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Sayılarla
üniversitemiz

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAFTALIK İLETİŞİM GAZETESİ

5.428

2007-2008 eğitim öğretim
yılında üniversitemize
yerleştirilen öğrenci sayısı

233.735

Uzaktan öğretim sağlayan
İktisat, İşletme ve
Açıköğretim fakültelerine
yerleştirilen öğrenci sayısı

489

Önkayıt ve özel yetenek
sınavı ile üniversitemize
yerleştirilen öğrenci sayısı

909

1 Temmuz 2006 - 30 Haziran
2007 tarihleri arasında
üniversitemizdeki
etkinlik sayısı

365.724

Çağdaş eğitimin adresi

Anadolu Üniversitesi
 Dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesi,
sahip olduğu çağdaş, bilimsel eğitim
anlayışıvesunduğu sosyalvekültürel
olanaklarlaöğrencilerini eniyişekilde
hayata hazırlamaktadır.
Birmilyonuaşkınöğrencisiyledünyanın en büyük 10 üniversitesinden
biri olarak gösterilen Anadolu Üniversitesi, 1958 yılından bu yana birçok ilke
imza atarak tüm dünyanın tanıdığı
uluslararasıbirkurumhalinegelmiştir.
Üniversitemizinbirçokfakültesinde
veyüksekokulundauygulananİngilizce Hazırlık Programı sayesinde Anadolu Üniversitesi mezunları iş hayatına bir adım önde başlamaktarır.

Etkinliklere toplam
katılım sayısı

203.100

Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi’ndeki eser sayısı

1.036.572

Üniversitemizin kuruluşundan
bu yana verdiği mezun sayısı

40
Anadolu Üniversitesi’ndeki
faal öğrenci kulüpleri sayısı

çalışan ve tüm zamanını öğrencileriyle
paylaşan, sayısı
1800’ü aşan öğretim elemanıyla öğrencilerini yaratıcı,
dinamik ve interaktif
eğitim ortamları içinde geleceğin en iyileri olarak hazırlamak
için çalışmaktadır.

Çağdaş eğitimin adı

Neden Anadolu Üniversitesi?

Anadolu Üniversitesi, 3’ü uzaktan
öğretim sistemi uygulayan 12 fakültesi, 6 yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 meslek yüksekokulu, 9
enstitüsü, 27 araştırma merkezi ve
birimi ile evrensel üniversite kriterlerinibünyesindetaşıyanveilklere
imza atan bir üniversitedir. Örgün bölümlerde 25 bin, uzaktan öğretimde ise 1 milyonu
aşkın öğrenci Anadolu
Üniversitesi’ndeeğitim
görmektedir.Birbaşka deyişle, Türk
Yükseköğretimi’nde okuyan
öğrencilerinyüzde
44’ü Anadolu Üniversitesi kimliği taşımaktadır.
Üniversitemiz, en son
teknolojik olanaklarla donatılmış bölümlerinde, her biri
alanında en iyisi olmak için

Anadolu Üniversitesi’nde her türlü
altyapısıtamamlanmışçağdaşteknolojik olanaklara sahip demokratik bir
ortamda öğrenci öncelikli bir anlayışla eğitim verilmektedir. Öğrenciler,
uluslararası ölçütlerde katılımcı bir
yaklaşımla, sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde
yer alarak kendilerini ifade etme olanağı bulmaktadır.

Öğrenci değişim
programları

Üniversitemiz, Avrupa Birliği Eğitim ve
Gençlik Programları’ndan birisi olan
Erasmus Projesi içinde yer
amaktadır. Bu sayede çeşitli üniversitelerle yapılan işbirliği anlaşmaları sayesinde öğrenciler ve
öğretim elemanları yurt dışında
ve Anadolu Üniversitesi’nde karşılıklı olarak lisans, yüksek lisans
ve doktora düzeyinde programlarda eğitim görebilmektedir.

Her yıl 800’ün üzerinde etkinlik

Günde ortalama iki etkinlik yapılan Anadolu Üniversitesi’nde bir öğretim yılı boyunca düzenlenen etkinliksayısı800’ügeçmektedir.Bilimsel,
kültürel ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiği teknolojik altyapısıyla
güçlüsalonlardakietkinliklere,heryıl
binlerce öğrenci katılmaktadır.

