
? KAMPUSTE NELER VAR?

ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi - Bilgilendirme ve ‹ç
Denetçi E¤itimi 
Yer: : ‹ki Eylül Kampusü
Mühendislik Mimarl›k Fakültesi
Toplant› Salonu  
Saat: : 09:00-17:00  
KALDER Eskiflehir fiubesi ile

Do¤a Çevre Kulübü

6 Ocak Cumartesi

E¤itim

‹stanbul Kad›köy Hayrullah

Kefo¤lu Anadolu Lisesi Ö¤ren-

cilerine Üniversitemizin

Tan›t›lmas› 
Yer: Kongre Merkezi - K›rm›z›
Salon 
Saat: 14:15    
Rektörlük Bas›n ve Halkla

‹liflkiler Müdürlü¤ü 

Tan›t›m

Yurdaer Alt›ntafl 
Yer: Kütüphane ve
Dokümantasyon Merkezi Üst
Sergi Salonu 

Saat: 17:30 Aç›l›fl    

2 fiubat 2007  sal› gününe 

kadar gezilebilir.
Güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi

Tango
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 20:00                               
Tiyatro Kulübü 

Tiyatro

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer
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AnadoluHaber

Ö¤renci Görüflleri

Ö¤rencilerimize sorduk:
Milli Piyango’nun büyük
ikramiyesi size ç›ksa ne
yapard›n›z? 8. SAYFADA

12 Ocak Cuma

E¤itimli çocuk
bak›c›lar›
yetifliyor

‹BF ö¤retim üyeleri taraf›ndan
yürütülen Evde Çocuk Bakan
Kad›nlar›n E¤itimi Projesi’nde ikinci
aflama bafll›yor

4. SAYFADA

9 Ocak sal›

Veritaban› say›s› 27 oluyor

Aflk›n Kar›n A¤r›s›
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Saat: 19:00              (KÜL 199)
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

10 Ocak Çarflamba

Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokü-
mantasyon Merkezi yeni y›lla birlikte yedi yeni
veritaban›na daha abone olacak. Böylece
toplam veritaban› say›s› 27’ye ç›kacak.

Sage Premier Journals, Taylor and Francis Gro-
up, Springer, Emerland Management Extra gibi
yeni aboneliklerle birlikte online eriflim sa¤lana-
bilen E-dergi say›s› da 15 bini aflacak. 4. SAYFADA

Mutlu y›llar, 
iyi bayramlar
Mutlu y›llar, 

iyi bayramlar

Anadolu Haber olarak 400. say›y› yay›mla-
man›n heyecan ve gururuyla yeni y›l›n

bar›fl, dostluk, sa¤l›k ve mutluluk
getirmesini diliyoruz. 

Anadolu Haber olarak 400. say›y› yay›mla-
man›n heyecan ve gururuyla yeni y›l›n

bar›fl, dostluk, sa¤l›k ve mutluluk
getirmesini diliyoruz. 

Yunusemre ö¤renci yurdu önünde 
bulunan çam a¤ac› bu y›l da renkli 

bir flekilde süslendi.

Gençler AB
konusunda
temkinli

Sosyoloji Bölümü’ne konuk
olan ODTÜ Ö¤r. Gör. Mustafa
fien’in yapt›¤› araflt›rma lise
gençli¤inin AB üyeli¤ine bak›fl
aç›s›n› ortaya koyuyor.

3. SAYFADA

Yard. Doç. Dr.
Yener fiiflman’›n
yapt›¤› çal›flma,
sokakta çal›flan
çocuklar›n duru-
munu gözler
önüne seriyor.

3. SAYFADA

Personel
çocuklar›na
e¤itim imkan›

Personel çocuklar› hem
e¤leniyor, hem de ö¤reniyorlar.

2. SAYFADA

Anadolu Haber
örnek al›nacak
bir gazete

Geçti¤imiz aylarda 
emekliye ayr›lan 
Prof. Dr. Haluk Gürgen, 
bu haftaki röportaj 
konu¤umuz oldu. 
Gürgen, akademik 
yaflam›n› ve 
üniversitemizde 
geçirdi¤i 
y›llar› anlatt›.

5. SAYFADA

Arkeolojide
en donan›ml›
üniversite

Arkeolojik çal›flmalarda kul-
lan›lmak üzere al›nan lazer ta-
rac›y›c› ve küresel konumlan-
d›rma sistemi, Anadolu Üniver-
sitesi’ni, arkeolojik buluntular›n
belgelenmesi konusunda Türki-
ye’nin en donan›ml› üniver-
sitesi haline getirdi.

6. SAYFADA

400. say›m›z›
ve yeni y›l›
kutlad›k

Anadolu Haber’in 400’üncü
say›s› ve yeni y›l kutlamalar› bu
y›l Anadolu Üniversitesi’nin tüm
yay›n organlar› ile birlikte kutlan-
d›. Anadolu Haber, TVA, Radyo A,
Haber Merkezi ve E-Gazete çal›-
flanlar›n›n kat›ld›¤› kutlamaya ilifl-
kin haber ve foto¤raflar› gelecek
say›m›zda yay›mlayaca¤›m›z Özel
Ek’te bulabilirsiniz. 

Türkiye’nin ilk ve tek 
haftal›k kampus gazetesi
Anadolu Haber sekiz
y›ld›r yay›nda.

Türkiye’nin ilk ve tek 
haftal›k kampus gazetesi
Anadolu Haber sekiz
y›ld›r yay›nda.8

Suvac› ve Say
ödüllerini ald›

TÜB‹TAK 2006 y›l› Bilim,
Hizmet ve Teflvik Ödülleri, 21
Aral›k’ta düzenlenen törenle
sahiplerini buldu. Ö¤retim üye-
lerimiz Doç. Dr. R›dvan Say ve
Doç. Dr. Ender Suvac› da ödül-
lerine kavufltu.     4. SAYFADA

Çocuklar
sokaklar›n
olmas›n!



Üniversitemizde görevli perso-
nel veya ö¤retim elemanlar›n›n  il-
kokul düzeyindeki çocuklar› çal›fl-
ma saati bitimine kadar bitimine
kadar çocuk kulüplerindeki çeflitli
etkinliklere kat›l›yor. Engelliler En-
tegre Yüksekokulu binas›nda bulu-
nan kulüplerde yafl gruplar›na gö-
re etüt program› ya da çeflitli akti-
viteler uygulan›yor. 

Çocuk Külübü Sorumlusu Prof.
Dr. Ümran Tüfekçio¤lu, amaçlar›-
n›n, çocuklar›n ders saati bitimiyle
çal›flma saati bitimi aras›nda bulu-
nan yaklafl›k üç buçuk saatlik za-

man diliminde, çocuklara, kitap
okuyabilecekleri,  sunulan etkinlik-
lere kat›labilecekleri sakin ve gü-
venli bir ortam sunmak oldu¤unu
söyledi. Yafl gruplar›na göre odala-
ra ayr›lan 57 ö¤rencinin ders ç›k›fl-
lar›n›n  ard›ndan servislerle Engel-
liler Entegre Yüksekokulu binas›na
geldiklerini belirten Tüfekçio¤lu,
“Biri ö¤retmen sertifikal›  toplam
yedi gözetmen eflli¤inde mesai sa-
ati bitimine kadar olan bu zaman-
lar›n› çeflitli aktivitelerle de¤erlen-
direrek çocuklar için yararl›  hale
getiriyoruz”dedi.
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Ça¤dafl E¤itim ve Gönüllü Top-
lumsal Hizmetler Kulüpleri tara-
f›ndan ortaklafla düzenlenen “1.
‹lkö¤retim Sinema Günleri”nde
minik ö¤renciler, yafl gruplar›na
uygun çeflitli filmleri izleme f›rsa-
t› buldu. 

25-28 Aral›k günleri aras›nda
Kongre Merkezi Mavi Salonda ger-
çeklefltirilen etkinliklerde ‹smet Pa-
fla, Y›ld›r›m Beyaz›t ve Vali Sami
Sönmez ilkö¤retim okullar›ndan
gelen ö¤rencilere “Buz Devri”,
“Kahraman Köpek Balto” ve ‹nan›l-
maz Aile” isimli filmler gösterildi. 

Ça¤dafl E¤itim Kulübü Baflkan›
Ça¤r› Gülsoy, Gönüllü Toplumsal
Hizmetler ve Ça¤dafl E¤itim Ku-
lüpleri olarak  Eskiflehir’in ücra
semtlerinde okuyan Anadolu
Üniversitesi’ni hiç görmemifl ve
hayat›nda hiç sinemaya gitme-
mifl ilkö¤retim ö¤rencilerine üni-
versite ve film  kültürünü afl›la-
mak istediklerini söyledi. 

E¤itim  Fakültesi Güzel Sanat-
lar E¤itimi Bölümü 4. S›n›f Ö¤-
rencisi Musa Kaz›m Atefl, ‹span-
ya’da düzenlenen resim yar›flma-
s›nda üçüncülük ödülü ald›.
Atefl, Kas›m ay›nda sonuçlanan
yar›flmaya“Vermilyon ‹stanbul”
adl› eseriyle kat›ld›.  Tüm dünya-
dan toplam 235 sanatç›n›n kat›l-
d›¤› yar›flmada Atefl’in eseri ,
“Büyük Boy” kategorisinde üçün-
cülü¤e lay›k görüldü. Atefl, “Ayn›
çal›flmayla daha önce Türkiye’de
iki yar›flmaya kat›ld›m. Fakat ese-
rim refuse edildi. Eserimin ‹span-
ya’da ödül almas› ilginç” dedi.

‹letiflim Bilimleri Fakülte-
si’nin geleneksel Tand›r Gecesi,
bu y›l da renkli görüntülere
sahne oldu. Fakülte ö¤rencile-
ri, ö¤retim üyeleri ve mezunla-

r›n›n bir araya geldi¤i gece, 23
Aral›k akflam› ö¤retim üyeleri
kafeteryas›nda gerçekleflti. Bu
y›l 29’uncusu gerçekleflen Tan-
d›r Gecesi’nde ‹letiflimciler

Bandrol ve Yörünge’nin mü-
zikleri ile cofltu. Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli’nin de kat›l-
d›¤› gecede e¤lence geç saatle-
re kadar sürdü. 

Unilever’in üniversite ö¤renci-
leri aras›nda düzenledi¤i Unile-
ver Idea Trophy’de Anadolu Üni-
versitesi ö¤rencileri üçüncülük
ödülü kazand›. 

Her y›l flirket bünyesindeki
farkl› bir markan›n ev sahipli¤i
yapt›¤› yar›flmada bu y›l Lipton
markas› için üretilen “en s›cak
fikirler” yar›flt›. Yar›flmaya Türki-
ye’deki tüm üniversitelerdeki çe-
flitli bölümlerden lisans ve lisans
üstü e¤itim alan 1400 ö¤renci
internet üzerinden baflvurdu. 

Üniversitemiz ö¤rencileri
Ömer fiendil, Osman fiendil ve
Ayhan Özler üç tak›m aras›na gi-
rerek, üçüncülük ödülünün sa-
hibi oldu. 

‹spanya’da
derece ald›

‹letiflimciler Tand›r’da bulufltu

S›cak fikirler 
3’üncülük
ödülü ald›

Hem e¤leniyor, hem ö¤reniyorlar

Minikler için sinema günleri

Uzman Psikolog
Bahriye Yemeni-
ci, insanlar aras›
iletiflimde be-
den dilinin söz-
cüklere oranla
daha etkili ol-

du¤unu söy-
ledi. 
Psikolojik

Dan›flma ve Rehberlik Merke-
zi’nin 12 Aral›k günü düzenledi-
¤i“ Beden Dili” adl› seminere ko-
nuflmac› olarak kat›lan  Yemeni-
ci, “‹nsanlarla olan iletiflimimiz-
de mesajlar›m›z› üç kanaldan
veririz. Bunlar sözcüklerimiz, be-
denimiz ve ses tonumuz ile yap-
t›¤›m›z vurgulama biçimlerimiz-
dir” dedi. Yemenici, “Yap›lan
araflt›rmalar sonucu iletiflimde
sözcükler yüzde10, beden dili
yüzde 60 ve ses tonu ile vurgula-
ma ise yüzde 30 etkili oluyor” di-
ye konufltu.

