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? KAMPUSTE NELER VAR?

29 Haziran Cuma

Animasyon İçin Tasarlanmış
Hayali Kentler
Tahsin ÖZGÜR
(Maltepe Üniversitesi)
Atila ÖZER
Yer: İstiklal Cad. Gönül Sk. No:21
Beyoğlu- İstanbul
Saat: 18:30
Katılımcılar için saat 12:00’ de Rektörlük

önünden araç kalkacaktır.

Anadolu Üniversitesi

Kent Rehberi ‘Mıgratıon’

Güzel Sanatlar Fakültesi
Yıl Sonu Öğrenci Sergisi
Yer: Güzel Sanatlar Fakültesi
Saat: 09:00 - 17:00
Sergi 13 Temmuz tarihine kadar

gezilebilir.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi

Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Yıl Sonu Öğrenci Sergisi
Yer: Endüstriyel Sanatlar
Yüksekokulu
Saat: 09:00 - 17:00
Sergi 18 Temmuz tarihine kadar

gezilebilir.

Endüstriyel Sanatlar

Yüksekokllu

Sergi

2 Temmuz Pazartesi

Nasreddin Hoca Karikatürleri
Sergisi
Yer: Eğitim Karikatürleri Müzesi
Saat: 09:00 - 17:00
Sergi 15 Eylül tarihine kadar

gezilebilir.

Karikatür Sanatını Araştırma ve

Uygulama Merkezi

Sergi

Anadolu Üniversitesi,
mezunlarını görkemli
bir törenle uğurladı.

Malabar
Anadolu’da
� Turne için Eskişehir’e gelen
ünlü Fransız sirki Malabar
üyeleri, Devlet Konservatuvarı
öğrencileriyle bir atölye çalış-
ması gerçekleştirdi. 3’TE

THY seferleri
başladı
� Türk Hava Yolları’nın Eski-
şehir-İstanbul arasında uygula-
maya koyduğu seferler 21 Ha-
ziran günü başladı. 3’TE

Rektör Prof. Dr. Sürmeli: Kılavuzunuz, büyük önder atatürk’ün ilke ve devrimleri olsun. 4. SAYFADA

Mezunlara
kokteylli veda
� Fakülte ve yüksekokulların
mezuniyet töreni öncesi düzen-
lediği çeşitli etkinlikler mezunla-
rı, aileleri ve öğretim elemanlanı
bir araya getirdi. 2’DE

YYoolluunnuuzz 
aaççııkk oollssuunn!!
YYoolluunnuuzz 
aaççııkk oollssuunn!!
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Sporcuların veda buluşması Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu, 2006-2007 mezunları, ailelerini ve öğretim ele-

manlarını  yüksekokulda buluşturdu.

Çiğbörek partisi  İletişim Bilimleri Fakültesi’nin, Çiğ Bö-

rek Partisi adı altında düzenlediği törende mezunlar, aileler

ve öğretim elemanları bir araya geldi. Törende, bölümlerini

birincilikle bitiren öğrencilere de birer sertifika verildi.  

Peksimet partisi Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu,

mezunlarını peksimet partisi ile uğurladı. 24 Haziran günü

düzenlenen etkinlikte mezunların aileleri de yüksekokulu ta-

nıma ve öğrencilerin çalışmalarını görme olanağı buldu. 
Edebiyatçılara uğurlama  Edebiyat Fakültesi, dü-

zenlediği kokteyl ile Anadolu Üniversitesi 2006–2007 öğre-

tim yılı mezunlarını uğurladı. 

Kokteylde buluştular Eskişehir Meslek Yüksek Okulu

mezunları, iki yıllık eğitimlerinin ardından düzenlenen kokteyl

ile okullarına veda etti. 24 Haziran günü Eskişehir Meslek Yük-

sekokulu’nda gerçekleşen kokteyle mezunların aileleri ile öğ-

retim elemanları da katıldı. 

Tanışma toplantısı Açıköğretim Fakültesi tarafından dü-

zenlenen ve Anadolu Üniversitesi  İktisat, İşletme ve Açıköğretim

Fakülteleri mezunlarını bir araya getiren tanışma toplantısı 23

Haziran günü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’nin de katıldığı toplantıda mezun-

lar, istek ve önerilerini dile getirme fırsatı buldu.

Veda gününe büyük ilgi  Mühendislik Mimarlık

Fakültesi’nin mezunlar ve aileleri için gerçekleştirdiği buluş-

ma büyük ilgi gördü. Fakültenin tanıtıldığı sunumun ardın-

dan etkinlik çiğbörek servisiyle devam etti. 

Pilav günü Eğitim Fakültesi’nin geleneksel pilav günü;

mezunları, aileleri ve öğretim elemanlarını bir kez daha buluş-

turdu. 23 Haziran günü fakülte bahçesinde gerçekleşen ve Rek-

tör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’nin de katıldığı etkinlikte eski öğrenci-

ler arkadaşları ve hocalarıyla bir araya gelerek hasret giderdi. 

Tanıdık yüzler bir arada  Devlet Konservatuvarı’nın

mezunları için düzenlediği kokteyl Ahmet Uğurlu, Gülgün

Kutlu, Ergin Orbey, Erol Keskin ve Levent Üzümcü gibi ti-

yatro dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. 

� Fakülte ve yüksekokullar, mezuniyet töreni öncesinde
düzenledikleri çeşitli etkinliklerle öğrencilerini uğurladı.
23 ve 24 Haziran günlerinde gerçekleşen kokteyl ya da
parti şeklindeki etkinliklere öğrencilerin aileleri de
katılarak çocuklarının eğitim gördükleri birimleri yakın-
dan görme ve öğretim elemanlarıyla tanışma fırsatı buldu.
Bazı birimlerin etkinliklerinde eski mezunlar da yer aldı.

Mezunlar için veda
kokteyli  Turizm ve O-

tel İşletmeciliği Yüksek

Okulu, mezun öğrencileri

düzenlediği kokteyl ile

uğurladı. İlk kez gerçek-

leşen etkinlikte, mezun

öğrenciler, öğretim ele-

manları ve öğrenci velileri bir araya gelirken, aileler

çocuklarının eğitim gördüğü ortamı tanıma fırsatı buldu. 

Kokteylli, çiğbörekli veda partileri...
H A B E R
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SEV�L KÖSE 
� Türk Hava Yolları (THY)’nın Eskişe-
hir-İstanbul arasında uygulamaya
koyduğu seferler, 21 Haziran günü
başladı. İkieylül Kampusü’nde bulu-
nan Anadolu Üniversitesi  Havaala-
nı’na 22:40’da inen THY uçağı Rektör
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Eskişehir Vali-
si Kadir Çalışıcı ve Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyü-
kerşen tarafından karşılandı. Maliye
Bakanı Kemal Unakıtan ile THY Yö-
netim Kurulu Başkanı Candan Karlı-
tekin de uçağın  yolcuları arasınday-
dı.

