflüncenin de
kap›lar›n› açabilecek bir eser.

Ahmet CEMAL

Okuma

Köflesi
Prof. Dr. Sürmeli sorular› yan›tlad›

Bafltaraf› 1’de 
Tabii bir fakültenin baflar›s› bura-
da soruda belirtilen  unsurlara da
ba¤l›d›r. Ancak ondan öte benim
üstünde en çok durdu¤um, bir fa-
kültenin veya bir okulun mezunu
kaç günde ifl buluyor?  O süreyi
ben k›saltabiliyor muyum? Ona
olanak sa¤layabiliyormuyum? Be-
nim için bir fakültenin de¤erlendi-
rilecek en büyük ölçütü bu soru-
lar. Tabii onun d›fl›nda di¤er ölçüt-
ler; araflt›rma, makale tabiiki bir
ölçüt. Bunun yan›nda da yaflad›¤›-
m›z çevre itibariyle de toplumsal
katk› da çok önemli. Bütün bunla-
r› yan yana koyarak  de¤erlendir-
mek laz›m. Yoksa tek bir ölçüt ola-
maz zaten. 

Bütün fakültelerin s›nav tarihleri
göz önüne al›narak bahar flenlikle-
ri için ortak bir tarih belirlenebilir
mi?

Bahar flenliklerinin tamam› için
okulu ertelemek mümkün de¤il
ama bunun d›fl›nda yap›lan bir
uygulamaya dikkat ettik. Tek ara
s›nav› yap›lan birimler, iki ara s›-
nav› yap›lan birimler ve dönem
sonu s›navlar› dikkate al›nd›¤›nda
bu sene May›s ay›nda bu s›navla-
r›n olmad›¤› panay›r dedi¤imiz 3-4
günlük olaylar› denk getirmeye ça-
l›fl›yoruz. Ama tabii bütün spor
flenlikleri e¤er bunun içine
al›n›rsa sürenin 15-20 gün olma-
mas› gerekir. Ama di¤er flenlikleri
2007’de daha rahat dolaflabilecek-
leri bir duruma getirmek istiyo-
rum. fiunu da söyleyeyim bahar
flenliklerinin format›n› de¤ifltir-
mek istiyoruz.

Harç oranlar›

Hem harç verip hem de bas›l›
malzeme paras› vermemizin se-
bebi nedir? Ayr›ca baz› bölümler-
de laboratuvar föyleri ve kaynak-
lar› parayla sat›l›yor. Bu sizce
normal midir?

Buna dikkatlice bakmak gereki-
yor. fiimdi bunun hakl› olan yönle-
ri de var, olmayan yönleri de var.
Baz› de¤erlendirmelerde gerçek-
ten global olarak bakmamak gere-
kiyor. Biraz ayr›nt›ya inip o soru-
nun durumuna da bakmak gereki-
yor. fiimdi ben bütün bölümlere
göre harç olaylar›na bir bakt›¤›m-
da, örne¤in  ‹letiflim Bilimleri’nde
bütün y›l için ödenen para 278 li-
ra. Bunu 12 aya böldü¤ünüzde 24,
güne böldü¤ünüzde 1 lira bile
düflmüyor. Baz› yerlerde 1 liran›n
çok alt›nda ödenen bir ücret var.

Merkez kampuste verilen kablo-
suz internet hizmeti ‹kieylül Kam-
pusü’nde de verilebilir mi? Acaba,
gelifltirme çabalar› olacak m›?

Bu soruyu soracak adamlar›m›z
her iki kampuste istedi¤i yerde,
bahçede otursun  dizüstü bilgisa-
yar›n› als›n, orada wireless var.
Her iki kampuste var. Bina içlerin-
de henüz sonuçlanmad›. O da ya-
k›n zamanda sonuçlanacak. Bina-
larda baz› bölümlerin ölçülerek
konumlanmas› gerekiyor. Yak›nda
bu da çözülecek.

kütüphane

Kütüphaneden Anadolu Üniver-
sitesi ö¤rencisi bir haftal›¤›na kay-
nak al›yor. D›flardan biri ise daha
fazla süreli¤ine al›yor bunun nede-
ni nedir?

Lisans ö¤rencisi bir haftal›¤›na
alabiliyor. Yüksek lisans ö¤rencileri
iki haftal›¤›na alabiliyor. Arkadaflla-
r›m›z›n dedi¤i üniversite d›fl›ndan
olanlar flöyle: Bizden emekli olan-
lar. D›flardan rastgele kifliler de¤il.
Sadece bizden emekli olan, bizden
flu an ayr›lm›fl olan ö¤retim üyesi
veya memur arkadafllar›m›z onlar.
Biz onlar› hiçbir zaman ‘d›flardan’
diye düflünmüyoruz. Onlar› y›llar
y›l› buraya yaflamlar›n› vermifl kifli-
ler olarak düflünüyoruz. Onun d›-
fl›nda d›flardan kimse yok. Belki bir
de bu süre bir hafta art›r›labilir.
Ben biraz ö¤rencilerden yak›na-
y›m. Ne olur ald›klar› kitab› zama-
n›nda getirsinler.

