
Anadolu Haber
Bu

nelerhafta
var?

12 Haziran Pazartesi

13 Haziran Sal›

14 Haziran Çarflamba

15 Haziran Perflembe

16 Haziran Cuma

Yard. Doç. Dr. DİKEN
Kaynaşma değil,
karıştırma yapıyoruz

ÖĞRENCİYE SORDUK
“Etkinliklere katılma karşılığında
kredi uygulaması için ne
düşünüyorsunuz?”

Uçan Süpürge editörü
Selen DOĞAN
Kendimiz için var olmalıyız

B‹ZE
GÖRE

Y›l Sonu Ö¤renci Gösterisi
Yer: Sinema Anadolu 
Saat: 20:00 

Özel Ça¤dafl ‹.Ö.O. 

Y›l Sonu Ö¤renci Gösterisi
Yer: Sinema Anadolu 
Saat: 13:30 

Anadolu Üniversitesi
Çocuk Yuvas›

Ah fiu Aileler 2
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 13:30 

Özel Ça¤dafl ‹.Ö.O. 

Evde Çocuk Bakan
Kad›nlar›n E¤itimi Projesi
Yer: Kongre Merkezi, Salon
Anadolu 
Saat: 20:00 

‹letiflim Bilimleri Fakültesi 

Diploma Töreni 
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 13:00

Özel Ça¤dafl ‹.Ö.O. 

Uluslararas› ‹letiflim
Sempozyumu
Yer: Kongre Merkezi Salon
Anadolu/K›rm›z› salon
Saat: 9:00-18:00

‹letiflim Bilimleri Fakültesi 
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2006-2007 Ö¤retim y›l›ndan itibaren ders
programlar›na iki yeni seçmeli ders daha
ekleniyor. Anadolu Üniversitesi Senatosu
16 May›s 2006 tarihli toplant›s›nda Kül-
türel Etkinlikler ve Topluma Hizmet Uy-
gulamalar› isimli iki ders daha aç›lmas›n›
kararlaflt›rd›. Uygulaman›n amac›, ö¤ren-
cilerimizi Anadolu Üniversitesi’nde yap›-

lan sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikle-
re yönlendirebilmenin yan› s›ra, toplum-
sal alanda ö¤rencilerin kendi becerilerini
kullanarak topluma katk›da bulunmalar›-
n› sa¤lamak.

Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Atila Barka-
na, bütün ö¤rencilere hitap eden bu ders-
lerden ilki olan Kültürel Etkinlikler dersi-
nin, 3 ECTS kredisi oldu¤unu ve bu der-
sin Beden E¤itimi ve Sanat Tarihi grubu

içinde bir alternatif olarak de¤erlendirile-
ce¤ini söyledi. Üniversitemizde yap›lan
sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere ö¤-
rencilerimizin kat›l›m›n›n çok düflük ol-
du¤unun gözlendi¤ini belirten Prof. Dr.
Barkana, ö¤rencilerimizin bu yönlerde de
geliflmesi için bu tür etkinliklere kat›l›m-
lar›n› teflvik etmek amac›yla böyle bir
dersin oluflturuldu¤unu kaydetti. 

6. SAYFADA

Bir sezonda 
25 bin seyirci

Önümüzdeki y›l ekleneçek iki seçmeli dersi alan ö¤renciler,
izledikleri etkinliklerin say›s›na ba¤l› olarak not alacak.

Mevlüt DEM‹RC‹O⁄LU

2005-2006 ö¤retim y›l›nda binlerce seyirciye ulaflan Tiyatro Anadolu yeni
sezonun haz›rl›klar›na flimdiden bafllad›.                                      5. SAYFADA

E¤itim Fakültesi ö¤retim üyesi Yard.
Doç. Dr. Ifl›l Kabakç› ve Arafl. Gör. Tayfun
Tanyeri taraf›ndan yap›lan çal›flmada, ö¤-
retim teknolojileri konusunda ö¤retmen-
lerin sahip olmas› gereken nitelikler orta-
ya konuyor. 

4. SAYFADA

‘Öğretmen,
teknoloji 
okuryazarı
olmalı’
Kenan BUTAKIN

➤

➤

➤

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer
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SSaahhiibbii::
Rektör Prof. Dr. Fevzi SÜRMEL‹

GGeenneell  YYaayy››nn  YYöönneettmmeennii::
Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN
MMeeddyyaa  MMeerrkkeezzii  KKoooorrddiinnaattöörrüü::

Doç. Dr. Ali Murat VURAL

YYaazz››  ‹‹flfllleerrii  MMüüddüürrüü::
Doç. Dr. Erkan YÜKSEL

YYaayy››nn  EEddiittöörrlleerrii::
Uzm. Ufuk TÖZELİK

Araş. Gör. Çağdaş CEYHAN

SSoorruummlluu  MMüüddüürr::
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN

GGöörrsseell  YYöönneettmmeenn::  
Yard. Doç. Dr. Sibel ONURSOY

HHaabbeerr  MMeerrkkeezzii  KKoooorrddiinnaattöörrüü::
Yard. Doç. Dr. Haluk BİRSEN

HABER MERKEZ‹ : 
(222) 335 05 80  

2496 - 2497

Günümüzde teknoloji alan›nda ger-
çekleflen yeniliklerle bilgi h›zl› bir fle-
kilde ço¤al›yor ve yay›l›yor. Son dö-
nemlerde s›kça araflt›r›lan konular-
dan biri olan bilgisayar özyeterlili¤i,
bireyin bilgisayar bafl›nda bir görevi
baflar›yla gerçeklefltirebilmesi için
bilgisayar kullan›m yetene¤i konu-
sundaki alg›s› ile ilgileniyor. Bu öznel
alg› ö¤rencinin baflar›s›n› da etkileye-
biliyor. 

E¤itim Fakültesi Bilgisayar ve Ö¤re-
tim Teknolojileri E¤itim Bölümü ö¤-
retim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Afl-
k›m Gülümbay da “Bilgisayar Özye-
terli¤i  ile Baflar› Aras›ndaki ‹liflki”
adl› bir araflt›rma ile bu konuyu mer-
cek alt›na ald›.  Araflt›rmaya E¤itim
Fakültesi 2004-2005 y›l›
bahar döneminde  ‘E¤i-
timde Bilgi Teknolojileri
II” dersini alan 48 ö¤-
renci kat›ld›. Araflt›rma-
da ö¤rencilerin baflar›s›
için bu dersten ald›klar›
puanlardan yararlan›ld›. 

Yard. Doç. Dr. Gülüm-
bay,  araflt›rmas› ile  bil-
gisayar özyeterlili¤i ve
baflar› aras›nda do¤ru-
sal yönde bir iliflki oldu-
¤unu ortaya ç›kard›.
Araflt›rma sonuçlar›, ö¤-
retme-ö¤renme süreçlerini daha ve-
rimli hale getirmek için teknoloji ile
e¤itimin bütünlefltirilmesi ve ö¤ren-

cilerin bilgisayar özyeter-
likleri gibi bireysel özellik-
lerinin fark›na var›larak
buna uygun ö¤retim yön-
temlerinin kullan›lmas›
gerekti¤ini ortaya koydu.
Özyeterlili¤i, bireyin belli
bir performans› göster-
mek için gerekli etkinlik-
leri organize edip baflar›y-
la yapma kapasitesine ilifl-
kin kendi yarg›s› olarak
tan›mland›¤›n› belirten
Yard. Doç. Dr. Gülümbay,

bilgisayar özyeterlili¤i ise özyeterlili-
¤in özel bir çeflidi oldu¤unu belirte-
rek, “Bilgisayar özyeterli¤i, bireyin

bilgisayar bafl›nda bir görevi baflar›y-
la gerçeklefltirebilmesi için bilgisayar
kullan›m yetene¤i üzerine kabul etti-
¤i alg›s›. Bilgisayar özyeterlili¤i, bilgi-
sayar teknolojilerine olan pozitif e¤i-
limle ve bilgisayar e¤itimi sürecinde
baflar› ile yak›ndan ilgili” dedi. Yard.
Doç. Dr. Aflk›m Gülümbay'a göre
Anadolu Üniversitesi E¤itim Fakülte-
si Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojile-
ri E¤itim Bölümünden mezun olan
ö¤rencilere bilgi teknolojilerin ö¤reti-
mi hakk›nda büyük görevler düflü-
yor. Gülümbay, bu görevlerin baflar›-
l› bir flekilde yerine getirebilmelerini
özyeterliklerinin yüksek olmas›na
ba¤l›yor.