Sayılarla Üniversitemiz

Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana 1018581, uzaktan
eğitim de ise 966 bin öğrenciyi
mezun etmenin haklı gururunu
yaşamaktadır. Anadolu Üniversitesi’nden mezun olanlar aldıkları
eğitim sonrasında kendilerini geliştirerek diğer mezunlar arasında
Anadolu Üniversitesi kimliğini taşımaya devam etmektedir.
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Sınavsız
ikinci
üniversite ve
anadal/yandal

 Herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan öğrenciler ve örgün eğitim mezunları, birtakım koşulları sağlamaları halinde
Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)’na tekrar girmeden, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan eğitim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin lisans veya ön
lisans programlarına da kayıt yaptırarak farklı bir alanda kendilerini
geliştirme fırsatı bulmaktadır.

Açıköğretim Fakültesi olanağı

Anadolu Üniversitesi’nin sunduğu bu olanak kapsamında yükseköğretim kurumlarının herhangi bir
örgün Meslek Yüksekokulu programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu
programlardan mezun olanlar, istedikleri takdirde, okumakta veya
mezun oldukları alanlarda olmamak üzere Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi,
Sosyal Bilimler, Halkla İlişkiler, Yerel
Yönetimler, Dış Ticaret, Muhasebe,
Turizm ve Otel İşletmeciliği, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi
ve Sekreterlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İlahiyat, Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans, Tarım Önlisans ve Perakende Satış ve Mağaza
Yönetimi programlarının birinci sınıfına kayıt yaptırabilmektedir.

İktisat ve İşletme Fakülteleri

Yine bu imkan doğrultusunda,
herhangi bir örgün lisans programında kayıtlı öğrenciler ile bu programlardan mezun olanlar istedikleri takdirde, okumakta veya mezun
oldukları alanlarda olmamak üzere
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, bölümlerinden birine,
İşletme Fakültesi’nin İşletme Bölümüne ya da Açıköğretim Fakültesi
önlisans programlarının birinci sınıfına kaydolabilmektedir.

İkinci anadal/yandal imkanı

Anadolu Üniversitesi, ayrıca öğrencilerine örgün öğretimde aynı
zamanda ikinci bir dalda lisans
diploması almak üzere öğrenim
görmelerini ve anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin de ilgi duydukları başka bir
dalda bilgilenmelerini sağlamak
amacıyla ikinci anadal/yandal imkanlarını sunmaktadır. Bunlarla ilgili detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına üniversitemiz web sayfasındaki öğrenci işleri bölümünden
ulaşılabilir.
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Barınma
ve yemek
olanakları

 Anadolu Üniversitesi’nde öğrenci, öğretim elemanı ve idari
personele hitap eden tüm yemekhanelerde modern mutfaklarda ve hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, özellikle öğrencilerin günlük kalori gereksinimi göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Yalnızca
öğlenleri hizmet verilen yemekhanelerde en az üç kap yemek
çıkmaktadır.
‘’Merkez Yemekhane’’ niteliği taşıyan Yunusemre Kampusü’ndeki
yemekhane, iki katlı bir bina ve üç
ayrı salondan oluşmakta, her gün
öğle yemeklerinde 6-7 bin kişi yararlanmaktadır. Öğrenciler 5 YTL
karşılığında haftalık yemek kartları
alarak yemekhanelerden yararlanabiliyorlar. Ayrıca günlük kart almak da mümkündür. Haftalık
kartlar ise yalnızca pazartesi günleri satılmaktadır.
Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampusü’nde ayrıca, özel sektör tarafından işletilen Pino, Volkan, Motta, Keyif Restoran, Satı
Anne‘nin Mutfağı gibi pastane,
kafe, fast food ve sıcak yemek sunulan tesisler de bulunmaktadır.
Öğrencilerin barınma sorunu
da, büyük ölçüde çözümlenmiş
durumdadır. Birçok özel öğrenci
yurdunun yanı sıra Kredi ve
Yurtlar Kurumu’na ait 6.500 yatak kapasiteli öğrenci yurtları şehirde hizmet vermektedir.