Bahriye Yemenici, beden dilin-
de iletiflimi en çok etkileyen böl-
genin gözler oldu¤unu ifade etti. 

Beden dili
sözcüklerden
daha etkili

Bahriye Yemenici

‹lkö¤retim ö¤rencileri, üniversitemizde
düzenlenen etkinlikle üç film izledi.

“Foto¤raf Çeflit-
lemeleri Üzeri-
ne Söylefli”
konulu
etkinli-
¤e kat›lan Aç›kö¤retim Fakültesi
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Levend
K›l›ç, ‹talya’n›n Torino kentinde-
ki bir kilisede bulunan ve bir
çok efsaneye konu olan kumafl
parças›n› foto¤rafç›l›k aç›s›ndan
de¤erlendirdi. 

‹lk foto¤raf›n 1839’da çekildi¤i-
ni hat›rlatan K›l›ç, ancak yap›lan
karbon testlerinde 1200’lü y›llara
ait oldu¤u ortaya ç›kan örtüde,
1839’da uygulanan tekni¤e ben-
zer bir teknik uyguland›¤›n›n an-
lafl›ld›¤›n› söyledi. Torino Örtüsü
üzerine bir çal›flma yürüttü¤ünü
ve yapt›¤› araflt›rmada ilginç so-
nuçlar elde etti¤ini ifade eden
Prof. Dr. K›l›ç, bugüne kadar ya-
p›lan araflt›rmalarda keten bezin
üstünde herhangi bir boyaya ya
da kimyasal maddeye rastlan-
mad›¤›n›, üstelik örtünün suya
dayan›kl› oldu¤unun ortaya ç›kt›-
¤›n› kaydetti. 

Torino 
Örtüsü’nün
gizemi

Prof. Dr. Levend K›l›ç



‹SO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi
Yer: ‹ki Eylül Kampusü
Mühendislik Mimarl›k
Fakültesi Toplant› Salonu
Saat: 09.00- 17.00      
KALDER Eskiflehir fiubesi

ve Do¤a Çevre kulübü

13 Ocak Cumartesi

Egitim

Bursa Anadolu K›z Lisesi
Ö¤rencilerine Üniversitemi-
zin Tan›t›lmas›
Yer: Kongre Merkezi-Mavi
Salon

Rektörlük Bas›n Halkla

‹liflkiler Müdürlü¤ü

Tan›t›m

KAMPUSTE NELER VAR??

HABERAnadoluHaber
Sayfa Editörü:

Uzm. Ufuk TOZEL‹K 3

Sergi

Zeki Ünal Resim Sergisi
Yer: Kütüphane ve
Dokümantasyon Merkezi-
Üst Sergi Salonu 
Saat: 17.00 Aç›l›fl (KÜL 199)
2 fiubat 2007 Tarihine
Kadar Gezilebilir
Zeki Ünal

23 Ocak Sal›

19 Ocak Cuma

Emre Senan ‹llustrasyon
Sergisi
Yer:Kütüphane ve Dok.
Merk.-Alt Sergi Salonu
Saat: 17.30       (KÜL199)
6 fiubat 2007 Tarihine
Kadar Gezilebilir
Güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi

fiEH‹RDE NELER VAR?

Gösteri

Halk Danslar› Gösterisi
Yer: AKM-Opera ve Bale
Salonu
Saat: 20:00      (KÜL 199)
Halkbilim Araflt›rmalar›

Merkezi

Fay Hatt› ‘prömiyer’
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Saat: 19:00  
Diger Gösterimler 17, 19, 20
Ocak Günlerinde Gerçekle-
flecek.  
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

16 Ocak Sal›

H›rs›z
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Saat: 19:00     (KÜL199)
Diger Gösterimler 24 Ocak
Günlerinde Gerçekleflecektir  
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

Ayr›l›k
Yer: Tepebafl› Sahnesi
Saat: 20:00    
büyükflehir belediyesi

Tiyatro

30 Aral›k Cumartesi

Çocuk nüfusunun 28 milyon ol-
du¤u ülkemizde yaklafl›k 3 milyon
850 bin çocuk çal›fl›yor. ‹ktisadi ‹dari
Bilimler Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Yard. Doç.Dr. Yener fiiflman, “Sokakta
Çal›flan Çocuklar›n Yaflam Koflullar›
ve Gelecek Beklentileri” adl› çal›flma-
s›yla sokakta çal›flan çocuklar›n du-
rumunu gözler önüne seriyor.

Çal›flmas›yla, sokakta çal›flan ço-
cuklar›n var olan durumunu belirle-
mek, sorunlar›n› saptamak ve bu so-
runlara yönelik çözüm önerileri sun-
may› amaçlayan fiiflman, çal›flan ço-
cuklar›n toplumlar için önemli bir
sosyal soruna dönüfltü¤ünü söyledi.

Eskiflehir’de 9-14 yafl grubu ara-
s›nda 185’i erkek 13’ü k›z toplam
198 çocuk aras›nda yap›lan araflt›r-
ma sonuçlar›na göre, soka¤›n zor

flartlar›nda simit, mendil, sak›z sata-
rak, ayakkab› boyac›l›¤›, tart›c›l›k
yaparak, asgari ücretin alt›nda bir
gelirle geçimlerini sa¤layan çocukla-

r›n gelecek hayalleri büyük ve ço-
cuklar›n büyük bir k›sm›n›n kötü
al›flkanl›klar› bulunmuyor. Çocukla-
r›n güç koflullarda istismara müsait
sokaklarda yaflad›klar›n› ifade eden
fiiflman, tüm bunlara ra¤men ço-
cuklar›n önemli bir k›sm›n›n hayat-
lar›ndan memnun olduklar›n› ve ge-
lecekte de %50 civar›nda profesyo-
nel e¤itim gerektiren askerlik, polis-
lik, doktorluk, mühendislik gibi
meslekleri tercih ettiklerini kaydet-
ti. fiiflman, sosyal politikalarla ço-
cuklar›n ellerinden tutuldu¤unda
gelece¤e güvenle bakacaklar›n› dü-
flündü¤ünü ifade etti.

Porsuk Meslek Yüksekokulu ö¤renci-
leri, "Toplumsal Hizmet Uygulamala-
r›" dersi kapsam›nda 23 Aral›k Cu-
martesi günü Sultandere semtinde
yol kenarlar›na a¤aç dikti. 

Ö¤r. Gör. Nermin Han ve
Ö¤r.Gör.Asuman Kaya'n›n dan›fl-
manl›¤›nda yürütülen etkinli¤e
dersi alan 25 ö¤renci kat›ld›. 

Ö¤renciler böyle bir etkinli¤e
kat›ld›klar› için çok mutlu olduk-
lar›n› söylediler.

Ortado¤u Teknik Üniversitesi Sos-
yoloji Bölümü ö¤retim görevlisi Dr.
Mustafa fien, “Türk Gençli¤i Konuflu-
yor” adl› araflt›rman›n sonuçlar›n›
üniversitemiz ö¤rencileriyle paylaflt›.
Dr. fien, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Bölümü taraf›ndan 15 Aral›k günü
Zakine Çelik Öztürk salonunda dü-
zenlenen etkinlikte, Türk gençlerinin
Avrupa Birli¤i’ne üyelik süreci hak-
k›ndaki görüfllerini dile getirdi.

AB’ye evet ancak!...

AB deste¤iyle Türk Sosyal Bilimler
Derne¤i çat›s› alt›nda yürütülen ve
baflkanl›¤›n› yapt›¤› "Türk Gençli¤i
Konufluyor" isimli araflt›rman›n so-
nuçlar› hakk›nda bilgi veren Dr. fien,
araflt›rman›n 12 ildeki befl farkl› tip
lisede 4 bin 545 lise son s›n›f ö¤ren-
cisinin kat›l›m›yla gerçekleflti¤ini
söyledi. 

Araflt›rman›n sonuçlar›na göre,
Türkiye'de gençlerin büyük ço¤unlu-
¤u, AB üyeli¤inin iflsizlik sorununu
çözece¤ini, e¤itimin ve devlet hiz-
metlerinin kalitesini yükseltece¤ini,
çarp›k kentleflme ve çevre kirlili¤ini
hafifletece¤ini düflünüyor. Di¤er
yandan gençler ayn› zamanda
uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›nda ve ahlaki
de¤erlerde yozlaflman›n da artaca¤›-
na inan›yor.

Kitap haline getirildi

Liseli gençlerin AB üyeli¤ine bak›fl
aç›lar›n›n yan› s›ra, sosyal ve kültü-
rel özellikleri, kendilerini yak›n his-
settikleri siyasi görüfller ve çeflitli ko-
nulardaki düflünceleri hakk›nda da
bilgi veren araflt›rman›n sonuçlar›,
“Gençlik, AB ve Z›t Hisler: Bedenimi
‹ste Ama Ruhumu Asla” bafll›¤›yla
kitaplaflt›r›lm›flt›. 

Bedenimi 
iste ama 
ruhumu asla!

Marketing Anadolu Kulübü’nün
bu y›lki ilk etkinli¤i olan “S›f›r›n Alt›n-
da Marketing” semineri, 23–24 Ara-
l›k günlerinde Kongre Merkezi’nde
gerçeklefltirildi. Etkinli¤e kat›lanlar
hem pazarlama sektörünün de¤iflen
ve geliflen yönleri konusunda bilgile-
rini paylaflt›lar hem de sertifika ald›-
lar.

Marka olarak Anadolu

Etkinli¤in aç›l›fl konuflmas›n› ya-
pan Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli
“marka” konusunda görüfllerini ak-
tard›. “Bir marka olarak” Anadolu
Üniversitesi’ne de¤inen Sürmeli,
“Bu, markay› yaratan ve flimdi de
içinde olan sizler için son derece an-
laml› bir konu diye düflünüyorum.
Çünkü her fleyden önce biz kimiz bil-
memiz gerekir” dedi. 

Markan›n farkl› tan›mlar› bulun-
du¤unu belirten Prof. Dr. Sürmeli,
“Hizmet sunan bir e¤itim kuruluflu
olarak buraya gelenlere bir güven
telkin edeceksiniz, kimlik ve özgür-
lük kazand›racaks›n›z. Bunu sadece
ilk anda vermek de¤il, bunun deva-
m›n› sa¤lamak önemlidir. Ancak o
zaman marka olursunuz. Ancak o
zaman tatmin, kimlik ve özgürlük
sa¤layabilirsiniz. Bu aç›dan üniversi-
temiz, geçmiflten gelen birtak›m ge-
lenekleriyle ve her y›l ilave edilen
tu¤lalarla ve de¤erlerle bunun deva-
m›n› ve özgürlü¤ünü sa¤laman›n ça-
bas› içinde” diye konufltu. Konuflma-
s›n›n ard›ndan Prof. Dr. Sürmeli'ye
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Ö¤-
retim Üyesi Prof. Dr. Birol Tenekeci-
o¤lu taraf›ndan bir plaket verildi

Project House reklam ajans›nda

yönetim kurulu üyeli¤i ve dan›flman-
l›k yapan Serhat Akk›l›ç etkinli¤in ilk
konuflmac›s› oldu. Akk›l›ç, “Marke-
ting X-RAY: Markalara ‹nteraktif Pa-
zarlama Röntgeni” konulu sunu-
munda etkileflimli pazarlama ve in-
teraktif pazarlaman›n günümüzde
geldi¤i boyutlar hakk›nda bilgi verdi. 