Başarı bilgisayardan geçiyor

Toprak oluflumundan, ilaç yap›m›na
kadar çok çeflitli yararlar› saptanan
ve 20 bin türü belirlenen likenlerin
yaklafl›k 2 bin türü Türkiye’de bulu-
nuyor. Likenler hakk›nda yapt›¤› ça-
l›flmalarla tan›nan Fen Fakültesi Bi-
yoloji Bölümü ö¤retim üyelerinden
Prof. Dr. Ayflen Türk, likenlerin bilin-
meyen yönlerini ve yararlar›n› anlat-
t›.

Do¤ada kayalar, toprak, a¤aç kabuk-
lar›, karayosunlar üzerinde geliflen
çok say›da liken türü bulundu¤unu
belirten Prof. Dr. Ayflen Türk, ülke-
mizde bu çal›flmalara son 25 y›lda
a¤›rl›k verildi¤i için henüz 1100 civa-
r›nda liken türü belirlendi¤ini söyle-
di.  Likenlerin do¤adaki ifllevlerinden
en önemlisinin sab›rl› toprak oluflum

sürecini gerçeklefltirmeleri oldu¤unu
kaydeden Prof. Dr. Türk, “Salg›lad›k-
lar› liken asitleri kaya yüzeyini bir ta-
raftan ufalamakta di¤er yandan da
bir çok canl›n›n yerleflmesine imkan
sa¤lamaktad›r. Sar› renkli likenler
sar›l›k tedavisinde ilaç yap›m›nda

kullan›l›yor. Ayr›ca likenler yerleflim
alanlar› ve sanayi bölgelerinde hava
kirlili¤inin belirlenip izlenmesinde
kullan›lmaktad›r” dedi. 500 milyon
y›l önce ilk kez hayvanlar›n karaya
ç›kmas›n› sa¤layan likenlerin, man-
tarlarla suyosunlar›n›n birlikte mey-
dana getirdi¤i bir yaflam flekli oldu-
¤unu anlatan Ayflen Türk, “Likenler
ilk bak›flta  daha çok karayosunlar›na
benzetildi¤i için genellikle halk ara-
s›nda yosun olarak adland›r›l›yor. ”
diye konufltu. 

Türkiye’de liken türlerinin belirlen-
mesine yönelik çal›flmalar›n yürütül-
dü¤ü birkaç merkezden biri olan
Anadolu Üniversitesi’nde 4 bini aflk›n
kurutulmufl liken koleksiyonu bulu-
nuyor.

Yararları saymakla bitmiyor
Halk aras›nda yosuna benzetilen likenler, adeta do¤an›n  bir arma¤an›... 

Üniversitemizin kolleksiyonunda
dört binden fazla  kurutulmufl
liken bulunuyor.

Seher ORAK

Yard. Doç. Dr.
Gülümbay

Araflt›rma, bilgisayar özyeterlili¤i ile baflar›n›n ba¤lant› oldu¤unu
ortaya koydu.

Eskiflehir Anadolu Lisesi ö¤-
rencileri “S›d›ka” adl› oyunu Si-
nema Anadolu’da sahneledi. 6
ve Haziran günlerinde üç kez
sahnelenen oyun, ö¤renciler,
ö¤retmenleri ve velilerinden bü-
yük ilgi gördü. Atilla Atalay’›n
yazd›¤› iki perdelik oyunda,
kentin kenar mahallesinde ya-
flayan orta halli bir ailenin hika-
yesi anlat›l›yor. Ebeveynlerine
oranla daha zeki, dünya mese-
lelerine biraz fazlaca ilgili bir
k›z olan S›d›ka, biraz saf ve he-
yecanl› ev han›m› olan annesi-
ne, a¤abeyi ve babas›na laf an-
latmaya çal›fl›yor.

Kemal TAfiÇIO⁄LU

‘SIDIKA’
Anadolu’da
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Mühendislik Mimarl›k Fakültesinde
2005-2006 Ö¤retim Y›l› Güz Yar›y›-
l›’nda  Yüksek Onur ve Onur belgesi
almaya hak kazanan ö¤rencilerin
belgeleri törenle verildi. 

Mimarl›k Mühendislik Fakültesi
Konferans Salonu’nda 29 May›s gü-
nü gerçeklefltirilen törene ö¤retim
elemanlar› ve onur belgesi almaya

hak kazanan ö¤renciler kat›ld›. Tö-
rende bir konuflma yapan MMF de-
kan› Prof. Dr. Hasan Mandal, “Bu tö-
renin s›navdan önce bir motivasyon
oldu¤unu ve arkadafllar›m›z›n baflar›-
lar›n›n paylaflt›kça artaca¤›n› düflü-
nüyoruz” dedi. Dekan Yard›mc›s›
Tuncay Dö¤ero¤lu da ö¤rencilerinin
kazand›klar› baflar›lar›n› herkesin
önünde takdim etmekten mutluluk
duyduklar›n› ifade etti. 

Son üç dönemdir düzenlenen tören-
de 183 ö¤renci onur belgesi al›rken,
40 ö¤renci ise yüksek onur belgesi al-
maya hak kazand›.  

Yüksek Onur Belgesi alabilmek için
dönem içinde not ortalamas›n›n 3.5
ve üzeri onur belgesi alabilmek için-
de 3 ve 3.49 aras›nda olmas› gereki-
yor. Ayr›ca ö¤rencinin disiplin ce-
zas› almam›fl olmas› gerekiyor. 

Kad›n haber sitesi Uçan Süpürge ve
NIVEA iflbirli¤i ile düzenlenen ‘Ka-
d›nlararas› Dayan›flma ve Motivas-
yon Semineri’ 2 Haziran günü Kong-
re Merkezi’nde gerçekleflti. 

Toplam 6 ilde yap›lmas› planlanan
ve Eskiflehir’de 3’üncüsü gerçekleflti-
rilen seminerde kad›n ve kad›n so-
runlar› ile ilgili sorulara yan›tlar
arand›. Seminere program›n dan›fl-
man psikolo¤u Feride Y›ld›r›m Gü-
neri ile Uçan Süpürge  Genel Koordi-
natörü Halime Güler konuflmac› ola-
rak kat›ld›. Seminer öncesinde Rad-

yo A' ya konuk olan Uçan Süpürge
editörlerinden Selen Do¤an, etkinlik-
te “Kad›n önemlidir” mesaj› verdikle-
rini söyledi. 

Do¤an, seminerde; “Kad›n olman›n
bize yükledi¤i sorunlarla nas›l bafla
ç›kar›z? Baflkalar› için de¤il kendi-
miz için var olmay› nas›l ö¤reniriz?
Bizler sadece birilerinin efli, ablas›,
annesi veya k›z› olarak m› var›z? Bi-
rer birey olarak duygu ve isteklerimi-
zin ikinci plana itilmesini nas›l engel-
leriz?” gibi sorular›n ele al›nd›¤›n› ve
yan›tlar arand›¤›n› söyledi.

Selen Do¤an, Radyo A’dayd›

Onur ve Yüksek Onur derecesi kazanan ö¤rencilere belgeleri verildi.

Nuran ‹LTER

Liselilerin
ziyaretleri
devam ediyor

Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Mü-
dürlü¤ü’nün düzenledi¤i tan›-
t›m etkinliklerinin bu seferki
konu¤u  Bursal› ö¤renciler ol-
du. 31 May›s günü Anadolu
Üniversitesi’ni ziyaret eden
Gemlik Ticaret Meslek Lisesi
ö¤rencileri önce Kongre Merke-
zi’nde Uzm. Nurhan Gezen’den
üniversitemizle ilgili bilgiler al-
d›. Daha sonra Yunusemre
Kampusü’nü gezen ö¤renciler,
üniversiteyi daha yak›ndan ta-
n›ma f›rsat› buldu.