Fakültelerdeki s›n›rl› bilgisayar-
larda s›ra beklemek zor oluyor. ‹n-

ternet üzerinden ders kayd› yap›la-
bilmesi mümkün mü?

Bununla ilgili çal›flma flu an yaz›-
l›m aflamas›nda. Onu ben de çok is-
tiyorum. Önümüzdeki dönemlerde
bununla ilgili çal›flmalar devam edi-
yor.

‹kieylül Kampusü’nü kulüpler
bak›m›ndan yetersiz. Bu konuda
çal›flmalar yap›l›yor mu?

‹kieylül Kampusü’nde sosyal
amaçl› yerlerimiz az. Ama bunlar›
giderek ço¤altma yoluna gidiyoruz.
36 kulübün 4’ünün merkezi ‹kiey-
lül zaten. Bunlar giderek ço¤alt›la-
cak. 

Pazar günleri merkez kütüpha-
nenin daha fazla süre hizmet ver-
mesi mümkün müdür?

Evet bu konuda hakl›lar. Yöneti-
min yak›nma hakk› yok. Ben sade-
ce bilgi olsun diye söylüyorum. 368
kiflinin 10 kiflisi emekli oldu. Perso-
nel azl›¤›ndan süreyi uzatam›yoruz
ama ilerde uzat›lacak.

Japon Bahçesi

Japon Bahçesi serbest olacak m›?
Olmayacak. Baz› yerlerin korun-

mas› gerekiyor. Elimizde yeterli
personel olmad›¤› için tabii ki baz›
yerlerin daha bir özenle duruyo-
ruz üstünde. Di¤er bir konuda ja-
pon bahçesinde havuz etraf›ndaki
baz› flakalaflmalar›n sonucunda
oraya düflmeleri bizi ürkütüyor.
Diyeceksiniz ki bazen insan ço-
cuklafl›yor olabilir, do¤al bir olay
bu, ama genelde baz› yerleri koru-
mak laz›m. Ö¤retim üyeleri bile
fazla dolaflm›yor zaten. Bir de siga-
ra içiliyor o da kirlili¤e yol aç›yor.

yemek kartlar›

Yemekhanede günlük yemek
kart› ald›¤›m›zda fiyat neden ar-
t›yor?

Biz biraz da israf› önlemek istiyo-
ruz, biraz da yönlendirmek istiyo-
ruz. Çünkü, biliyorsunuz yeme¤i-
miz 1 Lira. Önceden biz bunu plan-
lad›¤›m›zda 1 Liraya veriyoruz.
Ama arkadafllar›m›z flimdi bir gün
yiyecek, can› istemedi¤i zaman ye-
meyecek, biz say›y› nas›l olufltura-
ca¤›z? Dolay›s›yla da say› oluflma-
y›nca, belirlemedikçe bu bir israft›r.
Bunu önlemeye çal›fl›yoruz. Arka-
dafllar›m›z da bu konuda duyarl›
davrans›nlar. Yani e¤er sistemin d›-
fl›na ç›k›yorsa da biraz katlanmas›
gerekir. Aksi takdirde 1 Liraya biz
zaten bu hizmeti kendilerine en iyi
flekilde vermeye çal›fl›yoruz ve ya-
k›nda da onlara en iyi flekilde en hij-

yenik flekilde uzay laboratuvar› gibi
bir mutfak da yap›l›yor. O müjdeyi
de vermek isterim.

araç giriflleri

Kampus içerisine araç girifllerini
kontrolsüz buluyoruz. Üniversite
çal›flanlar›n› güvenlikler almazken
okulla alakas› olmayan araçlar›n gi-
riflinde problem olmuyor. Bunun
bir standarda ba¤lanmas› düflünü-
lüyor mu?

