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? BU HAFTA NELER VAR?

24 Kas›m Ö¤retmenler

Günü Kutlamalar›

Yer: Sinema Anadolu
Saat: 10:00-12:00

E¤itim Fakültesi

24 Kas›m Cuma

Rektörümüz
sorular›n›z›
bekliyor

Anadolu Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
Radyo A’da Nur Demir’in
sundu¤u “Rektörümüz Soru-
lar›n›z› Yan›tl›yor” program›-
na kat›lacak. Rektörümüze
yöneltmek istedi¤iniz sorula-
r›n›z› program öncesinde
“radyoa@anadolu.edu.tr” ad-
resine gönderebilirsiniz.      

Pegasus pilot
adaylar›na burs
veriyor

Pegasus Havayollar›,
SHYO Pilotaj Bölümü’nde ö¤-
renim gören pilot adaylar›na
e¤itim deste¤i verecek. 

3. SAYFADA

S›¤›nma öyküleri
sergi oldu

Osmanl› Devleti ve Türkiye
Cumhuriyeti’ne s›¤›nan halklar›n
ve kiflilerin hikayeleri D›fliflleri
Bakanl›¤› taraf›ndan sergi haline
getirilerek halka sunuldu.

6. SAYFADA

Pek çok ünlü oyuncuyu
bir araya getiren filmin
hem yönetmeni hem de
yap›mc›lar› üniversitemiz
mezunu. 

Yönetmen Ayhan Sonyü-
rek ile yap›mc› ve görüntü
yönetmeni Mete fiener ‹BF
Sinema ve Televizyon Bölü-
mü’nden, di¤er yap›mc›
Kemal Öner ise ‹‹BF ‹flletme
Bölümü’nden mezun. Fil-
min iki görüntü yönetme-
ninden biri olan Mehmet Y.
Zengin de ‹BF Sinema ve
Televizyon Bölümü mezun-
lar›ndan. 4. SAYFADA

Tören

Nezih Danyal Karikatür Sergisi

Yer: E¤itim Karikatürleri Müzesi

Saat:09:00-12:00/13:30-18:00
Karikatür Sanat›n› Uygulama

ve Araflt›rma Merkezi

28 Kas›m Sal›

Sergi

Türkiye’ye Güvendiler Sergisi
Yer: Kütüphane ve
Dökümantasyon Merkezi Alt
Sergi Saray›           (KÜL 199)

D›fliflleri Bakanl›¤›

Anadolu Üniversitesi

Sergi

Yang›n Yerinde Orkideler
Yer: Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu
Saat:19:00 (KÜL 199)

Tiyatro Anadolu

Tiyatro

25 Kas›m Cumartesi

Tramvay
Yer: Sinema Anadolu

Saat:14:15          (KÜL 199)
Rektörlük

Sinema

Marka E¤itimi
Yer: Kongre Merkezi-K›rm›z›
Salon

Saat: 13:00-18:00

AIESEC

E¤itim ve Kurslar

“Unutulmayanlar” filminin Eskiflehir galas› Anadolu Üniversitesi’nde yap›ld›.

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer

Anadolu’da bir ilk daha

ANADOLU’DA ‹LK GALA: Unutulmayanlar filmi
Anadolu’da galas› yap›lan ilk film olarak da unutul-
mazlar aras›ndaki yerini ald›. Filmin üniversitemiz

mezunu yönetmen ve yap›mc›lar› ile baflrol oyun-
cular› Altan Erkekli ve Nevra Serezli, gala öncesinde
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ile bir araya geldi.

‘Ka¤›t karalamaya
devam ediyorum’

Röportaj konu¤umuz Bas›mevi
Müdürü Ö¤r. Gör. A. Muhtar 
Özkaptan Anadolu Üniversitesi 
Bas›mevi’nin kurulufl
öyküsünü, tiyatro ma-
ceras›n› ve hayvan sev-
gisini Anadolu Haber’e
anlatt›. Özkaptan, 34
y›ld›r matbaada ka-
¤›t karalamaya
devam etti¤ini
söyledi. 

5. SAYFADA

180
Üniversitemiz Ça¤dafl

Sanatlar Müzesi 
koleksiyonunda 134 Türk

ve 46 yabanc› olmak
üzere 180 sanatç›n›n

yap›t› yer al›yor.

Ata’n›n huzurunda

Beden E¤itimi ve Spor Yük-
sekokulu’ndan 120 ö¤renci ve
dört ö¤retim üyesi 10 Kas›m
2006 Cuma günü An›tkabir’de
Ulu Önder Atatürk’ün huzuru-
na ç›kt›. 
Konuyla ilgili olarak BESYO Mü-
dürü Prof. Dr. Coflkun Bayrak
flunlar› söyledi; “Milli tarih bilin-
ci; fertlerin ve milletlerin tarihle-
rine ve geçmifllerine ba¤l›l›klar›,
tarihlerindeki övünülecek olay-

lar ve flahsiyetler ile gurur duy-
malar›, onlardan cesaret ve ör-
nek almalar›d›r. Geçmiflteki kötü
olaylardan ders alarak böyle du-
rumlara bir daha düflmemeleri-
dir. Tarih bilincinin uyand›r›lma-
s›nda milli günlerimizin ve za-
ferlerimizin büyük bir yeri var-
d›r. Bundan dolay›, milli günlere
milletçe gereken önem verilmeli-
dir. Milli de¤erlerine sahip ç›k-
mayan, onlar› yeni nesillere ak-
tarmayan milletler, yaflama güç-
lerini kaybederler”dedi.  

İbrahim YÜNCÜLER

‹BF’den Halk Bilim’e, Dev-
let Konservatuvar›’ndan
GSF’ye kadar üniversitemiz
ö¤rencileri ve ö¤retim ele-
manlar›, çeflitli alanlarda ya-
p›lan yar›flmalarda baflar›l›
sonuçlar almaya devam
ediyor. 

3. SAYFADA

Ödülleri toplad›k
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fiEH‹RDE NELER VAR?

E-ö¤renme konusunda dün-
yan›n önde gelen yaz›l›m flirket-
lerinden Blackboard, 16 Kas›m
günü üniversitemizde e-ö¤ren-
menin kullan›m alanlar›n›n ele
al›nd›¤› bir panel düzenledi.
Kongre Merkezi’nde gerçekleflen
panele, Blackboard ve flirketin
Türkiye temsilcisi Meydasoft’tan
temsilciler konuflmac› olarak ka-
t›ld›. Panelde konuflan Medya-
soft fiirketi Genel Müdürü ‹hsan
Tafler, günümüzde uzaktan ö¤-
renme sayesinde dünyan›n her-
hangi bir yerinde üniversite ö¤-
rencisi olunabilece¤ini söyledi.
Blackboard fiirketi Ortado¤u ve
Avrupa Bölge Müdürü ‹gor Bar-
rena da Türkiyenin e-ö¤renme
konusunda büyük bir potansiye-
le sahip oldu¤unu vurgulad›.
Barrena, “Bu süreç Türkiye’de ye-
ni yeni geliflmeye bafll›yor. 
Web tabanl› bu sistem ülkenizde
birkaç üniversitede kullan›l›yor.
Amerika, Fransa, ‹talya gibi ülke-
lerde verimli bir flekilde kullan›-
lan bu sistem için Türkiye’nin
önemli bir potansiyeli var. Devle-
tin yapaca¤› küçük desteklerle
ülkenizi bu konuda güzel bir ge-
lecek bekliyor” diye konufltu.

Türkiye’de
önemli bir 
e- ö¤renme
gücü var

Misafir

Büyükflehir Belediyesi

Tepebafl› Sahnesi
20:00
Büyükflehir Belediyesi

24 Kas›m Cuma

Tiyatro

Kral Aran›yor

Turgut Özakman 

Sahnesi
12:00

Büyükflehir Belediyesi

26 Kas›m Pazar

Tiyatro

Gözlerimi Kapar›m

Vazifemi Yapar›m

Büyükflehir Belediyesi

Sanat ve Kültür Saray›
20:00
Büyükflehir Belediyesi

28 Kas›m Sal›

Tiyatro

kullardaki fliddetin bafll›ca ne-
deni bu yafltaki ö¤rencilerde var
olan büyüklük kompleksi, hükmet-
me duygusu ve karfl› cinse olan
duygulard›r.

Son üç dört ayd›r medyada göz-
lemledi¤imiz gibi 15-17 yafl aras›n›
kapsayan lise ö¤rencileri aras›nda
çeteleflme ve uyuflturucunun öne
ç›kt›¤›n› görüyoruz. Bu dönem er-
genli¤in en s›k›nt›l›, çalkant›l› ya-
fland›¤› ve komplekslerin en a¤›r
görüldü¤ü, içsel çat›flmalar›n en
yo¤un oldu¤u bir dönemdir. 

Ayr›ca bu dönemde risk alma
davran›fl›na s›kça rastlar›z. Yani so-
nunun ne olaca¤›n›n düflünme-
den her fleye “evet” demektedirler.
Kaybedecek hiç bir fleyi olmayan
gençler  daha çok risk alma e¤ili-
mindedirler. Onlar için gelecekleri,
aileleri ve yaflamlar› de¤ersizlefl-
mifltir.Bunlar› kaybetmeyi göze
alarak risk al›rlar. Bunlar›n yan› s›-
ra  arkadafl bask›s›n› da göz ard› et-
meyelim. Arkadafl bask›s›ndan do-
lay› ö¤renciler istenmeyen davra-
n›fllarda bulunurlar. Çocuklar üze-
rinde arkadafl gruplar›n›n de¤erle-

ri de çok önemlidir. Çocu¤un arka-
dafllar›n›n olumsuz bir davran›fl
içinde olmas›, kendisine yap›lan
bask› sonucu istese de istemese de
o bu davran›fl› yapmak zorunda-
d›r. Aksi takdirde çocuk arkadaflla-
r› taraf›ndan küçük düflecek ve gu-
ruptan at›lacakt›r.

Ailelerin tutumu ve e¤itimsizli¤i,
e¤itim sistemi, ekonomik yetersiz-
likler ve gençler için oluflturulmas›

gereken spor merkezlerinin azl›¤›
(okul d›fl› saatlerinin de¤erlendiri-
lebilece¤i mekan) medyada fliddet
içerikli yay›nlar›n yap›lmas› gibi
durumlar ö¤rencilerin fliddete yö-
nelmesinde etkilidir. 

Çocuklar›n fliddete yönelmeleri
konusunda ailelere önemli görev-
ler düflmektedir.  Aileler çocuklar›-
na afl›r› ilgi ve afl›r› bask› uygula-
mamal›d›rlar. Demokratik bir tu-
tum içinde olmal›d›rlar. Ailede
çocu¤a söz hakk› tan›nmal›d›r. 

Prof. Dr. Sezen Ünlü

‹LET‹fi‹M B‹L‹MLER‹  FAKÜLTES‹ 

Ö⁄RET‹M ELEMANI

kullardaki fliddet olaylar›n›n
özellikle son y›llarda ivme kazan-
mas›na sadece bir e¤itim sorunu
ya da okullarda disiplin sorunu
olarak bak›lmamal›d›r.  