Ça¤dafl’ta sergi
heyecan›

Ça¤dafl ‹lkö¤retim Okulu ö¤-
rencileri, resim ve ifl e¤itimi
çal›flmalar›n› sergiliyor. ‹lkö¤-
retim ö¤rencilerinin sergisi  5
Haziran Pazartesi günü, saat
12:30'da, Turgut Özakman
Sergi Salonu’nda   anas›n›f›
ö¤rencilerinin sergisi ise  8
Haziran Perflembe günü ayn›
saatte, Haller Sergi Salo-
nu’nda gerçekleflecek kokteylle
aç›l›yor.  ‹lkö¤retim sergisi 12
Haziran, anaokulu sergisi ise
15 Haziran’a  kadar aç›k kala-
cak. 

EMYO’dan e¤itim
program›

Eskiflehir Meslek Yüksekoku-
lu’nun kamu ve özel sektör
kurulufllar›na yönelik olarak
düzenleyece¤i e¤itim prog-
ramlar› 17 Haziran’da bafll›-
yor. “Büro Yönetimi ve Sekre-
terlik E¤itim Program›” ad›yla
bafllayacak program kapsa-
m›nda 17 Haziran günü “Yö-
netici Sekreterli¤i’, 24 Hazi-
ran’da “‹fl Yaflam›nda Stres”, 1
Temmuz’da “Zaman Yöneti-
mi”, 8 Temmuz’da ise ‘Günlük
‹ngilizce Konuflma Kal›plar›’
konulu e¤itimler gerçeklefle-
cek. 

Eskiflehir Meslek Yüksekokulu
Müdür Yard›mc›s› Yard. Doç.
Dr. Serpil Alt›n›rmak Gökbel,
EMYO’nun,  üniversitemizin
sosyal sorumluluk misyonu-
nun gere¤i olarak Eskiflehir
ilindeki kamu ve özel sektör
kurulufllar› bünyesinde çal›flan
büro elemanlar› ve sekreterle-
rini ça¤dafl büro ortam›ndaki
yeni geliflmelerden haberdar
etmeyi hedeflediklerini söyle-
di. Program, çal›flanlar›n kifli-
sel geliflimlerine katk› sa¤laya-
rak, motivasyonlar›n›n yükse-
lece¤ine inand›klar›n› belirtti.
Alt›n›rmak “Böylelikle çal›flan-
lar, yöneticilerinin ve organi-
zasyonlar›n›n daha etkin ve
verimli çal›flmas›na olanak
sa¤layabileceklerdir” dedi.

Yüksek onur günü...

‘Kendimiz için var olmalıyız’
Uçan Süpürge editörü Selen Do¤an

Atölyemor Kad›n Filmleri
gösterimi 1 Haziran Perflem-
be günü ‹letiflim Bilimleri Fa-
kültesi Mavi Salon’da gerçek-
leflti. Etkinlikte,  film göste-
rimlerinin ard›ndan “Film-
mor Gönüllüleri ile “Sinema-
dan Feminizme” konulu bir
de söylefli düzenlendi. 

Filmmor atölyesinde çekilen,
‘fiiddetin Ötesine Yolculuk’,
‘Avc›lar Arac›lar ve Kad›nlar’,
‘Film olduk’ ve ‘Morgündem
2005’ filmlerinin gösterimiyle
bafllayan etkinlikte Filmmor
Baflkan› Ülkü Songül ile Mor
Çat› Koordinatörü Melek Öz-
man’›n kat›ld›¤› bir de söylefli
gerçekleflti. Söyleflide, 4’üncü-
sü gerçeklefltirdikleri Film-
mor festivali hakk›nda bilgi
veren ve filmlerin oluflum sü-
reçlerini anlatan konuflmac›-
lar, kad›n filmlerinin önemi
üzerinde durdular. 

Melek Özman konuflmas›nda,
kad›n olmaktan kaynaklanan
çok fazla sorun oldu¤unu be-
lirterek, “Bir grup kad›n ken-
dini kurtulmufl olarak görür
ve di¤er kad›nlar› kurtarma
çabas›na girer” düflüncesinin
çok yanl›fl oldu¤unu söyledi.
Özman,  kurtulmufl kad›nlar
olmad›klar›n› belirterek,
“Hepimiz fiziksel fliddet görü-
yoruzdur. fiiddet her yerde
var, bizim hayat›m›zda niye
olmas›n” dedi.

Ayçin GEL‹R

Filmmor ile
kadın filmleri
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K AB’de zorunlu eğitim yok

‘Avrupa Birli¤i Sürecinde E¤itim’
konulu panelde konuflan ‹letiflim Bi-
limleri Fakültesi’nden Prof.  Dr. Ali
fiimflek Avrupa Birli¤i üye ülkelerin-
de geçerli olan zorunlu bir e¤itim
sisteminin olmad›¤›n› belirterek,
AB’nin sadece birli¤in bozulmas›na
neden olacak e¤itim sistemine karfl›
ç›kt›¤›n› ifade etti.

Ça¤dafl E¤itim Kulübü’nün düzen-
ledi¤i “Avrupa Birli¤i Sürecinde
E¤itim” konulu panel, Kongre Mer-
kezi’nde gerçeklefltirildi. 26 May›s
günü gerçekleflen panele ‹letiflim Bi-
limleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Dur-
sun Gökda¤ ile Prof. Dr. Ali fiimflek,
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi E¤i-
tim Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Rauf
Y›ld›z ve Devlet Planlama Teflkilat›
Planlama Uzman› Fatih Türkmen

konuflmac› olarak kat›ld›. ‹ki ayr›
oturumda gerçekleflen panelde Av-
rupa Birli¤i’nin geliflim süreci ile
e¤itim sistemi ele al›nd›. Avrupa
Birli¤i e¤itim sistemi ile ilgili bilgiler
veren Prof.  Dr. Ali fiimflek, AB üye
ülkelerinde geçerli olan zorunlu bir
e¤itim sisteminin bulunmad›¤›n›
belirterek, AB’nin sadece birli¤in
bozulmas›n› sa¤layacak e¤itim sis-
temine karfl› ç›kt›¤›n› ifade etti. Av-
rupa Birli¤i geliflim sürecinde imza-
lanan antlaflmalardan, e¤itim ile il-
gili maddeleri aktaran Prof. Dr.
fiimflek, Avrupa Birli¤inin okullafl-
ma hedeflerinden de sözetti. Panel-
de, Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi
E¤itim Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Rauf Y›ld›z ise, Avrupa Birli¤i’nin
geliflim sürecini anlatt›. Konuflma-
s›nda e¤itim ve kültür alan›nda
yürütülen Leonardo, Socrates ve
Youth programlar›n›n uygulanmas›
konusunda Türkiye’nin baflar›l› ol-
du¤unu belirten Fatih Türkmen ko-
nuflmas›n›n ard›ndan dinleyicilerin
sorular›n› yan›tlad›.

‹letiflim Bilimleri Fakültesi ö¤retim üyesi Prof.  Dr. Ali fiimflek

Ümran KELEfi

Ülkemizde özel e¤itime gerek-
sinim duyan ö¤rencilere gerek-
li yard›m›n yap›lmad›¤›na dik-
kat çeken Dil ve Konuflma Bo-
zukluklar› E¤itim Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi (D‹LKOM)
ö¤retim üyesi Yard. Doç. Dr.
‹brahim H. Diken, ”Türkiye’ de
kaynaflt›rma de¤il kar›flt›rma
yap›l›yor” dedi.

Diken, Amerika Birleflik Dev-
letleri’nin Salt Lake kentinde
5-8 Nisan günlerinde düzenle-
nen Özürlü Çocuklar Konseyi
2006 Konferans›’nda “Kaynafl-
t›r›yor muyuz?: Türkiye de
Kaynaflt›rmaya ‹liflkin Önemli
Noktalar” bafll›kl› bir bildiri
sundu. 