Hastanesi
olan bir
üniversite

 Anadolu Üniversitesi’ni diğer
üniversitelerden ayrı kılan bir diğer özellik ise kampusu içerisinde
bir hastanesi bulunmasıdır. Mediko Sosyal Merkezi adını taşıyan
üniversitemiz hastanesinde öğrenciler, psikiyatriden göze, dişten genel cerrahiye kadar hemen her alanda sağlık hizmeti
alırken, gerektiğinde Eskişehir’deki diğer hastanelerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Üniversitemiz hastanesinde,
her an hizmete hazır 4 ameliyathane, 4 diş ünitesi, ultrasound
ve röntgen laboratuvarı, öğrencilerle birlikte üniversitemizin tüm
çalışanlarına da hizmet vermektedir. Öğrenciler bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokullardaki öğrenci işlerinden sevk alarak ve Mavi Hastane’deki danışmaya 80 YKR ücret yatırarak
muayene olabilmektedir.

AnadoluHaber

 Anadolu Üniversitesi, yurt içinde sağladığı
eğitim-öğretim kalitesini uluslararası boyutta
pekiştirmek için Uluslararası Değişim Programları’nın önemini çok iyi bir şekilde kavramaktadır. Bu nedenle, Anadolu Üniversitesi,
bünyesinde bulunan gerek LLP/Erasmus programı, gerek Leonardo da Vinci ve Youth projeleri, gerekse Uluslararası İlişkiler Birimi’ne bağlı bulunan diğer programlara çok büyük önem
vermektedir.
Üniversitemiz, uluslararası politikası bağlamında böylelikle hem öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini sağlamakta hem de daha
ileri kurumsal bağlantıları desteklemekte ve
mevcut bilimsel araştırma faaliyetlerini arttırmaktadır. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi bu sayede Avrupa Birliği ve Gençlik Programları içerisinde yer almanın dışında, var olan ABD, Japonya ve Rusya gibi ülkelerdeki seçkin üniversitelerle olan anlaşmalarını canlı tutmayı ve
bunları zaman içerisinde arttırmayı amaçlamaktadır.

Ortak Çalışılan Üniversiteler

Yurt dışı imkanı

Eğitim birimlerinin hizmetleri de uluslararası bir nitelik taşımaktadır. Açıköğretim
hizmetleri ile özellikle Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ve Batı Avrupa’daki Türklere
yükseköğrenim olanağı sağlanmaktadır.
Gençlik Servisleri Merkezi (GSM), AIESEEC,
JAYCEES ve AEGEE gibi kuruluşların öğrenci
değişim projelerine katılan Anadolu Üniversitesi öğrencileri, yurt dışında staj, inceleme
ve araştırma yapma olanağı bulmaktadırlar.
Uluslararası Değişim Programları’nın bir

kolu olan Erasmus Program’ında 2006-2007
eğitim öğretim yılında 72 öğrenci yurt dışından üniversitemize gelirken, 213 öğrencimiz de Avrupa’daki üniversitelere eğitim
görmeye gitti. Değişim programları ile ilgili
detaylı bilgiye www.uib.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilmektedir.

•Arizona State University / USA
•Beijing Tsinghua University/ CHINA
•California State University, San
Bernardino/USA
•Eastern Mediterranean University /
TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS
•Goethe Institute / GERMANY
•Hagen University / GERMANY
•Houston University / USA
•Kassel University / GERMANY
•Köln University / GERMANY
•Montpeiller University / FRANCE
(Cooperation)
•Moscow P. I. Tchaikovsky State
Conservatory / RUSSIA (Cooperation)
•Münster Art Academy / GERMANY
•Münster University / GERMANY
•National Aviation University / UKRAINE
•New Mexico Madencilik ve
Teknoloji Enstitüsü
•San Diego State University / USA
•Sofia Bulgarian National Sports Academy /
BULGARIA
•St. Petersburg State University / RUSSIA
•State University of New York (SUNY) / USA
•Stuttgart University / GERMANY
•Sungkyunkwan Üniversitesi/KORE
•The Hochschule Anhalt / GERMANY
•Tokyo National University of Fine Arts and Music/ JAPAN

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi daima yanınızda
 Anadolu Üniversitesi bünyesinde
öğrencilere yönelik geniş bir yelpazeye sahip hizmet anlayışı doğrultusunda Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Merkezi faaliyet göstermektedir.
Bireylerin gelişimlerine katkıda
bulunmak ve yaşamlarında karşılaştıkları belli sorunların çözümüne yö-

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi öğrencilerimize
her türlü sorunlarında destek vermeyi amaçlamaktadır.