Hiçbir kurumdan yardım almadık

Seferlerin başlaması dolayısıyla dü-
zenlenen kokteyle Eskişehir milletve-
killeri, THY yetkilileri, işadamları, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve
basın mensupları katıldı. Kokteylde
bir konuşma yapan Candan Karlıte-
kin, Eskişehir gibi sosyo-ekonomik
açıdan büyük bir kente karşı THY ola-
rak kayıtsız kalamadıklarını söyledi.
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ise, üni-
versite olarak 20 yıldır havacılık ala-
nında Eskişehir’e değer katmaya çalı-

şan bir kurumun fertleri olduklarını ve
en büyük arzularının seferlerin de-
vamlılığını sağlamak olduğunu kay-
detti. Sanayileşen, kültür, sanat ve bi-
lim sahibi bir kentin en büyük prestiji-
nin havayolu ulaşımına sahip olması
olduğunu belirten Prof. Dr. Sürmeli,
tesislerin hazırlanması ve sunulmasın-
da hiçbir kurumdan yardım almadan
sadece Anadolu Üniversitesi’nin ola-
naklarını kullandıklarını vurguladı. Se-
ferlerin bir gün ya da bir gecede kal-
masını istemediklerini dile getiren
Prof. Dr. Sürmeli, Eskişehir’in uluslar-
arası bir düzeye ve zirveye çıkabilmesi
için uçuşların devamlılığının önemli
olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.
Dr. Yılmaz Büyükerşen de seferlerin
sürekli olmasını arzu ettiklerini belirte-
rek, pistin uzatılmasının ve genişletil-
mesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat
çekti. Eskişehir’in kargo havaalanı ola-
rak kullanılma projesi bulunduğunu
anlatan Prof. Dr. Büyükerşen, bu du-
rumun Eskişehir’e büyük ekonomik
katkılarının olacağını söyledi.

Eskişehir’in sosyal, ekonomik vekül-
türel gelişiminde havacılığın önemli ol-

duğunu vurgulayan Vali Kadir Çalışıcı,
Eskişehir-İstanbul arasında başlayan
seferlerin kentin dünyaya açılan
önemli bir merkez olabilmesi için bü-
yük bir fırsat olduğunu belirtti. Eskişe-
hir’in havacılığın merkezi olduğunun
altını çizen Çalışıcı, sivil havacılık eğiti-
mi veren bir kente uçak inmemesinin
önemli bir eksiklik olduğunu kaydetti.

Seferlerin sürmesini istiyoruz

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ise
seferlerin devamlı olmasını umut et-
tiklerini söyledi. Anadolu Üniversite-
si’nin havacılık alanında katkılarının
büyük olduğunu belirten Unakıtan,
pistin uzatılması konusunda görüş-
meler yapılacağını ifade etti. Ayrıca Es-
kişehir’i kargo merkezi yapma projele-
rinin olduğunu söyleyen Unakıtan,
THY ile çalışmalarından iyi sonuç alın-
ması durumunda projenin uygulama-
ya konulacağını açıkladı. 

THY seferleri; salı, perşembe ve pa-
zar günleri İstanbul’dan Eskişehir’e
23.25’te, pazartesi, çarşamba ve cu-
ma günleri ise Eskişehir’den İstan-
bul’a saat 05.25’te yapılacak uçuş-
lar ile devam edecek.

THY Eskişehir-İstanbul 
arası seferler başladı

Malabar’dan atölye çalışması
NURAN �LTER
� Fransız Malabar Akrobasi Grubu, 14
Haziran günü Devlet Konservatuvarı
Sahne Sanatları Bölümü öğrencileriyle
bir atölye çalışma gerçekleştirerek, gös-
terilere hazırlanma aşamasındaki de-
neyimlerini paylaştı. Devlet Konserva-
tuvarı Dans Gösteri Salonu’nda öğren-
cilerle buluşan akrobasi grubu, iki grup-
tan oluşan öğrencilerden ilk gruba jon-
glörlük, ikinci gruba ise bedensel aktivi-
teleri içeren atölye çalışmaları yaptırdı.

Grup üyelerinden Sylvester Jamet,
“Malabar Gösteri Grubu”nun trapezci,
jonglör ve akrobatlardan oluşan bir
sirk grubu olduğunu belirterek Türki-
ye’ye turne için geldiklerini söyledi. Es-
kişehir’i ve Anadolu Üniversitesi’ni
çok beğendiklerini ifade eden Jamet,
öğrencilerle çalışma yapmalarındaki
amacın çalışmaları konusunda bilgi
vermek, öğrencileri gösteriye adapte
etmek ve çalışma prensipleriyle ilgili
bilgi vermek olduğunu söyledi. 

BURCU DURMUŞOĞLU 
� İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim
üyesi Yard. Doç. Dr. Rüçhan Gök-
dağ, uyuşturucu bağımlısı kişilerin,
bu durumlarını yasal olmaması ne-
deniyle gizli tuttuklarını söyledi. 

26 Haziran Uyuşturucuyla Müca-
dele Günü dolayısıyla görüşlerini
açıklayan Gökdağ, bağımlı yoğunlu-
ğunun 15-24 yaş arasında toplandı-
ğını ve erkeklerin çoğunlukta oldu-
ğunu kaydetti. Gökdağ, tedavi süre-
cinde psiko-sosyal yaklaşımlar ve
ilaç tedavisinin yoğunluk kazandığı-
nı ifade etti. 

Tedavi sürmeli

Tüm psiko-sosyal tedavi yön-
temlerinin sonuca ulaşabilmesi
için ilaç tedavisinin de devam et-
mesi gerektiğine dikkat çeken
Rüçhan Gökdağ; “Psiko-sosyal yak-
laşımlar arasında kısa girişimler
ve motivasyon ka-
zandırıcı yaklaşım-
lar var. Kullanılan
modeller arasında
davranışçı tedavi en
yaygın olanı. Olum-
suz ve değiş-
tirilmesi is-
tenilen
davranış
yok edi-
lerek
olumlu davranışlar kazandırılma-
ya çalışılıyor. Uyuşturucu madde-
nin kontrolü de esas alınıyor.
Uyuşturucu kullanımı bir dürtüyle
ortaya çıktığı için özellikle dürtü
kontrolüne yöneliniyor ve de sos-
yal kontrol yapmaya çalışılıyor.
Sosyal kontrol de aile, iş ve evlilik
çemberini içine alıyor” dedi. 

Aileden gizlenmemeli

Anadolu Üniversitesi Hastane-
si’nden Dr. Sıdıka Oksay ise uyuş-
turucuya başlamada kişisel ve top-
lumsal etmenlerin bulunduğunu
söyledi. Madde bağımlılığından
kurtulma  konusunda desteğin çok
önemli olduğunu ifade eden Ok-
say, sorunun aileden gizlenmeme-
si gerektiğini vurguladı. Tedavi sü-
recinde ortam değişikliğinin de et-
kili olduğunu belirten Dr. Oksay,
ortam değişikliğinin zor olduğunu
ve güçlüklerin de bu noktada ya-
şandığını sözlerine ekledi.

Uyuşturucu
tedavisinde
destek önemli

Yard. Doç. Dr. 
Rüçhan Gökdağ

�Anadolu Haber, yaz dönemi
boyunca15 günlük periyotlar-
la yayınlanacak. Gazetemizin
426’ncı sayısı 13 Temmuz gü-
nü sizlerle olacak.

�ki hafta
sonra 
birlikteyiz

THY’nin Karabük adlı 
uçağı, Anadolu Üniversitesi 
Havaalanı’nda kalabalık 
bir topluluk tarafından 
karşılandı.

Malabar 
Gösteri Grubu,

Eskişehir’e 
turne için 

geldi.