Yarat›c› düflünme

Ö¤leden sonraki oturumda konu-
flan www.fikiratolyesi.com sitesinin
kurucusu Tunç K›l›nç ise yarat›c› dü-
flünme etkinli¤inin nas›l gerçekleflti-
rilece¤i üzerinde durdu. Duygusal
Zeka Enstitüleri Platformu’ndan An›l
Demir ise duygusal zekan›n kullan›-
m› konusunda bilgiler verdi. ‹lk gü-
nün son konuflmac›s› olan Hyundai
Assan Pazarlama Operasyonlar›nla-
r›ndan Sorumlu Genel Müdürü Kurt-
han Tarkç›o¤lu da “Örnek Bir Pazar-
lama Stratejisi” konulu bir sunum
gerçeklefltirdi. Hyundai firmas›n›n
pazarlama stratejisi hakk›nda bilgi-
ler veren Tarakç›o¤lu, pazarlama

stratejisinin bir firman›n geliflimi
için oynad›¤› role de¤indi. 

Online dünyan›n gelece¤i

Etkinli¤in ikinci gününün ilk konu-
¤u ise Project House reklam ajans›n-
dan Cüneyt Devrim oldu. ‹nteraktif
pazarlama iletiflimlerini konu alan
oturumda Devrim kat›l›mc›lara on-
line dünyan›n dünü, bugünü ve

gelece¤i hakk›nda bilgi verdi. 
“Yeni Medya: Reklamc›l›k 2.0 In-

ternet 2.0” bafll›kl› bir sunum ger-
çeklefltiren grafik tasar›mc› Alem-
flah Öztürk ise internet ile birlikte
kullan›c›lar›n kendilerini keflfettik-
lerine inand›¤›n› söyledi. Öztürk,
kullan›c›lar›n sadece tüketici de¤il
ayn› zamanda üretici konumuna
geldi¤ini kaydetti. 

Öztürk, yeni pazarlama yöntem-
lerinin internet sayesinde daha
kolay ve h›zl› yay›ld›¤›n› belirtti ve
tüketicilerin ayn› zamanda iyi
birer pazarlamac› olabilece¤ine
dikkat çekti. 

Pazarlaman›n de¤iflen yüzü

Yo¤un ilginin yafland›¤› etkinlikle pazarlama olgusu tüm yönleriyle ele al›nd›.

Ö¤r. Gör. 
Mustafa fien, 
araflt›rma 
sonuçlar›n› 
aç›klad›

Ö¤renciler a¤aç dikti

Çocuklar sokaklar›n olmas›n!



‹letiflim Bilimleri Fakültesi ö¤-
retim üyeleri taraf›ndan yürütü-
len “Evde Çocuk Bakan Kad›nlar›n
E¤itimi Projesi”nin ikinci etab›
bafll›yor. 

‹fl olana¤› yaratacak

Eskiflehir’de yaflayan iflsiz ev ka-
d›nlar›na ve genç k›zlara ifl istih-
dam olana¤› yaratmak amac›yla
haz›rlanan proje Ocak ay›nda uy-
gulanmaya bafllanacak.

‹letiflim Bilimleri Fakültesi ö¤re-
tim elemanlar› Prof. Dr. Sezen Ün-
lü, Yard. Doç.Dr. Sevil Uzo¤lu ve
Arafl. Gör. Yavuz Tuna’n›n haz›rla-
d›¤› proje, ‹BF Dekan› Prof.
Dr.Nazl› Bayram’›n yan› s›ra Rek-
tör Prof.Dr.Fevzi Sürmeli’nin kat-
k›lar›yla gerçeklefliyor.

Kat›l›mc›lara alt› hafta sürecek
e¤itimde, yeni do¤an dönemi ve
bebe¤in bak›m›, erken geliflim y›l-
lar›ndaki temel al›flkanl›klar, ço-

cuk sa¤l›¤›, beslenme, çocu¤a ba-
k›m veren kiflinin özbak›m›, çocu-
¤un e¤itim ve gelifliminde oyu-
nun önemi, çocuklar ve yetiflkin-
lerde iletiflim, çocukta uyum ve
davran›fl bozukluklar›, özel e¤iti-

me muhtaç çocuklar›n e¤itimi ve
cinsel e¤itim konular›nda bilgi ve-
rilecek.

Kat›l›m belgesi verilecek

Programda, kat›l›mc›lar›n sevi-
yesine indirgenen bir e¤itim veri-

lece¤ini ifade eden Yard. Doç. Dr.
Sevil Uzo¤lu ve Arafl. Gör. Yavuz
Tuna, kursa kat›lanlara, e¤itimin
alt›nc› haftas›nda krefl ve yuvalar-
da staj yapt›r›laca¤›n› ve bir kat›-
l›m belgesi verilece¤ini söyledi.

Proje kapsam›nda e¤itim ala-
cak kiflilerin üç psikolog ve bir ile-
tiflimci taraf›ndan mülakat yap›-
larak seçilece¤ini belirten Uzo¤lu
ve Tuna, böylece ailelerin bu e¤iti-
mi alm›fl kiflilere çocuklar›n› gö-
nül rahatl›¤›yla emanet edebilece-
¤ini kaydetti. 

Yaln›zca üniversiteye de¤il,
toplumun her kesimine yararl›
olabilmek amac›yla böyle bir
proje bafllatt›klar›n› söyleyen
Uzo¤lu ve Tuna, projenin bu yö-
nüyle önemli oldu¤unu vurgular-
ken hiçbir ücret talep etmeksizin
projeye destek veren bütün gö-
nüllü ö¤retim elemanlar›na
teflekkür ettiler.

H A B E R AnadoluHaber
Sayfa Editörü:
Uzm. Ufuk TOZEL‹K4

Anadolu Üniversitesi Kütüp-
hane ve Dokümantasyon Merke-
zi’ndeki veri tabanlar›na yedi
adet veri taban› daha eklenecek.
Kullan›c›lar, say›s› Ocak ay›ndan
itibaren toplam 27 veritaban›na
online eriflim olana¤› bulacak.

Kütüphane ve Dokümantasyon
Merkezi Daire Baflkan› Adnan Y›l-
maz, internet üzerinden eriflilen
tam metin e-dergi say›s›n›n da 15
binin üzerine ç›kar›laca¤›n› söy-
ledi. 

Y›lmaz,  uzun süredir abonesi
oldu¤umuz Business Source Pre-
mier veritaban›n›n Business Sour-
ce Complete veritaban›na yüksel-
tildi¤ini kaydetti. Business Source
Complete’in, Ekonomi, iktisat, ifl-
letme ve iliflkili akademik disiplin-
lerde üretilmifl tam metin veri ta-
ban› oldu¤unu belirten Adnan Y›l-
maz, çok daha fazla aktif, hakem-
li, ekonomiyle ilgili dergileri içerdi-
¤ini kaydetti. 

Kütüphane ve Dokümantasyon
Merkezi’nin kullan›c›lar›na suna-
ca¤› yeni veritabanlar› flunlar: 

Oxford Journals Online 

Oxford University Press taraf›n-
dan yay›mlanan 172 dergiye tam
metin halinde eriflim sa¤l›yor. Der-
gilerin konu bafll›klar› sanat, befle-
ri bilimler, biyokimya, moleküler,
biyoloji vs. konular›n› kaps›yor.. 

Sage Premier Journals

“SAGE Publication" yay›nevinin
tam metin dergi koleksiyonunu
iletiflim, e¤itim, yönetim ve organi-
zasyon, malzeme bilimi, krimino-
loji gibi konularda 446 adet tam
metin dergiye eriflim olana¤› su-
nuyor. Bu dergilere “Sage Journals
Online Platform” üzerinden erifli-
lebiliyor. Ayr›ca 1999 y›l›na kadar
olan dergilerin eski say›lar›na da
kampus d›fl›ndan da ulafl›labiliyor. 

Taylor & Francis 

Onl›ne Journals

Taylor and Francis Group yay›-
nevinin çat›s› alt›nda, Sosyal ve
Befleri Bilimler, Fen Bilimleri, Tek-
noloji ve T›p konular›n› içeren
1050 derginin 2004 y›l›ndan gü-
nümüze tüm say›lar›na tam me-
tin olarak eriflebiliyor. 

SpringerLink

Springer yay›nevinin 1396 der-
gisinin 1997 y›l›ndan günümüze
dek yay›mlanm›fl say›lar›na tam
metin eriflilebilen bu veritaban›n-
da kapsanan bafll›ca alanlar Ma-
tematik, Bilgisayar Bilimleri, Mü-
hendislik, Fizik ve Astronomi,
Kimya ve Materyal Bilimleri, Yer
ve Çevre Bilimleri vs. Springer ya-
y›nevinin Kluwer yay›nevini sat›n
almas› ile bu grubun yay›nlad›¤›
dergilerde veritaban›na dâhil
edildi. 

Emerald Management Extra

Yönetim ve Organizasyon, ‹fllet-
me, ‹ktisat alanlar›n›n kapsayan
Emerald Management Extra verita-
ban›, akademik ortamda yönetim
konusunda e¤itim alan ve araflt›r-
ma yapan tüm kullan›c›lar için
önemli bir kaynak. ‹flletme ile ilgili
disiplinlerde çal›flan ö¤retim üyele-
rine, kütüphanecilere ve ö¤rencile-
re kaliteli içerik ve hizmet sunabili-
yor. Bu veritaban›nda 1997 y›ll›n-
dan bu yana 110 dergiye tam me-
tin olarak eriflim sa¤lanabiliyor. 

Inst›tute of Physics

Institute of Physics'in elektronik
dergi hizmeti, 100 binden fazla
makale ve 30’dan çok konu bafll›¤›
ile hizmet veriyor. Institute of
Physics Publishing'in 1997 y›l›n-
dan itibaren yay›nlad›¤› tüm dergi-
lere internet üzerinden ulaflmak
mümkün. Ayr›ca 30 y›l geriye dö-
nük abstract haz›rlama çal›flmalar›
da devam ediyor. 

MathSciNet

Bu veri taban› iki bölümden olu-
fluyor;  ‹lk bölüm olan Mathemati-
cal Reviews, Matemetikle ilgili elefl-
tirilerin tam metinlerine eriflim
olana¤› sa¤l›yor. 

‹kinci bölüm Current Mathema-
tical Publications ise, Güncel mate-
matik yay›nlar› bölümü henüz ya-
y›nlanmam›fl veya çok yak›nda ç›-
kacak olan yay›nlarla ilgili bibli-
yografik verilere ait bir konu in-
deksi. Burada listelenen yay›nlar
daha sonra matematik elefltirileri-
ne giriyor.   

Matematikle ilgili yay›nlar gün-
lük olarak, elefltiriler ayl›k olarak
güncellefltiriliyor. Orijinal çal›flma-
lar› elde etmek için çevrim içi der-
gi makalelerine, elektronik dergile-
rin kendi web sayfalar›na, Ameri-
kan Matematik Derne¤i'nin kitap
sat›fl merkezine ba¤lant›lar› da
bulunuyor. 

Veritaban› say›s› 27 oluyor
Mevlüt DEMİRCİOĞLU

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araflt›rma Kurumu'nun “2006 y›-
l› Bilim, Hizmet ve Teflvik Ödülle-
ri” 21 Aral›k Perflembe günü dü-
zenlenen törenle sahiplerini bul-
du. Türkiye'nin en prestijli bilim
ödülü olarak kabul edilen ödül-
lerden ikisi,  Anadolu Üniversite-
si ö¤retim üyeleri Doç. Dr. R›dvan
Say ve Doç. Dr. Ender Suvac›'ya
verildi.