Bunun geri plan›nda birtak›m
sosyolojik ve psikolojik nedenler
yatmaktad›r.  Dolay›s›yla hem e¤i-
timcilerin, hem psikologlar›n,
hem de sosyologlar›n bu konuyu
çok farkl› boyutlardan incelemesi
gerekmetedir.  

E¤itim aç›s›ndan bakt›¤›m›zda,
okullar›m›zda iyi karakter e¤itimi
verdi¤imize pek inanm›yorum.
E¤itimin en önemli fonksiyonu-
nun iyi insan yetifltirmek oldu¤u-
na yani evrensel moral de¤erleri
kazand›rmak oldu¤una inan›yo-
rum. Bunu pek baflard›¤›m›z› san-
m›yorum.  

Sosyolojik ve psikolojik bir pers-
pektiften soruna bakacak olursak,
son y›llarda meydana gelen iç gö-
çün ve bu hayat fleklinin çocukla-
r›n geliflimine olumsuz bir flekilde
yans›d›¤›n› ve okullardaki fliddet
olaylar›na katk›da bulundu¤unu
düflünebiliriz.  

‹ç göçün en önemli nedeninin
ekonomik oldu¤u unutulmamal›-
d›r.  Tabi bu tür geliflimler bir zin-
cirin halkalar› gibidir.  

Her sonucun bir nedeni oldu¤u
gibi her sonuçta baflka bir sonu-
cun nedenidir.  

Okullarda fliddet neden art›yor?

Yard. Doç. Dr. U¤ur Sak

E⁄‹T‹M FAKÜLTES‹ 
DEKAN YARDIMCISI

kullarda yaflanan fliddet olayla-
r›n›n temel nedenleri ergenlik dö-
neminde olufluyor. Gençlerin belli
bir enerjileri var ve bunu bir flekil-
de boflaltmalar› gerekiyor.  Enerjile-
rini olumlu u¤rafllar edinerek bo-
flaltamad›klar›nda (çeflitli hobilerle)
olumsuz bir flekilde boflaltmak zo-
runda kal›yorlar. Zaten öfkenin
böyle bir yan› var. Öfkelendi¤imiz
zaman vücudumuzda daha farkl›
bir güç aç›¤a ç›kar. Gençlerin var
olan enerjilerine bir de öfkenin ver-
di¤i güç eklenince çözüm yolu ola-
rak ortaya fliddet olaylar› ç›k›yor.
Bu öfkelerini boflaltabilmek için
gençler uygun yollar› ö¤renebilmifl
de¤iller. Henüz çat›flma çözme ve
iletiflim becerileri gibi becerilere sa-
hip de¤iller. Bunun nedeni bu yön-
deki modellerin az olmas›. ‹lk kay-
nak aile. Ailede bu tür çözüm yola-
r›n› ö¤renememelerinin nedeni ise
çal›flan ebeveynler. Çocu¤un yaln›z
kalmas›, anne ve baban›n model
oluflturamamas› ya da çocu¤a ge-
rekti¤i yerlerde hay›r denmemesi
gibi nedenlerle fliddet ortaya ç›ka-
bilir. Bu tür ailelerde büyüyen ço-
cuklar.engellemelerle karfl› karfl›ya
kald›klar›nda daha zor kabulleni-
yorlar. Ailenin model olamad›¤› ço-
cu¤a medya ve internet gibi ileti-

flim organlar› model teflkil ediyor. 
fiiddet sorununu çözmede anne-

baban›n tutumu çok önemli. Yapt›-
¤›m›z bir araflt›rmaya göre çocuk-
lar anne-baban›n ilgisizli¤indense
otoriter olmas›n› tercih ediyorlar. ‹l-
gisizli¤e tahammülleri yok. ‹lgisiz
davranmak çocu¤a “sen yoksun”
demek anlam›na geliyor. Çocuk da
bu yok sayma karfl›s›nda “ben va-
r›m” diyor ve fliddete yöneliyor.

Akranlar da birbirini ateflliyor.
Kavgaya kar›flmayan d›fllan›yor ya-
hut sald›rganl›k gösterenler bu sa-
yede kabul görüyorlar. Düzenli bir
flekilde okullarda ana baba e¤itimi

yap›labilir. Çocuklara kendilerini
daha sa¤l›kl› flekilde ifade edebil-
me yollar› ö¤retilebilir. 

Çocuklara uygun modeller su-
nulmas› gerekiyor. Özellikle medya
kanallar› çocuklar›m›z›n sosyal be-
cerilerini gelifltirmeli. Bununla be-
raber gelece¤e iliflkin umutlarda
gelifltirilmeli. Çocuklar bofl zaman-
lar›nda spor, kültür- sanat etkinlik-
lerine kat›lmal›. Baflar›l› olduklar›-
n› hissetmeye ihtiyaçlar› var. Ken-
dilerini ortaya koyabilecekleri f›r-
satlar sunulmal›. Aile ve okulun ifl-
birli¤i yapmas›yla fliddetin önüne
geçilebilir.

Ö¤r. Gör. Ayflen Balkaya

E⁄‹T‹M FAKÜLTES‹ 
Ö⁄RET‹M ELEMANI

Yapt›¤›m›z bir araflt›rmaya

göre çocuklar anne-baban›n

ilgisizli¤indense otoriter ol-

mas›n› tercih ediyorlar. ‹lgi-

sizli¤e tahammülleri yok. 

‹lgisiz davranmak çocu¤a

“sen yoksun” demek 

anlam›na geliyor. 

Çocuk da bu yok sayma

karfl›s›nda “ben var›m” diyor

ve fliddete yöneliyor.

Son y›llarda meydana gelen
iç göçün ve bu hayat fleklinin

çocuklar›n geliflimine 
olumsuz bir flekilde yans›-

d›¤›n› ve okullardaki fliddet
olaylar›na katk›da 

bulundu¤unu düflünebiliriz. 

Son üç dört ayd›r medyada

gözlemledi¤imiz gibi 15-17

yafl aras›n› kapsayan lise ö¤-

rencileri aras›nda çeteleflme

ve uyuflturucunun öne 

ç›kt›¤›n› görüyoruz. Bu

dönem ergenli¤in en s›k›nt›l›,

çalkant›l› yafland›¤› ve komp-

lekslerin en a¤›r görüldü¤ü,

içsel çat›flmalar›n en yo¤un

oldu¤u bir dönemdir. 

O

O

Son aylarda ilk ve orta ö¤retim kurumlar›nda yaflanan fliddet olaylar›n›n nedenleri toplumun genifl bir
kesini taraf›ndan tart›fl›lmaya baflland›. Anadolu Haber olarak ö¤retim elemanlar›m›za sorduk:

O
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‹letiflim Bilimleri Fakültesi
ö¤rencileri Eylem Tuna ve Ay-
çin Gelir ile Radyo A Haber
Editörü ‹lker Aslan, Türkiye
Gazeteciler Federasyonu ve
Birleflmifl Milletler Nüfus Fo-
nu'nun birlikte düzenledi¤i
'Namus Cinayetlerinin Önlen-
mesinde Medyan›n Rolü' ko-
nulu yar›flmada birincilik
ödülü ald›lar. 

Birleflmifl Milletler Nüfus
Fonu 4. Ülke Program› çerçe-
vesinde yürütülen Toplumsal
Cinsiyet Projesi içinde Türki-
ye Gazeteciler Federasyonu
ile birlikte düzenlenen yar›fl-
maya ‘Medya’n›n Namusu’
isimli belgeselle kat›lan Ey-
lem Tuna ve Ayçin Gelir tele-
vizyon dal›nda birinci olur-
ken, 'Töre Cinayetleri ve Med-
ya' adl› program›yla yar›flma-
ya kat›lan ‹lker Aslan Yalç›n
da radyo dal›nda birinci ol-
du. Yar›flman›n ödül töreni
Aral›k ay› içerisinde Türkiye
Gazeteciler Federasyonu
Merkezi'nde yap›lacak.

Genç gazetecilere
birincilik ödülü

Devlet Konservatuvar› ö¤rencileri
Mersin ve ‹stanbul'da düzenlenen
yar›flmalardan çok say›da dereceyle
döndü. Mersin Üniversitesi Devlet
Konservatuvar› taraf›ndan 2-6 Ekim
günleri aras›nda düzenlenen 2’nci
Ulusal Gülden Tural› Keman yar›flma-
s›nda müzik bölümü ö¤rencisi Lasz-
lo Farkas üçüncü oldu. Ayn› zaman-
da ‘Türk eserini en iyi yorumlayan
sanatç›’ ödülünü de kazanan Farkas,
Mersin Üniversitesi ve Bursa Senfoni
Orkestralar›yla solist olarak konser
verme hakk› kazand›. 

Devlet Konservatuvar› ‹lkö¤retim
bölümü ö¤rencileri Ezgi Tanr›verdi,

Y›ld›z Çiçek Sivri, Seda Hanc›, Duygu
Gün ve lisans ö¤rencisi Onur Ermez
de geçti¤imiz haziran ay›nda düzen-
lenen Onay Sanat Genç Yetenekler Pi-
yano Yar›flmas›’nda çeflitli dereceler
elde etmifllerdi. 

Devlet Konservatuvar› ö¤retim
üyesi Prof. Zöhrab Ad›güzelzade,  ö¤-
rencilerinin kat›ld›klar› yar›flmalarda
kendilerini ve üniversitemizi tan›tt›k-
lar›n› belirterek, elde edilen baflar›-
dan dolay› mutlu olduklar›n› söyledi.
Konservatuvar  ö¤retim görevlisi ve
Lazslo Farkas’›n babas› Robert Far-
kas da hem bir baba hem de e¤itim-
ci olarak o¤lunun ve ö¤rencilerinin
baflar›lar›ndan mutluluk duydu¤u-
nu ifade etti.

Mehmet MUTLU

Pegasus Havayollar›, Sivil Hava-
c›l›k Yüksekokulu Pilotaj Bölü-
mü’nde ö¤renimlerine devam eden
14 baflar›l› pilot aday›na burs vere-
cek. Burs almaya hak kazanan ö¤-
renciler e¤itimlerini tamamlad›k-
tan sonra Pegasus Havayollar›’nda
istihdam edilecek.

18 Kas›m günü Rektörlük Senato
Salonu’nda düzenlenen törenle ö¤-
rencilere burs sözleflmeleri da¤›t›l-
d›. Törene, Pegasus Havayollar› Yö-
netim Kurulu Baflkan› Ali Sabanc›

da kat›ld›.  Burada gerçekleflen ba-
s›n toplant›s›nda konuflan Sabanc›,
burs alacak ö¤rencilerden ikinci s›-
n›fta okuyanlara ayda 500, üçüncü

s›n›ftaki ö¤rencilere 600 ve dörtün-
cü s›n›f ö¤rencilerine de ayda 700
YTL e¤itim deste¤i verilece¤ini aç›k-
lad›. Pegasus’un orta ve uzun vade-

de planlar›n› realize edebilmesi için
daha fazla bina ve uça¤a ihtiyac›
yok, daha fazla iyi insana ihtiyac›
var” diyen Sabanc›, pilot adaylar›na
seslenerek, “Yapaca¤›n›z ifl çok teh-
likeli. Lütfen kariyerinizi tehlikeye
atacak daldan dala bir mant›k izle-
meyin” fleklinde konufltu.

