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� Ünlü stand up sanatçısı Cem Yıl-
maz Anadolu Üniversitesi’nde katıl-
dığı söyleşide öğrencilerle bir araya
geldi. Yılmaz’ın reklam, sinema ve
mizah başta olmak üzere çeşitli konu-
larda yaptığı konuşmaları içeren
“Cem Yılmaz Soru Cevap” söyleşisine
ilgi büyük oldu. 4. SAYFADA

� Anadolu Üniversitesi’nin tüm fakülte
ve yüksekokullarında 2006-2007 öğretim
yılından bu yana uygulanan “Topluma
Hizmet Uygulamaları Dersi”, öğrencileri-
mizin birbirinden başarılı projelerine
sahne oluyor. 4. SAYFADA

‘Anadolu
çok klas bir
üniversite’

Bu ders
topluma
hizmet için var

‘Başka Dilde
Aşk’ ekibi
İBF’nin konuğu

‘Sigortacılık
hızlı bir
değişim içinde’

� Anadolu Üniversitesi’nde Yeni Döneme İlişkin Diğer Haberler ve Fotoğraflar 2. VE 3. SAYFALARDA...
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� Türkiye’de ilk kez bütün kopyala-
rıyla alt yazılı bir film olarak gösterime
giren “Başka Dilde Aşk”ın yönetmen ve
oyuncuları, İletişim Bilimleri Fakül-
tesi’nde düzenlenen söyleşide öğrenci-
lerle bir araya geldi. 7. SAYFADA

Otomobillere
tasarruf
yaptıran proje
� Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bö-
lümü 4. sınıf öğrencisi Murat Güner’in
projesiyle otomobil sahipleri 2 bin ile 3
bin kilometre arasında enerji ve yakıt ta-
sarrufu yapabilecek. 3. SAYFADA

‘Müzikle iletişim anne
karnında başlıyor’

� GSF’nin düzenlediği konferansta konuşan Hacet-
tepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Ünite Başkanı
Prof. Dr. Erol Belgin, anne karnında müzik dinletilen
bebeklerin beyin gelişiminin olumlu yönde etkilendi-
ğini söyledi. Belgin, bebeklere 7. aydan itibaren
müzik dinletmenin, kişiliğinin oluşmasında, davra-
nışlarının ve gözlem yeteneğinin gelişmesinde
önemli olduğunu kaydetti. 7. SAYFADA

Dört projeye
TÜBİTAK desteği

� Eylül dönemi başvuruları çerçevesinde üniversi-
temizden dört proje TÜBİTAK tarafından destek-
lenmeye değer bulundu. İletişim Bilimleri
Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Yüksel, En-
düstriyel Sanatlar Yüksekokulu öğretim üyesi Doç.
Dr. Ertuğrul Algan, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
öğretim üyeleri Doç Dr. Ender Suvacı ve Yard. Doç.
Dr. Aynur Şensoy Şorman’ın projeleri TÜBİTAK ta-
rafından desteklenecek. 5. SAYFADA

Üniversitemize konuk
olan Cem Yılmaz

dinleyicilere eğlenceli
dakikalar yaşattı.

� REKTÖR Prof. Dr. Davut Aydın,
düzenlediği basın toplantısında
Anadolu Üniversitesi’nin yeni he-
deflerini açıkladı.

� ÜNİVERSİTENİN yeni yöneti-
mini tanıtan Prof. Dr. Aydın, gaze-
tecilerin sorularını yanıtladı.

� AYDIN, akademik çalışmalar,
bilimsel araştırmalar, öğrencilere
sağlanacak olanaklar, şehirle iş-
birlikleri ve ortak projeler hak-
kında bilgiler verdi.

� AYDIN, “Bir gün bir Türk akade-
misyenin Nobel alacağına inanıyo-
rum. Bu bizden biri olmalıdır” dedi.

3. SAYFADA

Gündemi Biz Belirleyeceğiz...

Hedefimiz yıldız
üniversite olmak

Geleceğin eğitimcilerine anlamlı ödül
� Toplum Hizmetleri Vakfı tarafından ikincisi düzenlenen

“Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü”nü, Eği-

tim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğret-

menliği Programı öğrencileri kazandı. 5. SAYFADA

“Temel hedefimiz ‘yıldız üniversite’
olmak. Bu hedef doğrultusunda, “gün-
demi takip eden değil, gündemi belirle-
yen bir üniversite olmayı istiyoruz.”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın Medya Mensupları ile Buluştu...