Diken, bildirisinde kaynaflt›r-
maya iliflkin günümüze de¤in
yap›lan yasal düzenlemeler,
araflt›rmalar ve uygulamalar
üzerinde durdu¤unu ifade etti.
Yard. Doç. Dr. Diken, okullar-
da   kaynaflt›rmaya iliflkin ge-
rekli altyap› sa¤lanmas›n›n ge-
reklili¤ine dikkat çekti.

Yard. Doç. Dr.  Diken

Panelde AB’nin geliflim süreci ile e¤itim sistemi ele al›nd›.

‘Kaynaflma 
de¤il,
kar›flt›rma
yap›yoruz’

Kenan BUTAKIN

E¤itim Fakültesi’nin, Lüle-
burgaz Belediyesi ile Tik-
veflli Kültür ve Halk Oyunla-
r› Spor Kulübü Derne¤i’nin
katk›lar›yla düzenledi¤i ser-
gide Lüleburgazl› ilkö¤re-
tim ö¤rencileri yetenekleri-
ni ortaya koydu. 
“Çocuk Resimleri Sergisi”
ad› alt›nda 29 May›s günü
aç›lan sergide Lüleburgaz’›n
çeflitli ilkö¤retim okullar›n-
da ö¤renim gören ö¤renci-
lerin resimleri yer al›yor.
Sergi aç›l›fl›nda bir konufl-
ma yapan Lüleburgaz Bele-
diye Baflkan› Emin Hale-
bak, Anadolu Üniversite-
si’ne katk›lar›ndan dolay› te-
flekkür etti. Halebak, Eski-
flehir’in ve Anadolu Üniver-
sitesi’nin kültür ve sanata
verdi¤i önemi hat›rlatarak,
sergiyi bu nedenle Eskifle-
hir’de düzenlediklerini söy-
ledi Emekli resim ö¤retme-
ni Nevin Erbil de konuflma-
s›nda, sergide yer alan baz›
resimleri yapan ö¤rencile-
rin flu anda Anadolu Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Resim Bölümü’nde
ve E¤itim Fakültesi Güzel
Sanatlar E¤itimi Bölü-
mü’nde okuduklar›n› kay-
detti.

Dünün çocuk
ressamları
bugün resim
öğrencisi

“Ö¤retmen Adaylar›n›n Ö¤retim Tekno-
lojileri ve Materyal Gelifltirme Dersi
Kapsam›nda Ö¤retim Araçlar›na ‹liflkin
Görüfllerinin Karfl›laflt›r›lmas›” ad›n› ta-
fl›yan çal›flma Araflt›rma, Bilgisayar ve
Ö¤retim Teknolojileri E¤itimi Bölümü
Baflkan› Prof. Dr. H. Ferhan Odabafl›
dan›flmanl›¤›nda gerçeklefltirildi. 

Çal›flma Kuzey K›br›s Türk Cumhuri-
yeti’nin Gazima¤usa kentinde 19-21 Ni-
san günlerinde yap›lan Uluslararas› 6.
E¤itim Teknolojileri Konferans›’nda bil-
diri olarak sunuldu. Çal›flmada, tekno-
lojinin h›zla ilerlemesi karfl›s›nda üreti-
len her türlü teknolojik arac›n, e¤itimde
etkin ö¤renmeyi sa¤lamak için nas›l
kullan›labilece¤i sorusuna cevaplar
arand›.

Anadolu Üniversitesi E¤itim Fakülte-
si’nin farkl› bölümlerindeki ö¤retmen
adaylar›n›n, alanlar›na ba¤l› olarak ö¤-
retim araçlar›na iliflkin görüfllerinin kar-
fl›laflt›rmal› olarak incelendi¤i çal›flma-
da ayr›ca, ö¤retmen adaylar›n›n alanla-
r›na göre ö¤retim araçlar›na iliflkin bilgi
ve bu araçlar› kullan›m düzeylerinin ne
oldu¤u ve ö¤retim araçlar›n›n kullan›-

m›n› ne kadar gerekli gördükleri kap-
saml› bir flekilde ele al›nd›
Teknolojinin e¤itimde kullan›m›n›n ön-
cüleri olarak ö¤retmen adaylar›n›n, hiz-
met öncesi e¤itim sürecinde teknolojik
geliflmelerden haberdar olmalar› ve bu
teknolojileri ö¤retim amaçl› kullanmay›
bilmelerinin gerekti¤inin vurguland›¤›
çal›flmada, ö¤retmenlerin sahip olmas›
gereken nitelikler flu flekilde s›raland›:

“Teknoloji okuryazar› olmak, etkili ö¤-
renme ortamlar› oluflturmak için ders-
lerinde ö¤retim amaçl› teknoloji kulla-
n›m› becerisine sahip olma, ö¤rencile-
rini teknoloji kullanmaya yöneltme,
ö¤rencileri etkili ve çoklu de¤erlendir-
me için teknolojiyi kullanma, mesleki
geliflim ve yaflam boyu ö¤renme için
teknoloji kaynaklar›ndan yararlanma,
ö¤rencilerine teknoloji kullan›m›na
iliflkin yasal ve etik uygulamalar› ö¤ret-
me ve model olma.”

Yunusemre Kampusü Migros
yan›nda gerçeklefltirilen Avea
‘Üniversiteleraras› Playstation
Turnuvas›’ 9 Haziran tarihine
kadar devam edecek. ‹lki bu se-
ne yap›lan bu turnuvan›n önü-
müzdeki senelerde geleneksel
hale getirilmesi planlan›yor. ‹lk
etab› 10 üniversitede yap›lacak
olan turnuvaya Avea stand›n›n
kuruldu¤u okulun ö¤rencisi olan
ve 100 kontör, 250 kontör ya da
1 adet Avea hatt› alanlar ön ele-
meye kat›labilecek. 

‘Öğretmen
teknoloji
okuryazarı olmalı’

Playstation heyecan›
devam ediyor

Özel Ça¤dafl ‹lkö¤retim Okulu
ö¤rencileri, y›l sonu etkinlikle-
rini 4 May›s günü Sinema Ana-
dolu’da sundu. Ana s›n›f› ile il-
kö¤retim ö¤rencilerinin iki ayr›
gösteri olarak sergiledi¤i etkin-
likte bale, fliir, dans, tiyatro ve
piyano dinletisi yer ald›. 