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli de,
sivil havac›l›¤a önemli katk›da bulu-
nan bir kurum olarak havac›l›kta
elini tafl›n alt›na koyan herkesin ya-
n›nda olacaklar›n› söyledi. Sürmeli,
“Bugün hava meydanlar›, havayol-
lar› iflletmeleri ve havaalanlar›nda
çal›flan çok say›da mezunumuz var.
Onlar bizim övünç kayna¤›m›z. Tür-
kiye’de havac›l›kla ilgilenen kamu
ve özel sektör kurulufllar›na kadar
Emniyet Genel Müdürlü¤ü, THY ve
di¤er flirketlerle çok yak›n ilifl-
kilerimiz oldu” dedi. 

Seher ORAK

Pegasus Havayollar›,
SHYO Pilotaj
Bölümü’nde okuyan 
14 baflar›l› ö¤renciye
e¤itim deste¤i verecek.

Tarih Kulübü taraf›ndan düzen-
lenen “Tarihte 'Bir' Olmak” adl› top-
lant›da ö¤rencilerin sorunlar› ve bi-
rinci s›n›f ö¤rencisi olman›n zorluk-
lar› ele al›nd›. Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Bölümü Seminer Salonu'nda
gerçeklefltirilen toplant›da, Kulüp

dan›flman› Ö¤r. Gör. Erkan ‹znik ve
kulüp üyeleri bir araya geldi. 

Bu tart›flmalar›n ikincisini düzen-
lediklerini belirten Ö¤r. Gör. Erkan
‹znik, “Etkinlik amaçlar›m›z›n için-
de sadece d›flardan konuklar getirip
belli tarih konular› anlatmak de¤il,
ö¤rencilerin karfl›laflt›klar› sorunla-
ra çözüm aramak da var. Bunun

için bu toplant›lar› bafllatt›k” dedi.
‹znik, 1’inci s›n›flar flehre ve üniver-
siteye adapte olurken birtak›m so-
runlar yafl›yor. Biz de kulüp olarak
yeni gelen arkadafllar›n sorunlar›n›
dinlemeyi,  bölümle, flehirle ve üni-
versite ile ilgili sorunlar›na elimiz-
den geldi¤ince çözüm bulmaya
çal›fl›yoruz ” diye konufltu.

Seher ORAK

Birinci s›n›f olman›n zorluklar›n› tart›flt›lar

Konservatuvar ö¤rencileri ödülleri kazand›

Müzik bölümü ö¤rencileri yar›flmalarda ödül kazanmaya devam ediyor.

Pegasus’tan pilot adaylar›na burs

Ö¤rencilere burs sözleflmeleri törenle da¤›t›ld›. Törene Pegasus
Havayollar› Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Sabanc› da kat›ld›.

Halkbilim Araflt›ma Merkezi
Ö¤r. Gör. Danyal Mant›, Üsküdar
Musiki Cemiyeti taraf›ndan, ünlü
bestekar Emin Ongan an›s›na dü-
zenlenen beste yar›flmas›nda
mansiyon ödülü kazand›. 5 Kas›m
günü cemiyetin kongre salonun-
da gerçekleflen “Emin Ongan Yüz
Yafl›nda” isimli beste yar›flmas›na
“fiadaraban fiark›” adl› bestesiyle
kat›lan Danyal Mant› 736 eser
aras›nda mansiyon ödülünü ald›.
Yar›flman›n jürileri aras›nda, Erol
Sayan, Amir Atefl, Bilge Özgen,
Turhan Taflan gibi Türk müzi¤inin
ünlü bestekârlar› yer ald›. 
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Hakan
Esmer’e
resim ödülü

Türk Eczac›lar Birli¤i’nin
50’nci kurulufl y›l› dolay›s›yla dü-
zenlenen resim ve foto¤raf yar›fl-
mas›nda Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü ö¤retim görevlisi
Hakan Esmer üç baflar› ödülün-
den birinin sahibi oldu. Esmer’in
çal›flmas› 500 eser aras›nda ödül
ald›.  Artistanbul 2006 Sanat Fu-
ar› Genç Sanatç›lar Resim Yar›fl-
mas›nda üçüncülük ödülüne la-
y›k görülen Hakan Esmer, 26'nc›
kiflisel sergisini de ayn› fuarda
Mert Dostal Sanat galerisi stan-
d›nda açacak. 21-26 Kas›m tarih-
leri aras›nda aç›k kalacak fuar bu
y›l Antrepolarda gerçekleflecek.

Danyal
Mant›’ya bir
ödül daha

MMF’ye
haz›rl›k
toplant›s›

Mühendislik ve Mimarl›k Fa-
kültesi, haz›rl›k s›n›f›ndaki ö¤ren-
cilerini fakülte hakk›nda bilgilen-
dirmek amac›yla bir tan›t›m top-
lant›s› düzenledi. Sinema Anado-
lu’da gerçeklefltirilen toplant›da
fakülte ö¤retim elemanlar› ö¤ren-
cilerle bir araya geldi.  Toplan›t›n
aç›l›fl konuflmas›n› yapan MMF
Dekan› Prof. Dr. Hasan Mandal,
gelecekte ö¤rencileri donan›ml›
ve uzman kadrosuyla her türlü
olana¤a sahip bir fakülte bekledi-
¤ini söyledi. 

Radyo Mydonose ile atölye çal›flmas›
Radyo Mydonose çal›flanlar›ndan

bir grup Radyo A’n›n konu¤u olarak
ö¤rencilerle bir araya geldi. Kongre
Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye’de
Radyonun De¤iflen Yüzü” konulu
söyleflide konuk radyocular ö¤renci-
lere deneyimlerini aktard›.

Haber spikeri Kemal Atalay, DJ
Yonca Ünsal ve Halkla ‹liflkiler Mü-
dürü Selim Karakaya söyleflide ö¤-
rencilerin sorular›n› yan›tlad›. Rad-
yo Mydonose ekibi söyleflinin ar-
d›ndan  Radyo A’da bir atölye çal›fl-
mas›na kat›ld›.  Radyo Mydonese,
Radyo A ve Polis Radyosu çal›flanla-
r›n›n bulufltu¤u atölye çal›flmas›n-
da kat›l›mc›lar karfl›l›kl› bilgi al›flve-
riflinde bulundu. Radyo Maydonose çal›flanlar› ö¤rencilere deneyimlerini aktard›.



“Unutulmayanlar” filminin ga-
las›ndan önce filmin yap›m ekibi
ve oyuncular, “Eski Yeflilçam ve
fiimdiki Türk Sinemas›” konulu bir
panelde biraraya geldi.

“‹nat ve fians  ifli”

Sinema Anadolu’da gerçekleflti-
rilen ve oturum baflkanl›¤›n› Doç.
Dr. Ali Murat Vural’›n yapt›¤› pa-
nelde konuflan yönetmen Ayhan
Sonyürek, filmin senaryo ve çekim
süreci hakk›nda bilgi verdi. Sonyü-
rek “Ben de bu s›ralardan geçtim.
Anadolu Üniversitesi’nden 1993 y›-
l›nda mezun oldum. Buradan ç›-
karken, akl›mda hep sinema filmi
yazmak ve yönetmek vard›” dedi.
‹nat etti¤i sürece herkesin istedi¤i
yere varabilece¤ini belirten Sonyü-
rek, “Bu ifller inat ve flans ifli” dedi.
Filminin, “Yeflilçam’a selam filmi”

oldu¤unu söyleyen
Sonyürek, “Yeflilçam
sinemas› bu ülkeden
ç›km›flt›r. Çocuklu¤u-
muzda bunlar› izle-
yerek büyüdük, hala
da bunlar› izliyor in-
sanlar. Filmde, o dö-
nemdeki insanlar›n
bugünkü hayatlar›-
na dair bir hikaye
anlatt›k” diye ko-
nufltu. Yöntemen
ayr›ca filmi hoca-
lar›na ve ustalar›-
na adad›¤›n›n da alt›n›
çizdi. 

Coflkulu bir sezon

Filmin oyuncular›ndan Altan Er-
kekli ise Türk sinemas›nda iki y›l-
d›r yaflanan hareketlili¤in herkesi

mutlu etti¤ini, ti-
yatro ve sinema-
n›n birbirinden
ayr›lmaz iki kar-
defl oldu¤unu be-
lirterek, “Tiyatro
kökenli oldu¤u-
muz için tiyatro-
nun kalbimizde
farkl› bir yeri var-
d›r. Tiyatroda seyir-
ciden ald›¤›n›z so-
mut cevap var. Sine-
mada bu belli de¤il.
Tiyatrodaki somut
iliflkiyi sinemada ya-

flamak çok zor. Buna karfl›n sine-
man›n daima içinde olmak bize
haz veriyor. Sineman›n do¤ruyu
göstermek ad›na önemli bir sanat
dal› oldu¤una inan›yorum” dedi.

Erkekli, gençlere sonuna dek gü-
vendi¤ini belirterek, gençler ara-
s›ndan mutlaka baflar›l› sinemac›-
lar ç›kaca¤›na inand›¤›n› söyledi. 

22 y›l sonra ilk film

Beyaz perdeye uzun bir aradan
sonra bu filmle yeniden merhaba di-
yen Nevra Serezli de ”Unutulmayan-
lar”›n 22 y›l sonra rol ald›¤› ilk film ol-
du¤unu kaydetti.. Serezli,  “22 y›l bo-
yunca benim içime sinen, oynamak
istedi¤im bir proje gelmedi. Zaten
kendimi sinemac› olarak de¤il hep
tiyatrocu olarak gördüm ve hep ti-
yatro sahnesindeydim” dedi. 

Filmin yine Anadolu Üniversitesi
mezunu olan yap›mc›s› Kemal Öner
panelde filmin yap›m sürecinden
söz ederek sinema sektörüne ad›m
atmak isteyen ö¤rencilere tavsiye-
lerde bulundu.

H A B E R AnadoluHaber
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Daha önce Eskiflehir Arkeoloji
Müzesi taraf›ndan yap›lan Eskifle-
hir Han ‹lçesi kurtarma kaz›s› ve te-
mizlik çal›flmalar›n›n bu y›lki etab›
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bö-
lümü’nden  Yard. Doç. Dr. O¤uz
Alp’in bilimsel dan›flmanl›¤›nda
gerçekleflti. 2004 y›l›ndan bu yana
devam edilen ve Eskiflehir Özel ‹da-
resi’nin, parasal deste¤i ile yürütü-
len çal›flmalar, 15 A¤ustos-26Eylül
tarihleri aras›nda yap›ld›. Çal›flma-
lara sanat tarihi bölümü ö¤rencileri
de kat›ld›.