Bitki ‹laç ve Bilimsel Araflt›r-
ma Merkezi Müdürü ve Fen Fa-
kültesi ö¤retim üyesi Doç.
Dr.R›dvan Say, “sentetik reseptör
teknolojisine dayal› yeni nesil
kromatografik malzemelerin ge-
lifltirilmesi ve bunlar›n çevresel,
t›bbi, biyo-teknolojik uygulama-
lar› konular›nda yapt›¤› uluslara-
ras› nitelikli araflt›rmalar ve ge-
lifltirdi¤i ürünler nedeniyle” tefl-
vik ödülüne lay›k görülmüfltü. 

Mühendislik Mimarl›k Fakülte-
si Malzeme Bilimi ve Mühendis-
li¤i Bölümü ö¤retim üyesi Doç.
Dr. Ender Suvac› ise "yeni teknik
seramik üretim yöntemlerinin
gelifltirilmesi, reaksiyona ba¤l›
oksit sistemlerinin oluflum
mekanizmalar› ve yönlenmifl
mikro yap›ya sahip seramik-
lerin üretilmesi" konular›ndaki
çal›flmalar›yla teflvik ödülünü
almaya hak kazanm›flt›. 

TÜB‹TAK Teflvik Ödülleri, bil-
imsel araflt›rmalar›yla bilime
gelecekte evrensel düzeyde
katk›da bulunabilecek potan-
siyele sahip oldu¤unu
kan›tlam›fl ve ödülün verildi¤i
y›l››n ilk gününde k›rk yafl›n›
geçmemifl araflt›rmac›lara 
veriliyor.

TÜB‹TAK
ödülleri
sahiplerini
buldu

YÖNET‹M KURULU KARARLARI

Üniversitemizin 13. 12. 2006 ve
19. 12. 2006 tarihinde gerçeklefltir-
di¤i Yönetim Kurulu’nda ald›¤› baz›
kararlar flunlar:

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakülte-
si ö¤retim eleman› Arfl.Gör.Bilge
Ka¤an ÖZDEM‹R’in “Winter 2007
Global Conference on Business
and Finance” konferans›na sözlü
bildiri ile kat›lmak üzere 2-7 Ocak
2007 tarihlerinde A.B.D.-Teksas’ta
görevlendirilmesine,

Mühendislik Mimarl›k Fakültesi
ö¤retim üyesi Yrd.Doç.Dr.Rana KA-
RASÖZEN’in “International Confe-
rence on Architecture-Sources of
Architectural Forms: Theories and
Practices” konferans›na sözlü bildi-
ri ile kat›lmak üzere 9-14 Mart
2007 tarihlerinde Kuveyt’te görev-
lendirilmesine,

Beden E¤itimi ve Spor Yükseko-
kulu ö¤retim elemanlar› Prof. Dr.
Güven SEV‹L Ö¤r. Gör. Tuba SE-
V‹L’in ayr› poster bildiriler ile Doç.
Dr. ‹lker YILMAZ’›n sözlü bildiri
ile“2007 Northwest-Southwest
District” konferans›na kat›lmak
üzere 24-28 Ocak 2007 tarihlerin-
de A.B.D.-Nevada (Reno)’da görev-
lendirilmelerine,

Yabanc› Diller Yüksekokulu ö¤re-
tim eleman› Okt. Eylem KORAL’›n
“Twelfth Skills Conference Integra-
ted Skills Critical Learning; Implica-
tions for students, Teachers and
Educational Systems” konferans›-
na sözlü bildiri ile kat›lmak üzere
20-26 Ocak 2007 tarihlerinde M›-
s›r-Kahire’de görevlendirilmesine,

Mühendislik Mimarl›k Fakültesi
ö¤retim üyesi Doç. Dr .Cemail AK-
SEL’in “31.Uluslararas› ‹leri Sera-
mikler ve Kompozitler (ICACC)”
konferans›na poster bildiri ile kat›l-
mak üzere 20-27 Ocak 2007 tarih-
lerinde A.B.D.-Florida’da görevlen-
dirilmesine,

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakülte-
si Ö¤r.Gör.Emre ÖZÇEL‹K’in “Asso-
ciation for Social Economics” kon-
ferans›na sözlü bildiri ile kat›lmak
üzere 3-8 Ocak 2007 tarihlerinde
A.B.D.-Chicago’da görevlendirilme-
sine,

Fen Fakültesi Arfl. Gör. Tekin ‹Z-
G‹’nin “13th International Works-
hop on Computational Physics
and Materials Science:Total Energy
and Force Methods” konferans›na
sözlü bildiri ile kat›lmak üzere 10-
14 Ocak 2007 tarihlerinde ‹talya-
Trieste’de görevlendirilmesine,

Endüstriyel Sanatlar Yüksekoku-
lu ö¤retim elemanlar› Ö¤r. Gör.
Nazmiye ÖZTÜRK, Arfl. Gör.Duygu
AK, Arfl. Gör. Levent BURGAZ-
LI’n›n, Ö¤renciler Merve AYDIN,
Hakan BO⁄AZPINAR, Can Yi¤it
GÖZCÜ, Selçuk SARALO⁄LU, Ab-
dullah TÜRKÖZ, Niyazi Murat YEL-
KEN, Serpil Sedef YA⁄CI, Utku KO-
CAMAN, Emrah KARAKAfi, Can
GÜVEN‹R, Ferokh Salim NEJAD,
Okay GÖKEL, Burcu ÖZDEN, Nur-
gül DARAT’›n “Uluslararas› Tasa-
r›m ve Mobilya Fuar›”nda projeleri
sunmak üzere 12-22 Ocak 2007 ta-
rihlerinde Almanya-Köln’de görev-
lendirilmelerine karar verilmifltir.

E¤itimli çocuk bak›c›lar› yetifliyor
Hatice GÖLCÜ

Proje, ‹letiflim Bilimleri Fakültesi 
ö¤retim elemanlar› taraf›ndan yürütülüyor.



■ Eskiflehir ‹ktisadi ve Ticari ‹limler
Akademisi ‹flletme Bölümü mezunu-
sunuz.  Akademik kariyerinizi neden
reklamc›l›k ve halkla iliflkiler üzerine
yapt›n›z?  

Öncelikle reklamc›l›k ve halkla
iliflkiler ile iflletme konusunda bir
iliflki var. Bunlar asl›nda birbirin-
den çok farkl› fleyler de¤il. Reklam-
c›l›k halkla iliflkiler bildi¤iniz gibi ifl-
letmenin pazarlama fonksiyonu-
nun içinde yer alan çal›flma alanla-
r›ndan. O nedenle ben zaman za-
man düflündü¤ümde iyi ki iflletme
okumuflum diyorum. Gerçekten ifl-
letme okumak bana farkl› bir bak›fl
aç›s› kazand›rma konusunda çok
yard›mc› oldu. Benim bir flans ola-
rak de¤erlendirdi¤im di¤er bir ko-
nu, iflletmenin üzerine iletiflim dok-
toras› yapt›m. ‹kisini birlefltirdim. O
y›llarda daha çok yeni bir akade-
mik alan olan iletiflimde, iflletmeyi
birlefltirmekten ötürü de fevkalade
bir zenginlik oluflturdum. 

■  Üniversitemizde 8 y›l rektör
yard›mc›l›¤› yapt›n›z. Bu sürecin en
zorlu ve en güzel yanlar› nelerdi ?

Bir kere 8 y›l rektör yard›mc›l›¤›
yapmaktan ve Anadolu üniversite-
si’ne bu konuda hizmet vermekten
ötürü çok mutlu oldum. Çok büyük
keyif ald›m. Her zaman ölünceye
kadar hat›rlayaca¤›m çok güzel an›-
lar›m var. Anadolu Üniversitesi çok
önemli ve çok büyük bir kurum. Bu
kuruma kendi alan›mla ilgili katk›
sa¤lam›fl olma f›rsat›n› elde etmifl
olmaktan ötürü de çok mutlu ol-
dum. En güzel yanlar› bunlar. Böy-
lesine büyük, böylesine önemli bir
kurumda rektör yard›mc›l›¤› ile ilgi-
li bir görev üstlenince bunun tabii
ki do¤al olarak zorluklar›n› da yafla-
mak zorundas›n›z. Ama bu bir ekip
ifli. Yard›mc›s› oldu¤um Prof. Dr. En-
gin Ataç, rektör olarak vizyon sahi-
bi çal›flkan ve ekibini iyi motive
eden birisi. Aç›kças› bu zorluklar›
hep birlikte di¤er rektör yard›mc›s›
arkadafllar›m ile beraber aflma gü-
cünü de gösterdik. O bak›mdan
ben art›k zorluklar›n› de¤il de keyfi-
ni hat›rl›yorum.

■  Anadolu Haber, Radyo A ve
TVA’n›n geldi¤i noktay› nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz ? 

Valla, aç›kças› çok iyi de¤erlendi-
riyorum. 1998 y›l›n›n fiubat-Mart
aylar›nda hemen hemen göreve ge-
liflimizin ilk aylar›nda bu ifllerin ku-
ruluflunu büyük ölçüde gerçeklefl-

tirmifltik. Tahmin edilebilece¤i gibi
hiç de kolay bir kurulufl süreci ya-
flanmad›. Çok zahmetliydi. Sistem
oturtma çabam›z vard›. Bu konu-
da, iflini iyi bilen insanlar›n iflin
içersinde olmas›ndan kaynaklanan
bir yo¤un çal›flma ortam› içersinde
iyi çal›flma sonucu güzel fleyler or-
taya ç›kt›. fiimdi ayn› flekilde bu ça-
l›flmalar›n devam etti¤ini görmek-
ten ötürü çok mutluyum. Çünkü
Anadolu Üniversitesi’nin içinde za-
ten un, fleker vard›. Bizde onu rek-
tör ve bütün çal›flma arkadafllar›-
m›zla birlikte helva yapt›k. Sonuçta
o helva da tuttu.

■ Anadolu Haber Türkiye’deki üni-
versiteler aras›nda en uzun ömürlü
kampus gazetesi. Bu konu hakk›nda
neler söylemek istersiniz ? 

Anadolu Haber de t›pk› Radyo A
ve TVA gibi bizim için çok önemli
bir yay›nd›r. Ama Anadolu Haber
olsun, Radyo A olsun sadece ku-
rum iletiflim araçlar› de¤il, birer
okul oldular. Yani buralarda çal›-
flan, buralarda ö¤renci olarak bu
iflin içersinde yer alan arkadafllar›-
m›z, bugün ‹stanbul’da gazetecilik
yap›yor. Biz sadece iletiflimdeki ar-
kadafllar›m›z› de¤il, iletiflim d›fl›n-
daki arkadafllar›m›z› da iflin içersi-
ne ald›k. Dolay›s›yla birer okul ola-
rak de¤erlendi-
riyorum ve bu
okuldan yeti-
flenlerin bu
alanda çok ba-
flar›l› olduklar›-
n› da görüyor
olmaktan aç›k-
ças› çok mutlu-
yum. O neden-
le ben Anadolu Haber Gazetesi’nin
di¤er kurumlara örnek oluflturdu-
¤unu görüyorum. En az›ndan iliflki-
de bulundu¤um kurumlara Anado-
lu Haber’in özelliklerini anlat›yo-
rum. Nas›l bir gazete oldu¤unu gös-
teriyorum. Bunun nas›l sa¤land›¤›-
n› aç›kl›yorum. Onlar da hakl› ola-
rak ilgileniyorlar ve örnek al›yorlar.
O bak›mdan gerek di¤er üniversite-
lerin, gerekse di¤er kurum gazetesi
ç›karmak isteyen ya da ç›karan ku-
rumlar›n bence örnek ald›¤› ve al-
mas› gereken bir gazete. Anadolu
Haber, çok iyi bir noktada ve bu fle-
kilde devam edece¤ine de yürekten
inan›yorum.