Öğretim yılına 
sahnede veda 



Okuma Köşesi
kültür - sanat

Anadolu
Haber

5Sayfa Editörü:
Arafl. G

ör.  
Ça¤dafl CEYH

AN

Ahmet CEMAL

TATİLE  GİRMEYEN
UĞRAŞ :  OKUMAK

Evet, hemen tüm u¤rafllar›n bir tatili
vard›r. Ama tatili olmayan, tatile gir-
memesi gereken tek u¤rafl, okuma u¤-
rafl›d›r, çünkü okuma u¤rafl›na ara
vermek, düflünmeye ara vermeye ça-
l›flmak gibidir, yani, anlams›z ve bir
ölçüde de olanaks›zd›r.
Bu süreklilikten elbette okumay› göz-
ler kanlan›ncaya, insan›n beyni iyice
yorgunluk iflaretleri verinceye kadar
okumakta direnmeyi kast etmiyo-
rum. Böyle durumlarda okumaya da
ara verilir. Hatta verilmelidir de. Oku-
man›n tatile girmemesi gerekti¤inde
belirtmek istedi¤im nokta flu: Düflün-
me nas›l beynin mekanik ve durdu-
rulmas› olanaks›z bir etkinli¤i ise,
okuma u¤rafl›n›n da böyle bir etkinli-
¤e dönüfltürülmesi zorunlulu¤u.
Gerçek anlamda okurluk, zaten böyle
bir dönüfltürme eylemiyle birlikte
bafllayan bir durumdur.
Okurlar için, baflka deyiflle, okumay›
insan›n yemek ve içmek gibi do¤al ge-
reksinimleri kadar karfl›lanmamas›
düflünülemeyecek bir gereksinime
dönüfltürebilmifl olanlar için okuma-
n›n d›fl›ndaki u¤rafllarda bafllat›lan ta-
tiller, okuma eyleminin alt›n zaman-
lar›d›r. Günlük kofluflturmalar›n y›p-
rat›c›l›¤› nedeniyle yeterince el at›la-
mam›fl, ama bir türlü ak›llardan ve
gözlerden de ›rak k›l›namam›fl kitap-
lar için çanlar, normal tatillerle birlik-
te çalmaya bafllar.
Dinlenmek sözcü¤üne ço¤unlukla
yanl›fl tan›nan anlam, öyle san›yorum
ki dinlenme zamanlar›n› okuma ama-
c›yla yeterince de¤erlendiremememi-
zin nedenlerinden birini oluflturuyor.
Dinlenmek, hiçbir fley yapmamak ve-
ya düflünmemek de¤ildir; gerçek an-
lamda dinlenmek, baz› alanlarda sü-
rüp giden al›fl›lagelmifl temponun y›p-
rat›c›l›¤›na bir süre için de¤iflik etkin-
liklerle karfl› koymakt›r; böyle bir de-
¤ifliklik için, kitaplar›n tükenmez zen-
ginlikteki dünyas›ndan daha bereketli
bir kaynak, daha genifl ve renkli bir
yelpaze düflünülebilir mi?
T›pk› “dinlenmek” gibi, “tatil kitapla-
r›” da kan›mca asl›nda bofluna kulla-
n›lan bir söylem. Örne¤in yaz tatilleri
için düflünülmesi gereken kitaplar,
hangileridir? Serinletici kitaplar var
m›d›r? Ya da içine atlay›p yüzebildi¤i-
miz, günefllenmemize de yard›mc›
olabilecek kitaplar?
Zaman›m›za egemen olmak isteyen
tüketim ideolojileri, insanlar› derin
düflünmekten al›koymak için elinden
geleni ard›na koymuyor. Asl›nda “tatil
kitaplar›” söylemi de bir tüketim ide-
olojisi arac›ndan baflka bir fley de¤il:
Tatillerde öyle kitaplar okuyun ki, sizi
fazla yormadan tüketiliversin; okur-
ken yapt›¤›n›z tek ifl, sayfalar› çevir-
mek olsun. Son sayfan›n ard›ndan ka-
fan›z  ne kadar boflal›rsa, sizi tüketi-
me itenlerin kasalar›n›n dolma olas›l›-
¤› da o ölçüde artar! 

Sergiledi¤i oyunlarla tiyatrosever-
lerin büyük be¤enisini kazanan
Anadolu Üniversitesi Tiyatrosu Ti-
yatro Anadolu, 2005-2006 sezonu-
nu kapad›.  

Sezonu de¤erlendiren, Devlet Kon-
servatuvar›  Ö¤retim Görevlisi ve
Tiyatro Anadolu Genel Sanat Yö-
netmeni Gökhan Soylu, H›rs›z adl›
oyunun büyük ilgi görmesi nede-
niyle bu sezon  geçen sezonlara
oranla daha az oyun oynad›klar›n›
söyledi. 

Bu sezon oynad›klar› di¤er bir
oyun olan Yang›n Yerinde Orkide-
ler adl› oyunun da tiyatroseverler
taraf›ndan oldukça be¤enildi¤ini
vurgulayan Soylu, tüm sezon bo-
yunca koltuklar›n bofl kalmad›¤›n›
ve yaklafl›k  25 bin izleyiciyle bulufl-
tuklar›n› belirtti

Gelecek sezon için çal›flmalara flim-
diden bafllad›klar›n› ifade eden

Gökhan  Soylu, H›rs›z ve Yang›n
Yerinde Orkideler isimli oyunlar›n
yan› s›ra yönetmenli¤ini fiakir Gür-
zumar'›n yapaca¤› “Kad›nlar da Sa-
vafl› Yitirdi” adl› yeni bir oyun daha
sergileyeceklerini kaydetti. Tiyatro

Anadolu geçti¤imiz günlerde de
15’inci ‹stanbul Tiyatro Festivaline
ve 4’üncü Uluslararas› Tiyatro
Olimpiyatlar›’na kat›larak “Yang›n
Yerinde Orkideler” isimli oyunu
sergilemiflti. 

Kay›han TURGUTO⁄LU

Tiyatro Anadolu’nun sergiledi¤i oyunlardan biri de H›rs›z oldu.

Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel Bölümü ö¤rencileri,
29 May›s günü Migros ya-
n›nda, “Yüzleflme” adl› bir
oyun sergiledi. Ö¤rencilerin
yo¤un ilgi gösterdi¤i ve Rek-
tör Prof. Dr. Fevzi Sürme-
li’nin de izledi¤i oyunda, ile-
tiflimsizlik ve postmoder-

nizm temalar› vurguland›.
Bireylerin içerisinde bulun-
duklar› geleneklerden d›flar›
ç›kamay›p, farkl› maskelere
bürünmesini elefltiren oyun,
korkular›yla yüzleflemeyen,
birebir iletiflim kuramayan,
kolayc›, pasifize edilmifl ey-
lemsiz ça¤›n eylemsiz insan-
lar›n› ön plana ç›karan me-
sajlar› ile dikkat çekti.

GSF’den ‘Yüzleşme’
Kenan BUTAKIN

Alman kültürünün ülkemizde tan›t›m›na
yönelik düzenlenen ‘Almanya’dan K›sa
Filmler’ 30 May›s günü Sinema Anadolu’
da sinemaseverlerle bulufltu.

Alman Goethe Enstitüsü’nün 18. Uluslar-
aras› ‹stanbul K›sa Film Festivali’nde gös-
terilen ve 27 filmden oluflan “K›sa ve ‹yi”
bafll›kl› k›sa film program› 30 May›s günü
Sinema Anadolu’da izleyici ile bulufltu.

Alman kültürünün ülkemizde tan›t›m›na
yönelik düzenlenen program 13 ayr› kent-
te, 16 merkezde sergileniyor. Gösterime
sunulan 27 k›sa film 4 konu bafll›¤› alt›nda
toplan›yor. ‘Sen ve Ben’ aflk temas›n› ele
alan 5 k›sa film,‘Yak›n ve Uzak’ belgesel ile
kurmaca film aras›ndaki geleneksel s›n›r-
lar› ele al›yor. Farkl› kuflaklar›n yaflad›kla-
r› zorluklar› ve mutluluklar›n› ele alan
‘Yafll› ve Genç ‘ bölümü 7 filmden oluflu-
yor. ‘Kaçmak ve Kalmak ‘ ise Almanya’ da-
ki yaflam›n olumsuz yönlerini anlatan 7
filmden meydana geliyor. ‹stanbul Goethe
Enstitüsü Müdürü Claudia Hahn-Raabe
insanlar›n Almanya’ y› bildiklerini ancak
Alman kültürünü tan›mad›klar›n› belirte-
rek “K›sa ve ‹yi bafll›kl› k›sa film program›-
n› sunmaktaki amac›m›z  Alman kültür
ürünlerini tan›tmakt›r"  dedi.

Alman kısa filmleri
Sinema Anadolu’da
Nuran ‹LTER

Devlet Konservatuvar› Tiyatro Bölümü ö¤-
rencisi Fulden Dizbay, ünlü ‹talyan yazar
Dario Fo’nun “Ak›l Hastanesindeki Bir Fa-
hifle Hakk›nda” adl› oyununu 1 Haziran gü-
nü Uygulama Sahnesi’nde sergiledi. Fulden
Dizbay, bir flizofrenin sevgisizlik, güvensiz-
lik, mekan iliflkileri ve iletiflimsizli¤ini anla-
tan tek kiflilik oyunda, ortaya koydu¤u per-
formans büyük be¤eni toplad›.

Tek kiflilik Dario Fo

Berk ÜTKÜ

Oyunlar› büyük ilgi gören Tiyatro Anadolu, yeni sezonun haz›rl›klar›na bafllad›

Bir sezonda 25 bin seyirci
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Güzel Sanatlar Fakültesi ö¤rencile-
ri, 2005-2006 e¤itim ö¤retim y›l›nda
kat›ld›klar› uluslararas› ve ulusal ya-
r›flmalarda heykelden resime kadar
pek çok alanda ödü-
l ald›lar.