2006 y›l› temizlik ve kaz› çal›flma-
lar›n›n geçmifl y›llarda kaz›s›na bafl-
lanan samanl›k ve nekropol (mezar-
l›k) alanlar›nda sürdürüldü¤ünü be-
lirten O¤uz Alp, yaklafl›k 60 m.
uzunlu¤unda kayaya oyulmufl iki
mekandan oluflan bir oda mezar ve
de¤iflik boyut ve biçimlerde kayaya
oyulmufl zahire ambarlar› aç›¤a ç›-
kart›ld›¤›n› söyledi. Yard. Doç. Dr.
Alp,  “Bu alanda daha sonradan
doldurulanlar dahil olmak üzere
farkl› boyut ve biçimlerde toplam
23 zahire çukuru, yaklafl›k 8,5 m.
derinli¤inde 4 su kuyusu ve yakla-
fl›k 1.5x1.5 x1.5 m. ölçülerinde kü-
çük mekanlar›n aç›ld›¤› kayaya
oyulmufl yaklafl›k 0.80x0.80 m. öl-
çülerinde ve 25 m uzunlu¤unda bir
galeri aç›¤a ç›kart›lm›flt›r. 

Di¤er çal›flma alan› antik yerlefli-
min güneyindeki tepenin kuzey ya-
mac›nda tüf kayal›¤a oyulmufl nek-

ropol alan›d›r. Geçmifl y›llarda kaz›-
s›na bafllanan nekropolde çok say›-
da kayaya oyulmufl oda ve tekli me-
zar tespit edilmifltir. 2006 y›l›nda
birbirinden ba¤›ms›z çal›flma alan-
lar› birlefltirilmifl, tapusu olan par-
seller hariç tüm alan kaz›lm›flt›r.
Söz konusu alanda aç›¤a ç›kart›lan
33 mezardan; üç arcosoliumlu (ke-
merli) bir mezar odas› d›fl›ndaki di-
¤er mezarlar dikdörtgen formlu
tekli mezard›r. Mezarlarda ölü hedi-
yesi olarak büyük k›sm› sa¤lam du-
rumda seramik kaplar, kandil ve
de¤iflik metallerden yap›lm›fl küpe
ve yüzük gibi süs eflyalar› bulun-
mufltur” dedi. 

‹lçe merkezinde sürdürülen kaz›

çal›flmalar›n›n yan›s›ra, ilçenin 5
km. güneydo¤usunda yer alan Ba-
flara köyünde yap›lan kaçak kaz›lar
ve su deposu inflaas› nedeniyle kur-
tarma kaz›lar› gerçeklefltirildi. 

Yard. Doç. Dr. O¤uz Alp, “Yaklafl›k
15 günlük çal›flma ile yerleflimin gü-
neydeki tepenin üzerinde üç nefli
bir kilise, kuzeyinde buna ba¤l› ola-
s›l›kla bir mezar flapeli ve ek me-
kanlar aç›¤a ç›kart›lm›flt›r“ dedi.
Yard. Doç. Dr. Alp kaz›lar sonucun-
da yerleflimin nekropolü oldu¤u an-
lafl›lan güney yamaçta, kaçak kaz›-
lar›n yap›ld›¤› iki mezar›n yan›s›ra
inhumasyon ve kayaya oyulmufl
oda mezar tiplerinde üç mezar da-
ha aç›ld›¤›n› sözlerine ekledi.

İsmail İLKSELVİ

Kurtarma kaz›lar›n›n 2006 bölümü tamam

Kad›n 
hastalarla
iletiflim
daha farkl›

E¤itim Fakültesi Alman Dili
ve Edebiyat› Bölümü ö¤retim
üyesi Doç. Dr. Seyyare Tosun
taraf›ndan yap›lan araflt›rmaya
göre,  kad›n doktorlar ile kad›n
hastalar aras›ndaki iletiflim, ku-
rumsal iletiflim normlar›na uy-
muyor. Doç. Dr. Tosun, kad›n
doktorlar ile kad›n hastalar
aras›ndaki iletiflimin daha çok
günlük iletiflime yak›n oldu¤u-
nun belirlendi¤ini söyledi. 

E¤itim düzeyi etkili

Kad›n doktorlar ile kad›n
hastalar aras›nda “sen”, “güze-
lim”, “can›m” gibi yak›nl›k be-
lirten hitap flekillerinin kulla-
n›ld›¤›n› dile getiren Tosun,  ile-
tiflimin gerçekleflme fleklinde
hastan›n e¤itim düzeyinin de
etkili oldu¤unu vurgulad›. Doç.
Dr. Seyyare Tosun, kad›n dok-
torlar›n e¤itim seviyesi düflük
olan kad›n hastalarla ço¤un-
lukla samimi ifadeler kullana-
rak iletiflim kurdu¤unu, e¤itim
seviyesi yüksek kad›n hastalar-
la kurduklar› iletiflimde ise ku-
rumsal iletiflim normlar›na uy-
gun davranmaya çal›flt›klar›n›
ifade etti. Hasta ile doktor ara-
s›ndaki kurumsal iletiflimin t›p
fakültelerinin ders içeriklerin-
de yer ald›¤›n› belirten Tosun,
ancak bu tür derslerde yöntem
de¤iflikli¤ine gidilmesinin flart
oldu¤unun alt›n› çizdi.

Prof. Dr.
Canküyer
emekli oldu

Üniversitemiz Fen Fakültesi
kurucu dekan› ve ‹statistik Bö-
lümü ö¤retim üyesi Prof. Dr. Er-
soy Canküyer, 16 Kas›m günü
emekli oldu. Prof. Dr. Ersoy
Canküyer, emekliye ayr›ld›¤›
gün yay›nlad›¤› teflekkür mek-
tubunda “Anadolu Üniversite-
si'nde ö¤retim eleman› olmak-
tan dolay› çok mutluyum.
Emekli oldu¤um için kimse
üzülmesin çünkü mükellef bir
ziyafet sofras›ndan kalkm›fl bi-
rinin doygunlu¤unu ve a¤›z ta-
d›n› hissediyorum” dedi.

Prof. Dr. Ersoy Canküyer

Sonyürek’ten Yeflilçam’a selam

Sakarya Üniversitesi’nde
düzenlenen Uluslar aras›
Kat›l›ml› Seramik Kongre-
si’ne, Mühendislik Mimarl›k
Fakültesi Malzeme Bilimi ve
Mühendisli¤i Bölümü, 26
ö¤retim eleman› ve 13 ö¤-
renciyle kat›ld›.
‹ki y›lda bir düzenlenen
kongrede üç bildiri sunan
Doç. Dr. Bekir Karasu, “Bu
kongrenin düzenlenmesin-
de ve kalitesinin artmas›n-
da Anadolu Üniversitesi
Malzeme Bilimi ve Mühen-
disli¤i bölümünün büyük
katk›lar› var” dedi. 
Anadolu Üniversitesi’nin se-
ramik alan›nda önemli bir
yere sahip oldu¤unu belir-
ten Karasu, üniversitemizin
bu alanda büyük yat›r›mlar
yapt›¤›na  dikkat çekti. Doç.
Dr. Bekir Karasu kongrede
sanat, teknoloji, arkeoloji ve
seramikle ilgili pek çok ko-
nunun ele al›nd›¤›n› söyledi.

Seramik
kongresine
36 kifliyle
kat›ld›k
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■■ Uzun zamand›r üniversitemiz ba-
s›mevinin müdürlük görevini yürütü-
yorsunuz. Nas›l bafllad›n›z, bu serü-
veni bize anlat›r m›s›n›z?

1973 y›l›nda Antalya’daki bir fabri-
ka ile, sat›fl teflkilat›nda görev almak
üzere anlaflt›m. Gerekli evraklar› ha-
z›rlamak için Eskiflehir’e geldim. ‹ki
günde dönecektim. Ancak evdeki
hesap çarfl›ya uymad›. Daha ilk gün
“Bugün git, yar›n gel” engeline tak›l-
d›m. Yapacak bir fley yoktu. Çaresiz
bir sonraki günü bekleyecektim. Ca-
n›m s›k›ld›. Akademiye ç›k›p arka-
dafllar›m› ziyaret edeyim dedim. O
seneler baflkan yard›mc›s› olan arka-
dafllar›m, Prof.Dr. Y›lmaz Büyüker-
flen ve Prof.Dr. ‹nal Cem Aflkun, kar-
fl›l›kl› iki odada çal›fl›yorlard›. Kap›da
beni görür görmez, “Seni gökte arar-
ken yerde bulduk. Nerelerdesin?” di-
ye aya¤a f›rlad›lar. “Hayrola” dedim.
“Koridordaki sand›klar› görmedin
mi? Matbaan›n makineleri geldi. Se-
ni ar›yoruz matbaay› kuracaks›n.”
dediler. Geliflmeleri oldu¤u gibi an-
latt›m. “Biliyorsunuz ailem burada.
Ben çal›flmak için Eskiflehir’i tercih
ederim. Ancak flu an Antalya’ya söz
verdim. Siz yerinizi bulun, makinele-
rinizi kurun. Bana ihtiyaç duyarsa-
n›z, ç›kar gelirim” dedimse de kendi-
lerini ikna edemedim. O gün, ora-
dan açt›klar› telefondan, karfl› tarafa
özrümü bildirerek, aff›m› diledim ve
Eskiflehir’de kald›m. O gün bu gün-
dür ka¤›t karalamaya devam ediyo-
rum.
■ Bas›m ifline hangi araçlarla ve nas›l
bafllad›n›z? Nereye geldiniz?

O gün için iki makine gelmiflti. Bi-
ri 26x38 maflal›, di¤eri 70x100 yar›
otomatik bir forma katlama makine-
si. Mevcutlar ise 1 adet turnet, 1 adet
yerli yap›m üstten s›kmal› giyotin. 1
adet (bast›¤› ka¤›d› toplama sehpas›-
na tafl›yam›yan) 2. el tipo bask› ma-
kinesi ve 1 adet revizyon görmüfl
Monotyph dizgi sistemi.

Bize, fluan Yabanc›diller Yükseko-
kulu olan o zamanki merkez bina-
n›n bodrumunda, ayniyat›n boflaltt›-
¤› 3 odal› bir mekan› tahsis ettiler.
Odalar aras›ndaki duvarlar› y›kmak-
la ifle bafllad›k. Bir hayli tu¤la tozu
yuttuktan sonra, ilerde gö-
renlerin “ECZANE G‹B‹” diye-
rek, takdir duygular›n› ifade
edecekleri bir mekan olufltur-
duk ve makinelerimizi kur-
duk. Eldeki makineler gele-
cektekilerin mayas› oldu. Ma-
kine park› takviye edilen
matbaam›z, zamanla tipo
bask›dan, ofset bask›ya terfi
etti. 1986 Kas›m›na kadar ça-
l›flt›¤›m›z bodrumun üst ka-
t›ndaki koridoru, yatakhane
olarak kullanarak, E⁄‹T‹M
ÖNL‹SANS Program›n›n s›-
navlar›n›n baflar›yla yürüt-
tük, kapal› devrelerle ilgili, ile-
riye dönük deneyimler ka-
zand›k.

1986 Kas›m›nda bugün
MATBAA I diye an›lan yeni bi-
nam›za tafl›nd›k. Öncekilere

ilaveten 4. üniteli bir web’imiz, 5
renkli 70x100 ofsetimiz, 24 istasyon-
lu cilt hatt›m›z oldu.

Saatte 13-15 bin forma bas›p, 5-6
bin kitab› ciltleyebilecek bir yap›ya
kavuflmufltuk.