Hakl›. Düflünülüyor. Mutlaka da
yap›lmas› gerekti¤ine de inan›yo-
rum. Bu do¤rultuda kavisleri kal-
d›rd›k. Sa¤l›k aç›s›ndan uygun de-
¤il. Ama uyar›c› nitelikte mekaniz-
malar getirildi. Burada insanlar,
kardefllerimiz, çocuklar›m›z, ya-
k›nlar›m›z, sevgililerimiz yafl›yor.
“Ne olur dikkatli geçin!’ diye her-
kesin eline geçerken, arabalar›n›
durdurarak uyararak vermeye ça-
l›flt›k, afifller bast›k, özel görevli
arkadafllar koyduk. Ben de o ko-
nuda ço¤u arac› özellikle üniver-
sitenin d›fl›ndan mal getirip götü-
ren araçlar var. Onlar› özellikle
uyar›p ve kampuse ald›rtmad›m.
H›z s›n›r›n› 30 km’yi geçeni ald›rt-
m›yorum. Ama takdir edersiniz ki
bu konu biraz da sorumluluk
duygusu içinde çözümlenir. fiim-
di en çok üstünde durdu¤um ko-
nulardan biri de “üst geçit neden
kullan›lm›yor”sorusudur.  Her
gün çevre yolundan geçerken na-
s›l korkuyorum inanamazs›n›z.
Düzelmesi yönünde de çal›flma-
lar sürecek. Çok önemli oldu¤una
da inan›yorum. 

Akademik etkinlikler

Akademik etkinlikleri art›rma-
m›z yönünde bir çal›flmam›z ola-
cak m›?

Bu konuda küçümsenmeyecek
kadar var. Yeni teknolojilerin getir-
di¤i yeni çal›flmalar›n olmas› gereki-
yor. 

Rektör seçimlerinden önce neler
vaadettiniz ve bugüne kadar hangi-
lerini gerçeklefltirdiniz? Geçmifl yö-
netimle kendi yönetiminiz aras›n-
daki farklar nelerdir?

Vaadettiklerim sadece e¤itimin
daha iyilefltirilmesi ç›tan›n daha
üste ç›kar›lmas› ve insan odakl›-
l›k ö¤renci odakl›l›k. Üzerinde en
çok durdu¤um konu buydu. Kül-
türel etkinliklerle ilgili dersleri-
miz, toplumsal katk› sa¤lama be-
nim en büyük vaadlerim, e¤itime
yönelik vaadlerdi. Bunlar› zaten
geçti¤imiz y›l gerçeklefltirdik. 

Mezunlarla ilgili vaadlerim var-
d›. “Dört y›l bitti hadi güle güle”
demeyece¤iz, “Peflinizi b›rakma-
yaca¤›z” slogan›yla bafllad›k me-
zunlara hayatlar›nda destek ola-
cak e¤itimleri vermek aç›s›ndan.
Bu arada her birimimizin tekno-
lojik olarak istekleri fazlas›yla kar-
fl›lan›yor. 

‹nan›yorum ki ülkemizin kal-
k›nmas› aç›s›ndan en büyük araç
e¤itimdir. Bu konuda her türlü
destek insan odakl›l›k anlam›n-
da, akademik odakl›l›k ve ö¤renci
odakl›l›¤›. Ama bunlar› bafllad›¤›-
m›z› hayata geçirdi¤imizi tüm
herkes görüyor. 

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Radyo A’da kat›ld›¤› programda dinleyicilerden gelen sorular› yan›tla-
d›. Yaklafl›k 45 dakika süren programda Sürmeli üniversitemizin hedeflerinide aç›klad›.

10 Kas›m Cuma günü saat
16.00’da, Misafir Odas›’nda,
Nebiye Özaydemir’in konu¤u, ‘
Kültürel Etkinlikler  dersi
konusuna aç›kl›k getirecek olan
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Atila
Barkana.

13 Kas›m Pazartesi günü, saat.
13.00’de, ö¤renci kulüpleri pro-
gram›nda Derya Y›ld›r›m’›n
konuklar›, Anadolu Üniversitesi
Tiyatro Kulübü  Baflkan› Murat
Tiryaki ve Tiyatro Poetika tem-
silcisi Mehmet Baykal olacak.
13 Kas›m Pazartesi günü, saat
16.00’da, Türkiye siyasi tarihinin
en önemli isimlerinden birisi
olan eski Baflbakan Bület Ecevit,
Çisil Altay’›n sundu¤u ‘Ayk›r›
Profil’de olacak.  
Devlet Konservatuvar› Müzik
Bölümü’nden Doç. Dr. Ozan
Tunca ve Yard. Doç. Dr. Burcu
Tunca her çarflamba saat
12:00’de bir besteci ve konuk-
lar› Klasik Müzik saatiyle rad-
yomuza tafl›yor.