■ Anadolu Üniversitesi sizin için ne
ifade ediyor. Burada geçen y›llar›n›z
için neler söylemek istersiniz ?

Anadolu Üniversitesi benim için
çok fley ifade ediyor. Ben Akademi
döneminde yetifltim. Oradaki ide-
ali, oradaki çok iyi hocalar›m›n ba-
na verdikleri e¤itimle kendimi bul-
dum. Daha sonra da bu kurumda
çok genç yafllardan itibaren benim
kufla¤›mdaki di¤er ö¤retim üyesi
arkadafllar›m gibi özellikle çoklu ö¤-
retimin kurulmas›yla beraber çok
önemli görevler üstlendik, sorum-
luluklar ald›k. Yani kendi gücümü-
zün üzerinde sorumluluklar bize

sa¤land›, yetki ve olanaklar verildi.
Öncelikle bu kurumun, bir çok insa-
n›n sahip olmad›¤› çal›flan›na vere-
medi¤i olana¤›, sorumlulu¤u üst-
lenmifl olmaktan ve dolay›s›yla bun-
lar›n sayesinde bir tak›m ifller yap-
m›fl, kendimizi yetifltirmifl ve e¤it-

mifl olmaktan ötü-
rü çok mutluyum.
E¤er ayaklar›m›z
yere sa¤lam bas›-
yorsa bu kurum
bize bu güveni
verdi. Çünkü biz ifl
yaparak büyüdük.
Yani hem okuduk,
hem yazd›k, hem

çal›flt›k. O bak›mdan biz bu kurum-
da iflin nas›l yap›laca¤›n› ö¤rendik.
Bu kurumun sa¤lad›klar›yla biz de
bu kuruma çok fley verdik. Sadece
kendi ad›ma söylemiyorum. ‹leti-
flimde olsun, di¤er fakülteler de ol-
sun o dönemdeki hocalar›m›zla, ça-
l›flan arkadafllar›m›zla okula çok
katk›da bulundum. 

E¤er Anadolu Üniversitesi Türki-
ye ve dünya içinde; belki bu yeri
abartm›fl olmayay›m ama öyle, ba-
na göre önemli bir kurum olduysa
bunun nedeni vizyon sahibi çal›-
flanlara sahip olmas›d›r. Baflta Or-
han O¤uzdan itibaren, Y›lmaz Büyü-
kerflen’den Engin Ataç‘tan Fevzi
Bey’den geçerek oralara ulaflan çok
sa¤lam bir gelene¤i var. Yönetim ve
liderlik gelene¤i var. Çok da flansl› ol-
mufl tabii. Çok do¤ru insanlar bu
kurumu buralara getirmifl. Bizler de
onlar›n sayesinde bir fleyler ö¤ren-
dik. Bir fleyler verdik. 

Kendi ad›ma bakt›¤›m vakit de;
daha akademi ikinci s›n›f ö¤renci-
siydim. ‹yi ve baflar›l› bir ö¤renciy-
dim. Prof. Dr. ‹nal Cem Aflkun ho-
cam bana “Seni asistan alaca¤›m”
dedi. ‹flletmeye asistan alacakt› be-
ni. Fakat ben mezun olup ‹flletme’ye
asistan olaca¤›m derken kendisi Si-
nema Televizyon Yüksekokulu’nu

kuruldu. Bugünkü ‹letiflim Bilimleri
Fakültesi’nin kurucu dekanl›¤›na
getirildi. Dedi ki “‹flletmeden vazge-
çiyoruz. Ben flimdi Sinema Televiz-
yon’day›m ve seni Sinema Televiz-
yona asistan alaca¤›m.” “Tamam”
dedim. Yani onun bana biçti¤i, açt›-
¤› yolda onun yard›m›yla yol ald›m.
O nedenle beni hoca olmak için kefl-
feden, bana el veren, imkan sa¤la-
yan, bana güvenen ‹nal hocamd›r. 

Asl›nda baflta ‹nal Bey olmak üze-
re Y›lmaz Bey daha sonra bütün ho-
calar›ma flükran borçluyum. Bura-
da yetiflmifl olmaktan büyük mutlu-
luk duyuyorum ve büyük keyif al›-
yorum. 
■  Emeklili¤inizi nas›l geçiriyorsu-
nuz? 

Ben resmi olarak emekli oldum
ama asl›nda emeklilik duygusu ya-
flam›yorum. ‹stanbul’da bir vak›f
üniversitesi olan Bahçeflehir Üni-
versitesi’nde çal›fl›yorum. Orada ‹le-
tiflim Fakültesi’nin dekanl›¤›n› yap›-
yorum ayn› zamanda ders veriyo-
rum. Anadolu Üniversitesi’nden ö¤-
rendi¤imiz bilgileri kullanma imka-
n› buldum. O bak›mdan ‹stan-
bul’daki hayat›m bana göre hem
dolu hem de güzel geçiyor. ‹stan-
bul’u çok severim, sevdi¤im bir
kenttir. 

Bildi¤im bir fleyi yapmaktan ve
bunlar›n davas›n› oralarda sürdü-
rüyor olmaktan da çok mutluyum
aç›kças›. Hayat›mda de¤iflen bir fley
yok. Gittim, ama gönlüm burada
demiyorum. Ben, ö¤retim üyesi-
yim. Ö¤retim üyesi olan bir insan
emekli olmaz. Ölünceye kadar iflini
yapar. O bak›mdan, benim burada
doktora ö¤rencilerim var. Dolay›s›y-
la bir aya¤›m hep burada. Gidip ge-
liyorum. K›talar birbirine bu kadar
yak›nken, ‹stanbul ile Eskiflehir bir-
likte yaflanabilecek çok yak›n iki
kent. Bir de flimdi H›zl› Tren servise
konuldu¤unda fevkalade kolay ola-
cak bu buluflma. 
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Üniversitemizden
emekliye ayr›lan Prof.
Dr. Haluk Gürgen,
akademik yaflam›n› ve
üniversitemizde geçir-
di¤i y›llar› Anadolu
Haber’e anlatt›.

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakülte-
si’nde düzenlenen “Merkez Bankas›
ve Para Politikalar›” konferans›nda
konuflan Merkez Bankas› Murahhas
Üyesi Prof. Dr. ‹lker Paras›z, Merkez
Bankas›’n›n paras›z para politikas›
uygulad›¤›n› ve uygulanan politika-
n›n insanlar›n beklentilerini sistema-
tik hale getirmeye çal›flt›¤›n› söyledi.
Prof. Dr. Paras›z, “Merkez Bankas›’n›n
öngördü¤ü beklentilerle insanlar›n
beklentilerinin örtüflmesi gerekiyor.
Merkez Bankas› uzmanlar› herkesin
beklentisinin bir noktada toplanmas›
için büyük çaba sarf ediyor.” diye ko-
nufltu. 

Merkez Bankas› için özellikle giri-
flimcilerin ve halk›n beklentilerinin
olumlu yönde geliflmesinin ön plan-
da oldu¤unu belirten Paras›z konufl-
mas›nda geçmiflteki ve günümüzde-
ki iktisat teorilerine de de¤indi. 

Prof. Dr.  ‹lker
Paras›z’dan
konferans

Prof. Dr. Haluk Gürgen kimdir?

Eskiflehir ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi
‹flletme-Muhasebe bölümünden mezun oldu.
1979 y›l›nda flimdiki ad› “‹letiflim Bilimleri
Fakültesi” olan “Sinema-Televizyon Yükseko-
kulu”nda asistan oldu. 1987’de ‹letiflim Bi-
limleri Doktoru ünvan› ald›. 1990 y›l›nda do-
çenti, 1997 y›l›nda ise profesör oldu. Bölü-
münde yürüttü¤ü ge-
rek akademik gerekse
uygulamal› çal›flmalar›
nedeniyle 1992 y›l›n-
da, IAA’nin (Uluslara-
ras› Reklamc›l›k
Derne¤i) “IAA
Reklamc›l›k Dip-
lomas›” ile
ödüllendirildi.
Anadolu Üni-
versitesi, ‹leti-
flim Bilimleri
Fakültesi, Reklamc›l›k ve Halkla ‹liflkiler Bölümü ö¤retim üyesi, bölüm
baflkan› ve 1998 y›l›ndan bafllayarak sekiz y›l boyunca Anadolu Üni-
versitesi Rektör Yard›mc›s› olarak görev yapt›.

‹flletme ve Ekonomi Kulübü’nün
düzenledi¤i “Özgeçmifl Oluflturma
ve Uygulamal› ‹fl Görüflmesi Teknik-
leri” e¤itim seminerinde konuflan
Sarar Giyim Lojistik-Sat›n Alma De-
partman› direktörü Cihan Ürtifl, ö¤-
rencilere özgeçmifl haz›rlama tek-
nikleri konusunda bilgiler verdi. 19
Aral›k günü Kongre Merkezi’nde ya-
p›lan seminerde Ürtifl,  kifliyi çok k›-
sa sürede tan›tabilen bir özgeçmi-
flin etkisine dikkat çekti.  

‹fl baflvurusunda bulunurken ki-
flinin özgeçmiflinde eksik ve yanl›fl
bilgi vermemesinin önemini vur-
gulayan Cihan Ürtifl, bu durumun,
kiflinin çal›flt›¤› kurum içinde itiba-
r›n› zedeleyebilece¤ini ve çal›flma
hayat›ndaki güven ortam›n› boza-
bilece¤ini söyledi. ‹fl görüflmeleri
konusunda ipuçlar› da veren Ürtifl
“Do¤al, ciddi ve resmi olmak son
derece önemlidir” dedi. ‹fl görüfl-
mesinde davran›fla, d›fl görünüfle
dikkat edilmesi gerekti¤ini vurgula-
yan Ürtifl, selamlamadan oturufla,
giyimden davran›fla kadar dikkat
edilmesi gereken bir çok konuda
bilgi aç›klamalar yapt›. Cihan Ürtifl,
etkinli¤in sonunda seminere öz-
geçmifliyle gelen ö¤rencilerden bi-
rini seçerek, özgeçmifl de¤erlendir-
mesi ve ifl görüflme teknikleri hak-
k›nda bir de uygulama yapt›.

‹fl görüflmesi
teknikleri ve
ipuçlar›

‘Örnek al›nacak bir gazete’

Mevlüt DEMİRCİOĞLU

Anadolu Haber çok iyi
bir noktada ve bu flekil-
de devam edece¤ine de
yürekten inan›yorum.

Prof. Dr.
‹lker
Paras›z



‹letiflim Bilimleri ve Güzel sa-
natlar Fakültesi ö¤rencileri,
Prof. Dr. Levend K›l›ç’›n Optik
Bak›fl dersi kapsam›nda çektik-
leri foto¤raflar› “Ifl›k ve Gölge”
adl› sergide  sanatseverlerin be-
¤enisine sundu. 

20 Aral›k günü ‹letiflim Bilim-
leri Fakültesi fuayesinde gerçek-
leflen serginin aç›l›fl›na kat›lan
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
ö¤rencilerin ders saatleri içinde,
stüdyoda ayd›nlatma kaynakla-
r›yla ve plastik vitrin mankenle-
ri kullanarak gerçeklefltirdikleri

çal›flmalar› baflar›l› ve farkl› bul-
du¤unu belirtti. Prof. Dr. Sürme-
li, ilerde  çok daha baflar›l› ve gü-
zel çal›flmalar›n yap›laca¤›na
inand›¤›n› söyledi.
Sürmeli, “E¤itimle
her zaman çok gü-
zel fleylerin yap›la-
ca¤›na inan›yo-
rum” dedi.  