�

“Öğrencilerimizin sosyal ve ekono-
mik sorunlarına çözümler üretmek ve il-
gili kuruluşlar ile işbirliğine gitmek
öncelikli konularımız arasındadır.”

Yönetimde Yeni Anlayış...
Üniversitemiz yönetimine ilk kez bir

kadın rektör yardımcısı getirildi: Prof. Dr.
Meryem Akoğlan Kozak. 41 yaşındaki
Prof. Dr. Naci Gündoğan da bugüne ka-
darki “en genç” rektör yardımcısı oldu...

�

� İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş-
letme ve Ekonomi Kulübü tarafından
düzenlenen “Türkiye’de Sigortacılık Sek-
törü ve Gelişimi” konulu konferansa HDİ
Sigorta Genel Müdürü Enis Talaşman,
Başkent Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Recai Rençbe-
roğlu ve Tepeli Sigorta Yönetim Kurulu
Başkanı Hidayet Tepeli konuşmacı ola-
rak katıldı. 7. SAYFADA

Öncelik Öğrencilerin...�

“Kentle bütünleşmeyi amaçlayan
projelerde valilik, belediyeler, meslek oda-
ları, sivil toplum kuruluşları ve üniversite-
ler ile ortak çalışmalar yapılacak.”

Sorunların Çözümüne Katkı...�
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Yeni Genel
Sekreter
Çetin Kaya

Üniversitemize
11 rektör
danışmanı

Bazı birimlerin
yöneticileri
değişti
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Prof. Dr.
Naci Gündoğan
(Mali İşler)

Prof. Dr. Meryem
Akoğlan Kozak
(Eğitim-Öğretim)

Prof. Dr.
Hasan Mandal
(Araştırma)

Prof. Dr.
Nüvit Oktay
(Açıköğretim)

Üniversitemizin yeni yönetimi
Rektör Prof. Dr. Davut Aydın

� 1965 yılında Eskişehir’de
doğdu. 1987’de ODTÜ, Metalurji
Mühendisliği Bölümü’nden li-
sans derecesini, 1992’de New-
castle Üniversitesi’nden doktor
unvanını aldı. Newcastle Üniver-
sitesi’nde araştırma asistanlığı ve
Karlsruhe Üniversitesi’nde misa-
fir araştırmacı olarak çalıştı.

1994 yılında Anadolu Üniver-
sitesi, Seramik Mühendisliği Bö-
lümü’nde yardımcı doçent
olarak göreve başladı. 1996’da
doçent, 2001’de profesör unva-
nını aldı.

Ulusal ve uluslararası alanda
çeşitli dallarda toplam 18 ödü-
lün sahibi olan Mandal, Avrupa
Seramik Derneği Başkanlığı, Ulu-
sal Bor Araştırma Enstitüsü Yö-
netim Kurulu Üyeliği ve Dünya
İnovasyon Vakfı Danışmanlığı
gibi birçok kurumda yöneticilik
ve danışmanlık görevlerinde bu-
lundu.

Prof. Mandal ayrıca Mühen-
dislik Dekanları Konseyi’nin en
üst temsiliyeti olan Genel Sekre-
terliğini ve Dünya Mühendislik
Dekanları Konseyinin Başkanlı-
ğını yürütüyor.

Mandal’ın pek çok çalışması
arasında, 55’i SCI kapsamındaki
dergilerde yayımlanmış 100
eseri ve uluslararası kapsamda 3
adet patenti bulunuyor.

Evli ve iki çocuk babası olan
Prof. Hasan Mandal, İngilizce ve
Almanca dillerini biliyor.

� 1968 yılında Eskişehir’de
doğdu. İlk ve orta öğrenimini
Eskişehir’de tamamladı.

1990’da Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden
mezun oldu. Aynı yıl, Anadolu
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Çalışma Ekono-
misi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü’ne araştırma görevlisi
olarak atandı ve 1992’de yük-
sek lisans, 1996’da da doktora-
sını tamamladı. 2003 yılında
doçent, 2008 yılında da profe-
sör oldu. 2008-2009 öğretim yılı
bahar döneminde misafir öğre-
tim üyesi olarak ABD Cornell
Üniversitesi’nde bulundu. Çe-
şitli dergilerde istihdam, yoksul-
luk ve işgücü piyasalarıyla ilgili
makaleleri bulunan Gündo-
ğan’ın “Sendikaların Toplu Pa-
zarlıktaki Gücü”, “Genç İşsizliği”
ve “Çalışan Yoksullar” adını taşı-
yan üç kitabı ile ulusal ve ulus-
lararası bilimsel toplantılarda
sunulan çok sayıda bilimsel
tebliği bulunuyor. Devlet Plan-
lama Teşkilatı 8. ve 9. Kalkınma
Planları, Çalışma Hayatı Özel İh-
tisas Komisyonları üyeliğinde
bulunan ve 2000-2009 yılları
arasında, üç dönem Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
bağlı olarak, Eskişehir ve Kü-
tahya Bölgeleri’nde resmi ara-
bulucu olarak görev yaptı.
Gündoğan, evli ve iki çocuk ba-
basıdır.