Çarşı A’ya
yeni mağaza 

AHMET S�NAV 
� Anadolu Üniversitesi logolu
ürünlerin, satışının yapıldığı yeni
mağaza Yunusemre Kampu-
sü’nde bulunan Çarşı A’da hiz-
mete girdi. 18 Haziran günü açı-
lan mağazada şapka, eşofman ta-
kımları, tişört, bardak, anahtarlık,
rozet ve saat gibi birçok hediyelik
eşya ve tekstil ürünü satışa sunu-
luyor. Oldukça geniş ürün yelpa-
zesine sahip mağaza özellikle
mezun öğrencilerin yoğun ilgisiy-
le karşılaştı.

AHMET S�NAV 
� Yunusemre Kampusunda bu-
lunan Özel Çağdaş İlköğretim
Okulu, 2006–2007 öğretim yılın-
da mezun olan öğrencilerini 20
Haziran günü Sinema Anado-
lu’da düzenlediği mezuniyet tö-
reni ile uğurladı. Bir dakikalık
saygı duruşu ve ardından İstik-
lal Marşı’nın okunması ile başla-
yan törende okul müdürü Sedat
Sümbül’ün konuşmasının ar-
dından diploma notu 5.00 olan
öğrencilere başarı belgeleri ve-
rildi. Tören, teker teker sahneye
çağırılan öğretmenlerin, öğren-
cilere diplomalarını vermesi ile
devam etti. Diploma töreninin
sonunda tüm öğrenciler, Özel
Çağdaş İlköğretim Okul Marşı’nı
ve “Arkadaş” adlı şarkıyı seslen-
dirdi. Tören toplu fotoğraf çeki-
mi ile sona erdi. 

Çağdaş’ta
mezuniyet
töreni
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� “Bizim için büyük bir mutluluk
kaynağı olan mezuniyet töreni-
mizi bizlerle paylaştığınız için he-
pinize teşekkür ediyorum. 
Hoş geldiniz.

Gelişen bilgi ve iletişim teknolo-
jileri, çağımızda değişimi olabildi-
ğince hızlandırırken, bilginin üre-
timine, paylaşımına ve kullanımı-
na yeni boyutlar kazandırmıştır.
Bilginin üretimi, paylaşımı, kulla-
nımı ve buna yönelik eğitim üni-
versitelerin temel işlevleri arasın-
da yer alır.

Anadolu Üniversitesi yarım
yüzyılı bulan olgunluğu ve biriki-
miyle bu işlevini yerine getirmek-
tedir, getirmeye de devam ede-
cektir.

Dünyanın Mega üniversitele-
rinden biri olan Anadolu Üniver-
sitesi’nin mensupları olarak, öğ-
rencilerimizi; özgürce düşünen
ve düşündüğünü ifade eden,
araştırıcı, yaratıcı, yurt ve insan
sevgisini yüreğinde duyan, insanı
odak alan, tüm insanlığın refahı-
nı ve yaşam kalitesini artırmaya
yönelik çalışmalar yapan, Atatürk
İlke ve Devrimlerine inanmış, ça-
lışkan, üretici ve ürettiğini payla-
şan bireyler olarak yetiştirmek
için özen gösteriyoruz.

Değerli konuklar,
Sevgili mezunlar,
Ülkemiz sıkıntılı ve zor günler

yaşıyor. Sıkıntılar karşısında yıl-
mak yerine, sıkıntıları aşmak için
daha çok çalışmamız gerektiğine
inanıyoruz. Birer insan olarak, 
sağduyulu yurttaşlar olarak, 
bu ülkenin üniversite mezunu bi-
reyler olarak, sahip olduğumuz
haklar, bizlere sorumluluklar da
yüklüyor.

Demokratik, laik ve sosyal bir
hukuk devleti olan Türkiye Cum-
huriyeti’nin aydınlık geleceği için
sorumluluklarımızı bu değerlere
bağlı kalarak yerine getirmek zo-

runda olduğumuza inanıyoruz.
Sevgili Gençler,
Önünüze çıkacak her engeli aş-

manın yolu; akıl ve bilim olsun,
çalışmak ve sevgi olsun.

Kendinizin, ailenizin ve toplu-
mun gelişmesinde hiçbir özveri-
den kaçınmayın.

Kılavuzunuz,“Hayatta en ger-
çek kılavuz, bilim ve fendir.”
diyerek, bizlere hedefler göste-
ren Büyük Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün ilke ve dev-
rimleri olsun.

Anadolu Üniversitesi-
nin vizyonu ve misyo-
nu doğrultusunda;
Mezunu ve mensu-
bu olmanın verdiği
güçle karşılaşacağı-
nız her sorunun üs-
tesinden geleceksiniz.

Üniversitenizle ilişki-
nizi devam ettiriniz. Her
zaman yanınızda olacağız.
Türkiye’nin aydınlık yüzleri, sizle-
ri kutluyorum. 

Barış ve mutluluk dolu bir ya-
şam diliyorum. Yolunuz aydınlık
ve açık olsun.

Değerli aileler; 
Sizler de sınırlı olanaklarınızla

evlatlarınızın ülkeye yararlı insan-
lar olarak yetişmesinde her türlü
fedakarlığı isteyerek ve severek
yaptınız. Çocuklarımız sizleri de
bizleri de mahcup etmediler. 
Biz onlarla gurur duyuyoruz. Siz-
ler de evlatlarınızla ne kadar gu-
rur duysanız azdır. 

Sizleri yürekten kutluyor, Hep
böylesine mutlu günler yaşamını-
zı diliyorum.

Değerli konuklar,
Böylesine anlamlı bir günde

bizimle birlikte olduğunuz
için bir kez daha teşekkür edi-
yorum. 

Hepinize en içten sevgi ve
saygılarımı sunuyorum”.

REKTÖR PROF. DR. FEVZi SÜRMELi:
Mezunların bayrak gösterisine
bu yıl konuklar da katıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü, rektör yardımcıları ve öğretim elemanları mezuniyet törenine katılanları alkışladı.

Konserin sonunda Sezen Aksu da Anadolu
Üniversitesi mezunları arasına katıldı.

Eczacılık Fakültesi -MEHLİKA DİLEK ALTINTOP  
Edebiyat Fakültesi - Kerim YANIK 
Eğitim Fakültesi - Elif Buğra KUZU 
Fen Fakültesi - Elif Çağlar - Esin Kılıç  
Güzel Sanatlar Fakültesi - ONAN ONUR REİSOĞLU
Hukuk Fakültesi Birincisi - ZEHRA YILMAZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - R. LEVENT ÇALIKOĞLU
İletişim Bilimleri Fakültesi - ÖZLEM KÜKRER 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - SEVCAN YILMAZ 
Açıköğretim Fakültesi - MERAL ÜNAL 
İktisat Fakültesi - ÖZLEM ATSIZ 
İşletme Fakültesi - OKAY DİNÇEL 
Devlet Konservatuvarı - FADİME DENİZ UYAR 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - FİLİZ FİDAN
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu - TİMUR KEBAP 
Engelliler Entegre Yüksekokulu - EZGİ KAHRAMAN 
Sivil Havacılık Yüksekokulu - HALİL İBRAHİM EROĞLU
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu - KAAN CANİKLİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu - ESRA TÜRKMEN
Bilecik Meslek Yüksekokulu - DİLEK BAĞLI
Bozüyük Meslek Yüksekokulu - NURHÜDA ALTUN
Porsuk Meslek Y.O. - BURAK UYANIK 

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL BİRİNCİLERİ

Her zaman
yanınızdayız

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
mezuniyet töreninde şu konuşmayı yaptı:

Prof. Dr. Sürmeli konuşmasında

mezun öğrencilere önemli 

mesajlar verdi.
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� “Bu mutlu günümüzde sizlerle
birlikte olmaktan eşim ile ben çok
mutluyuz. Sizleri yürekten tebrik
ediyoruz. Eskişehir’in ve yurdumu-

zun, aynı zamanda da dünya-
nın sayılı üniversitelerinin

birisinden yani Anado-
lu Üniversitesi gibi

bir mega üniversi-
teden mezun ol-
dunuz. Yolunuz
ve bahtınız açık
olsun. 