nelik beceri geliştirmelerine yardımcı
olmak gibi hedeflerle yola çıkan
Merkez, çeşitli hizmet ve olanaklar
sağlamaktadır. Birimde, bireysel ve
grupla psikolojik danışmanın yanı sıra seminerler düzenlenmekte ve barınma konusunda çözüm yolları üretilmektedir.
Üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler tarafından hayati önem taşıyan
barınma sorunu ile ilgili olarak Merkez, kayıt döneminde yoğun olarak
sürdürdüğü çalışma ile özel yurt ve
apartlar, kiralık daireler, yanına arkadaş almak isteyen öğrenciler ya da
pansiyoner olarak öğrenci almak isteyen ailelerin barınma gereksinimi
olan öğrencilerle buluşturulmasını
amaçlamaktadır. Merkeze başvuran-

lar ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu’na
bağlı yurtlarla ilgili bilgi edinme olanağını da bulmaktadır. Bilgi verme ve
yönlendirme niteliği taşıyan bu çalışma akademik yıl boyunca devam etmektedir.
Hizmetlerini en üst düzey yeterlikle
yürütmeyi amaçlayan merkeze, öğrenciler, hafta içi her gün 08.30-12:00,
13:30-18.00 saatleri arasında gelerek
veya telefonla randevu alarak başvurabilmektedir. Ayrıca hizmet ve olanaklarda kolaylık sağlanması açısından da herhangi bir resmi işlem söz
konusu olmamaktadır.
Merkezin telefon numaraları ve
mail adresi şöyle: 335 34 88-335 05
80/1226-1227 ve pdrm@anadolu.edu.tr.

yi düşük olanlar belirlenecek, diğer sınıftaki öğrencilerin Üniversite Yönetim
Kurulu’nca belirlenen başarı kriterleri
ile birlikte gelir düzeylerinin düşüklüğü
göz önüne alınarak, yardım alacak öğrenciler saptanacakır.
Yardım alacak öğrencilerin belirlenmesinde, ilgili birimlerde bulunan Dekan/Müdür veya yardımcısı başkanlı-

ğında üç öğretim elemanı ve birim sekreterlerinden oluşan beş kişilik bir komisyon yetkili ve sorumlu olacaktır. Birim kontenjanı dahilinde belirlenecek
öğrenciler rektörlüğe bildirilecektir. Bu
yardım, örgün öğretim yapan birimlerimizin toplam öğrenci sayısının yüzde
10’unu aşmayacak öğrenci sayısına yapılacaktır.

Üniversitemizde yardım başvuruları için son gün 15 Ekim
 Üniversitemiz, 2007-2008 öğretim
yılında başarılı ve gelir düzeyi düşük
öğrencilerin kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma giderlerine destek olmak üzere her dönem için 500 YTL olmak üzere toplam 1000 YTL “Kitap,
Kırtasiye ile Beslenme ve Barınma Yardımı” yapacaktır. Öğrenciler bilgisayar
ortamında doldurdukları bilgi formları

Sahibi: Rektör Prof. Dr. Fevzi SÜRMELİ
fsurmeli@anadolu.edu.tr
Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Ö. Zühtü ALTAN
zaltan@anadolu.edu.tr
Medya Merkezi Koordinatörü: Prof. Dr. A. Murat VURAL
muratvural@anadolu.edu.tr

ve istenilen belgeleri 15 Ekim 2007 tarihine kadar öğrencisi olduğu birimin
öğrenci işleri işleri bürosuna teslim
ederek başvuruda bulunabileceklerdir.
Belirtilen tarihlerde başvuruda bulunacak öğrencilerin belirlenmesinde geçtiğimiz yıllarda uygulanan koşullar aynen geçerli olacaktır. Buna göre, ilk sınıfta bulunan öğrencilerden gelir düze-
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Üniversitemiz
müzeleriyle
de farklı

Kültürel ve sanatsal etkinlikleri eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gören Anadolu Üniversitesi müzeleriyle
Eskişehir’in sosyal hayatına önemli
katkılar sağlamaktadır.