� İlk,ortave liseöğreniminiŞanlı-
urfa’da,üniversiteyideEgeÜniver-
sitesiAydınTurizmİşletmeciliğive
OtelcilikYüksekokulu’ndatamam-
ladı.Yüksek lisansderecesiniHa-
cettepe (1991)vedoktora
derecesinideGaziÜniversite-
si’nden (1996)aldı.Akademikya-
şamına1987’deÇukurova
ÜniversitesiMersinTurizmİşlet-
meciliğiveOtelcilikYüksekoku-
lu’ndabaşlayanKozak,1990-1993
yıllarıarasındaErciyesÜniversitesi
NevşehirTurizmİşletmeciliğive
OtelcilikYüksekokulu’ndaçalıştı.

1996’daYardımcıdoçent,
1999’dadoçentve2004’tedepro-
fesörunvanlarınıaldı.

Kozak,10yılboyuncaüniversi-
temizEskişehirMeslekYüksek-
okulumüdüryardımcılığıgörevini
yürüttü.

Kozak’ın18kitabınınyanısıra
40’ayakınmakalesiveyayımlan-
mışçoksayıdaçalışmasıbulunu-
yor.

Kozak’ınalmışolduğuödüller
arasındaSivilToplumÖrgütlerine
Katkı (2009),3.LisansüstüTurizm
ÖğrencileriKongresiYüksekLisans
TezDanışmanlığı ikinciliködülü
(2006),3.LisansüstüTurizmÖğ-
rencileriKongresiSerbestBildiriler
Dalındabirinciliködülü (2006),KA-
DERYılınBaşarılıKadınlarÖdülü
(2006),2.LisansüstüTurizmÖğ-
rencileriKongresiYüksekLisans
TezDanışmanlığı ikinciliködülü
(2004)yeralıyor.

� Prof. Dr. Nüvit Oktay, 1955
yılında Eskişehir’de doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Eskişe-
hir’de tamamladı. 1979 yı-
lında Hacettepe Üniversitesi
Ekonomi Bölümü’nde, lisans
öğrenimini, 1986 yılında
Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Uluslar-
arası İktisat alanında doktora
çalışmalarını tamamladı.

Aynı yıl Anadolu Üniversi-
tesi İktisadi Gelişme ve Ulus-
lararası İktisat alanında
yardımcı doçent, 1988 yı-
lında aynı alanda doçent ve
1994 yılında ise İktisat Politi-
kası alanı ile profesör unva-
nını aldı.

Prof. Dr. Nüvit Oktay’ın
Uluslararası İktisat, Dış Tica-
ret, Genel İktisat, Uygulamalı
İktisat alanları başta olmak
üzere ekonominin çeşitli dal-
larında yerli ve yabancı dilde
yazılmış çok sayıda kitap,
makale, bildiri vb. eserleri bu-
lunuyor.

Anadolu Üniversitesi İkti-
sat Fakültesi İktisat Bölü-
mü’nde Bölüm Başkanlığı
görevine halen devam et-
mekte olan Prof. Dr. Oktay,
daha önce İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi İktisat Bölü-
mü’nde Bölüm Başkan
Yardımcılığı, yine aynı bö-
lümde Anabilim Dalı Başkan-
lığı görevlerinde bulundu.

� Anadolu Üniversitesi Genel Sekre-
terliği’ne Çetin Kaya atandı. 30 yıldan
bu yana üniversitemizin çeşitli kade-
melerinde görev yapan Çetin Kaya,
Genel Sekreterlik görevine atanma-
dan önce İktisat Fakültesi Fakülte Sek-
reterliği görevini yürütüyordu.