Bu vesileyle
ben de sizleri yü-

rekten tebrik edi-
yorum. Sevgili ebe-

veynlerinizi de yürek-
ten tebrik ediyorum. 

Sizleri yetiştiren değerli rektö-
rümüz başta olmak üzere değerli
dekanlarımızı, hocalarımızı yü-
rekten tebrik ediyorum. Tekrar
tekrar yolunuz ve bahtınız açık
olsun. Sevgiler ve saygılar”.

Yürekten kutluyorum

� “Böyle muhteşem bir törende
arkadaşlarım adına burada ko-
nuşmak benim için büyük bir
onur. Ayrıca Anadolu Üniversitesi
mezunu olabilme mutluluğunu
bu ortamda çok sevdiğim ve bü-
yük saygı duyduğum insanlarla

yaşayabilmek de olağanüstü
bir duygu. 

Çağdaş anlamda üniversi-
teler, öğrencilerini özgür
düşünebilen sorunlara
akılcı çözümler üreten,
topluma ve kendine ya-
rarlı olmayı ilke edin-
miş bireyler olarak ye-
tiştirmeyi amaçlar. Ev-

rensel bilgi üretimi ve
bunların öğrencilere ak-

tarılması üniversitelerin te-
mel görevidir.

Bizler bu nitelikleri taşıyan,
Anadolu Üniversitesi’nden mezun
olduğumuz için çok şanslıyız ve
gururluyuz. Bilgiyi elde etmek
için ne kadar çok çalıştıysak bu
bilginin hayata geçirilmesi için
de aynı şekilde çalışacağız. 
Şimdi öğrendiklerimizi uygulama
zamanı...

Ben ve tüm arkadaşlarım, Ata-
türk’ün ilkeleri doğrultusunda yü-
rüyen, sonuna kadar çağdaş, laik
değerlerin arkasında durabilecek
gücü ve zihniyeti kazanmış birer
mezunuz. Geçmişimizi, geçtiğimiz
yolları, aştığımız zorlukları unut-
mayarak ve bunlardan çıkardıkları-
mızı hayata uygulama aşamasına
gelmiş bulunuyoruz. Bu aşamaya
gelmemizde temel unsur elbetteki
her yıl düzenli olarak geliştirilen alt-
yapısıyla; bize verilen bilgilerin zen-
ginliği ve kalitesiyle, sosyal ve kül-
türel etkinliklerin yoğunluğuyla,

her türlü olanağı sunan, mensubu
olmaktan gurur duyduğumuz ev-
rensel bir kurum olan Anadolu Üni-
versitesi’dir.

Bu güne ulaşmamızı sağlayan
başta Sayın Rektörümüz olmak
üzere, emeklerinin karşılığını asla
ödeyemeyeceğimiz değerli hocala-
rımıza ve üniversitemizin tüm
mensuplarına arkadaşlarım adına
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum 
Hayatımız boyunca her koşulda
bizleri destekleyen ailelerimize de
minnet borçluyuz.

Türkiye’nin dört bir yanından
geldik; aramızda çeşitli ülkelerden
gelen arkadaşlarımız da var.
Eğitimimizi tamamladık. Şimdi gi-
diyoruz…

Anadolu Üniversitesi’ni, Eskişe-
hir’i, öğrencilik yıllarımızı, burada
kurduğumu dostlukları asla unut-
mayacağız.

Biliniz ki, yüreklerimizi burada
bırakıyoruz.

Hoşçakalın”.

ESKİŞEHİR VALİSİ KADİR ÇALIŞICI:

Öğrendiklerimizi
uygulama zamanı

Öğrencilerin stadyuma 
girişiyle çoşku doruğa çıktı

Anadolu Üniversitesi Rektörü, rektör yardımcıları ve öğretim elemanları mezuniyet törenine katılanları alkışladı.

Sahayı dolduran mezunlarımız 
bir gurur tablosu oluşturdu.

Eczacılık Fakültesi -MEHLİKA DİLEK ALTINTOP  
Edebiyat Fakültesi - Kerim YANIK 
Eğitim Fakültesi - Elif Buğra KUZU 
Fen Fakültesi - Elif Çağlar - Esin Kılıç  
Güzel Sanatlar Fakültesi - ONAN ONUR REİSOĞLU
Hukuk Fakültesi Birincisi - ZEHRA YILMAZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - R. LEVENT ÇALIKOĞLU
İletişim Bilimleri Fakültesi - ÖZLEM KÜKRER 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi - SEVCAN YILMAZ 
Açıköğretim Fakültesi - MERAL ÜNAL 
İktisat Fakültesi - ÖZLEM ATSIZ 
İşletme Fakültesi - OKAY DİNÇEL 
Devlet Konservatuvarı - FADİME DENİZ UYAR 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - FİLİZ FİDAN
Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu - TİMUR KEBAP 
Engelliler Entegre Yüksekokulu - EZGİ KAHRAMAN 
Sivil Havacılık Yüksekokulu - HALİL İBRAHİM EROĞLU
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu - KAAN CANİKLİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu - ESRA TÜRKMEN
Bilecik Meslek Yüksekokulu - DİLEK BAĞLI
Bozüyük Meslek Yüksekokulu - NURHÜDA ALTUN
Porsuk Meslek Y.O. - BURAK UYANIK 

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL BİRİNCİLERİ

MEZUNLAR ADINA YELİZ ÖZKAYA:
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Constance ve başka aile-
ler kasabalarında gençle-
ri düzende tutmak için
çabalarken çevrelerinde
skandallar belirmektedir.
Film 23:45’te Sinedüş
Kuşağı’nda.
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I4 Temmuz Çarşamba
Müzik dünyasının tüm
haberleri her çarşamba
saat 16:00’da Uğur AK-
SU ile Haberin Ol-
sun’da.

29 Haziran Cuma
Gökhan GÜNEYSU ve
Hayriye ŞEN DOĞRAMA-
CI’nın sunacağı prog-
ramda konuk Araş. Gör.
Esin KÜÇÜK ile birlikte
“Üreticinin Sorumlulu-
ğu” konusu ele alına-
cak. Yaşayan Hukuk sa-
at 16:30’da yayınlanıyor. 

NASIL  BAŞLAMALI ?
Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlik-

te, gençlerin şu sorusuna sıkça he-
def olurum : “Aslında ben bugüne
kadar pek okumadım, okumaya na-
sıl başlayabilirim ?”

Burada kast edilen, kitap oku-
maktır elbette; birinci sırada da ge-
nellikle edebiyat kitapları gelir. Bu
soruyu soran gençler, o güne kadar
eğitimlerinin gerektirdiği kitaplarla
sınırlı kalmışlardır. Şimdi istedikleri,
sadece uzmanlık alanlarıyla sınırlı
kalmayan birer okur olabilmektir.

Ama gerçekte, öyle midir acaba ?
Yani soranlar, şu okur olma istekle-
rinde içten midirler ?  Burada kesin-
likle böyle soranların ‘numara yap-
tıkları’nı söylemek istiyor değilim. Fa-
kat bu soru karşısında benim kafam-
da da hep şu soru belirir : “Bu genç
insan, gerçek bir okuma ihtiyacı his-
settiği için mi okumak istemektedir,
yoksa sadece okumak diye bir şey de
olduğundan mı ? Yani, ‘ayıp olmasın’
diye düşünürcesine!