Cumhuriyet Müzesi

Cumhuriyet döneminin Eskişehir’deki en eski binalarından biri
olan, Odunpazarı semtindeki tarihi
bina, Cumhuriyet Müzesi olarak, 23
Nisan 1994 günü hizmete açılmıştır.
Müzede, Türkiyenin kuruluşunu anlatan 130 fotoğraf ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün çeşitli dönemlere ait 51
portresi bulunmaktadır. Müzenin kitaplığındaki yapıtlar arasında Prof.
Dr. Emre Kongar tarafından bağışlanan kitaplar özel bir öneme sahiptir.
Müze; tatil günleri dışında 9.00 - 12.
00, 13.30 - 18.00 arasında ziyaretçilere açıktır. Müzeye ulaşım tramvay ve
halk otobüsü ile sağlanabilir.
Tel:335 05 80 / 4345

Çağdaş Sanatlar Müzesi

Anadolu Üniversitesi Yunusemre
Kampüsü’nün merkezinde yer alan
Çağdaş Sanatlar Müzesi, Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi örneklerindendir. Müze koleksiyonunda 158 Türk ,
50 yabancı toplam 208 sanatçının
yapıtı bulunmaktadır. Müze; tatil
günleri dışında 9.00 - 12. 00, 13.30 18.00 arasında ziyaretçilere açıktır.
Tel:335 05 80 / 3423

Karikatür Müzesi

Karikatür müzesi binası; 1900’lü
yılların başında yapıldığı tahmin edilen ve konut olarak kullanılan ahşap
bir yapının restorasyonla yenilenmesinden oluşturulmuştur. Yapı, tipik
bir Eskişehir Odunpazarı evidir.
Müze, Türkiye’de bir ilk olan
Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nin yan kuruluşudur. Müzede, karikatür çalışmalarının yapılabileceği mekanlar da tasarlanmıştır. Müze; tatil günleri dışında
9.00 - 12. 00, 13.30 - 18.00 arasında
ziyaretçilere açıktır. Müzeye ulaşım
tramvay ve halk otobüsü ile sağlanabilir. Tel:335 05 80 / 3154

Editör: Seza ZERMAN
Tasarım: Burcu ÜÇOK

Yayıncılıkta
geniş yelpaze

Anadolu’nun sesi ASO
 Anadolu Üniversitesi Senfoni
Orkestrası (ASO) yaşantımızdaki klasik müzik kültürünün geliştirilmesini sağlamanın yanı
sıra, genç sanatçılara olanaklar
tanımak, Türk bestecilerinin
eserlerinin değerlendirilmek ve
müzik alanında kaliteli ürünler
ortaya koyarak sanat ortamına
katkıda bulunmak gibi amaçlarla kuruldu.
Artık gelenekselleştirdiği Uluslararası Eskişehir Festivali’nin
kapanış konserleriyle bu organizasyonun değişmez grupları arasında yer alan ASO, yurt içinde
verdiği konserlerle büyük beğeni
toplarken yurt dışındaki konserleriyle de dikkati çekmektedir.

ASO 2006-2007 konser sezonunda aralarında Türk Silahlı
Kuvvetleri Armoni Mızıkası ve
Devlet Konservatuvarı Çoksesli
Korosu ile birlikte verdiği “Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı
Kutlama Konserleri”, “Alnar’ın
Doğumu’nun 100. Yılı Kutlama
Konseri”, “Tıp Bayramı Özel
Konseri”, “Nazımın Hikmet’i Anma Konseri” gibi temalı konserlerin de bulunduğu çeşitli etkinlikler gerçekleştirmiştir.
Yeni sezonda etkinliklerini Orkestra Konserleri, Oda Müziği
Konserleri, Resitaller, Konferanslar olmak üzere, dört başlık
altında topladı. Etkinliklerini
topluluğun Orkestra Şefi ve Ge-

nel Müzik Yönetmeni Burak Tüzün yönetiminde 35 sanatçıdan
oluşan bir ekiple sürdürecek
ASO’nun bu yılki konuk şefleri
arasında Devlet Sanatçısı Prof.
Gürer Aykal da bulunmaktadır.
2007-08 Konser Sezonu’nda
Anadolu Üniversitesi Senfoni
Orkestrası 23 Orkestra Konseri,
19 Oda Müziği Konseri, 15 Resital, 12 Konferans olmak üzere
toplam 69 etkinlikte bulunacak.
ASO, yeni sezonda Orkestra
konserlerinde AKM Opera ve
Bale Salonunda, diğer etkinliklerinde ise Salon 2003’de sanatseverlerle buluşmaya devam
edecek.
AKM Gişe Tel: 3350580/2757