Ülkemizdeki kaçak ve sahte ürünle-
rin önüne geçmek amac›yla olufltu-
rulan Marka Koruma Grubu’nun
düzenledi¤i Ö¤renciler Aras› Afifl Ya-
r›flmas›’nda verilen tüm ödüllere
üniversitemiz ö¤rencileri lay›k gö-
rüldü.  Türkiye’de faaliyet gösteren
300’e yak›n yabanc› firma ile 30 yer-
li markay› temsil eden ulusal ve ulus-
lararas› 13 lider firman›n düzenledi-
¤i yar›flmaya ülkemizden birçok gü-
zel sanatlar fakültesi ö¤rencisi  kat›l-
d›.  26 May›s Cuma günü yap›lan afifl
yar›flmas› de¤erlendirmesinde, Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölü-
mü ö¤rencilerinden Nagehan Tekin
birinci, Ebuseleme Gülen ikinci,
Emre Ç›ld›r 3’üncü ve  Talha Mesut
Uzan da 4’üncü oldu.

‹SPANYA’DAN ÖDÜL

GSF ö¤rencilerinin kat›ld›¤› di¤er
bir yar›flma ise ‹spanya’da gerçekle-
flen ‘Uluslararas› Tafl Heykel Yar›fl-
mas›’ oldu. 17-22 May›s günlerinde
yap›lan ve dünyan›n birçok ülkesin-
den ö¤rencilerin kat›ld›¤› yar›flmada,
ö¤rencilerimiz dört ödül birden ka-

zand›.  Heykel bölümünden Soner
Özdemir’in ikinci s›ray› ald›¤› yar›fl-
mada, Ceylan Asl›han Öztürk 1.
Mansiyon,  Derya Karakurt 7. Man-
siyon ve Kadir Tavas da sergileme
ödüllerine lay›k görüldü.

DÖRTTE DÖRT

Heykel Bölümü ö¤rencilerinden
Ceylan Asl›han Öztürk, bu y›l kat›ld›-
¤› dört yar›flmadan da ödülle döndü.
Bilkent Üniversitesi’nin düzenledi¤i
“DNA MODEL‹”  ve Turgut Pura
Vakf›  heykel yar›flmalar›nda birinci

olan Öztürk, ‹spanya Uluslararas›
Tafl Heykel Yar›flmas›nda birinci
mansiyon ve Çukurova Üniversitesi
Heykel Yar›flmas›’nda da sergileme
ödülü elde etti.

‹K‹ B‹R‹NC‹L‹K

Yine heykel bölümü ö¤rencilerinden
Gülflah Karl›ta¤, kat›ld›¤› iki yar›fl-
mada da ilk s›ray› alarak büyük bir
baflar› gösterdi. Genç sanatç›, Tur-
gut Pura Vakf› ve Ticaret Odas›’n›n
düzenledi¤i heykel yar›flmalar›nda

birincilik ödülüne lay›k görüldü. 

RH+ Dergisi’nin düzenledi¤i “2006
Y›l›n›n Genç Sanatç›lar›” yar›flma-
s›nda Final Sanatç› seçilen Resim
Bölümü ö¤rencilerinden Ahmet Sa-
r›, Çukurova Üniversitesi Resim Ya-
r›flmas›’nda da mansiyon ödülünü
kazand›.

F‹LMDE DE B‹R‹NC‹L‹K 

GSF ö¤rencileri kat›ld›klar› k›sa film
yar›flmalar›nda da üniversitemizi
baflar›yla temsil etti. Çizgi Film-Ani-
masyon Bölümü ö¤rencisi Lokman
Do¤mu, Deniz Temiz Turmepa Der-
ne¤i, Reklamc›lar Derne¤i ve Bilgi
Üniversitesi’nin ortaklafla düzenledi-
¤i “Denizler Olmasayd› Ne Olurdu?”
temal› film yar›flmas›nda birincilik
ödülünün sahibi oldu. 

SERG‹LEME ÖDÜLÜ

Heykel Bölümü ö¤rencisi Arif Çek-
deri bu y›l kat›ld›¤› yar›flmalarda, üç
sergileme ve bir mansiyon ödülüne
lay›k görüldü. Çekderi, Turgut Pura
Vakf› Heykel Yar›flmas›nda mansi-
yon, Çukurova Üniversitesi, Alt›n
Testi ve ODTÜ 52. Y›l Heykel Yar›fl-
malar›nda ise sergileme ödüllerinin
sahibi oldu. Bask› Sanatlar› Bölümü
ö¤rencisi Erdal Çetin ve Bar›fl Akçal
ile Seramik Bölümü’nden Gözde Öz-
bay ve Gülçin Akbafl ödül kazanan
di¤er ö¤renciler oldu.

GSF öğrencileri ödülleri topladı
Ö¤retim y›l› boyunca ulusal ve uluslararas› yar›flmalarda bir çok ödül ald›lar

‹smail ‹LKSELV‹

Ö¤rencilerin sadece kat›l›m›n›n ye-
terli oldu¤u bu derste baflar› notunun
kat›ld›¤› etkinlik say›s›na ba¤l› olaca-
¤›n›n alt›n› çizen Prof. Dr. Barkana,
bir dönem boyunca örne¤in 14 etkin-
li¤e kat›lan bir ö¤rencinin AA, 11 et-
kinlikte BB,  8 etkinli¤e kat›lmas› du-
rumunda da  CC ile dersten geçebile-
ce¤ini bildirdi. Prof. Dr. Barkana, ö¤-
rencilerin etkinliklere kat›l›m›n› ta-
kip edebilmek için önümüzdeki ö¤re-
tim y›l›ndan itibaren kimlik kartlar›-
n›n yeniden düzenlenece¤ini ifade et-
ti. Prof. Dr. Atila Barkana ders kapsa-
m›na giren ve puan de¤eri kazanan
etkinlikler hakk›nda flu  bilgileri ver-
di: 

“Bu etkinlikler aras›nda, spor, sine-
ma, tiyatro, konser, bilimsel toplant›,
seminer gibi etkinliklere faal olarak
veya izleyici olarak kat›lmak. Kültür
gezilerine, sanatsal gezilere, sanatsal
atölye çal›flmalar›na, üniversitemiz
Psikolojik Dan›flmanl›k ve Rehberlik
Merkezi seminerlerine ve çevreci fa-
aliyetlere kat›lmak, kulüplerde görev
almak ve ö¤renci temsilcili¤i yap-
mak”

ÖZGÜVENLER‹ ARTACAK

Programlara konulan bir di¤er ders
olan Topluma Hizmet Uygulamas›
dersi hakk›nda da bilgiler veren Prof.
Dr. Barkana, bu dersin özellikle üst
s›n›f ö¤rencileri için seçmeli dersler

grubu içinde yer alaca¤›n› ve tama-
men bir uygulama dersi oldu¤unu
kaydetti. 

Yeni derslerin önümüzdeki ö¤retim
y›l›nda güz ve bahar dönemlerinde
ders programlar›nda yerini alaca¤›n›
ifade eden Prof. Dr. Barkana, ö¤re-
tim elemanlar›n›n ve ö¤rencilerin
önerdikleri toplumsal katk› projeleri-
nin de¤erlendirilip, kay›tlardan önce
her dönem bafl›nda ilan edilece¤ini
söyledi.  