Eskiden bu soru karşısında heye-
cana kapılır ve karşımdaki gence he-
men geleceğin potansiyel okurların-
dan biri gözüyle bakardım. Şimdi,
aradan yıllar – ve o yıllarla birlikte
edindiğim deneyimler – geçtikten
sonra, konuya biraz daha farklı yak-
laşıyorum ve okumaya nasıl başlaya-
caklarını soranlara, hemen şu soruyu
sormak istiyorum : “Önce bir konuyu
kendiniz için netleştirin : Gerçekten
okumak istiyor musunuz?”

Bu soru, bazı alt metinlere dayanı-
yor; yani aslında başka sormak istedik-
lerim de var. “Hayatı merak etmeye mi
başladınız?”, “Eskiden böyle bir yanınız
pek yok iken, şimdi ansızın düşünmek
ihtiyacını mı duyuyorsunuz?” gibisin-
den sorular.

Daha da açık konuşayım mı?  Eğer
hayatı merak etmeksizin yaşıyorsanız,
başka deyişle, onu bulduğunuz gibi ya-
şamaktan duyduğunuz herhangi bir
sıkıntı yoksa, sizin yaşama biçiminiz,
önceden hazırlanmış sofralara oturup
kalkmaya benziyorsa, içinizde bu sof-
raların nasıl hazırlandığı gibi sorular
veya sofrada bazı değişiklikler yapılabi-
leceği gibi düşünceler yoksa…

Evet, o zaman ?
Hal böyleyse, ben o zaman şöyle

derim size : Neden okuyasınız ki?
Okuyup da ne yapacaksınız ?  Ayrı-
ca, kafanızda bütün bu sorular ve
düşünceler  olmadan okur olmaya
kalkışırsanız, okur olabilmek bir ya-
na, okumaktan çok kısa sürede sıkı-
lacağınızı da size garanti edebilirim.

“Peki ama, ne yapalım?” mı di-
yorsunuz?

Şöyle yapın : İlk okuma dürtüsüy-
le kitaba sarılacak yerde, önce kitap-
tan başka bir şeye, hayatla kendi iliş-
kinize bakın. “Bu hayatı nasıl benim
eserim olan bir hayata dönüştürebi-
lirim ?” gibisinden bir şeyler mi kı-
pırdanmakta içinizde?

O zaman tamamdır. Okuyun. Na-
sıl okur olacağınıza gelince, o yolu
kendiniz bulursunuz! Hiç kuşkunuz
olmasın!

Ahmet CEMAL

Okuma 
Köşesi

2 Temmuz Pazartesi
Blues tarzındaki şarkı-
lardan oluşan 60 Daki-
ka Blues programı Der-
ya YILDIRIM’ın sunu-
muyla her pazartesi
22:00-23:00 saatleri
arasında Radyo A’da. 

60
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� Üniversitemizin  Eğitim Fakültesi
Resim –İş Bölümü’nün  17 öğretim
üyesi ve elemanı eserlerini sergilemek
üzere Avusturya’nın başkenti Viya-
na’ya gidiyor. Her katılımcının ikişer
eserinin yer alacağı sergi JMA Gal-
lery’de 9 Temmuz  günü açılacak. Top-
lam 34 eserin yer aldığı sergi hakkında
bilgi veren Anadolu Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Koca-
doru, sergilen eserlerin iki ahşap yon-
tu, iki heykel ve 30 adet resimden oluş-
tuğunu belirtti. Kocadoru, Viyana’da
böyle bir sergi gerçekleştirmenin ken-
dilerine büyük bir mutluluk verdiğini
sözlerine ekledi. Sergiye eserleriyle ka-
tılan isimler ise şöyle: Yard. Doç. Serpil
Akyıl, Yard. Doç. Numan Arslan, Yard.
Doç. Nevra Bozok, Yard. Doç. Dinçer

Özen, Yard. Doç. Dr. Faruk Uğurlu,
Yard. Doç. Metin İnce, Yard. Doç. Şem-
settin Eder,  Yard. Doç. Aydın Aşkan,
Yard. Doç. Mustafa Toprak,  Yard. Doç.
Özlem Keser,  Yard. Doç. Dr. H. Turgay
Ünalan, Yard. Doç. Dr. İ. Özgür Soğan-
cı, Yard. Doç. Necla Coşkun, Öğr. Grv. A.
Dilek Kıratlı, Öğr. Grv. Müfit Ercan, Araş.
Grv. Şirin Benuğur Tufan, Teknisyen
Devrim Erakalın.  

Güncel gelişmeler için:
http://e-gazete.anadolu.edu.tr 
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Üniversiteden Viyana’da sergi 

ÜMRAN KELEŞ
� Güzel Sanatlar Akademisi Sanat-
çılar Birliği tarafından bu yıl 10.’su
gerçekleştirilen Uluslararası Porse-
len Dekor Sempozyumu’na katılan
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Sıdıka Sibel Sevim, ödül-
le döndü. 27 Mayıs - 13 Haziran ta-
rihleri arasında Letonya’nın baş-
kenti Riga’ya 3 saat uzaklıkta bir
şatoda gerçekleştirilen sempoz-
yumda, çalışmalarını sergileyen
Sevim, sempozyumun sonunda
“En İyi Dekorlanmış Porselen Ta-
bak” ödülünü almaya hak kazandı.
Fransa, Letonya, Ukrayna, Hollan-
da, Slovakya, Rusya, Estonya ve
ABD’ den 26 akademisyen ve sa-

natçının katıldığı sempozyuma,
Anadolu Üniversitesi’ni temsilen
Prof. Sıdıka Sibel Sevim, Prof. Ayşe-
gül Özen ve Yard. Doç. Cemalletin
Sevim katıldı. 16 gün süren sem-
pozyum sonunda, sanatçıların

eserleri, Riga’da Avrupa Birliği Bi-
nası’nda sergilendi. Prof. Sıdıka Se-
vim “Ülkemizi ve üniversitemizi
başarıyla temsil etmeye çalıştık. Bu
ödülle döndüğüm için son derece
mutluyum” dedi. 

Prof. Sıdıka Sibel Sevim’e Riga’dan ödül 

AYÇ�N GEL�R 

� Anadolu Üniversitesi Endüs-
triyel Sanatlar Yüksekokulu Mo-
da Tasarımı Bölümü’nün 3’üncü
Mezuniyet Defilesi 23 Haziran
Cumartesi akşamı, Atatürk Kül-
tür ve Sanat Merkezi Opera ve
Bale Salonu’nda gerçekleştirildi.

Son sınıf öğrencilerinin dönem
içindeki projelerinin yer aldığı de-
filede, 20 öğrenci çalışmalarını
sundu. Defilenin açılışında konuş-
ma yapan, Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
üniversitelerin temel işlevlerinden

birinin yaratıcılık
olduğunu belir-
terek,  defilede
emeği geçenleri
kutladı. 

Endüstriyel
Sanatlar Yük-
sekokulu Mü-
dürü Prof. Zeh-

ra Çobanlı da
öğrencilerin
hazırladıkla-
rı bu çalış-
maların
profesyo-
nel yaşam-

larında bir
adım ola-
rak görüle-

bileceğini
ifade etti. 