1997 fiubat›ndan itibaren AÖF s›-
nav, soru ve evrak›n›n, 1988 y›l›ndan
itibaren de AÖF kitaplar›n›n, bas›m›
üstlenildi. Makine park›m›z 2. bir
web ile takviye edildi.

Film kullanmaks›z›n, bilgisayar-
dan kal›ba direkt
görüntü aktaran
CTP sisteminin
al›nmas›. (MAT-
BAA II) diye an›-
lan 2750 m2 lik
yeni bir mekan›n
tahsisi ile, kuru-
lan 3. bir web, bir
CD 102 Speed-
master ve saatte
5.000 cilt kitap
üreten 24 istasyonlu Cilt hatt›n›n
devreye al›nmas› ile matbaam›z flu
anda geliflen teknolojiyi yakalam›fl
bulunmaktad›r.
■ Bas›mevinin AÖF s›navlar›ndaki ro-
lü nedir?

Bas›mevimiz 1997 fiubat›ndan
buyana üstlendi¤i, AÖF s›nav sorusu
ve evraklar›n›n bas›m› için, y›lda 3

kez KAPALI DEVRE çal›flmas› yap-
maktad›r.

Bu çal›flmalar›n süreleri, s›nava gi-
recek ö¤renci say›s› ile do¤ru orant›-
l› olarak, 21–23 gün aras›nda de¤ifl-
mektedir.

Bas›mevinin buradaki rolü, soru
kitapç›klar›n› bas›p s›nav evrak›n›
verilen listelere göre, il il, bina baz›n-
da sevkiyata haz›rlamakt›r.

Kapal› devre çal›flmalar›; gizlilik,
dikkat ve de büyük sorumluluk iste-

yen bir çal›flma-
d›r.

Bu süreçte gö-
rev alan her bi-
rim ve birey, s›na-
va girecek ö¤ren-
cinin hakk› ile
birlikte, kendi
eme¤ini de koru-
ma titizli¤i ve so-
rumlulu¤u için-
de olmal›d›r..

■ Tiyatro tutkunuz herkes taraf›ndan
biliniyor, oynad›¤›n›z oyunlardan bi-
raz bahseder misiniz?

Ben Eskiflehir Atatürk Lisesi mezu-
nuyum. Bizim zaman›m›zda lisede,
kültürel, sanatsal konularda birçok
faaliyetler, sportif karfl›laflmalar yap›-
l›rd›. fiiir matineleri, kahramanl›k
günleri düzenlenir, s›n›flar, temsiller

verip, tiyatro oyunlar› sahnelemekte
birbirleriyle yar›fl›rlard›.

Eskiflehir’in tiyatro olgusu içinde
gördü¤ünüz bütün isimler birkaç se-
ne farkla o s›ralardan geçmifl insan-
lard›r. Y›lmaz Büyükerflen’le daha li-
sede iken yollar›m›z›n kesiflti¤i bir
baflka faaliyet alan› da tiyatrodur.

Lisenin y›l sonu etkinli¤i olarak
1955 y›l›nda rahmetli Mete ‹nselel,
Y›lmaz Büyükerflen, Fahrettin Cürek-
libat›r (Cüneyt Ark›n), Özcan Uçkan
ve ben kalabal›k bir kadro ile Moli-
ere’in Zoraki Tabip oyununda rol al-
m›flt›k.

Daha sonra, 1960 y›l›nda, ‹.T.‹.Aka-
demisinde Akademi Tiyatrosu ad› al-
t›nda oynad›¤›m›z Duvarlar›n Ötesi.
Eser ve Reji fiu Ç›lg›n Türkler’in yaza-
r› Turgut Özakman. ‹flte tiyatro aflk›-
n›n gönüllerimize taht kurdu¤u eser.

1960-1962 Türk Devrim Oca¤› Oda
Tiyatrosu. Rol ald›¤›m oyunlar: Has-
tane, Kocao¤lan ve Duvarlar›n Ötesi.

1962-1965 Belediye Tiyatrosu :
Aceleci Kalp “rol ald›m ve dekorunu
haz›rlad›m”, Duvarlar›n Ötesi “rol al-
d›m, rejisini ve dekorunu yapt›m”,
Karalar›n Memetleri “rol ald›m, de-
korunu haz›rlad›m”, Sultan Gelin
“rol ald›m”.
■ Dikkat çeken bir  baflka yönünüz
hayvan sevgisi. Bu konuda neler söy-

leyeceksiniz?
‹stasyonlarda, da¤ bafl-

lar›nda arkadafls›z büyü-
menin tezahürü. Buldu-
¤um kedi, köpek yavrular›-
n› al›r, besler, onlarla oy-
nard›m. Hayvanlar zarar-
s›z, sevgi gördü¤ü kap›ya
ölesiye ba¤lanan, iki yüzlü-
lü¤ü olmayan, sad›k yara-
t›klard›r. 

Onlar insan›n stresini
al›r, elektri¤ini boflalt›rlar.
Onlar› okflad›¤›n›z zaman
vücut kimyan›z›n de¤iflti-
¤ini hissedersiniz.

Baz›lar› kedi, köpek gö-
rünce korkarlar. Korkmak
yerine, korunmay› ve sev-
ginizi paylaflmay› ö¤ren-
melisiniz.

Mevlüt DEMİRCİOĞLU

‘Ka¤›t karalamaya devam ediyorum’

Y›l 1960. Akademi Tiyatrosu. Duvarlar›n Ötesi
adl› oyundan bir sahne... Muhtar Özkaptan

(solda) ve Y›lmaz Büyükerflen (sa¤da).

Anadolu Üniversitesi
Bas›mevi Müdürü 
olarak tan›d›¤›m›z
Ö¤r. Gör. Ahmet
Muhtar Özkaptan, 
ayn› zamanda 
Eskiflehir’e 
tiyatroyu sevdiren
isimlerin aras›nda 
yer al›yor. 
Özkaptan,  
tiyatro serüveni 
ile bas›mevinin  
geçirdi¤i 
aflamalar› 
Anadolu Haber’e 
anlatt›. 

Muhtar Özkaptan 

kimdir?

Bizim zaman›m›zda fliir
matineleri, kahramanl›k

günleri  düzenlenir,
s›n›flar temsiller ve tiyatro
oyunlar› sahnelemek için

yar›fl›rd›.

Bakterilere
ilk kez isim
verildi

Tuz Gölü’ndeki bakteriler,
Fen Fakültesi Biyoloji Bölü-
mü’nde yap›lan çal›flmayla ilk
kez isimlendirildi. “Tuz Gölü Mik-
robiyal Kommünitelerinin Mole-
küler Karakterizasyonu” adl› ça-
l›flmay› gerçeklefltiren, Arafl. Gör.
Mehmet Burçin Mutlu, Tuz Gö-
lü’nün sahip oldu¤u tuz kon-
santrasyonu aç›s›ndan dünya-
n›n say›l› göllerinden oldu¤una
dikkat çekti. Burçin, “Tuz gölün-
deki mevcut bakteriler, organiz-
malar›n ya da organizmalar›n
ürünlerinin insanlar›n yarar›na
dönük olarak kullan›lmas› diye
de tan›mlanan biyoteknoloji
aç›s›ndan oldukça önemli kulla-
n›m potansiyele sahip” dedi.
Çal›flma 20-25 A¤ustos 2006 ta-
rihleri aras›nda Avusturya da
düzenlenen 11. Ulusal Mikrobi-
yal Ekoloji Sempozyumunda bil-
diri olarak sunuldu.

Bitkilerin
ekonomik
katk›s›

Eczac›l›k Fakültesi, bitkilerin
uçucu ya¤ veya antioksidan et-
kisinin incelendi¤i çal›flmalar›n
sonuçlar›ndan yola ç›karak bit-
kilerin ekonomik bak›mdan po-
tansiyel tafl›y›p tafl›mad›¤› so-
nuçlar›na ulaflmaya çal›fl›yor.
‹ncelenen bitkilerden biri de iki
türü üzerinde çal›flma yap›lan
Tordilyum bitkisi. Bu tür üzeri-
ne daha önce hiç çal›flma yap›l-
mad›¤›n› belirten Yard. Doç. Dr.
Temel Özek, parfümeri, kozme-
tik, aroma kimyasallar›n› ön
plana ç›kartmak için bu çal›fl-
may› yürüttüklerini söyledi.
Özek, Türkiye’nin bitki türleri
aç›s›ndan zengin bir ülke oldu-
¤unu, bunun de¤erlendirilmesi
gerekti¤ini ve üzerinde hiç ince-
leme yap›lmayan bitkilerin bu-
lundu¤unu kaydetti.

Eskiflehir Meslek Yüksekokulu
Aflç›l›k Program›, Karadeniz mut-
fa¤›n›n en güzel örneklerinin ha-
z›rlanaca¤› bir tan›t›m etkinli¤i
düzenliyor. “E.M.Y.O Lezzet Gün-
leri Karadeniz  Mutfa¤›” adl› et-
kinlik, 30 Kas›m günü saat
12.00’de Tafl Bina’da gerçeklefle-
cek. Etkinlikte Turizm ‹flletmecili-
¤i Program› ö¤rencileri de ye-
meklerin servisinde görev alacak.
Karadeniz yemeklerini tatmak
için perflembe günü ö¤le yeme¤i-
ni Tafl Bina’da yiyebilirsiniz.

EMYO’dan 
“Karadeniz
mutfa¤›”

16 Aral›k1935’te Bozüyük’te
do¤du. 1958 y›l›nda Eskiflehir
Atatürk Lisesi’nden mezun ol-
du. Ayn› y›l, Prof. Dr. Büyüker-
flen’in teklifi üzerine Eskiflehir
Gazeteciler Derne¤inin haber
bültenini ç›karmaya bafllad›.
Demokrat Eskiflehir, Yeni Eski-
flehir, Sakarya gazetelerinde Ya-
z› ‹flleri Müdürlü¤ü, Yeni Gün
gazetesinin de Eskiflehir temsil-
cili¤ini yapt›. 1971 y›l›nda Eski-
flehir ‹ktisadi ve Ticari ‹limler
Akademisi’nden mezun oldu.
1973’de E‹T‹A Matbaas›n› kur-
du ve o günden bu yana mat-
baan›n müdürlü¤ünü  yürütü-
yor. Özkaptan evli ve iki çocuk
babas›d›r.
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ATATÜRK’ÜN  YAVER‹  
CEVAT  ABBAS…

Geçti¤imiz ay “Cumhuriyet Kitap-
lar›” aras›nda yay›nlanan “Ata-
türk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer –
Cepheden Meclise Büyük Önder ile
24 Y›l” bafll›kl› kitap, yak›n tarihimi-
zin en önemli belgesel kaynaklar›n-
dan biri olmaya aday bir eser. Kita-
b›n haz›rlanmas›na, Cevat Abbas
Gürer’in torunlar›ndan Hüseyin Gü-
rer öncülük etmifl ve büyükbabas›n-
dan kalan belgeleri, foto¤raflar›, ki-
taplar› bir araya getirmifl. Bunlar›n
düzenlenip yay›na haz›rlanmas›
ifliyle de dördüncü kuflak torunlar-
dan Turgut Gürer’i görevlendirmifl.