www.radyoa.anadolu.edu.tr

RADYO A’DA 
BU HAFTA 

Sinema Anadolu'da  bu hafta ‘13’ var
Sinema Anadolu'da önümüzdeki haf-

ta Fransa ve Gürcistan ortak yap›m› bir
film olan "13" (Tzameti) gösterime gire-
cek. Yönetmenli¤ini Géla Babluani'nin
yapt›¤› filmde, George Babluani, Aurélien
Recoing, Philippe Pason  rol al›yor. Film,
Sebastian adl› kendi halinde bir gencin,
Fransa'ya göç etmesi ile bafll›yor. “Küçük”
insanlar›ndan hayatlar›ndan kesitler su-
nan film 13, 14, 15 ve 17 Kas›m'da
18:45'te, 16 Kas›m'da 12:15 ve 18:45 Sine-
ma Anadolu'da izlenebilecek.
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Eskiflehir Süper Amatör Futbol
Ligi”nde Anadolu Üniversitesi ile
Demirspor aras›ndaki oynanan
karfl›laflma son y›llar›n en ilginç
mücadelelerinden birine sahne ol-
du. Yunusemre Kampusü Futbol
Sahas›’nda 4 Kas›m günü oynanan
müsabakaya Demirspor, Yusuf’un
hemen maç›n bafl›nda gelen go-
lüyle adeta 1-0 önde bafllad›. Bu
beklenmedik gol Anadolu Üniver-
sitesi’nin tüm oyun düzenini boz-
du. ‹lk yar›n›n ortalar›nda yavafl
yavafl toparlanan Anadolu Üniver-
sitesi  oyunu rakip alana y›kt›. Ge-
lifltirdi¤i ataklardan sonuç alama-
yan futbol tak›m›m›z soyunma
odas›na 1-0 ma¤lup gitti. ‹kinci ya-
r›n›n bafllamas›yla gol için daha is-
tekli olan taraf Anadolu Üniversite-
siydi. 61. dakikada Süleyman ile o
dakikaya kadarki en net pozisyo-
nunu yakalad›. Sa¤dan geliflen
atakta alt›pas üzerinde Süleyman
uygun durumda topu filelerle bu-
luflturamay›nca Anadolu Üniversi-
tesi mutlak bir golden oldu. 63. da-
kikada geliflen ani atakta sol ka-
nattan getirilen topa ikinci yar›da

oyuna giren Caner düzgün bir vu-
ruflla kaleci Cemal’in alt›ndan to-
pu filelere gönderdi ve Demirspor
2-0 öne geçti. 
Maç›n kaderini Oyuncu 

De¤ifliklikleri belirledi 

Anadolu Üniversitesi 2-0’dan
sonra Bülent’in liderli¤inde  ikinci
yar›da oyuna giren Candan, Eren
ve Vural ile etkili oldu. 86. dakika-
da geliflen atakta Demirspor kale-

cisi ceza sahas› d›fl›nda topa elle
dokununca hakem tak›m›m›z lehi-
ne serbest vurufl verdi ve Demirs-
por kalecisine sar› kart göster-
di.Anadolu Üniversitesi’nde topun
bafl›na Bülent geçti. Geçen hafta
Sa¤l›kspor’a kornerden bir gol
atan Bülent nefis bir vuruflla topu
kalecinin solundan filelere gönde-
rerek skoru 2-1 yapt›. Bu dakika-
dan sonra bask›s›n› art›ran Anado-

lu Üniversitesi 90+4’te beraberli¤i
yakalad›. ‹kinci yar›da oyuna gir-
dikten sonra sol kanad› etkili kulla-
nan Eren’in soldan getirip ortalad›-
¤› topa ön direkte Merter vurama-
d› ama arka direkte yine ikinci ya-
r›da oyuna giren Vural yerden bir
vuruflla fileri havaland›rarak skoru
2-2”ye getirdi. Golle bafllayan karfl›-
laflma golle biterken her iki ekipte
sahadan birer puan ile ayr›ld›.
‘Futbol maç› 90 dakikad›r’

Anadolu Üniversitesi Antrenörü
Evrensel Heper “Denk kuvvetlerin
maç› oldu. Demirspor bizim rakibi-
miz. Maç›n bafl›nda yedi¤imiz flok
gol bizi olumsuz etkiledi. Yapt›¤›-
m›z oyuncu de¤ifliklikleri ile maç›
döndürmeyi baflard›k. 

Oyuncu de¤iflikliklerini rakibin
zay›f yönlerine göre yapt›k. Maç› 2-
0’dan 2-2’ye getirmifl olmak bizim
için sevindirici. 2-0’dan sonra iyi
mücadele ettik ve mücadelemizin
karfl›l›¤›n› ald›k. Oyuncular›m bu-
gün futbol maç›n›n 90 dakika ol-
du¤unu kan›tlad›lar. Son düdük
çalmadan hiç kimse galip de¤ildir”
diye konufltu.