Bir tiyatromuz var: Tiyatro Anadolu

 Tiyatro Anadolu; ağırlıklı olarak
üniversite öğrencilerinden oluşan
seyirci kitlesini üniversite yaşamı
sürecinde sanatla buluşturan bir
karşılaşma alanıdır.
Temelleri 1993 yılında atılan
topluluk; 1999 yılından bu yana sezonda 3 ile 5 farklı oyunla düzenli
olarak haftada dört gün perde açmaktadır. 12 kişilik profesyonel
oyuncu kadrosuyla 8 yılda 10 yerli,
10 yabancı toplam 20 oyunu seyircisiyle buluşturmuştur.
Tiyatro Anadolu, 2007-2008 tiyatro
sezonunda sahneleyeceği yeni oyunlarının yanı sıra; Eskişehir’in yakın ilçe
ve köylerine de tiyatroyu taşımayı,

En zevkli
iki ders

 Üniversitemiz 2006-2007 ders yılında öğrencilerin daha sosyal ve kültürel bir yaşama uyum sağlaması için
iki yeni dersi müfredatına ekledi.
“Kültürel Etkinlikler” ve “Topluma
Hizmet Uygulamaları” dersleri, öğrencilerin kültürel ve sosyal yaşamlarını
zenginleştirmeyi hedefliyor.
Proje bazlı bir uygulama olan ve isteyen öğrencinin istediği fakültedeki projeye dahil olabileceği Topluma Hizmet
Uygulamaları Dersi’nde her fakülte
kendi projesini hazırlıyor. Kültürel Etkinlikler dersinde ise öğrenciler sinema,
tiyatro, konser, sergi, kongre, konferans
ve kültürel gezi gibi etkinliklere katılabiliyor, kulüplerde görev alabiliyorlar. Öğrenciler 14 etkinliğe ulaştıklarında AA
notu ile dersten geçebilmekte.

üniversitemizin ve Tiyatro
Anadolu’nun ulusal tanıtımı
için İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlere düzenli turneler yapmayı hedeflemektedir.
Tiyatro Anadolu, bu yıl
da Salı, Çarşamba, Cuma
ve Cumartesi günleri sanatseverler için perdelerini AKM Tiyatro Salonu’nda açacak ve geçen
dönem sahnelediği Hırsız oyununun yanı sıra V.
Frank ve Shakespeare’in
Macbeth adlı oyununu
http://www.tiyatro.anadolu.edu.tr
sahneleyecek.

Yedinci sanat kampuste
 Sinema Anadolu, 420 izleyici
kapasitesine sahiptir. Haftanın
dört günü birinci vizyon filmlerin gösterildiği Sinema Anadolu’da gösterimler salı, çarşamba, perşembe günleri 20:00’da
cuma günü 12:45 ve 20:00’da
cumartesi günü 14:15’te ger-
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çekleşmektedir. Salonda ayrıca
öğrenci topluluklarının tiyatro
oyunları sahnelenmekte, panel, gala ve söyleşiler, müzik ve
film festivalleri, konserler ve bilimsel toplantılar gerçekleştirilmektedir.
Tel: 3350580/1301

 Akademik bilginin uygulamayla
birleştiği yayın organları aynı zamanda öğrencilere kendilerini geliştirme ve öğrendiklerini hayata geçirme imkanı sağlamaktadır.

Anadolu Haber

Anadolu Üniversitesi’nde kurum
içi iletişimi sağlama görevini üstlenen “Anadolu Haber” gazetesi haftalık olarak yayınlanmakta ve her
sayısı ortalama 5 bin adet basılmaktadır. Anadolu Haber’in muhabir
kadrosunu, üniversitenin çeşitli birimlerinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır.
http://www.ahaber.anadolu.edu.tr/

Radyo A - FM 101.7

Anadolu Üniversitesi bünyesinde,
FM bandı 101.7 frekansından yayın
yapan Radyo A’nın tüm programları üniversitemiz öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır. Radyo A, günün 24 saatinde dinleyicilerine seslenmektedir. Öğrenciler için aynı zamanda bir eğitim ortamı da sağlayan Radyo A’da, klasik ve popüler
müzik yayınlarının yanı sıra günün
gelişen olayları da dinleyiciye aktarılmaktadır.
http://www.radyoa.anadolu.edu.tr/