‹lhan Selçuk, kitap için kaleme al-
d›¤› “Atatürk’ün Yaveri” bafll›kl› girifl
yaz›s›nda flu düflüncelere yer ver-
mifl : “Cevat Abbas, Atatürk’ün yave-
ridir. Ama nas›l bir yaver? Bir komu-
tan›n s›radan yaveri de¤il…  Ola¤a-
nüstü bir liderin, askerli¤i aflan, ulu-
sal kurtulufl savafl›yla temelleri at›-
lan, fikir dünyas›nda gerçekleflen,
insanl›k ve uygarl›k tarihine yaz›lan,
laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran
önderli¤in sürekli yaveri … Cevat
Abbas’›n yaflam serüveni, eski de-
yiflle ‘harikulade bir seyir’ izliyor …
Savafl cephelerindeki yenilgiler ve
zaferlerden sonra, Atatürk’ün tasar-
lad›¤› ça¤dafl devletin kuruluflunda,
hangi görevi üstlenip hangi ma-
kamda bulunursa bulunsun, Cevat
Abbas’›n yaverli¤i sürüyor… Ata-
türk’le Cevat Abbas aras›ndaki iliflki
tam bir güven duygusuna dayan-
maktad›r; Mustafa kemal, yaverine
d›fl dünyada, s›n›r ötelerinde özel
ve gizli görevleri de rahatça emanet
edebiliyor … “

Bu al›nt›dan da anlafl›ld›¤› gibi,
yirmi dört y›l boyunca, Atatürk’ün
öldü¤ü güne kadar büyük önderin
yan›ndan ayr›lmam›fl olan Cevat
Abbas, Mustafa Kemal Atatürk’ün
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun y›k›l›fl
döneminden Türkiye Cumhuriye-
ti’ne uzanan ve bafll› bafl›na bir ta-
rih oluflturan yolculu¤unun en ön-
de gelen tan›klar›ndan biri. Böyle
bir tan›kl›¤›n bugüne kadar kap-
saml› biçimde belgelenmemifl olu-
flu, kitab›n önsözünde de belirtildi¤i
gibi, yak›n tarihimiz ad›na gerçek-
ten büyük bir eksiklikti.

“Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas
Gürer”, flimdi bu eksikli¤i büyük öl-
çüde gideriyor.

Kitab›n birinci bölümü, “Ebedî
fief, Kurtar›c› Atatürk’ün Zengin Ta-
rihinden Birkaç Yaprak” bafll›¤›yla
1939’da, yani Atatürk’ün ölümün-
den bir y›l sonra ‹stanbul’da Halk
Bas›mevi taraf›ndan yay›nlanm›fl.
Öteki iki bölümde yer alan belgeler
ise ilk kez kitaplafl›yor.

Bu kitab› alanlar, yak›n tarihimi-
zin ancak ola¤anüstü bir serüven di-
ye nitelendirilebilecek olan bölümle-
rini gerçek bir tan›kl›¤›n bak›fl aç›-
s›ndan yaflama olana¤›na kavu-
flacaklar.

Ahmet CEMAL

Okuma

Köflesi

RADYO A’DA 
BU HAFTA 

Ekonomi”de yaflanan
son geliflmelerin
tart›fl›ld›¤› program›
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi Ö¤retim Üyesi
‹lyas fi›klar sunuyor.
Program her Çarflamba
15:15 de yay›nlanacak.
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TVA’DA BU HAFTA 

Eti Çocuk Tiyatrosu, “Alice Harika-
lar Diyar›nda” adl› müzikli çocuk 
oyunu ile 18-19 Kas›m
tarihlerinde Anadolu 
Üniversitesi 
Sinema Salonu’nda
çocuklarla bulufltu. 

Alice adl› zeki, 
merakl›, kab›na
s›¤mayan, cesur
ve biraz da yaramaz
bir k›z çocu¤unun
hayat› keflfetmek
arzusuyla içine
girdi¤i fantastik
maceray› konu alan
oyun, hayat›n unutulan

mucizelerine çocuklar›n 
renkli hayal dünyas›ndan bak›yor. 

Alice Harikalar 
Diyar›nda

D›fliflleri Bakanl›¤›'n›n katk›la-
r›yla haz›rlanan ve pek çok ulus-
tan insanlar›n s›¤›nma öykülerini
anlatan “Türkiye’ye Güvendiler”
adl› sergi 14 Kas›m’da Kütüphane
ve Dokümantasyon Merkezi Alt
Sergi Salonu’nunda aç›ld›. 

28 Kas›m’a kadar gezilebilecek
sergide, yüzy›llar boyunca Os-
manl› Devleti ve Türkiye Cumhuri-
yeti’ne s›¤›nan Almanlar, Ruslar,
Yahudiler, Çerkezler, Kazaklar, Ro-
menler, ‹ranl›lar, Afganlar, Kazak-
lar, K›rg›zlar, Tunuslular, Yunanl›-
lar, Gürcüler, Ukraynal›lar, Macar-
lar ve Polonyal›lar gibi bir çok hal-
k›n ve liderin öyküleri anlat›l›yor.

Sergi kuratörü ve Gazi Üniversite-
si ‹letiflim Fakültesi ö¤retim üyesi
‹brahim Demirel, bask› alt›ndaki
uluslar›n ve kiflilerin s›¤›nmak için
Türkiye'yi tercih etmesinin büyük
önem tafl›d›¤›n› ve bunun belge-

lenmesi gerekti¤ini söyledi.
Demirel,  serginin ilk olarak D›-

fliflleri Bakanl›¤›  sergi salonunda
bas›n mensuplar› ve bürokratlar
için aç›ld›¤›n› belirterek, serginin
ilk kez Anadolu Üniversitesi’nde

halkla bulufltu¤unu kaydetti. 
Sergiye tüm yurttan büyük ilgi

oldu¤unu anlatan Demirel, sergi-
nin önce Türkiye'de daha sonra
ise Avrupa'da aç›laca¤›n› kaydetti.

Türkiye’nin ilk ve tek üniversi-
te tiyatro toplulu¤u olan Tiyatro
Anadolu repertuvar›na bir oyun
daha kat›yor. Bu sezon ilk kez sah-
neye  konulan “Kad›nlar da Savafl›
Yitirdi”den sonra topluluk “Aflk›n
Kar›n A¤r›s›” adl› oyunla tiyatro
tutkunlar› ile buluflacak. Mustafa
Sekmen’nin yaz›p yönetti¤i oyun
19 Aral›k Sal› günü sahnelenecek. 

Arif Piflkin ve Yonca Ender Sek-
men’nin rol ald›¤› oyun, Tiyatro
Anadolu’nun bilgi ve yarat›c›l›¤›-
n›n birlefliminden ortaya ç›kacak
yeni ve özgün  biçimler olufltur-
mak için denemeler yapmak, bun-

lar› sunarak tiyatro ortam›nda
ça¤dafl çal›flmalar oluflturmak,
ulusal ve uluslararas›  tiyatro top-
luluklar›yla ifl birli¤i içinde olmak
amaçlar›n› tafl›yor. Halk ve köylü
tiyatrosu gelene¤iyle ve Anadolu
halk danslar›ndan yararlan›larak
haz›rlanan oyunda ça¤›m›z›n sah-
ne ve oyunculuk olanaklar› kulla-
n›l›yor. Oyuncular›n kendi beden-
sel güçlerini kulland›¤› ve do¤açla-
ma olarak çal›flt›klar› oyunun ko-
reografisini Ahmet fiamil Erko-
cak’›n yan› s›ra oyunda rol alan
sanatç›lar, kostümlerini Seçil Te-
kin, Duygu Özgül, ›fl›¤›n› Hüseyin
Tokyol ve efektlerini Ahmet Özde-
mir haz›rlad›. 

Tiyatro Anadolu’dan
‘Aflk›n Kar›n A¤r›s›’

Osmanl› Devleti ve
Türkiye Cumhuriyet’ne
s›¤›nan pek çok halk›n
ve kiflinin hikayesi
sergi olarak halkla
bulufltu

S›¤›nma öyküleri sergi oldu

‹brahim Demirel’in küratörlü¤ünü yapt›¤› Sergi
bürokratlar ve bas›n d›fl›nda ilk kez Anadolu

Üniversitesi’nde halka aç›ld›. 

Sinema Anadolu”da önümüzdeki hafta
‹skoç yönetmen Ken Loach”›n Alt›n Palmiye
Ödüllü filmi “Özgürlük Rüzgar› “ gösterime
girecek. ‹ngiltere, Almanya, ‹talya, ‹spanya,
Fransa, ‹rlanda otak yap›m› olan 2006 tarihli
filmde Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam
Cunningham rol al›yor. Ba¤›ms›z ‹rlanda
Cumhuriyeti’nin ve Kuzey ‹rlanda’n›n ortaya
ç›k›fl›yla sonuçlanan olaylar› anlatan film,
adan›n henüz bir ‹ngiliz kolonisi oldu¤u
1920’li y›llarda geçiyor. 

Sinema Anadolu’da bu hafta 

“Özgürlük Rüzgar›”

27-28-30 Kas›m/1-2 Aral›k

İsmail İLKSELVİ

24 Kas›m Cuma günü saat 16.00’da, 

Misafir Odas›’nda,  Nebiye Ak 

Özaydemir’in konuklar›, 

Üçüncü Genç Gazeteciler 

ödüllerinin sahipleri 

Radyo A’dan ‹lker Aslan, TV A’dan 

Eylem Tuna ve Ayçin Gelir olacak. 

27 Kas›m Pazartesi günü, 

saat. 13.00’de, ö¤renci kulüpleri 

program›nda,  Derya Y›ld›r›m’›n

konu¤u, Motor Sporlar› Kulübü

Baflkan› Ersin Birdal olacak.

29 Kas›m Çarflamba günü, 

Rock Merkez’de Erman 

Ar›casoy’un konuklar› 

2006 Roxy birincisi 

Yeni Harman grubu olacak.

30 Kas›m Perflembe günü, 

saat 22.00’de,

Müzikal dünyada 

alternatif arayanlar›n 

program› Alternatif Ak›m 

Esin Görür eflli¤inde 

sizlerle olacak.

www.radyoa.anadolu.edu.tr

Esin Görür

Ö¤retim Görevlisi Er-
dem Gösteriflli’nin ha-
z›rlad›¤› programda
hafta boyunca Eskifle-
hir’de gerçekleflen
spor etkinliklerinin pa-
noramas› veriliyor.
Program her çarflamba
günü saat 15.00’da
yay›nlan›yor.
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E-gazete, http://e-gazete.anadolu.edu.tr adresinde
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Eskiflehir ve 
kampusteki kültür 
sanat etkinliklerinin
konu edildi¤i program›
TVA Kültür ve Sanat
Editörü Elif P›nar K›l›-
çatan haz›rl›yor ve 
sunuyor. Program 
hafta içi her gün akflam
kufla¤›nda yer al›yor.
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Türkiye 2. Basketbol
Ligi’ndeki karfl›laflmada Anadolu
Üniversitesi, Ormanspor ile
karfl›laflt›. Ankara Atatürk Spor
Salonu’nda 18 Kas›m günü
oynanan karfl›laflma 68-47
Ormanspor’un üstünlü¤ü ile
sona erdi. 
Anadolu Üniversitesi’nin 6. hafta
sonunda ligde galibiyeti bulun-
mayan tek tak›m konumunda ve
grubunda son s›rada yer al›yor.
Anadolu Üniversitesi önümüzde-
ki hafta ‹stanbulspor’u konuk
edecek.