Anadolu Üniversitesi Erkek Vo-
leybol Tak›m›, 3.Ligdeki ilk maç›n-
da 5 Kas›m günü Atatürk Spor Salo-
nu’nda Tokat Erbaaspor’la karfl›lafl-
t›. Anadolu Üniversitesi karfl›laflma-
ya Evren, Bahad›r, Seçkin, S›tk›, Ab-
dullah, Erdem ve libero Melih alt›l›-
s› ile bafllad›. ‹lk sette Erbaaspor, ilk
teknik molaya 8-4, ikinci teknik
molaya ise 16-7 önde girdi. Aradaki
fark 10 say›ya ç›k›nca antrenörü-
müz Önder Öztürk mola ald› (9-19).
Moladan sonra toparlanan tak›m›-
m›z tüm çabas›na ra¤men ilk seti
25-20 kaybetmekten kurtulamad›.
‹kinci sette ifli bafltan s›k› tutan vo-
leybolcular›m›z ilk teknik molaya
8-4, ikinci teknik molaya 16-12 ön-
de girdi. Setin bafl›nda yakalad›¤›
skor üstünlü¤ünü setin sonuna ka-
dar tafl›yan üniversitemizin Erkek
Voleybol Tak›m› seti 25-19 kazana-
rak skoru 1-1’e getirdi. 

Üçüncü sette karfl›l›kl› say›lar ile
bafllad›ktan sonra Anadolu Üniver-
sitesi ikinci teknik molaya 16-11
önde girmeyi baflard›. Bu dakika-
dan sonra üst üste say›lar kazanan
konuk ekip, geriden gelerek seti
25-23 galip kapatarak setlerde sko-
ru 2-1 yapt›.
maç› döndürmeyi baflard›k

Dördüncü set büyük bir çekifl-
meye sahne oldu.  Skor 16-16 olana
kadar iki tak›mda rakibine üstün-
lük sa¤layamad›. 

16-16’dan sonra oyuna a¤›rl›¤›-
n› koyan Anadolu, aradaki fark›
açarak seti kopartmay› baflard› ve
maç› tyr-break setine tafl›d› (25-
20). Tyr-break setinde maç› kazan-
mak için daha istekli olan evsahi-
bi ekip, tyr-break setini 15-9 kaza-
narak zorlu mücadeleden 3-2
galip ayr›larak lige galibiyetle bafl-
lad›.

Genç Bayanlar Voleybol ligin-
de mücadele eden Anadolu Üni-
versitesi Bayan Voleybol tak›m›
4 Kas›m Cumartesi günü, Ata-
türk Spor Salonu’nda Esspor ile
karfl› karfl›ya geldi. Maç› bafltan
sona üstün götüren Anadolu
Üniversitesi, 15 dakika süren ilk
seti 25-11 almay› baflard›. ‹kinci
sette de iyi oyununu sürdüren

Anadolu Üniversitesi setin baflla-
r›nda bafla bafl giden skoru ilk
teknik mola sonras›nda açmay›
baflard› ve 26 dakikal›k seti 25-
12 kazanan taraf oldu. Son set-
de ilk iki setin kopyas› gibiydi.
Set, 25-16 Anadolu Üniversite-
si’nin üstünlü¤üyle sonuçland›.
Böylece Anadolu Üniversitesi,
toplam 1 saat süren karfl›laflma-
y› rakibine set vermeden 3-0 ka-
zanmay› baflard›.

Anadolu Üniversitesi, ligdeki
dördüncü maç›ndan 5 Kas›m gü-
nü Atatürk Spor Salonu’nda Sakar-
ya Ifl›k Koleji’ni konuk etti. Ligde
galibiyeti bulunmayan iki tak›m›n
mücadelesi karfl›l›kl› basketler ile
bafllad› (8-8). 

Ayd›n’›n pota alt›ndaki basketle-
ri ile Anadolu Üniversitesi 13-8’lik
üstünlü¤ü yakalay›nca Ifl›k Koleji
mola ald›. 17-10’luk üstünlükten
sonra say› üretmekte zorlanan
Anadolu Üniversitesi rakibin d›fl
flutlarla aradaki fark› kapatmas›n›
önleyemeyince mola ald›.(19-17).
Moladan sonra Anadolu Üniversi-
tesi 29-24’lük skor üstünlü¤ünü
yakalad›. ‹lk periyot Ifl›k Koleji’nin
üçlü¤üne ra¤men üniversitemizin
29-27 üstünlü¤ü ile sona erdi.

‹kinci periyoda iyi bafllayan ko-
nuk ekip 32-29 öne geçerek maçta
ilk kez üç farkl› skor üstünlü¤ünü
yakalad›. Çabuk toparlanan Ana-
dolu 42-36 öne geçmeyi baflard›.
‹lk devrenin sonlar›na do¤ru Ana-
dolu Üniversitesi, Birsen’in basket-
leri ile aradaki fark› korudu ve so-
yunma odas›na 49-43 önde gitti. 