TVA -Televizyon Anadolu

Yerel bazda yayın yapan TVA,
kimliğini “eğitim, kültür ve sanat”
programları çerçevesinde oluşturmuştur. TVA, aynı zamanda sahip
olduğu profesyonel ve yüksek yayıncılık teknolojisi ile öğrencilere profesyonel hayatta karşılaşacakları bir
çalışma ortamı sunmaktadır.
http://e-gazete.anadolu.edu.tr/tva/

Topluluklar
sizi bekliyor

 Üniversitemiz öğrencilerden kurulu
çeşitli topluluklar çalışmalarını deneyimli eğitmenlerle sürdürmekte,
yurt içinde ve yurt dışında çeşitli
etkinliklerle üniversitemizi başarı
ile temsil etmektedir. Halkbilim
Araştırmaları Merkezi’nin 1980
yılında oluşturduğu Halkdansları
Topluluğu, hemen her yıl kadrosu yenilenen Anadolu Üniversitesi Çoksesli Gençlik Korosu, kuruluşundan bu yana düzenli konserler veren Türk Sanat Müziği
Korosu, yurdumuzun tüm bölgelerini kapsayan zengin bir repertuara sahip olan Türk Halk Müziği Korosu bu toplulukların en
önemlilerindendir.
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AnadoluHaber
Üniversitemizdeki
Önemli Telefonlar
GENEL DANIŞMA ....... 335 05 80
HASTANE ..................... 335 05 78
HASTANE ACİL SERVİS ...... 2222

GÜVENLİK ............................. 3333

YUNUSEMRE K. İTFAİYE..... 4444
İKİ EYLÜL K. İTFAİYE .......... 6666

OTEL ANADOLU 330 24 15-1291

YUNUS EMRE YURDU 330 20 12

Yaşanılacak bir kent

 Tarihi boyunca Frig, Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapmış olan Eskişehir
aynı zamanda Cumhuriyet Türkiye’sinin hedeflediği çağdaşlaşma çabalarının öncü kentlerinden biri durumundadır.

seçenekler artıyor

ESKİŞEHİR sahip olduğu iki üniversite 70 binden fazla öğrenci nedeniyle bir
öğrenci kenti olarak anılmaktadır.
Daha çok Doktorlar Caddesi olarak
bilinen İsmet İnönü Caddesi ve hemen
arkasında her alan Adalar mevkii, üniversite öğrencilerinin zaman geçirmek
için en çok tercih ettiği yerler arasında.
İsmet İnönü Caddesi aynı zamanda bir
alışveriş merkezi görevi görüyor.Adalar’da ise üniversite öğrencilerine yönelik 40’dan fazla kafe ve lokanta bulunmaktadır. Kentteki alışveriş mekanlarına son altı ayda İsmet İnönü caddesine inşa edilen Kanatlı Alışveriş Merkezi ve ulaşımın her yerden servislerle sağlanabildiği Bursa-İstanbul yolu üzerindeki Neo Alışveriş Merkezi de eklendi.
Bağlar caddesi üzerinde yapımına hale
devam edilen ve 31 Ekim’de açılması
planlanan 140 cafe restoran ve1100
araçlık otoparktan oluşan Espark, Eskişehir’in en büyük alışveriş merkezi olmaya aday. Bunların yan sıra Yunus
Emre Kampusü’nde öğrencilerin kuaför, kargo, lokanta ve banka işlemleri gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliceği Çarşı A
bulunmaktadır.
Eskişehir’de yaşayan öğrencilerin aradığı kitaplara ulaşabileceği bir çok kitapçı var. Dost, Adımlar, Yediler, Nisan, İnsancıl, Nobel ve D&R kitabevleri şehirde

yer alırken Yunusemre Kampüsü’nde
ise Ada Müzikevi ve genellikle ders kitaplarına ulaşabileceğiniz Akademi Kitabevi bulunmaktadır.

Gözde eğlence yerleri

Alışveriş için tercih edilen bir başka
mekan ise Hamamyolu Caddesi. Aynı
şekilde Bağlar (Cengiz Topel) Caddesi
üzerinde bulunan Haller Gençlik Merkezi de öğrencilerin gözde alışveriş ve
eğlence mekanlarından.
Kent merkezine dağılmış pek çok bar

ve kafenin yanı sıra İsmet İnönü Caddesi’nin Tepebaşı yönüne doğru uzanan üstgeçitten sonra Park 222, Hayal
Kahvesi ve Buda gibi bar, diskotek ve
restoranları barındıran büyük eğlence mekanları
yer almaktadır.