Ö¤rencilerin ilgi duyduklar› projele-
re kontenjan dahilinde kay›t yapt›-
rabileceklerini aç›klayan Prof. Dr.
Atila Barkana, ö¤rencilerin bir dö-
nem boyunca yapt›¤› çal›flmalar›,
projelerin özelli¤ine göre belgelen-
direceklerini ve yazacaklar› bir ra-
porla dersin ö¤retim eleman›na su-
nacaklar›n› kaydetti. Baflar› notu-
nun dersin ö¤retim üyesi taraf›ndan
ö¤rencinin çal›flmalar› ve raporu
dikkate al›narak belirlenece¤inin al-
t›n› çizen Prof. Dr. Barkana, bu der-
sin amac›n›n, ö¤rencilerimizin top-
lumsal alanlarda, ister e¤itim gör-
dükleri alanda, isterse de alanlar›
d›fl›nda sahip olduklar› becerilerini
kullanarak topluma katk›da bulun-
malar›n› sa¤lamak, hayata at›lmala-
r›nda kendilerine deneyim kazan-
d›rmak ve kendilerine olan özgü-
venlerini art›rmak oldu¤unu sözle-
rine ekledi. 

Erdal Çetin, Bar›fl Akçal, Gözde Özbay ve Gülçin Akbafl ö¤retim y›l› içinde
ödüle imza atan GSF ö¤rencilerinden birkaç›.

Bu dersler çok keyifli geçecek

Anadolu Üniversitesi ö¤rencile-
rinin ald›¤› ödüllere bir tane de
Devlet Konservatuvar› ö¤rencisi
Özer Öndefl ekledi. Opera Bölü-
mü dördüncü s›n›f›nda ö¤renimi-
ne devam eden Özer Öndefl, Pro-
fesyonel Ses Derne¤i taraf›ndan
düzenlenen 4. Genç Ses Yar›flma-
s›nda Artistik Baflar› ödülüne la-
y›k görüldü.  Yar›flma 29 May›s’ta
Ankara Muhsin Ertu¤rul Tiyatro
Sahnesi’nde düzenlendi. Opera
Bölümü Ö¤retim Görevlisi Esra
Poyrazo¤lu’nun piyanoyla efllik
etti¤i Özer Öndefl,  Çaykovski’nin
Eugene Onegin Operas›ndan
Lenski’nin Aryas› Kuda Kuda ad-
l› eseriyle Artistik Baflar› ödülü
ald›.

Müzik kalitesi ve sahnedeki du-
rufluyla dikkat çeken Öndefl, ara-
lar›nda Ankara Operas› Genel
Müdürü Meriç Sümen Kanan,
Devlet Opera ve Balesi Bafl Reji-
sörü Gülçin Çeliktafl, Devlet Ope-
ra ve Balesi Orkestra fiefi Sunay
Maratou, Devlet Opera ve Balesi
Sanatç›s› Eralp K›y›c›, Hacettepe

Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Mus-
tafa Yurdakul ve Bilkent Üniver-
sitesi Ö¤retim Üyesi Pekin K›r-
g›z’›n da yer ald›¤› jürinin büyük
be¤enisini kazand›.

Özer Öndefl, ald›¤› ödülün kendi-
si için büyük bir gurur kayna¤›
oldu¤unu belirterek, Anadolu
Üniversitesi Devlet Konservatu-
var› Opera Bölümü’ne bu tarz bir
yar›flmada ilk defa ödül kazan-
d›rm›fl olmas›n›n da kendisi için
ayr› bir önem tafl›d›¤›n› söyledi.

‹smail ‹LKSELV‹

Özer’e Artistik 
Başarı Ödülü

Özer Öndefl
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IZAnadolu Üniversitesi Bayan
Voleybol Tak›m› oyuncusu
Merve Atefl’in h›zl› yükselifli
devam ediyor. Geçen y›l üni-
versitemiz A tak›m›nda yer al-
maya bafllayan Merve, baflar›-
l› performans› sonucu Y›ld›z
Milli Tak›m› kadrosuna seçil-
di. Bu y›l da ç›k›fl›n› sürdüren
Merve, A tak›m›n›n vazgeçil-
mez oyuncular›ndan biri
olurken ayn› zamanda genç
milli tak›m kadrosuna dahil
edilerek zirve yürüyüflünü de-
vam ettirdi. Merve genç milli
tak›m kadrosu içine üç büyük
flehir d›fl›ndan seçilen tek vo-
leybolcu olmay› baflard›. 

Yükseliflinden çok memnun
oldu¤unu ifade eden Merve
Atefl “‹lerde daha iyi olaca¤›m.
Emekleye emekleye yürüyece-
¤im. Hedefim A Milli tak›ma yüksel-
mek” diye konufltu. 1990 Eskiflehir

do¤umlu olan Merve Atefl, DS‹
Bentspor’da bafllad›¤› voleybol haya-
t›n› iki y›ld›r Anadolu Üniversitesi

formas› alt›nda sürdürüyor. Boyu
1.82, kilosu 64 olan Merve’nin s›çra-
ma yüksekli¤i de 3,02 m. 

Spor yaflam›nda ailesinin
kendisine büyük destek ver-
di¤ini belirten baflar›l› voley-
bolcu babas›n›n,  “Yetene¤i-
nin fark›nda ol” diyerek ken-
disini motive etti¤ini söyledi.
Merve, 23-28 may›s günlerin-
de Ankara’da düzenlenen Av-
rupa Gençler fiampiyonas›
Grup Elemeleri’nde gençler
düzeyinde ilk kez ay-y›ld›zl›
formay› giydi. Merve, bu y›l
Anadolu Üniversitesi A Tak›-
m›’nda oynamas›n›n  kendi-
sine çok büyük bir deneyim
kazand›rd›¤›n› söyledi. 

Merve, Anadolu Üniversitesi
Bayan Voleybol Tak›m› ola-
rak iyi bir sezon geçirmeleri-
ne karfl›n final grubunda ifl-
lerin istedikleri gibi iyi git-
medi¤ini ve 1. Lige ç›kma

flans›n› önümüzdeki y›la b›rakt›k-
lar›n› söyledi. 

Anadolu Üniversitesi Futbol Tak›m›
formas›n› baflar›yla giyen Baflar De-
miröz, mezuniyeti nedeniyle tak›m-
dan ayr›ld›. Bu y›l mezun olaca¤›n›
hat›rlatan Baflar, Eskiflehir’de kalma-
y› düflünmedi¤ini söyledi. Baflar›l›
futbolcu, profesyonel tak›mlardan
teklifler almas›na karfl›n, mesle¤i ile
futbol aras›nda karar vermekte zor-
land›¤›n› söyledi.

Baflar,  Adanaspor altyap›s›nda bafl-
lad›¤ futbol maceras›nda  Adanaspor
PAF Tak›m›n›na kadar yükselir.
2001’de Anadolu Üniversitesi Tu-
rizm ve Otel ‹flletmecili¤i Yükseko-
kulu’nu kazanarak Eskiflehir’e gelir.
O y›l futbol oynamayan Baflar,
üniversitemizin geleneksel Spor fiö-
leni karfl›laflmalar›nda TO‹YO for-
mas› giyer. Futbol fiube Sorumlusu
Yard. Doç. Adnan Sevim o y›l TO-
‹YO’dan Baflar ve Kadir’i üniver-
sitemiz Futbol Tak›m› kadrosuna
al›r. Baflar, tak›mdaki ilk y›l›nda 16
gol atar. 2003-04 sezonunda Anado-
lu Üniversitesi’nin Süper Amatör Lig
flampiyonlu¤una att›¤› 15 gol ile
önemli katk›da bulunur. 2004-05 se-
zonunda da rakip fileleri 15 kez ha-
valand›ran Baflar Demiröz, bu sezon
bir ara sakatl›klarla bo¤uflmas›na
karfl›n sezonu 10 gol ile tamamlar.

Mühendislik Mimarl›k Fakül-
tesi ö¤retim üyesi Yard. Doç.
Dr.  Osman Tutal, Masa Tenisi
Atatürk Kupas›’nda birincilik
kürsüsüne ç›karak büyük bir
baflar›ya imza att›.  

Bedensel Engeliler Atatürk Ku-
pas› Masa Tenisi Türkiye fiam-
piyonas› 19-21 May›s günlerin-
de  Bursa’da düzenlendi. Eski-
flehir’i turnuvada  üniversite-
miz MMF ö¤retim üyesi Yard.
Doç. Dr. Osman Tutal temsil
etti. Tutal, tak›m müsabakala-
r›nda Eskiflehir-Ankara karma-
s›yla tak›mlar Türkiye fiampi-
yonlu¤unu elde etti.