Mezuniyet
defilesi
büyüledi

Minik
sanatçıların
karne günü
ÖZLEM KARAHAN 

� Anadolu Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı İlköğretim Bölü-
mü öğrencileri karnelerini, 19
Haziran günü düzenlenen etkin-
liklerle aldılar. Halk Bilimleri
Araştırma Merkezi Salon 2003’te
gerçekleşen etkinlikte konuşma
yapan Anadolu Üniversitesi Dev-
let Konservatuvarı Müdür Yar-
dımcısı Yard. Doç. Erol İpekli;
“Konservatuvarımız kendine has
özellikler taşıyan, zorlukları ve
güzellikleri olan bir bölüm. Bizler
bir yandan sanat eğitimini aşıla-
maya, bir yandan sanatçı bir ki-
şiliği yoğurmaya çalışırken, aynı
zamanda ülkemizde bu düzeyde
verilmesi gereken standart bir
eğitimin tamamlanması çabası
içindeyiz” dedi. 

Konservatuvarın en genç üye-
leri olan İlköğretim Bölümü öğ-
rencilerinin etkinlikleriyle renkle-
nen törende Anadolu Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Müzik ve
Bale İlköğretim Okulu Müdürü
Gültekin Alpat, bu yıl 37 öğrenci-
nin yüksek başarı sergileyerek
onur belgesi ve başarı belgesi al-
maya hak kazanmasının kendisi-
ni gururlandırdığını ifade etti. 



� Anadolu Üniversitesi
Futbol Takımı 2006-2007
sezonunu 3. Lig’e terfi maçlarının fi-
nalini oynayarak tamamladı. Eskişe-
hir takımları arasından sıyrılarak fina-
le çıkma başarısını gösteren Anadolu
Üniversitesi Futbol Takımı Antrenörü
Evrensel Heper ile Anadolu Haber ola-
rak geçtiğimiz sezonun değerlendir-
mesini yaptık.

� Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı
2006-2007 sezonunu nasıl geçirdi?

Takımımız 9 Ağustos 2006’da se-
zon çalışmalarına başladı. Yaklaşık 10
ay süren bir antrenman planı uygula-
dık. Yaklaşık 180 antrenman yaptık ve
bu sayı altı ay her gün antrenman
yapmış olmaya tekabül ediyor. Bir
amatör lig ekibi için bu çok iyi bir ra-
kam. Çalışmalara başladığımızda ilk
hedefimiz sezon sonunda Eskişe-
hir’de ilk üçe  girip daha sonra da Es-
kişehir’i temsil etme hakkı elde et-
mekti. Bunu da başardık,  3’üncü ola-
rak Eskişehir’i gruplara taşıdık. Ama
bizim için bu biraz üzücü oldu. Çünkü
son maçta şampiyonluğu kaybettik.
Gruplarda Eskişehir takımları içerisin-
de  büyük başarı göstererek Kütah-
ya’da terfi maçlarını oynayarak finale
çıktık. İlk iki maçı alarak final oyna-
maya hak kazandık. Eleme usulü ile
oynanan maçların ikisini de 2-1 kaza-
narak finale çıktık. Final maçını Er-
dekspor ile oynadık. Üzücü bir skorla
3-0 mağlup olduk.

� Sizce bu mağlubiyetin sebepleri
nelerdi?

İki takımı karşılaştırdığımız zaman
Erdekspor 3. Lig’e çıkabilmek için çok
para harcamış olan bir takım. Bizim
maliyetimiz ile onların maliyetini kar-
şılaştırdığımız zaman arada çok bü-
yük uçurumlar vardı ki bu uçurumu
da yapmış oldukları transferler ile gör-
dük. Erdekspor için trilyonluk bir ta-

kım diyebilirim. İmkanlarımız dahilin-
de biz de en iyisini başarmaya çalıştık.
Bugüne dek diğer Eskişehir takımları
birinci veya ikinci maçta elenerek geri
dönüyordu. Anadolu Üniversitesi ilk
defa final oynadı. 

� Takımımız mali anlamda ne du-
rumda?

Çok büyük anlamda bir sıkıntımız
yok. Ulaşımda veya teknik malzeme
konusunda eksiklik yaşamıyoruz. Oto-
büslerimiz, malzemelerimiz tam. İki
tane futbol sahamız, kondisyon salo-

numuz var. Ancak transfer bizim için
sıkıntı oluyor. Diğer takımlar 100 mil-
yarlık transfer yapıyor ama bu rakam
bizim neredeyse senelik tüm bütçe-
miz. Genel olarak transfer rakamları
futbolda yüksek olduğu için biz de bu-
nun sıkıntısını çekiyoruz. Eğer 3. Lig’e
çıkmak istiyorsak, maddi olarak para
harcanması gerekiyor. 

� Takımımızda yer alan sporcuların
büyük bir kısmı üniversite öğrencisi,
bunun yarattığı bir sıkıntı oluyor mu?

Evet var. Bu sorun ışıklandırma. Se-
zon boyunca haftada altı antrenman

yaptık. Karşılaştığımız en büyük sıkın-
tı ise gene antrenman konusu oldu.
Eğitim öğretim dönemi başladığında
öğrencilerin ders durumlarından do-
layı problemler yaşıyoruz. Gündüz
dersleri oluyor ve kışın havalar erken
kararıyor. Işıklandırma olmadığı için
antrenmanları kısa tutuyoruz. Işıklan-
dırma problemleri çözülse bizim için
çok daha iyi olacak. Işıklandırma olur-
sa ya da takımımızda oynayan oyun-
cuların devam zorunlulukları ortadan
kaldırılırsa daha iyi olur. Bazı antren-
manları beş altı kişiyle yaptığımız ol-

du. Futbolda takım halinde çalışmaz-
sanız başarı zor.

� Takım içindeki ortamdan bahsede-
bilir misiniz?

Çocuklarla hoca-oyuncu ilişkisi de-
ğil de, arkadaş ilişkisi içindeyiz. Bu da
başarıda önemli bir etken. Bu noktaya
gelmemizde çocukların bana, kendi-
lerine ve birbirlerine olan inancı ve
sevgileri etkili oldu. İyi arkadaş olma-
ları ve hepsinin üniversite eğitimi al-
mış olması da bizi başarıya götüren
etkenler arasında. Çünkü takım oyun-
cularının üniversiteden olması ve iyi

eğitimli olması işin bilincinde olmala-
rını sağlıyor. Ayrıca iyi bir altyapıya sa-
hip olmaları da başarıda bir etken.
Hepsinin futbol geçmişi var. Biz de
bunun üzerine biraz daha koyduk ve
finale kadar çıktık. Takımdan mem-
nunum. 

Transfer zamanı

� Sezon sona erdi ve şimdi transfer
zamanı. Oyuncular hakkında ve
transfer konusunda bilgi verebilir
misiniz?

Takım oyuncularına final oynadık-
ları için hem içeriden hem de dışarı-
dan teklifler var. Biz teklifleri oyuncu-
larımıza ilettik, son karar onların. Orta
saha ve forvete biraz daha takviye ya-
pabiliriz. İyi transferler yaparsak bu
oyuncuların üzerine daha iyi bir ta-
kım olacağız. Ama eğer elimizdeki
oyuncular da giderse birçok transfer
yapmamız gerekiyor ve işimiz bu du-
rumda daha zorlaşır. 

� Takım içinde gözünüze çarpan
yetenekli ve genç oyuncular var mı?