Prof. Dr. Levend
K›l›ç ise “Ifl›k ve
gölge ile yüzey üzerinde de¤iflik
oynamalar yapmaya çal›flt›k”
dedi. Vitrin mankenlerini bir

masa üzerinde, iki ana ›fl›k kay-
na¤›yla ayd›nlatt›klar›n› ifade
eden K›l›ç, foto¤raflar›n analog
foto¤raf makineleriyle çekildi¤i-

nin alt›n› çizdi. 
Prof. Dr. Levend

K›l›ç, çal›flmalar›n
bir e¤itim süreci
sonunda ortaya
ç›kt›¤›n› ve sergi-
nin, e¤itimin insa-
n› her konuda ne

kadar yetkin k›labildi¤inin en
güzel kan›t› oldu¤unu sözlerine
ekledi.
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T‹YATRO  ANASANAT  DALI’NDA
YEN‹  B‹R  UYGULAMA…

Anadolu Üniversitesi Devlet Tiyat-
rosu Sahne Sanatlar› Bölümü Tiyatro
Anasanat Dal›’nda, bir süre önce bi-
rinci s›n›f kapsam›nda ve ucu genifl
ölçüde okumaya da uzanan bir uy-
gulama bafllat›ld›.

Bu uygulaman›n kökeni, geçti¤i-
miz sonbahar›n ilk bafllar›na kadar
uzan›yor. O günlerde Eskiflehir’deki
Tiyatro Anasanat Dal›’n›n çok de¤erli
hocalar›ndan ve Türk tiyatrosunun
en usta oyuncular›ndan olan, benim
de her zaman hocam sayd›¤›m Erol
Keskin, bana bu akademik y›la ait
bir projesinden söz etti. Bu proje uya-
r›nca Erol Keskin, bu y›lki birinci s›n›-
f›n oyunculuk e¤itimini üstlenecek
ve ö¤rencileri son s›n›fa kadar götü-
recekti. Say›n Keskin’in benden ricas›
ise, bu uygulama program›na ayn›
süre boyunca, yani dört y›l kuramsal
destek vermemdi.

Erol Keskin, böylelikle bundan bir-
kaç y›l önce, ‹stanbul fiehir Tiyatrola-
r› bünyesindeki Tiyatro Araflt›rma La-
boratuar›’nda (TAL) bafllatt›¤›m›z ve
k›sa sürmesine ra¤men çok verimli
sonuçlar ald›¤›m›z bir çal›flmay› bu
kez Eskiflehir’de yürütmeyi amaçl›-
yordu. TAL’deki söz konusu çal›flma-
m›z s›ras›nda “Kavram Çal›flmalar›”
bafll›¤› alt›nda yeni bir giriflim bafllat-
m›flt›k. K›saca söylemek gerekirse, bu
giriflimin amac›, genelde sanat›, özel-
de de tiyatroyu tart›fl›rken önümüze
ç›kan her kavram›, sanki o kavramla
ilk kez karfl›lafl›lm›flças›na masaya
yat›rmak, böylece de genelde sana-
t›n, özelde de tiyatronun bütününü
okuma eylemlerinin rehberli¤indeki
sürekli bir çabayla düflünsel düzlem-
de tart›flma konusu yapmakt›.

Bu çal›flman›n en yararl› yanlar›n-
dan biri, zaten biliniyor varsay›larak
çoktand›r tart›fl›lmaks›z›n kullan›lan,
oysa gerçekte içeri¤inin yeni boyut-
larda düflünülmesi gereken kavram-
lar› yeniden uygulaman›n de¤erli te-
melleri aras›na katmak olacakt›.

Yukar›da da belirtti¤im gibi, k›sa
sürmesine ra¤men, en az›ndan ele
alabildi¤imiz kavramlar ba¤lam›nda
bu çal›flmalardan çok de¤erli sonuç-
lar elde ettik.

fiimdi Erol Keskin Hoca ile amac›-
m›z, bu tür bir çal›flmay› birinci s›n›f-
tan al›p dördüncü s›n›fa kadar götü-
rece¤imiz ö¤rencilerle gerçeklefltir-
mek.  Ö¤rencilerimizin ‘tiyatro insa-
n›’n›n asla salt ‘oyunculuk’la s›n›rla-
namayaca¤›n›, dünyay› sahneye ge-
tirme sav›ndaki bir u¤rafl›n okuma
ve düflünme ile ne kadar yak›ndan
ilintili oldu¤unu yaflayarak görebil-
meleri ise, en temel amac›m›z.

Kan›mca böyle bir çal›flma, ülke-
miz genelinde ne yaz›k ki giderek
artan ölçüde sadece oyunculuk e¤i-
timiyle s›n›rlanan ve dizi oyunculu-
¤una prim veren bir tiyatro e¤itimi
atmosferinin yanl›fll›¤›n› gözler
önüne sermek bak›m›ndan da ya-
rarl› olacakt›r.

Ahmet CEMAL

Okuma

Köflesi

TVA’DA BU HAFTA 

2 Ocak Sal› 
Caz tutkunlar›na özel
bir program.“Karanl›k-
ta Caz”  Nur Demir’in
sunumuyla, saat
22:00’de bafllayacak. 

E-gazete, http://e-gazete.anadolu.edu.tr adresinde    
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RADYO A’DA BU HAFTA 

1 Ocak Pazartesi
Z. Özden Yörük’le,
Güncel hit müzik, her
hafta pazartesi saat
15.00-17.00,
Cumartesi ve Pazar
günü ise 19.00-21.00
saatlerinde..
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E 70'li y›llar›n
ortalar›nda ‹sveç'te
pek çok insan
geleneksel hayat›n›
rededip komün hayat›
yaflamaya bafllar.
"Birlikte" nin öyküsü
de her biri son derece
kendine özgü insan-
lardan oluflan bu
komünlerdenb irisinde
geçiyor. “Daima
Lilya"n›n da yönet-
meni olan Lukas
Moodysson’›n filmi
yeni y›l›n ilk akflam›
saat 23:30’da TVA’da
olacak.

31 Aral›k 1994 Avusturya, Finlandiya,
‹sveç, Avrupa Birli¤ine üye oldu.

1 Ocak 1949 Behice Boran’›n ç›kard›¤›
ayl›k fikir ve sanat dergisi Yurt ve
Dünya yay›mlanmaya bafllad›.

2 Ocak 1942 Peyami Safa ve Muhsin
Ertu¤rul Hamlet tart›flmalar› yüzünden
mahkemelik oldular.

3 Ocak 1953 Samuel Beckett’in oyunu
Godo’yu beklerken Paris’te sahnelenm-
eye bafllad›.

4 Ocak 1960 Veba ve Yabanc› isimli
romanlar›yla ünlü Frans›z yazar Albert
Camus öldü.

5 Ocak 1932 ‹talyan edebiyat elefltir-
meni, romanc› ve göstergebilimci
Umberto Eco do¤du.

6 Ocak 1991 Besteci Ahmet Adnan
Saygun öldü.

10 Ocak 1961 Bas›n çal›flanlar›yla ilgili
212 say›l› kanun yürürlü¤e girdi.

11 Ocak 1962 Peru’da toprak kaymas›
oldu; 3 bin insan öldü.

Üniversitemiz taraf›ndan arke-
olojik çal›flmalarda kullanmak üze-
re ileri teknoloji ürünleri olan
Trimble GX 3D marka Laser Scan-
ner ve Trimble R7 R8 marka GPS
araçlar› al›nd›. Bu araçlarla Anado-
lu Üniversitesi, kültür varl›klar›n›n
belgelenmesi konusunda Türki-
ye’nin en donan›ml› kurumu hali-
ne geldi.

Patara’da kullan›ld›

Laser Scanner arac›, çok yüksek
do¤rulukta, bina modellerinin üç
boyutlu olarak bilgisayar ortam›na
aktar›lmas›n› sa¤l›yor. GPS (Gerçek
Zamanl› Küresel Konumland›rma
Sistemi) ise, arazide yüksek do¤ru-
lukta ölçüm yap›lmas›n yan› s›ra,
ölçme ifli için harcanan zaman› da
en aza indiriyor. Yeni al›nan araçla-
r›n deneme ifllemleri de, 30 Ka-
s›m–5 Aral›k  günlerinde, üniversi-
temiz taraf›ndan yürütülen ve Arke-
oloji Bölümü ö¤retim üyesi Doç. Dr.
Ferifltah Alanyal›’n›n bilimsel bafl-
kanl›¤›n› yapt›¤› Patara Hurmal›k
Hamam› Kaz›lar›’nda gerçeklefltiril-
di.  Çal›flmaya, Mühendislik ve Mi-
marl›k Fakültesi”nden Doç. Dr. Al-

per Çabuk, Yard. Doç. Dr. Deniz Öz-
kut, Ö¤r. Gör. Abdullah Deveci, Ö¤r.
Gör. Feray Ergincan, Arafl. Gör. U¤ur
Avdan, Arafl. Gör. Figen K›v›lc›m’dan
oluflan ekip de kat›ld›. 

Doç. Dr. Alanyal›, ilk olarak Hur-
mal›k Hamam›’nda Laser Scanner
ile yap› üzerinde tarama ifllemi ya-
p›ld›¤›n› söyledi. ‹fllem sonucunda

hamama ait nokta buluntusu elde
edildi¤ini belirten Alanyal›, “ ‹leriki
aflamada nokta buluntu ifllenerek
gerekli ve ilgili kesitler ile yap›n›n üç
boyutlu görüntüsü elde edilecektir.
Bu laser tarama iflleminde, çal›flma
alan›ndaki de¤iflik lokasyonlar›n (s›-
cakl›k, ›l›kl›k ve so¤ukluk gibi) birlefl-
tirilmesi için kontrol noktalar› tesis

edilmifltir. Bu kontrol noktalar› Total
Station 5600 DR ile ölçülmüfltür. To-
tal Station ile çal›flma alan›nda, da-
ha önceki çal›flmalar›n paralelinde
bir plan bütünlemesi ve kontrol çal›fl-
mas› yap›lm›flt›r. Trimble R7 R8 mar-
ka GPS (Küresel Konumland›rma Sis-
temi) ile e¤itim al›nd›ktan sonra, ça-
l›flma alan›nda bir baz istasyonu te-
sis edilip plan için bütünlenme yap›l-
m›flt›r. Bu çal›flman›n sonunda önü-
müzdeki dönemde çal›flma alan›nda
haz›rlanan plan ülke koordinat siste-
mine ba¤lanacakt›r” dedi. 

‹ki belgesel film çekilecek

Alanyal›, ayr›ca tafl envanterin ha-
z›rlanmas› için arazide ve ofis orta-
m›nda bir sistem oluflturuldu¤unu
söyledi. Tüm arazi çal›flmalar›n›n bil-
gisayar ortam›na aktar›larak, bir ko-
ruma ve onar›m program› yap›ld›¤›-
n› dile belirten Doç. Dr. Alanyal›,  “Ay-
r›ca, Yard. Doç. Dr. Ergun Yüksel; Ha-
lil ‹brahim Gürer, Erkan Kurtulufl, Cü-
neyt Güven’den oluflan ekip iki farkl›
belgesel film çal›flmas›n›n ön haz›r-
l›klar›nda bulunmufltur. Bunlardan
ilki genel olarak “Patara”, di¤eri ise
“Arkeolojik Alanlar›n Belgelenmesi
ve ‹leri Teknolojiler” konulu belgesel-
dir” diye konufltu. 

Laser Scanner ve GPS Araçlar›n›n denemeleri  büyük bir titizlikle yap›ld›.