Genç milli tak›ma seçilen baflar›l› voleybolcumuz Merve Atefl:

‹lk kez genç milli tak›m formas› giyen Merve’nin hedefi A milli olmak.

Osman Tutal 
kupayla döndü

Türkiye Kulüpleraras› Y›ld›zlar
Ligi Final Müsabakalar›’nda spor-
cumuz Nihal Gümüfl Türkiye flam-
piyonlu¤unu kazand›. 27-28 May›s
günlerinde Konya’da yap›lan flam-
piyonada Nihal Gümüfl s›r›kla
yüksek atlamada 3.00’ m’lik atla-
y›flla Türkiye flampiyonlu¤unu el-
de eden Gümüfl, yüksek atlamada
ise 1.60’l›k derecesiyle 4’üncü s›ra-
y› ald›. 

Atletimiz Sadiye Candüz ise 100
metrede 13.15 ve 200 metrede
26.76’l›k dereceleriyle Türkiye
üçüncülü¤ünü elde etti. 400 met-
reyi 59.87’de koflan Demet Dinç
dördüncü olurken Anadolu Üni-
versitesi tak›m›, toplad›¤› 88.5 pu-
an ile 12 tak›m aras›nda flampiyo-
nay› 9’uncu s›rada tamamlad›.

Soyadı Gümüş
madalyası altın

Başar veda etti

Özel Ça¤dafl ‹lkö¤re-
tim Okulunun gelenek-
sel olarak düzenledi¤i
Ça¤dafl Gençlik Sat-
ranç Turnuvas›’n›n be-
flincisi 22-28 May›s ta-
rihleri aras›nda yap›l-
d›. 

Turnuvaya Eskiflehir’-
deki 43 okuldan 512
ö¤renci kat›ld›. Turnu-
vada miniklerde Ziya
Gökalp ‹.Ö.O.’dan
Mehmet Uysal, küçük-
lerde Özel Ça¤dafl
‹.Ö.O.’dan Efe Kebap-
ç›, Mat FKB Özel Geli-
flim okulundan y›ld›z-
larda Yi¤it Ar›c› ve
gençlerde Umut Kilim-
ci birincili¤i elde etti.

Çağdaş’ta satranç heyecanı sona erdi

‘Hedefim A Milli Takıma yükselmek’
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Ö¤rencilere sorduk: Bu y›l üniversitemizdeki etkinliklere ne oranda kat›ld›n›z?
Etkinliklere kat›lma karfl›l›¤›nda kredi uygulamas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Ö¤rencilerin, ders saatleri içinde üniversi-
temizde düzenlenen bu tür etkinliklere
kat›lmalar› genelde zor oluyordu. Çünkü
ayn› zamanda yap›lan bu faaliyetlere kat›-
lam›yorum. Etkinliklere daha fazla kat›-
l›m beklenebilir, çünkü kat›l›m karfl›l›¤›
ders kredisi uygulamas› itici bir güç.       

Ayfle ALKAN / Edebiyat Fakültesi 

Gözde ÖZBAY / GSF 

Anadolu Üniversitesi’nde kampüste
yap›lan etkinliklere vaktim el verdi¤ince
kat›l›yorum. 2007-2008 y›l›nda uygu-
lanacak etkinlik yönetimi de bence sosyal
faaliyetlere daha çok kat›lma anlam›nda
çok yararl› bir ad›m olabilir.

Vasfi TUNCEL / E¤itim Fakültesi 

Elimden geldi¤ince kat›lmaya çal›flt›m.
Konserler  daha  çok, konferans ve söyle-
flilere kat›ld›m. Çok nitelikli  insanlar›n ge-
tirildi¤ini söyleyebilirim. Bu etkinliklere
kat›lman›n ders kredisi olarak de¤erlendi-
rilmesi bence yerinde bir uygulama olur.
Çünkü kat›l›m bazen çok az oluyor. Ayr›-
ca bunun ö¤rencilerin normal hayat-
lar›n›n bir parças› olmas› gerekti¤ini
düflünüyorum. 

Murat KAYNATMALAR / BESYO

B.E.S.Y.O. dans grubunda bulundu¤um
için benim etkinliklere kat›lmam kolay
oluyor. Bu flenlik ve etkinlikler ö¤rencile-
rin ve üniversite ö¤rencisi olacaklara
okulu sevdirmek ve tan›tmak için gerçek-
ten çok faydal›. Ayr›ca etkinliklere kat›l-
ma oran›nda ders kredisi sa¤layan seç-
meli ders sisteminde ö¤rencilerin sosyal-
leflmeleri aç›s›ndan gerçekten çok yararl›
olaca¤›n› düflünüyorum.

Urku AYKANAT / Hukuk Fakültesi 

Mustafa Eren SAKARYA / ‹BF 

Genellikle okulun etkinliklerine kat›lm›-
yorum. Ama bu uygulaman›n yürürlü¤e
girmesi beni çok sevindirdi. Çünkü in-
sanlar›n teoride de¤il, pratikte ö¤rendi¤i
dersi daha iyi kavrayabilece¤ini düflünü-
yorum. ‹nsan severek bu etkinlere kat›l›r,
kat›l›rken de e¤lenebilir. Bende bundan
sonra etkinliklere kat›lmaya karar ver-
dim.

Neslihan YILANCI / ESYO 

Benim boflta kalan tüm zaman›m› zaten
üniversite çerçevesinde düzenlenen fa-
aliyetler dolduruyor. Ama elbette derse
devams›zl›k gibi birfley söz konusu de¤il.
Her ne kadar ödevleri evde yapmam›z
daha uygun olsa da zorunluluk nedeniy-
le derse kat›l›yorum. Keflke evimde daha
verimli ve rahat çal›flabilseydim.

Gamzenur ÖZS‹N / MMF

Yap›lan etkinlikler bak›m›ndan üniversi-
temizin her konuda takdir gördü¤ü ke-
sin. Fakat etkinliklerden çok, bu etkinlik-
lerine ö¤rencilerin kat›labilme oranlar›
göz önünde tutulursa, özellikle Mühen-
dislik Mimarl›k ö¤rencilerinin bu oran›n
alt›nda kald›¤› görülecektir. Bunun sebe-
bi ise etkinliklerin zaman›n›n 2 vize
yapan birimlere uymamas›.

Sinan YEfi‹LLER / SHMYO

Yap›lan etkinliklerin zamanlamalar› ko-
nusunda bence üniversitemiz yetersiz,
aktiviteler s›nav öncesine denk geldi¤i
için kat›lmam›z mümkün olmuyor. Bu
yüzden  gerçeklefltirilecek olan aktivite-
lerin s›nav sonras›na al›nmas› daha
mant›kl› olur. Yap›lacak olan etkinlikle-
re kat›lma karfl›l›¤›nda kredi kazanma
uygulamas› sosyal geliflime katk›da
bulunur.

Üniversitemizde yap›lan etkinlikler aç›-
s›ndan ben kendi ad›ma bölümümden
dolay› pek fazla kat›lma flans› bulama-
d›m. Üniversitenin sa¤lam›fl oldu¤u bu
olanaklar bence ö¤rencilerin kendisini
gelifltirmesi aç›s›ndan çok faydal› bir
hizmet. Hizmetlere kat›lma karfl›s›nda
yap›lacak olan kredi uygulamas› ö¤ren-
cilerin bu etkinliklere kat›lmas›n› özen-
dirici bir etki yarat›r. 

Ö¤retim y›l› içinde üniversitemizde dü-
zenlenen etkinliklere vakit bulabildi¤im
her zaman kat›ld›m. Etkinliklere kat›lma
karfl›l›¤›nda ders kredisi uygulamas›n›
olumlu karfl›l›yorum. Bu flekilde daha e¤-
lenceli oldu¤unu düflünüyorum ö¤renme-
nin. Ders stresi olmadan e¤lenerek, araflt›-
rarak ö¤reniyorsun. Bunun sonucunda
not alacaksak bana uyar.

Sercan SUNGUL / Konservatuvar