Bizim takımız çoğu profesyonellik-
ten amatörlüğe dönen oyunculardan
kurulu. Ama 18 yaşında bir oyuncu-
muz var. Adı Ahmet. Gözüme çarpan,
dikkatimi çeken bir forvet oyuncusu.
En genç oyuncumuz. Grup maçların-
da ilk maçta iki golü o attı. Ahmet’e üç
tane 2.Lig takımı talip oldu. 

� Gelecek sezon için amaçlarınız
nelerdir?

Gelecek sene için benim ilk hede-
fim bu takımı bir arada tutmak. Bura-
da ilk olarak parasal konular günde-
me geliyor. Çünkü oyuncuların birço-
ğu üniversite oyuncusu olduğu için
mali konular önemli ama eğer gider-
lerse kırgınlık duymam, başarılar dile-
rim. Sonrasında takıma transfer et-
meyi düşündüğümüz üç dört tane
oyuncu var. Onları da transfer edebi-
lirsek çok daha iyi bir Anadolu Üni-
versitesi izlettirebileceğiz. 
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Burcu DURMUŞOĞLU

Eskişehir’i finalde temsil ettik 
Geçtiğimiz sezon terfi maçları  oynamaya hak kazanan futbol takımımız 3 Lig’e terfi maçlarında finale kalmayı başarmıştı.

� Türkiye Hentbol Federasyonu
tarafından düzenlenen Genç Ba-
yanlar Türkiye Birinciliği müsaba-
kaları sona erdi. 19–23 Haziran
tarihleri arasında İzmir’de oyna-
nan maçlarda Anadolu Üniversi-
tesi B grubunda mücadele etti.
Anadolu Üniversitesi, Üsküdar Be-
lediye ve Adana Sosyal Hizmetler
Çocuk Esirgeme Kulübünün bu-
lunduğu gruptan birincilikle ayrı-
larak yarı finale yükseldi. Yarı fi-
nalde Trabzon Belediye ile karşıla-
şan ekibimiz maçtan 37–30 galip
ayrılarak adını finale yazdırdı. Fi-
nal müsabakasında Milli Piyango
Spor kulübü ile karşılaşan Anado-
lu Üniversitesi karşılaşmayı 27–40
galip bitirdi. Farklı skorla rakibini
mağlup eden Anadolu Üniversite-
si bu skorla şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyonluk kupasını büyük bir
sevinçle kaldıran oyuncular ka-
zandıkları birincilikler ile ayrı bir
mutluluk yaşadı. Anadolu Üniver-
sitesi takımından dört oyuncu
kendi alanlarında en iyi oyuncu
ödülüne layık görüldü. Merve To-
ker en iyi kaleci dalında ödül ka-
zanırken, Seda Saçar en iyi arka
savunma oyuncusu, Burcu Pirinç-
ci en iyi iç savunma oyuncusu,
Esra Öztürk ise en iyi atış oyuncu-
su dalında birincilik elde etti. Kar-
şılaşmanın ardından takımın baş
antrenörü Sinan Öner çok mutlu
olduklarını dile getirirken, “Gele-
ceğimiz adına umutluyum. A ta-
kımda 10 tane oyuncumuz var.
Genç oyuncularımız geleceğimizi
hazırlıyor” dedi. 

Bayanlar
Türkiye
şampiyonu

Nergis
Kumbas

Çocuklarla hoca-oyuncu 
ilişkisi değil de, 
arkadaş ilişkisi 

içindeyiz. 
Bu da başarıda 

önemli bir etken. 

SEV�L KÖSE 
� Çağdaş Eğitim Kulübü’nün, İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşlet-
me Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
İnal Özalp’ın yardımıyla başlattığı
kitap kampanyasında toplanan ki-
taplar, 20 Haziran günü seçilen
okullara gönderildi.  Çağdaş Eğitim
Kulübü başkanı Nergis Kumbas,
kampanya için kulüp üyesi olan iki
öğrencinin okulları olan Ağrı Ata-
türk Lisesi ve İzmit İbni Sina İlköğ-
retim Okulu’nun seçildiğini söyledi.
Bu okulların da kitaplar için istekte
bulunduğunu kaydeden Kumbas,
kampanya kapsamında öykü, ders
destek ve lise öğrencileri için
ÖSS’ye hazırlık kitaplarının toplan-
dığını ifade etti. Kumbas, ayrıca gö-
nüllü öğrenciler tarafından da öğ-
rencilere giysi yardımı yapıldığını
sözlerine ekledi.

Kitap 
kampanyası
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� Anadolu Üniversitesi’nden mezun
olmak bana göre bir ayrıcalıktır. Başta
eğitim kalitesi ve öğretim kadrosunun
yeterliliği olmak üzere öğrencilerine
sunduğu geniş imkanlarla bu üniversi-
te bünyesinde okuma şansı elde eden
öğrencilerine hayata bir adım ileriden
başlama fırsatı sunuyor. Özellikle labo-
ratuar ortamında rahatça çalışabilme
imkanı bulduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Anado-
lu Üniversitesi’nin tüm yönetim kadrosuna ve Bilecik Meslek Yüksek
Okulu öğretim üyelerine sonsuz teşekkürler.

Sinan Kazan Bilecik Meslek Y.0.

� Anadolu Üniversitesi’nden mezun
olmak beni hem mutlu ediyor hem de
hüzünlendiriyor. İki duyguyu bir arada
yaşıyorum. Burada senelerimi birlikte
geçirdiğim arkadaşlarımı çok ama çok
özleyeceğim. Bizleri yetiştiren hocala-
rımıza çok teşekkür ediyorum. Bu üni-
versite hayatımda bir dönüm noktası
oldu diyebilirim. Bizleri uğurlarken bi-
le unutulmaz bir gece yaşattı. Mezuni-
yet törenimi hiç unutmayacağım. Bu büyük organizasyonda eme-
ği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Engin Kartal Engelliler Entegre Y.O.

� Beş yıllık üniversite hayatımın sona
ermesine üzülüyorum. Diğer yandan
öğrencilik yıllarımın bitmesinin buruk-
luğu, iş hayatına atılacak olmanın mut-
luluğu ve heyecanıyla karışıyor. Anado-
lu Üniversitesi gibi parmakla gösterilen
bir üniversiteden mezun olduğum için iş
bulma konusunda zorluk yaşamayaca-
ğımı düşünüyorum. Üniversite anılarımı
ve burada tanıştığım herkesi ileride tatlı bir gülümseme ile hatırlaya-
cağım. Üniversite yıllarım boyunca benden maddi manevi desteğini
esirgemeyen aileme, iyi kötü günlerime yanımda olan arkadaşları-
ma, bana emeği geçen tüm hocalarıma sonsuz teşekkürler. 

Suzan Yılmaz Fen Fakültesi

� İnsanların hayatında belirli dö-
nüm noktaları vardır. Sanırım Ana-
dolu Üniversitesi’nden mezun olmak
benim için ve birlikte mezun oldu-
ğum tüm arkadaşlarım için dönüm
noktası oldu. Bende nasıl bir etki ya-
ratacağını daha önce tam olarak
kavrayamamıştım ama kep törenin-
de stadyuma girer girmez kalabalığı
görmemle birlikte elim ayağıma dolaştı ve içimde hüzünle karı-
şık garip bir sevinç oluştu. şimdi sıra hayat üniversitesinin mer-
divenlerini tırmanmakta.