Sonunu getiremedik

‹kinci yar›n›n bafl›nda buldu¤u
üçlük ile aradaki fark› 9 say›ya ç›-
kard›ktan sonra skor üretemeyen
Anadolu, karfl›laflmada 52-53 geri-
ye düfltü. Aradaki fark› 6 say›ya
kadar ç›karan Ifl›k Koleji’ne Ana-
dolu Melih’in üçlü¤ü ile karfl›l›k
verdi ve skoru 60-63’e getirdi.
Üçüncü periyodun son bölümün-
de oyuna a¤›rl¤›n› koyan konuk
ekip son periyoda da 70-62 önde
girdi. Karfl›laflmada 75-62 geriye
düflen Anadolu, Tayfun’un basket-
leri ile aradaki 8 say›ya kadar dü-
flürdü (67-75). Skoru 79-67’ye geti-
ren Sakarya ekibine karfl›, Gü-
nay’›n basketleri ile karfl›l›k veren
Anadolu aradaki fark› dört say›ya
kadar indirerek 75-79’a getirdi.
Maç›n son bölümünde hata yap-
mayan Sakarya Ifl›k Koleji, karfl›-
laflmadan 84-77 galip ayr›larak bu
ligdeki ilk maç›n› kazanman›n
mutlulu¤unu yaflad›. Anadolu Üni-
versitesi, bu ma¤lubiyetle ligde ga-
libiyeti olmayan tek tak›m ol-
du.Anadolu Üniversitesi Erkek
Basketbol Tak›m›, 2. Lig’de ligde
son s›rada bulunuyor.

Basketçiler
kazanmay›
unuttu

Anadolu uzatmalarda küllerinden do¤du

Bayanlar set vermediNefes nefese mücadele
Anadolu ve Osmangazi Üni-

versitesi Genç Erkek Basketbol
Tak›mlar›  aras›nda 6 Kas›m gü-
nü oynanan ve son saniyesine
kadar büyük bir çekiflme içinde
geçen karfl›laflmay› Anadolu
Üniversitesi 76-70 kazanmay›
baflard›. ‹lk periyot Anadolu Üni-
versitesi’nin 27-23’ lük üstünlü-
¤üyle sonuçland›. ‹kinci periyo-
dun bafllamas›yla birlikte Ana-
dolu Üniversitesi bir ara fark› 8

say›ya kadar ç›karsa da Osman-
gazi Üniversitesi üstüste buldu-
¤u iki 3 say›l›k basketle aradaki
fark› azaltmay› baflard›.  Üçüncü
periyotta Anadolu Üniversite-
si’nin 62-54 üstünlü¤üyle geçil-
di.. Karfl›laflman›n son dakikas›-
na 76-70 geride giren Osman-
gazi Üniversitesi peflpefle bul-
du¤u dört 3 say›l›k at›fl flans›n›
da iyi kullanamay›nca maç, bu
skorla sona erdi. 

Voleybolcular
geç aç›ld›: 3-2

Bülent’in frikikten att›¤› gol Anadolu Üniversitesi’ni ümitlendirdi.

Ahmet SİNAV

Erkek voleybol tak›m›m›z, 
zorlanmas›na karfl›n 
ligdeki ilk maç›ndan 

galibiyetle ayr›lmay› baflard›.



Canan Özen Eczac›l›k Fakültesi A. Utku Akdo¤an Sivil Havac›l›k Yüksek O.

Müberra Türker Edebiyat Fakültesi

Berk fienocaklar Devlet Konservatuvar›

Ebru Keskin Fen Fakültesi

Alperen Özçelik Mühendislik Mimarl›k Fak.

Asl›han Karap›nar Eskiflehir Meslek Yüksekokulu

‹smail Türky›lmaz Hukuk Fakültesi
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Son dönemlerde
okullarda artan
fliddet olaylar›
hakk›nda ne

düflünüyorsunuz?
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Bu konuyla ilgili okul yönetimini
sorumlu tutuyorum. Okullarda disip-
linin gevflekli¤i, kontrol azl›¤›, e¤itim
yerine ö¤retime daha çok önem ve-
rilmesi okullardaki fliddetin en
önemli nedenleridir. Ayr›ca sosyo-
ekonomik koflullardan dolay› ailede
görülen olumsuz durumlar ö¤renci-
nin okuldaki çevresine de yans›mak-
tad›r. Bunu önlemek için de okullar-
daki rehberlik çal›flmalar›na daha fazla önem verilmelidir.