Basketçiler
Ankara’da
ma¤lup

Tak›m›m›z
eli bofl
döndü

Anadolu’nun gençleri f›rt›na gibi Satrançta flampiyon Hukuk’tan

Anadolu Üniversitesi Bayan
Voleybol Tak›m›, 20 kas›m günü
Ere¤li deplasman›nda
Belediyespor ile karfl›laflt›.
Karfl›laflmadan 3-0 yenik ayr›lan
Anadolu Üniversitesi ligde ikinci
yenilgisini al›rken klasmanda da
6’nc› s›raya geriledi.

Amatör Süper Lig’de Anadolu
Üniversitesi Futbol Tak›m›, 19 Ka-
s›m günü Yunusemre Kampusü
Futbol Sahas›’nda fiekerspor’u ko-
nuk etti. Anadolu Üniversitesi kar-
fl›laflmaya Cemal, Candafl (Vural
67.dk) , Burak, Candan, Sabri, Sü-
leyman (Bülent 58.dk) , Gökmen,
Eren (Ahmet 75. dk) , Vasfi, Rama-
zan, Merter 11’i ile ç›kt›. 

‹lk yar›da oyunu rakip yar› alana
y›kan Anadolu Üniversitesi yakala-
d›¤› pozisyonlar› de¤erlendireme-
di. Tak›m›m›z maç›n 43. dakikas›n-
da gole çok yaklaflt›. Eren’in sa¤-
dan yapt›¤› ortada Burak’›n kafa
vuruflu üst direkten döndü ve dev-
re golsüz eflitlikle sona erdi. 
Anadolu 10 dakikada 

sonuca gitti

‹kinci yar› ile birlikte bask›s›n›
art›ran ekibimiz arad›¤› golü 53.
dakikada Vasfi’nin aya¤›ndan bul-
du. Süleyman’›n sa¤ kanattan or-
talad›¤› topa ceza sahas› içinde
son vuran Vasfi oldu. 61. dakikada
kazan›lan köfle vuruflunu Bülent
kulland›. Ceza sahas› içine gelen
gelen topa iyi yükselen Ramazan
yapt›¤› düzgün kafa vuruflu ile
Anadolu’yu iki farkl› üstünlü¤e ta-
fl›d›. 

63. dakikada Sabri ceza sahas›
d›fl›ndan nefis bir flut ç›kard› ve

top doksan diye tabir edilen nok-
tadan fileler ile bulufltu ve skor 3-0
oldu. Kalan dakikalarda baflka gol
olmay›nca Anadolu 3-0’l›k net bir
skor ile karfl›laflmadan  galip ayr›-
lan taraf oldu. Bu sonuçla puan›n›
8’e ç›karan Anadolu Üniversitesi
Amatör Süper Lig’te liderlik koltu-
¤una oturdu. Ligde Demirspor 6
puan ile ikinci s›rada yer al›yor.
Anadolu Üniversitesi önümüzdeki

hafta ‹nönü deplasman›nda Oto-
san ile karfl›laflacak. 
Maç›n y›ld›z›: Vasfi Tuncel

Anadolu Üniversitesi’nin orta sa-
hadaki çal›flkan ismi Vasfi Tuncel,
fiekerspor karfl›s›ndaki oyunu ile
göz doldurdu. Karfl›laflmada gol
perdesini açan isim olan Vasfi, bu
sezon ligdeki ilk golünü att›. Vasfi,
Candafl’›n sakatlan›p ç›kmas› ile
kaptanl›k pazuband›n› da koluna

takt› ve karfl›laflmay› defans›n or-
tas›nda tamamlad›. Geçen y›l 7 gol
atan Vasfi, dört y›ld›r bordo-mavili
formay› giyiyor. 1983 do¤umlu ,
1.80 boyunda ve 76 kilo olan Vasfi
futbola Marmarispor’da bafllad›.
Vasfi, ‹çmeler Belediyesi mac-
eras›ndan sonra Anadolu Üniver-
sitesi’ne geldi. Vasfi sezon bafl›nda
Amatör Milli Tak›m seçmelerine de
davet edildi.

Futbolda lider Anadolu

Eskiflehir Basketbol Genç ve Küçük Erkekler Ligleri 18 - 19 Kas›m ta-
rihlerinde Atatürk Spor Salonu ve Gökmeydan Spor Salonu’nda yap›-
lan müsabakalar ile devam etti. 

Genç Erkekler Liginde, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversite-
si’ni 58-46, Ça¤larspor’u ise 92- 23 ma¤lup etmeyi baflard›. Basketbol
Küçük Erkekler Lig’inde ise Anadolu Üniversitesi  Bay›nd›rl›k Yap›’y› 51-
31 ma¤lup etti.

Anadolu Üniversitesi Ameri-
kan Futbol Tak›m›, geçen sezon
ligi ikinci s›rada tamamlayan
Ege Üniversitesi ile karfl›laflt›. 

Sazova Vali Sönmez Spor
Kompleksi’nde 19 Kas›m Pazar
günü oynanan maç›n ilk devre-
sinde çok iyi bir oyun sergile-
yen Anadolu Üniversitesi ikinci
devreye 8-6 önde bafllad›.

‹kinci ve üçüncü devrede sa-
katl›klar yaflayan Anadolu Üni-
versitesi skor ve oyun olarak üs-
tün girdi¤i son devrede, oyun
düzeninden koparak arka arka-
ya say› kaybetti. 

Defans kaptan› ve oyun kuru-
cu oyuncular›n sakatlanmas›yla
oyun disiplininden düflen Ana-
dolu Üniversitesi maçtan 30-16
ma¤lup ayr›ld›.

Sonunu
getiremedik

Lideri geçemedik
19 Kas›m Pazar günü Voleybol

3. Lig karfl›laflmas›nda  lider ‹zmir
Altay ile  Atatürk Spor Salonu’nda
karfl›laflan Anadolu Üniversitesi Er-
kek Voleybol Tak›m› karfl›laflma-
dan 3-2 yenik ayr›ld›. ‹lk seti bafl›n-
dan sonuna kadar rakibinin geri-
sinde oynayan Anadolu Üniversi-
tesi, birinci teknik molaya 8-6, ikin-
ci teknik molaya da 16-13 geride
girdi. ‹kinci teknik mola sonras›n-
da toparlanan Anadolu Üniversite-
si bir ara skoru 19-19’a getirmeyi
baflarsa da rakibini geçemedi ve
seti 29-27 kaybetti. ‹kinci set Al-
tay’›n yakalad›¤› 6-0’l›k seri ile bafl-
lad›. Altay elde etti¤i bu avantaj›
set sonuna kadar iyi de¤erlendir-
meyi baflard› ve Anadolu Üniversi-
tesi’nin fark› kapatmas›na izin ver-
medi. ‹lk teknik molaya 8-3, ikinci
teknik molaya 16-12 önde giren Al-
tay, seti de 25-21 kazanan taraf ol-
du. Üçüncü set, ilk iki setten fark-
l›yd›. O ana kadar suskun olan ta-

raftar›n›n da deste¤iyle toparla-
nan Anadolu Üniversitesi, karfl›l›kl›
say›larla geçen setin ilk teknik mo-
las›na 8-7 geride giren taraf olsa da
mola sonras›nda üstünlü¤ü ele ge-
çirdi. Skoru, setin sonlar›nda 24-
18’e kadar açan Anadolu Üniversi-
tesi, bundan sonra kulland›¤› 4 set
say›s›ndan da puan almay› baflara-
mad› ve skor 24-22’ye kadar geldi.
Bu s›rada, oyuncular›n›n panikle-
di¤ini gören antrenör Önder Öz-
türk bir mola ald› ve oyuncular›n›n
sakinleflmesini sa¤lad›. Mola son-
ras›ndaki ilk oyundan say› almay›
baflaran Anadolu Üniversitesi 3.
seti kazand› ve setlerde skoru 2-1’e
getirdi. Dördüncü sete biraz daha
rahat bafllayan Anadolu Üniversi-
tesi özellikle Taner ve Serhat’›n isa-
betli smaçlar› ile rakibi karfl›s›nda
üstünlük kurdu. Altay ilk iki setteki
etkili oyununu ve üçüncü setteki
direncini dördüncü sette göstere-
medi. Set Anadolu Üniversitesi’nin
25-16’l›k üstünlü¤ü ile sonuçland›.
Böylece Anadolu Üniversitesi 2-0

geriye düfltü¤ü maç› 2-2’ye getir-
meyi baflarm›fl oldu. Tie break seti
son derece çekiflmeli ve gergin
geçti. Karfl›l›kl› say›lar›n kazan›ld›-
¤› setin sonlar›nda Anadolu Üni-
versitesi iki basit hata yapt›. 
Böylece ola¤anüstü bir geri dönüfl
ile 2-0’dan 2-2’ye getirdi¤i maç› 15-

13 biten son setin ard›ndan 3-2
kaybetmifl oldu. Anadolu Üniversi-
tesi Aantrenörü Önder Öztürk,
maç sonunda flanss›z bir yenilgi
ald›klar›n›, ancak her fleye ra¤men
hedeflerinin ligi ilk iki aras›nda bi-
tirip 2. lige ç›kmak oldu¤unu söy-
ledi.

Ahmet SİNAV

‹zmir Altay çekiflmeli ve gergin geçen tie 
break setini alarak maçtan galip ayr›ld›. 

Bilgi ve Zeka Oyunlar› Kulübü 15-17 May›s tarihleri aras›nda
satranç turnuvas› düzenledi. ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
kantininde düzenlenen turnuvaya 13 ö¤renci kat›ld›. 

Befl tur üzerinden oynanan maçlarda ‹sviçre sistemi uygu-
land›. Turnuvada birincili¤i Anadolu Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nden Lokman Yemsikov kazand›. MMF'den Tunca
Bozb›y›k ikincili¤i elde etti. 

Hentbolda
flampiyon
Anadolu

Eskiflehir Genç Bayanlar
Hentbol Ligi Anadolu Üniversite-
si’nin nama¤lup flampiyonlu¤u
ile noktaland›. Anadolu Üniver-
sitesi Genç Bayan Hentbol
Tak›m›; Osmangazi Üniversitesi,
Gençlikspor ve Üniversite Evleri
ile oynad›¤› karfl›laflmalarda
rakiplerine fark atarak yenilgisiz
Eskiflehir flampiyonu oldu.

Anadolu Üniversitesi Futbol Tak›m›, sahas›nda konuk etti¤i fiekerspor’u 3-0’l›k net bir skorla geçti.