Ulaşım

Estram Ssk-Otogar ve Opera-Osmangazi yönlerinde hizmet vererek
ulaşımı oldukça kolaylaştırıyor. Öğrenciler
Büyükşehir Belediyesi’ne
başvurarak Tramvay için gerekli olan
Eskart’a sahip olabiliyor. Bunun yanı sıra Tramvayın ulaşamadığı diğer güzergahlara dolmuş ve halk otobüsleriyle
erişebilmek mümkündür.

Kültür sanat

Tiyatro, sinema, konser ve gösterilerin yapılabildiği mekanlara sahiplik yapan şehirde kampuste yer alan Sinema
Anadolu’nun yanı sıra şehir merkezinde İsmet İnönü caddesinde Kılıçoğlu Sineması, Kanatlı Alışveriş Merkezi’nde

Tüze Sinemaları, Atatürk Bulvarı Migros
mağazasında ise AFM Sineması bulunmaktadır, Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatroları’nın oyunlarının sahnelendiği Tepebaşı Sahnesi,Haller Gençlik Merkezi’nde, Turgut Özakman Sahnesi ise
İki Eylül Caddesi’ndeki Büyükşehir Sanat Merkezi’nde bulunmaktadır.
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın konserlerine ve operalara
da ev sahipliği yapan Kültür ve Sanat
Sarayı’na tramvayla gidilebiliyor. Yine
her türlü gösterinin yapıldığı bir diğer
mekan ise İki Eylül Caddesi, Telekom
binası karşısında yer alan Yunus Emre
Kültür Merkezi’dir.
Eskişehir’de Arkeoloji Müzesi,
Anadolu
Üniversitesi
Cumhuriyet Tarihi
Müzesi, Lületaşı
Müzesi, Havacılık
Müzesi, Sivrihisar-Ballıhisar Açık
Hava Müzesi,
TCDD Müzesi, Yunus Emre Müzesi
ve Yunus Emre kampusünde yer alan Çağdaş
Sanatlar Müzesi gibi sanat eserlerinin sergilendiği toplam sekiz müze
bulunmaktadır.

Tarihi mekanlar

Çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış
olan Eskişehir, YazılıKaya Frig Vadisi, Antik Yazılıkaya Kenti, Frig Kaya Anıtları,
Frig Anıtsal Kaya Mezarları ve Frig Kaleleri gibi bir çok tarihi mekanı da içinde
barındırıyor. Buraları gezip görmek isteyenler için ise yılın belirli zamanlarında
çeşitli turlar düzenlenmektedir.

SPOR SALONU ...................... 1311
HALK BİLİM ARŞ. UYG. M. 6121
HAVUZ ................................... 1588
PİNO ....................................... 1651

VOLKAN PASTANESİ ........... 1642
AKADEMİK KULÜP .............. 1309
TAŞ BİNA ............................... 1561

YEMEKHANE ........................ 1317

HALI SAHA ............................ 3199

MİSAFİRHANE ...................... 1286
LOJMAN MİSAFİRHANE .... 1282

TEL. DANIŞMA ..................... 2211

Şehirdeki
Önemli Telefonlar

HIZIR ACİL ..............................112
POLİS İMDAT ........................ 155

YANGIN İHBAR ..................... 110

SU ARIZA ................................ 185
ELEKTRİK ARIZA .................. 186
DOĞALGAZ ACİL ...................187

ESGAZ ......................... 230 08 08

GAR DANIŞMA .......... 225 80 80

OTOGAR DANIŞMA .. 227 88 00
VALİLİK ....................... 221 90 00
BÜYÜKŞEHİR BEL. ... 220 42 32

TEPEBAŞI BEL. .......... 221 22 50
ODUNPAZARI BEL. .. 227 96 02
ESKİ ............................. 324 30 20
TEDAŞ ......................... 230 15 60

SSK HASTANESİ ........ 330 64 67
DEVLET HASTANESİ 237 48 00
TIP FAK. HASTANESİ 239 29 79

SAĞLIK DANIŞMA .................184

PTT DANIŞMA ....................... 161
CUMHURİYET K. YUR. 230 18 63

DUMLUPINAR YUR. 239 37 75

KREDİ VE YURT. MÜD. 221 32 22