Son zamanlarda okullarda orta-
ya ç›kan fliddet olaylar› gittikçe bü-
yük boyutlara ulaflt›. Bunda özel-
likle televizyon kanalar›nda fliddet
içerikli dizi ve filmlerin gösterilme-
si büyük rol oynamaktad›r. Bunlar-
dan etkilenen genç nesil de filmler-
deki kiflilerle kendilerini özdefllefl-
tirip o rollere bürünmekteler ve or-
taya bu olaylar ç›kmakta bunlar›
önlemek için fliddet içerikli bu dizilere RTÜK taraf›ndan bir s›-
n›rlama getirilmeli  ve ailelerin de özellikle çocuklar›na daha
fazla özen göstermeleri gerekmektedir.

Ben  birebir flahit olmad›m ama
bu kadar çok güvenli¤in olmas›
fliddete e¤ilimi artt›r›yor. Bakt›¤›-
m›z her tarafta güvenlik var. Bir se-
bep de flu olabilir, ö¤rencilerin ai-
leleri uzakta olmas›, k›s›tl› harca-
ma yapma zorunlulu¤u, derslerin
yo¤unlu¤u, hocalar›m›za göstere-
medi¤imiz tepkilerimiz ve s›rt›m›za
yüklenen gere¤inden fazla sorum-
luluk fliddete olan e¤ilimi artt›rabilir diye düflünüyorum. 

Bence fliddet kavram›n›n ortaya
ç›k›fl› ba¤l› bulundu¤u koflullardan
çok kiflisel alg›lara ve yaflama ba-
k›fl biçimlerine dayan›yor. Hüma-
nizm olgusunun eksilifli ile empati
kayboluyor. Ve kifliler güdülerini
kontrol etme konusunda problem
yafl›yor. Üniversitelerde artan flid-
det, ö¤rencilerin kendi yarg›lar›n›
kendi oluflturma , araflt›rma ve irdeleme çabalar›n› bir kena-
ra b›rak›p bilgiyi haz›r elde etme, tüketme ve kulaktan duy-
ma sözlerin pefline düflmelerinde ilintileniyor.

Zaten pek iç aç›c› olmayan e¤i-
tim sistemimiz vard›, bunun üzeri-
ne okullarda fliddet olaylar› ekle-
nince durum iyice iç karart›c› oldu.
Türkiye’de e¤itimin yenilenmesi ve
özellikle büyük sorunlardan kurtul-
mas› en büyük dile¤im. San›r›m bu-
nun için cidden köklü bir de¤iflim
laz›m.

fiiddete karfl› bir gencim. Okul-
larda son üç y›lda afl›r› derecede
ö¤rencilerin fliddete e¤ilimleri artt›.
Bundan okullarda verilen e¤itimin
yetersizli¤i ve TV’deki dizilerin flid-
det dizilerin fliddet içerikli olmas› ve
hiçbir e¤itici sahnenin olmamas›d›r.
Benim kendi karfl›laflt›¤›m bir olay
en yak›n arkadafllar›mdan birinin
bafl›na geldi. Arkadafl›m› kaç›r›p bir hafta boyunca iflkence
yapt›lar. Bunun sorumlusu olarak ayn› okuldan baz› ö¤renci-
lerin olmas› da olay›n ayr› bir yönüydü. 

Son zamanlarda artan fliddet
olaylar› tabii ki hepimizi çok üzü-
yor. Aç›kças› ben de bir ö¤retmen
aday› oldu¤um için endifleleniyo-
rum. Bu konuda bir fleyler yap›l-
mas› gerekti¤ini herkes biliyor
ama umar›m bunu bildiklerinin de
fark›ndad›rlar. Toplumun tüm kes-
imleri fliddete karfl› bir araya
gelmeli nedenlerini ve ne yap›labilece¤ini tart›flmal›.
Özellekle liselerde verilen e¤itim tekrar gözden geçirilmeli.
Ö¤retmenler ö¤rencilerini daha dikkatli gözlemeli.

Dünyada bu kadar fliddet var-
ken bunun etkisini ö¤renciler üs-
tünde görmemiz gayet do¤al. Bu
tür fliddet olaylar› geçmiflte de ya-
flanmaktayd› ancak son zamanlar-
da medyan›n bu konunun üzerinde
çok durmas› olaylar›n abart›lmas›-
na neden olmufltur. Sorunun çok
büyük oldu¤unu düflünmüyorum.