Arkeolojide en donan›ml› üniversite

Ifl›k ve gölgeyi bir araya getirdiler

TAR‹HTE 
BU HAFTA 

Ö¤rencilerin fizik-
sel, biliflsel ve
psikolojik sorun-
lar›n›n ele al›nd›¤›
program› Yard. Doç.
Dr. Rüçhan Gökda¤
sunuyor. Ö¤renci
röportajlar›n›n da
yer ald›¤› program
Sal› günleri saat 
15: 55’te izleyi-
cisiyle bulufluyor. 

İsmail İLKSELVİ
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Anadolu Üniversitesi Genç Ta-
k›m›, A Gençler Ligi’ndeki ilk ma-
ç›nda 24 Aral›k günü Yunusemre
Kampusü Futbol Sahas›nda Or-
hangazi ile karfl›laflt›. Maça h›zl›
bafllayan Anadolu Üniversitesi, 7.
dakikada Ahmet’in kafa golü ile 1-
0 öne geçti. Orhangazi 13. dakika-
da Koray ile eflitli¤i sa¤lad›. Karfl›-
laflman›n 16.dakikas›nda ileri do¤-
ru at›lan topa hareketlenen Ah-
met, kaleciyi çal›mlad›ktan sonra
ikinci kez topu fileler ile bulufltur-
du. 27.dakikada Onur, Fahrettin
taraf›ndan düflürülünce Anadolu
Üniversitesi penalt› kazand›. At›fl›
kullanan Hakan, skoru 3-1 yapt›.
Orhangazi, 41. dakikada Ça¤dafl’›n
frikikten att›¤› gol ile aradaki fark›
bire indirdi. 45+2’de fieref’in golü
ilk yar›n›n skorunu ilan etti: Ana-
dolu Üniversitesi 4- Orhangazi 2. 

Orhangazi 8 kifli kald›

48. dakikada ani bir kontratak-
ta Anadolu Üniversitesi’nden Ah-
met h›zla rakip kaleye do¤ru yöne-

lirken Mesut’un müdahalesi ile
yerde kald›. Mesut bu pozisyon-
dan sonra, ikinci sar› kart› ard›n-
dan k›rm›z› kart› görerek oyun d›-
fl› kald›. 

54. dakikada hakeme itirazlar›-
n› sürdüren Orhangazi’li Metin iki
sar› karttan k›rm›z› kart görerek
tak›m›n› 9 kifli b›rakt›. 58. dakika-
da defans›n arkas›na sarkan Onur,
Anadolu Üniversitesi’nin beflinci
golünü att›. 73. dakikada Ya¤›z
yaklafl›k 25 metreden muhteflem
bir gol atarak aradaki fark› dörde

ç›kard›:6-2. 75. dakikada Or-
hangazi Ça¤dafl ile maçtaki
üçünü ve son golünü att›. 78.
dakikada Hakan çal›mlarla ce-
za sahas›na girdikten sonra to-
pu filelere göndererek maç›n
skorunu ilan etti: Ana-
dolu Üniversitesi 7-
Orhangazi 3. karfl›-
laflman›n 90.dakika-
s›nda Orhangazi’den ‹sa
da k›rm›z› kart görerek oyun d›fl›
kald› ve böylece Orhangazi karfl›-
laflmay› 8 kifli ile tamamlad›.

Anadolu’dan gol ziyafeti: 7-3

Türkiye Bayanlar Voleybol 2. li-
gi’nde Anadolu Üniversitesi ile Gi-
resun Tirebolu karfl› karfl›ya geldi.
Atatürk Spor Salonunda 24 Aral›k
Pazar günü oynanan ve seyircile-
rin yo¤un ilgi gösterdi¤i karfl›lafl-
man›n ilk setinde, Anadolu Üniver-
sitesi yapt›¤› ataklarla ve güçlü sa-
vunmas› ile rakibi aras›ndaki fark›
10 say›ya kadar ç›kard›. ‹lk setin
sonlar›na do¤ru toparlanan Gire-
sun Tirebolu, ard› ard›na buldu¤u
say›lara ra¤men setti 25-18 kaybet-
ti. Büyük bir mücadelenin sergilen-
di¤i ikinci sette tak›mlar kazand›k-
lar› karfl›l›kl› say›lar ile setin sonu-
na kadar bafla bafl bir maç ç›kard›-
lar. Setin sonuna do¤ru savunma
avantaj›n› iyi kullanan Anadolu
Üniversitesi arka arkaya buldu¤u
say›lar ile seti 25-20 kazand›. Son
sette rakibine karfl› üstün bir oyun

sergileyen voleybolcular›m›z seti
25-15 kazand› ve maçtan 3-0 galip
ayr›lan taraf oldu. 

Bu galibiyetle birlikte Anadolu
Üniversitesi Bayan Voleybol Tak›-
m› ligin ilk yar›s›n› 3’üncü s›rada
bitirdi. Bayan Voleybol Tak›m›
Antrenörü fiahin Çatma “‹lk dev-
renin son maç›yd›, bu galibiyetle
birlikte ligde alt› maç kazanm›fl
olduk. Art›k ikinci devreye yöne-
lik çal›flmalara bafllayaca¤›z” de-
di. Voleybol Tak›m› ‹dari Menaje-
ri Hüseyin Bo¤aç Poyraz “ ‹yi
maç oldu, ligde sondan 2’nci
olan bir tak›mla oynad›k ve yen-
dik. ‹kinci devre çok önemli maç-
lar var, kendi saham›zda lig bi-
rincisini ve ikincisini a¤›rlayaca-
¤›z”dedi. Anadolu Üniversitesi
Bayan Voleybol Tak›m› ligin 2.
devresindeki tüm iç saha maçla-
r›n› Anadolu Üniversitesi Spor
Salonu’nda oynayacak.

Türkiye Amerikan Futbol Li-
gi, Anadolu Grubu’nda mücade-
le eden Anadolu Üniversitesi, li-
gin 6.’nc› ve son haftas›nda 17
Aral›k Pazar günü Mersin dep-
lasman›nda Mersin Y›ld›zlar ile
karfl› karfl›ya geldi. Maç 63-0

Mersin Y›ld›zlar’›n üstünlü¤üyle
sonuçland›. Ligde sadece, Eski-
flehir’de oynanan maçta Konya
Selçuk Üniversitesi’ni 30-20
ma¤lup etmeyi baflaran Anado-
lu Üniversitesi, böylece grubu-
nu 1 galibiyet 5 ma¤lubiyet ile
son s›rada tamamlad›.

Amerikan Futbol
Tak›m› ligi noktalad›

Basketbol Küçük Erkekler Li-
gi’nin final maç› 23 Aral›k Cu-
martesi günü Atatürk Spor Salo-
nu’nda oynand›. Anadolu Üni-
versitesi ile Atayurt Okullar›
aras›nda oynan final maç›n›n
ilk yar›s› 36-27 Atayurt Okula-
r›’n›n üstünlü¤ü ile kapand›. 

Anadolu Üniversitesi, üçüncü
periyodun sonuna kadar raki-
biyle aras›ndaki fark›n aç›lmas›-
na izin vermedi. Ancak son pe-
riyodun bafllar›nda Atayurt
Okullar› üst üste buldu¤u dört
3 say›l›k basketle aray› açmaya
bafllad›. 

Rakibinin bu say›lar›na karfl›-
l›k veremeyen Anadolu Üniversi-
tesi son periyotda sadece 12 sa-
y› bulabildi ve karfl›laflmay› 75-
47 kaybetti. Bu sonuçlarla Ana-
dolu Üniversitesi ikincilik ile ye-
tinirken, Atayurt Okular› Eskifle-
hir flampiyonlu¤unu kazand›.
Atayurt Okullar› Türkiye fiampi-
yonas›’nda Eskiflehir’i temsil
edecek.

Taner AYYILDIZ

Basketçiler
hayat buldu

Anadolu Üniversitesi Basket-
bol Tak›m› 2.Lig maç›nda, 23 Ara-
l›k günü Gölcük Belediyesi ile
deplasmanda karfl›laflt›. Karfl›lafl-
madan 68-60 galip ayr›lan Anado-
lu Üniversitesi, ligdeki ilk galibiye-
tini al›rken ligde kalma yolunda
önemli bir ad›m att›. Anadolu
Üniversitesi bu galibiyetle s›rala-
mada Gölcük Belediyesi’ni üstü-
ne ç›karak ligde son s›radan kur-
tuldu. Anadolu Üniversitesi, ilk ya-
r›n›n son maç›nda 7 Ocak günü
kendi evinde Uflak Belediyesi’ni
konuk edecek.

Raketler
Çukurova’ya
difl geçiremedi

Anadolu Üniversitesi Bayan
Masa Tenisi Tak›m› 23-24 Aral›k
günlerinde Adana’da oynanan
Süper Lig  maçlar›yla ilk devre-
yi bitirdi. Maçlar›n ilk gününde
lig sonuncusu Afyon Belediye-
si’ni 5-0 ma¤lup eden ekibimiz
ilk yar›n›n son maç›nda ise  24
Aral›k günü Çukurova Üniversi-
tesi’ne  5-1 ma¤lup oldu. Bu
skorla birlikte Anadolu Üniver-
sitesi, Masa Tenisi Süper Li-
gi’nin ilk yar›s›n› 3’üncü s›rada
tamamlad›. Masa Tenisi Süper
Ligi’nin ikinci yar›s› 13 ocak
2007 tarihinde Eskiflehir’de ya-
p›lacak maçlar ile bafllayacak.

Hentbolda
puans›z hafta

Anadolu Üniversitesi Bayan
Hentbol Tak›m›, Süper Lig'de oy-
nad›¤› son iki deplasman maç›n-
dan da yenik ayr›ld›. ‹lk olarak 20
Aral›k günü Ankara’da Çankaya
Belediyesi ‘ne 43-31 yenildi,
Tak›m›m›z 24 Aral›k günü ise
‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ne de
34-33 ma¤lup olarak ligde  6’nc›
s›raya geriledi.

Voleybolcular
uzatmada
y›k›ld›: 2-3

Anadolu Üniversitesi Erkek
Voleybol Tak›m›, ilk yar›n›n son
maç›nda ‹stanbul’da Okmeyda-
n› ile karfl›laflt›. Karfl›laflmada
ilk dört set 2-2’lik eflitlikle geçil-
di. Karfl›laflman›n uzatma seti
olan tyr-break setinde rakibine
boyun e¤en Anadolu Üniversi-
tesi sahadan 3-2’lik ma¤lubiyet-
le ayr›ld›. ‹stanbul’dan bir puan
ile dönen Anadolu Üniversitesi
puan›n 16’ya yükseltti ve devre-
yi dördüncü s›rada tamamlad›.

Maç›n Y›ld›z›: Ahmet Özek

Anadolu Üniversitesi genç ta-
k›m›n›n baflar›l› forveti Orhan-
gazispor karfl›s›ndaki oyunu ile
maça damgas›n› vurdu. 1988
do¤umlu Ahmet, gollerini kald›-
¤› yerden s›ralamaya devam
ediyor. Geçen y›l genç tak›m for-
mas›yla 13 gole imza atan golcü
futbolcu, Anadolu Üniversite-

si’nin befl y›l ara-
dan sonra play-off
grubuna yükselme-
sinde pay sahibi ol-

mufltu. Ahmet bu y›l-
da ilk maç›nda rakip

fileleri iki kez sarst›.
Anadolu Üniversite-
si’nin geçen sezon ba-
fl›nda Ayd›n Belediyes-
por’dan transfer etti¤i
1.79 boyundaki forvet,
bu y›l ilk devrede sade-
ce fiekerspor karfl› son
15 dakika A tak›m for-

mas›n› giymiflti. 