Eski Yeflilçam
filmleri size 

neyi 
an›msat›yor?
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Bana sorarsan›z flu anki duru-
mumuz sinema aç›s›ndan daha iyiye
gidiyor. Tabi ki o dönemleri yok say-
m›yorum. Geçmiflten günümüze ka-
dar birikerek bu süreci de tamamla-
yaca¤›z. Ama flu an o filmlerden biri-
lerine denk geldi¤imde konular› çok
saçma geliyor. Bu da olur mu diyo-
rum. San›r›m bu da geçmiflin bugün-
den çok farkl› olmas›ndan kaynaklan›yor. O dönemde izleyen
biri için çok anlaml› gelen bir film bugün izleyenler aç›s›ndan
komediye dönüflebiliyor.   

fiule Güney ‹letiflim Bilimleri Fakültesi

Eski Yeflilçam filmlerinin bir k›s-
m›n› iyi buluyorum. Özelikle top-
lumsal sorunlara de¤inilen filmleri
daha fazla be¤eniyorum. Günümü-
zün filmleri daha çok popüler kültü-
re ait temalardan olufluyor. Günü-
müz Türk Sinemas›’nda politik film-
lerden çok bu tür filmler yap›l›-
yor.Dolay›s›yla günümüz filmlerinin
politik durumunu be¤enmiyorum.

Murat Do¤an Edebiyat Fakültesi

Eskidendi, hep eskiydi… Ama
kahkahalar ve göz yafllar› tutunmazd›
yüze, sal›verirdi kendini. Ço¤u kez so-
nunu bilirdin zaten ve yine de  hep bir
merakla beklerdin. Ayn› espriye her
defas›nda gülerdin, onlar hiç eski-
mezdi. Al yazmal›mla a¤lard›n her se-
ferinde. Art›k o duygular› yaflayamaz
olduk. Kendimizden birileri yok art›k
filmlerde. Yeni nesil filmlerde ne duygusall›k ne de heyecan var.

Duygu Y›ld›r›m Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulu

Yeflilçam filmleri bana hep
duygusall›¤› an›msat›r. Genelde
oturmufl bildi¤imiz karakterler
ayn› senaryolar yer alsa bile tek-
rar tekrar izlemek isterim. Hani
derler ya  tad›na doyum olmaz
benim için Yeflilçam filmleri de
öyledir. Günümüzde de o tür film-
lerin yayg›nlaflmas›n› isterim.

Özlem Dutucu Hukuk Fakültesi

Yeflilçam filmleri eskilerin de-
¤erlerini yitirmemifl hep iyinin
kazanaca¤›n›, insanlar›n davra-
n›fllar›na ve iyi kalplili¤ine göre
de¤erlendirildi¤ini, aflk›n gerçek-
ten var oldu¤unu, komflulu¤un
ve iyi niyetin  ne kadar gerekli ol-
du¤unu, paran›n sadece araç
amaç olmad›¤›n› insanlar›n pa-
rayla k›yaslanmad›¤›n› anlat›yor.Ben izlemeyi seviyorum
ve hala nas›l a¤layabildi¤ime gülüyorum. Yeni filmlerin ya-
payl›¤›ndan çok uzaklar.

Ceren Naz›ro¤lu Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i

Yeflilçam filmleri kültürel de-
¤erlerin s›cak bir atmosferde top-
luma sunulmas›, özelliklede top-
lumsal dayan›flma unsurlar›n›n
ön plana ç›kar›lmas› konusunda
önemli bir misyona sahip olmufl-
tur. Bu anlamda yeflilçam demek
duygusal ve görsel olarak bizleri
yans›tm›flt›r. Fakat yozlaflan sa-
nat anlay›fl› ve ticari kayg›lar nedeniyle Yeflilçam’daki olgu-
lar tamamen yok olmaya yüz tutmufltur.

Ozan Eren Fen Fakültesi

‹zledi¤imiz her seferde bize
ayn› duyguyu veren, ayn› heyeca-
n› veya üzüntüyü yaratan eski ye-
flilçam filmlerini düflünüyorum
da; flimdiki izlediklerimizde ilk
seferinde dahi o duygular› alam›-
yorum. Örne¤in, Al Yazmal›m ve-
ya Bofl Çerçeve filmlerini kaç ke-
re izledi¤imi hat›rlam›yorum ama
ilk izledi¤imdeki duyguyu kat kat al›yorum. Duygusal film-
lerde oldu¤u gibi komedi filmlerinde de ayn› baflar›n›n ya-
kaland›¤›n› düflünmüyorum. Eski ve yeni Yeflilçam filmleri-
ni hepimiz izliyoruz. Hangisinin bize gerçek duygular›, ger-
çek aflk›, hasreti veya gerçek komediyi yaflatt›¤›n› düflünür-
sek bunun eskiler oldu¤unu ve eski Yeflilçam’›n tad›n› hiç-
bir yerde bulamad›¤›m›z› söyleyebilirim.

Özge Özgül Eczac›l›k Fakültesi

Yaflam›m süresince izledi¤im
yeflilçam filmleriyle günümüzü
k›yaslad›¤›mda arada gözle gö-
rülür derecede farklar görebili-
yorum. Bence buna en güzel ör-
nek de Hababam S›n›f›’d›r. O dö-
nemin Hababam S›n›f› ile günü-
müz Hababam S›n›f› k›yaslana-
maz bile. Çünkü o dönem insan-
lar›n›n aras›ndaki ba¤›, s›cakl›¤› ve samimiyeti bugünlerde
bulmak çok zor. Ayr›ca o dönemdeki jönler de filmlere
damgas›n› vurabiliyordu: Tar›k Akan, Cüneyt Ark›n ve Ke-
mal Sunal gibi. K›sacas› Yeflilçam’› bugünkü filmlerle de-
¤iflmek benim için çok zor. 

Ahmet Özer Dolgun Fen Fakültesi

Yeflilçam filmlerinin her döne-
min kendine has güzel filmleri
vard›. Yeflilçam filmleri de kendi
döneminde ilgi gören filmlerdi.
Yeflilçam filmlerini yak›n dö-
nemde çekilmifl filmlerle karfl›-
laflt›racak olursak, eski Yeflil-
çam filmleri ile flimdiki filmler
aras›nda çok büyük farklar oldu-
¤unu görürüz. Buna en güzel örne¤i teknolojik geliflme-
lerle çekilen filmleri gösterebiliriz.Yeni dönemde çekilmifl
olan filmlerde oyunculuk yerine çok paralar harcanarak
yap›lm›fl teknolojik filmler önümüze ç›k›yor.

Deniz Gündüz Beden E¤itimi Spor Yüksek Okulu

fiimdi yap›lan filmler, bir Ha-
babam S›n›f› kadar do¤al ve ince
esprili olam›yorlar. Yeflilçam de-
nilince daha çok aflk filmleri akl›-
ma geliyor. Ama aflk filmleri de
sanki konu bulal›m, oyuncular
haz›r hadi çekelim tarz›nda ol-
mufl. Sadece film çekmek için
yap›lm›fl gibi. fiimdiki imkanlarla
bile kaliteli film çok az yap›labiliyor. Bence nicelik de¤il ni-
telik önemlidir.

Duran Aykan E¤itim Fakültesi

Y›llar öncesine dökülen s›cak
aflk, ihanet, ac› dolu göz yafllar›-
m›z. Ayr›l›klar liman ve trende
olur. Elde sallanan beyaz mendil-
ler… Kahramanlar bellidir: Belgin
Doruk, ,Ayhan Ifl›k, Türkan fioray,
Ediz Hun… Yeflilçam hep  a¤lat›r,
melodram arada bir yükselir. Ha-
babam S›n›f›’n›n sonlar› bile a¤-
latt›. Bir ara kaybolufl yafland› yeflilçamda. Geçtik son za-
manlar›n yeni  Yeflilçam klasiklerine… parçalamaya bafllad›k
kendimizi izlerken. Eskilerden bir fark flimdilerde eskiler ve
sorunlar anlat›l›yor. Gözyafllar›m›zla al›nan tarih, günümüz
öykülerini sat›n al›yor.

Emine Bafltürk ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Bana göre eski Yeflilçam film-
leri kendi içinde çok saf ve temiz
ezgileri olan, bir çok teknolojik
imkanlardan yararlanamad›kla-
r›ndan, gerçekten bir emek ve ter
dökülerek haz›rlanan yap›tlard›r.
Teknolojinin olmad›¤› yerde kendi
do¤açlama yetenekleriyle filmler
sürdürüldü¤ünden  bizlere yani
günümüz gençli¤ine  çok güzel duygular› ö¤retmektedir.
Samimi görünüfllü olan filmleri halen izlemekteyiz. Haba-
bam S›n›f›’n›, Alyazmal›m  gibi filmleri gerçe¤e en yak›n
hisleri bize yans›tt›klar›ndan izlemeye devam ediyoruz. Gü-
nümüz sinemas› bir kad›n›n vücuduyla ilgilenirken, Yeflil-
çam o kad›n›n ruhuna dokunmay› baflarm›flt›. Bana göre
eski YeflilÇam  filmleri fiimdiki Filimlerden daha güzel ve
etkileyici. Eski yeflilçam filimleri hala sever ek izliyoruz.

Cemal Mihmar Beden E¤itimi Spor Yüksek Okulu

Yeflilçam deyince akl›ma ilk ge-
len Erol Tafl oluyor. O eflsiz gülme-
siyle yeflil çama renk kat›yor. Bazen
ac›y› bazen mutlulu¤u bazen de hüz-
nü yaflat›yor. fiuan ki filmlerde o sa-
mimiyeti göremiyoruz. Her fley çok
yapmac›k oluyor ve toplumsal aç›-
dan güzel bir mesaj vermiyor. Nerde
o Cüneyt Ark›nlar ve Kadir ‹nan›rlar.
Baz› güzel filmler var ama genelde mesaj içerikli filmlerin olma-
s› toplumumuz için daha iyi ve yararl›d›r. 

M. Cihan Ertürk ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Eski Yeflilçam filmleri, her kare-
sini ezbere bilkdi¤imiz halde tek-

rar tekrar izlemekten s›k›lmad›¤›m›z
filmlerdir. Y›llara, yollara, engellere
b›rakt›¤›m›z, insan›n yarad›l›fl›nda
var olan saf duygular›m›z› hat›rla-
makt›r eski Yeflilçam filmleri. Bu
yüzden Yeflilcam filmleri hiç bir
zaman eskimeyecek.

Melehat Genç Aç›kö¤retim Fakültesi

Yeflilçam’da geçen filmlerinin
her zaman bir ça¤r› yapt›¤›n› düflün-
müflümdür.Örne¤in Al Yazmal›m fil-
minde geçen bir sahnede Samet
ad›nda bebek, Türkan fioray ve Ka-
dir ‹nan›r beraberdir. Türkan fioray
aflk ve emek aras›nda bir ç›kmaza
düflmüfltür. Türkan fioray aflk m›
emek mi? Diye düflünür ve ço¤umu-
zun verece¤i karar› verir. Eme¤i seçer. Ben Yeflilçam filmlerinde
her zaman kendime ç›karaca¤›m bir pay bulmuflumdur.fiu anki
filmlerden öyle bir pay ç›karmak çok zor.

Recep Aras Mühendislik Mimarl›k Fakültesi