Zaten bafl›m›zda bulunanlar›n-
da istedi¤i bu de¤il mi? Bilinçsiz
gençlik, apolitik bir gençlik! ‹flte is-
tenilen bu okullardaki fliddetlerde
bunun göstergesi özellikle liseler-
deki. Dizilerden, filmlerden etkile-
nen ve k›z meselesinden birbirleri-
ni  öldürecek düzeye gelen genç-
lik. Gençler, dikkat istenilen oyu-
nun oyuncular› haline gelmeyelim.   Gençli¤in fliddetten
uzak durmas› için sosyal meselelerle daha fazla ilgilenme-
leri ve topluma olumlu yönde katk›da bulunduklar›n› his-
setmeleri gerekiyor. 

Cep telefonu gibi iletiflim araç-
lar›n›n yasaklanarak bu iflin olaca-
¤›na inanm›yorum. Öncelikle ya-
y›n organlar›n›n bu konuda has-
sas olmalar›yla bu iflin az da olsa
geliflebilece¤ine inan›yorum. Bu
konuda e¤itim de önemli. Ders sa-
atleri artt›r›labilir yada rehberlik
hizmetleri ço¤alt›labilir. 

Son zamanlarda liselerde yafla-
nan fliddet olaylar›ndaki art›fllar
bas›ndan da çok ifllenmeye baflla-
d›. Bunlar›n hofl olaylar olmad›¤›
kan›s›nday›m. Bu kurumlara e¤i-
tim için gelmifl insanlar›n bu tarz
fleylere yönelmesi çok üzücü. As›l
önemli olan bu tür olaylar›n neden
tetiklendi¤idir. Bunun için hem ai-
lelerin hem de ö¤retmenlerin tu-
tumlar› gözden geçirilmelidir.

Ben lise ça¤lar›nda gençlerin
gösterdi¤i kavga ve fliddet hare-
ketlerinin genelde basit nedenler-
den kaynakland›¤›n› düflünüyo-
rum. Liselere bence d›flar›dan in-
sanlar al›nmamal›. Ö¤renciler kö-
tü niyetli arkadafllar›ndan destek
al›p bu tarz fliddet olaylar›na daha
fazla yöneliyorlar. Bu insanlar›
okula almad›klar› takdirde kavga-
lar›n büyük bir ço¤unlu¤u önlenebilir.  Bunun d›fl›nda ö¤ren-
cileri etkileyen bir di¤er unsur da aile içindeki fliddet. Ö¤-
renciler yak›n çevrelerindeki her fleyden etkilenebiliyorlar.

Asl›nda fliddet olaylar›n›n art›fl
sebebini ben tv programlar›n›n içe-
riklerine ve internetin bilinçsiz kul-
lan›m›na ba¤l›yorum. ‹nsanlar tv
programlar›ndaki karakterlere öze-
niyorlar. Özellikle internet ortam›na
bakt›¤›m›zda bu tarz fliddet olayla-
r›n›n çok fazla oldu¤unu görüyoruz.
Günümüzün büyük bir bölümünü tv
ve internet karfl›s›nda geçiriyoruz. Do¤al olarak insanlar bu
iletiflim araçlar›ndaki fliddeti gerçek hayatlar›na da tafl›yor-
lar. fiiddeti engellemek için yetkililerin  okullarda cayd›r›c›
cezalar uygulamas› gerekir.

Liselerde fliddet yüksek seviye-
de. Denetim artt›r›lmal›. Özellikle
b›çak, çak› vb aletleri denetlemek
birinci planda olmal›. Rehberlik sa-
atleri artt›r›lmal›. Sivil toplum kuru-
lufllar› ve aileler birlikte hareket
ederek soruna çözüm önerileri geti-
rilmeli. Toplum olarak bu konuya
daha fazla e¤ilmeliyiz.

Televizyon dizilerinin insanlar›
olumsuz yönde etkiledi¤ini düflünüyo-
rum. Ö¤renciler dizilerde izledikleri
karakterleri örnek al›yorlar. Ergenlik
ça¤›n› yaflamakta olan ö¤renciler bu
karakterlerden olumsuz etkilenip o
karakterlere özenebiliyorlar. Üstünlük
kurma, kendini ispatlama iste¤i ister
istemez oluflabiliyor. fiiddet olaylar›na
kar›flanlar cezaland›r›lmal›. 

Salih fienol ‹ktisadi ‹dari Bilimler Fakültesi

Okullardaki fliddet olaylar›n› TV
programlar› tetikliyor. TV program-
lar›n› izleyen çocuklar gelecekte ki-
flilik bozukluklar› ile karfl› karfl›ya
kal›yorlar. Öncelikle TV programla-
r›n›n düzenlenmesi gerekiyor. Bu-
nun yan› s›ra aileler çocuklar›na te-
levizyon izlemek d›fl›nda da alter-
natifler göstenmeli. Gençler spora
ve kültürel aktivitelere yönlendirilmeli. 