Devreyi 3’üncü bitirdik
İbrahim YÜNCÜLER

Ahmet SİNAV

Küçüklerin gücü yetmedi
Küçük Basketbol Tak›m›m›z 
Eskiflehir fiampiyonlu¤unu

kaç›rd›.

Ahmet
Özek

tak›m›m›z Orhangaziyi farkl›
yenerek lige iyi bir bafllang›ç yapt›.
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O kadar büyük miktarda para-
n›n bana ç›kt›¤›n› ö¤rensem önce-
likle inanamazd›m. Çünkü flans
oyunlar›na inanmam. Ama ç›ksay-
d›, ç›¤l›k atar saç›m› bafl›m› yolar-
d›m. ‹lk flaflk›nl›¤› üzerimden at›n-
ca hemen plan yapmaya bafllar-
d›m. Öncelikle paray› bankaya yat›-
r›rd›m. Çünkü yapmak istedi¤im
fleyler var. Mesela okulu b›rak›rd›m, kendime ifl kurard›m, en
önemlisi de hayvan bar›na¤› yapt›r›rd›m (sokak hayvanlar›
için). Ayr›ca yafll›lar ve çocuklar için tam teflekküllü hastane-
ler ve bak›m evleri yapt›r›rd›m. Param›n büyük bölümünü ha-
y›r ifllerini ay›r›rd›m. Paran›n geri kalan›n› da sevdiklerimle
paylafl›r dünyay› gezerdim.

Dila Çetinflahin ‹letiflim Bilimleri Fakültesi

E¤er ikramiye bana ç›karsa ne
yapar›m diye düflünmüyorum bile.
Çünkü bu flehre geldi¤imden beri
flanss›zl›klar peflimi hiç b›rakm›yor.
Yani böyle bir fleyin hayalini bile
kuram›yorum. Eskiden en az›ndan
Say›sal Loto sonuçlar›n› beklerken
ufak tefek hayaller kurabiliyordum.
Durum böyle olunca, en iyisi bu ik-
ramiyeyi kazan›nca bu flehri terk etmek. Gerisini sonra düflün-
mek en mant›kl›s›. Ne yapaca¤›m› ancak Eskiflehir’i terk ettik-
ten sonra düflünebilirim. Umar›m büyük ikramiye olmasa da,
küçük birfleyler ç›kar ve flans›m döner.

Ayça Ayd›n ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Tabii ki herkes gibi çok flafl›r›r
ve sevinirdim. Çünkü bu konular-
da pek fazla flans›m yoktur. Ö¤-
rencilik hayat›m›n son dönemini
daha rahat geçirirdim. Mesela
eve ç›kard›m. Sevdi¤im bütün ar-
kadafllar›ma yemek ›smarlard›m
ve gelece¤ime yönelik birkaç ya-
t›r›m yapard›m. Bu paradan e¤i-
timle ilgili kurulufllara da yard›m yapmay› ihmal etmezdim.

Seda Özdemir E¤itim Fakültesi

‹kramiye gerek çeyrek gerek
tam biletime de vursa kazana-
ca¤›m miktar, üniversiteden
mezun olup iyi bir ifl bulunca y›l-
larca çal›fl›p biriktirebilece¤im
miktardan fazla. ‹flte bu nokta-
da biraz düflününce, gerçekli¤i
de biraz üzerine koyarsak, bü-
yük ikramiyenin bu y›lbafl›nda
bana ç›kmas› bütün gelecek planlar›m› de¤ifltirir ve ken-
di ifl planlar›m› kendi hayallerimi öne ç›kar›r›m.

fiafak Yurto¤ullar› ‹ktisadi ve ‹deri Bil. Fak.

20 trilyon bana ç›ksayd›, en
baflta biletimi kontrol ederdim,
rakamlara tekrar tekrar baka-
rak. Sonra kendi kendime gü-
lümser ve evdekilere ba¤›r›r-
d›m. Paran›n bir k›sm›n› banka-
ya koyar kalan›yla ailemin borç-
lar›n› öder ve doyas›ya harcar-
d›m. Sonra hevesimin kaçma-
s›yla birlikte okuluma geri döner, günlük yaflam›m› sür-
dürürdüm. Maalesef o paran›n ailem sayesinde elime ge-
çece¤ini zannetmiyorum.

Gizem Erdo¤an Aras Hukuk Fakültesi

Milli Piyango büyük ikramiye
bana ç›karsa önce çok flafl›r›r›m.
Bu duruma al›flmam zaman al›r. ‹lk
önce ailemi arar›m ve sevincimi on-
larla paylafl›r›m. Ailem için bir mik-
tar paray› bankaya yat›r›r›m. Her-
kesin yapaca¤› gibi kendi ihtiyaç-
lar›m› karfl›lar›m. Havuzlu koca-
man bir ev alabilirim. Eczane açar
,kalan paray› de¤erlendirmek için borsaya yat›r›r›m. Büyük
ikramiye bu sene gerçekten ihtiyac› olan birisine ç›kar.

Faruk Çay›rgan Eczac›l›k Fakültesi

E¤er büyük ikramiye bana ç›-
karsa tabi önce heyecandan ölü-
rüm herhalde e¤er ölmez isem
ilk önce bu ikramiyenin bir bölü-
müyle kendime bir ev ve araba
al›rd›m. Daha sonra bir bölümü-
nü hay›r kurumlar›na ba¤›fllar-
d›m. Özellikle TSK Vakf›’na ve
fiehit Aileleri’ne yard›m eder-
dim. Aflç› oldu¤um için kendime küçük bir restorant aç›p
hayat›m› sürdürürdüm ya da Akdeniz sahillerinde büyük
bir otel aç›p ihtiyac› olan insanlar›m›za ifl olana¤› sa¤lar-
d›m.   Bu bir hayal oldu¤um için hayallerimiz büyük olur.

R›za Fidan Eskiflehir Meslek Yüksek Okulu

Milli
Piyango’nun

büyük
ikramiyesi size

ç›ksa ne
yapard›n›z? fiu ana kadar talih oyunlar›y-

la aram hiç iyi olmasa da e¤er
bana ç›kacak olursa öncelikle
Eskiflehir de büyük bir arsa al›r-
d›m. Sonra üzerine çok katl› da-
ireler yap›p ö¤rencileri bedava-
ya oturturdum. Sonra ailemin
ve kendimin önemli ihtiyaçlar›n›
karfl›lard›m. Dünyay› dolaflmak
ve farkl› kültürleri görmek en büyük hayalim  bu parayla
bunu gerçeklefltirirdim. Herkese bol flans diliyorum.

Adem Yurtsever Edebiyat Fakültesi

Para bana ç›karsa uzun bir süre
kendime gelemezdim. Kendime
gelince yan›mda kim varsa onun
boynuna atlard›m. Para büyük
olunca, hayaller de ister istemez
büyük oluyor. ‹lk iflim kendime
Bo¤az’dan bir villa sat›n almak
olurdu. Daha sonra bir jip al›rd›m.
Sonra da yan›ma sevdiklerimi al›p
jipimle Türkiye turuna ç›kard›m. Öncelikli hedefim dünya
turuna ç›kmak olurdu, ancak önce kendi ülkemi görmeden
baflka ülkeleri gezmek saçma geliyor bana.

Çi¤dem Küçükç›nar Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Y.O.

Bugüne kadar Milli Piyan-
go’dan yana hiç flans›m olmad›
ama bu sene kazan›rsam (kaza-
namayaca¤›m) 20 trilyonla ilk
iflim kendime iyi bir foto¤raf
makinesi al›p dünyay› dolafl›p
yeni kültürler tan›yarak yeni
yerler görerek iyi foto¤raflar
çekmek olacak. Böylece, maddi
zenginli¤i manevi zenginli¤e dönüfltürmüfl olaca¤›m. 

Sultan do¤an Edebiyat fakültesi

Y›lbafl›nda büyük ikramiye
olan 20 trilyon bana ç›karsa, flafl-
k›nl›ktan o an hiçbir fley yapa-
mam, kilitlenip kal›r›m. Biletteki
numaralar›ma tekrar tekrar bak›p
kontrol ederdim. E¤er do¤ruysa
memleketim olan fieydiflehir’e
alüminyum üzerine bir fabrika
açar›m. Aileme ve kendime iyi bir
araba ve ev al›r›m. Üniversitede okuyan arkadafllar›ma oku-
lu bitirinceye kadar yard›m ederim. 

Yasin Kavruk E¤itim Fakültesi

E¤er bana büyük ikramiye olan
20 trilyon ç›karsa verece¤im tepkiyi
flimdiden kestirmem zor. Öncelikle,
kazand›¤›m parayla çok uzun bir ta-
tile ç›kar hiçbir fley düflünmemek
isterim. Tatilden döndü¤ümde yeni
evimden, yeni arabamla, yeni kur-
du¤um flirkete gider ve iflimin bafl›-
na geçerim. Kesinlikle kazand›¤›m
paray› sadece yat›r›m yaparak de¤erlendirip çal›flmamazl›k
yapmam. Sürekli iflimin bafl›nda olurum. Ama sevdiklerime
çok daha fazla zaman ay›raca¤›mda bir gerçek. Di¤er bir ha-
yalimde dünyay› dolaflmak.Bu söylediklerimle birlikte uma-
r›m büyük ikramiye benden daha fazla paraya ihtiyac› olan bi-
rine ç›kar ve kendine yeni bir hayat kurar.

Samet Tekin Mühendislik ve Mimarl›k Fakültesi

Böyle bir flans› yakalayabil-
mek hep rüya gibi gelir bana,
ama hayal kurmak bedava nas›l
olsa. ‹lk önce ‹stanbul’da Tak-
sim’de bir kafe açard›m. Eskifle-
hir’de bir apart yapt›r›rd›m. Son-
ra mülk al›r, gelecekte bunlar›n
kiras›yla yaflard›m. Ailemdeki ifl-
siz akrabalar›ma ifl olana¤› sa¤la-
mak ad›na bir de fabrika sat›n al›rd›m. Bir de kendime güzel
bir uçak al›rd›m. Hayal iflte…

Adem Çeven Sivil Havac›l›k Yüksek Okulu

Öncelikle bana ç›ksayd›, çok
mutlu olurdum. Daha sonra bu
paray› ailem ve kendimi için de-
¤erlendirirdim. Çocuk Esirgeme
Kurumu’na, Deniz Feneri’ne mad-
di yard›mda bulunurdum. Bunlar›
gerçekten yapard›m. Çünkü ö¤-
rencili¤im s›ras›nda hayat›n kat›
kurallar›n› gördüm. Daha akl›ma
gelmeyen bir çok fley yapard›m. En önemlisi e¤itime destek
projesini do¤u illerinde gerçeklefltirirdim. K›z çocuklar›n›n
okumas› için yard›mlarda bulunurdum.

Gülfem Güler Eskiflehir Meslek Yüksek Okulu

Bana 20 trilyon ç›ksayd› ilk
tepkim havada takla at›p uçmak
olurdu. Bu paray› da kendime
faydal› bir biçimde harcard›m.
Bir miktar›yla burada okulumu
bitirinceye kadar kendime kala-
cak ev al›rd›m. Daha sonra da
kendime son model bir araba ve
iki tane motorsiklet al›rd›m. Dal-
yan’da bir tane havuzlu villa yapt›r›rd›m. Param›n biraz›n›
bankaya koyar okulum bitince dershane açard›m. Ülkemi-
zin gelece¤i olan gençlere iyi bir e¤itim olana¤› sa¤lard›m.
Hatta maddi durumu yeterli olmayan ö¤rencilere imkanla-
r›mca burs vermeye çal›fl›rd›m. ‹htiyac› olan herkese
yard›m ederdim.  Ama ç›kmaz. 

Ayfle Y›ld›r›m Fen Fakültesi