Keziban Özpınar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

� Anadolu Üniversitesi gibi bir üni-
versiteden mezun olduğum için çok
mutluyum. Burada geçirdiğim beş yıl
içerisinde çok iyi bir eğitim aldığımı
düşünüyorum. Mezun olmak ise be-
ni biraz korkutuyor. Kendimizi gü-
vende hissettiğimiz evimizden ayrılı-
yoruz ve iş yaşamının zorluklarıyla
karşılaşmak üzereyiz. Ancak okudu-
ğum bölümün ve bu üniversitenin bi-
zi bu hayata hazırlamak için gereken donanıma sahip olduğunu
düşünüyorum. Okumak için buraya gelecek olan yeni öğrencile-
re Anadolu Üniversitesi’nin sosyal ve kültürel aktivitelerinden
mümkün olduğu kadar yararlanmalarını tavsiye ediyorum.

Murat Selçuk Sivil Havacılık Y.O.

� Anadolu Üniversitesi’nden mezun
olduğum için gururluyum. Böyle bir
üniversiteden mezun olmanın her-
kese nasip olmayacağını düşünüyo-
rum ve bu nedenle de kendimi ol-
dukça şanslı hissediyorum. Başta
rektörümüz olmak üzere burada kal-
dığımız süre boyunca bizim üzeri-
mizde emeği geçen herkese çok şey
borçluyuz, onlara çok teşekkür ediyorum. Buradan ayrılırken en
çok arkadaşlarımı ve hocalarımı özlüyorum. Özellikle bizi yetişti-
ren hocalarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum.

Fadime Uğur Porsuk Meslek Y.O.

� Anadolu Üniversitesi mezunu ol-
mak insana kendini ayrıcalıklı hisset-
tiriyor. Hem akademik birikim hem
de sosyo kültürel gelişim yönünden
bu dört yılda çok şey kazandığıma
inanıyorum. Öğrencilik yıllarım bo-
yunca yurtta yaşamak da bana çok
şey kattı. Yurt ortamında pek çok
insanla tanışma ve arkadaşlık kur-
ma fırsatım oldu. Bu arkadaşlıklarımı bundan sonrasına da
taşımak istiyorum. Anadolu Üniversitesi’nde okumayı ve bu-
radan mezun olma hissini yaşamalarını herkese tesviye edi-
yorum. Dört senemi geçirdiğim bu üniversiteden ayrılmak be-
nim için oldukça zor olacak.

Zekiye Ateş Eğitim Fakültesi

� Hayatımın en büyük ve en önemli
adımını Anadolu Üniversitesi ile attım.
Burada geçen dört senenin ardından al-
dığım eğitim ve yaşadıklarıma baktı-
ğımda ne kadar doğru bir karar vermiş
olduğumu görebiliyorum. Bu üniversi-
tenin bana kattığı her şey yaşamımın
önemli bir parçasını oluşturacak. Me-
zun olup buradan gitme fikri beni ol-
dukça üzüyor. Tekrar aynı seçimle karşı karşıya kalsam, tercihim yi-
ne Anadolu Üniversitesi olurdu. Burada bir dört yıl daha okumak is-
terdim. Bu yolda yanımda olan ailem ve hocalarıma minnettarım. 

Derya Alkaya BESYO

� Anadolu Üniversitesi ülkemizin
sayılı üniversitelerinden biri ve böyle
bir üniversiteden mezun olmak be-
nim için çok gurur verici bir şey. Ha-
yat hepimize her zaman bu üniversi-
teden mezun olmak gibi bir şans ta-
nımıyor, bu anlamda ben kendimi
şanslı sayıyorum ve üniversitemle
gurur duyuyorum. Başta rektörümüz
olmak üzere, tüm hocalarımıza ve üniversitemizin diğer çalışan-
larına çok teşekkür ediyorum. 

Tuğça Ordu Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O.

� Anadolu Üniversitesi’nden me-
zun olmak, bu üniversitenin kep ve
cüppesini giymek, unutulmaz bir
hatıra oldu benim için. Burada ge-
çirdiğim zaman diliminde bireysel
gelişimim için bana engin imkanlar
sunmuş olan üniversitemden elim-
den geldiğince çok şey almaya ça-
lıştım. Bunun için üzerimizde emeği
olan herkese çok teşekkür ederim. Üniversitemin bana olan kat-
kısı tartışılmaz, çünkü yarın bir iş görüşmem var.

� Anadolu Üniversitesi’nden me-
zun olmak çok gurur verici. Öncelik-
le uzaktan eğitim sistemiyle bizlere
buradan mezun olma fırsatını sun-
duğu için Anadolu Üniversitesi’ne
çok teşekkür ediyorum. Bu üniver-
sitenin bize sunmuş olduğu imkan-
lar sayesinde hayatımda benim için
çok önemli olan bir adımı atmış ol-
dum. Şu anki mutluluğumu Anadolu Üniversitesi’ne borçluyum,
hayallerimi gerçekleştirdiler. Her şey bir rüya gibi. Emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyorum.

� Anadolu Üniversitesi sıralarında ve
Eskişehir’de geçirdiğim bu dört yıl ha-
yatıma çok şey kattı. Geriye dönüp bu
dört seneye baktığımda ne kadar çok
değiştiğimi fark ediyorum. Bir insanın
hayatındaki en önemli dönemin üniver-
site yılları olduğuna inanıyorum. İnsa-
nın kişiliğinin şekillendiği yıllardır
bunlar bence. İşte ben bu süreci Ana-
dolu Üniversitesi’nin sunduğu olanaklarla ve Eskişehir gibi bir
kentte yaşamanın getirdiği avantajlarla çok verimli geçirdiğimi
düşünüyorum. Sosyo-kültürel olarak bu denli zengin bir ortam-
da bulunduğum için şanslıydım.

Gökhan Batur Berkcan Hukuk Fakültesi

� Anadolu Üniversitesi’ndeki eği-
tim öğretim hayatım boyunca pek
çok kültürel ve sosyal aktiviteye ka-
tılma fırsatı buldum. Kaliteli bir eği-
timin yanında öğrencilerine her tür-
lü imkanı sağlayan, onların bireysel
gelişimlerini destekleyen bu üni-
versiteden mezun olduğum için gu-
rurlu ve mutluyum. Özellikle mezun
olduğum alanda Anadolu Üniversitesi Türkiye’nin sayılı üniversi-
telerinden biri. Bu üniversitede aldığım eğitimin önümdeki iş ha-
yatında beni ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum. Emeği ge-
çen herkese teşekkürler..

� Anadolu Üniversitesi’nden me-
zun olmak insana gurur veriyor. Bu
üniversite ve okumuş olduğum bö-
lüm iki yıl içerisinde hayatıma o ka-
dar çok şey kattı ki.. Anadolu Üni-
versitesi’ne olan sevgim, hem bura-
da kalmamı, hem de eğitimime de-
vam etmemi sağladı diyebilirim.
Hocalarımız desteklerini hiç eksik
etmediler ve bize kol kanat gerdiler. İş bulmamızda bile yardım-
cı oldular. Anadolu Üniversitesi’nde okumanın ve buradan me-
zun olmanın bir ayrıcalık olduğuna inanıyorum.

Betül Çobanoğlu Eskişehir Meslek Y.O.

ÖĞRENCİ GÖRÜ ŞLERİ

Erman Karahisarlı İletişim Bilimleri Fakültesi

Sinem Doğruöz Açıköğretim Fakültesi

Rasim İspirgil Endüstriyel Sanatlar Y.O.

Anadolu 
Üniversitesi’nden

mezun olmak 
nasıl bir duygu?