� Üniversitemizin bazı öğretim üyeleri
Rektör Danışmanı olarak atandı. Rek-
törlükten yapılan açıklamaya göre Rek-
tör Danışmanı olarak atananlar ve
göreve alınanlar şöyle:
� Prof. Dr. Can Ayday (Teknoloji)
� Prof. Dr. Mehmet Şahin (Yönetim)
� Prof. Dr. Ertuğrul Yörükoğulları
(Eğitim-Öğretim)
� Prof. Dr. Melih Erdoğan (Denetim)
� Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan
(İletişim)
� Prof. Dr. Mehmet Burhan Erdem
(Akademik Konular)
� Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer
(Bilimsel Yayınlar)
� Güven Tunçel (Yönetim)
� Prof. Zehra Çobanlı (Sanat)
� Prof. Dr. Ufuk Aydın (İş Hukuku)
� Doç. Dr. M. Sinan Bozok (Açıköğretim)

� Anadolu Üniversitesi’nin çeşitli bi-
rimlerin yönetimlerinde değişiklik ya-
pıldı.
� Eskişehir Ekonomik ve Sosyal Araştır-
malar Merkezi Müdürlüğü’ne Edebiyat
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilhan
Kartal,
� Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Ens-
titüsü Müdürlüğü’ne Porsuk Meslek
Yüksekokulu öğretim üyesi Yard. Doç.
Dr. Meserret Nalçakan,
� Stratejik Araştırmalar Merkezi Mü-
dürlüğü’ne Açıköğretim Fakültesi öğre-
tim üyesi Yard. Doç. Dr. Asuman
Nurhan Şakar,
� Kültürel Çalışmalar ve Çevre Eğitim
Merkezi Müdürlüğü’ne Eczacılık Fakül-
tesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Muzaf-
fer Öğütveren atandı.

� 1948 yılında Eskişehir‘de doğan
Prof. Dr. Davut Aydın, ilk ve orta öğ-
renimini Eskişehir’de tamamladı.
1972 yılında Eskişehir İktisadi ve Ti-
cari İlimler Akademisi’nden mezun
oldu. 1977 yılında Boğaziçi Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si’nde yüksek lisans, 1978’de de
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi’nde doktora eğitimini ta-
mamladı. 1984 yılında doçent, 1992
yılında da profesör unvanını aldı.

Prof. Dr. Davut Aydın’ın, yurt içi ve
yurt dışındaki çeşitli dergilerde ya-

yımlanan pek çok makalesi ile ulusal
ve uluslararası bilimsel toplantılarda
sunulan çok sayıda tebliği bulunuyor.

Prof. Dr. Aydın, Anadolu Üniversi-
tesi’nde Senato Üyeliği, Eskişehir
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Merkezi (ESAM) Müdürlüğü, 1994-
1999 yılları arasında İşletme Fakül-
tesi Muhasebe Finansman Bölüm
Başkanlığı, 1994-1998 yıllara ara-
sında da Eskişehir Meslek Yüksek-
okulu (EMYO) Müdürlüğü gibi
üniversitemizde çeşitli akademik ve
idari görevlerde bulundu.

Üniversitemizin
yeni Rektörü
Prof. Dr. Davut
Aydın ve Rektör
Yardımcılarının
özgeçmişlerini
yayımlıyoruz...
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Haber Merkezi

�AnadoluÜniversitesiRektörüProf.Dr.
Davut Aydın, düzenlediği ilk basın top-
lantısında Anadolu Üniversitesi’nin sa-
dece Eskişehir’in değil, bölgenin ve
ülkenin ihtiyaçlarına da cevap verebile-
cek güçte olduğu ve bu gücün doğru yö-
netilmesinde tüm ekibiyle beraber her
türlü gayreti göstereceklerini söyledi.

Uyuyan Bir Dev

Prof. Dr. Davut Aydın, rektörlük göre-
vine atanmasının ardından basın ile ilk
toplantısını11Ocakgünügerçekleştirdi.
Toplantıya araştırmadan sorumlu Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Mandal,
eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yar-
dımcı Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak,
mali işlerdensorumluRektörYardımcısı
Prof. Dr. Naci Gündoğan ve uzaktan eği-
timden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Nüvit Oktay da katıldı.

İletişime açık, saydam, hesap verebi-
len ve sorabilen, kentle bütünleşmiş,
üretkenveadilbiryönetimanlayışınıbe-
nimsediklerini belirten Prof. Dr. Aydın,
şunlarısöyledi:“AnadoluÜniversitesibir
değerdir. 1,5 milyon nüfuslu büyük bir
ailedir. Yüksek öğrenim yapan öğ-
rencilerin yüzde 47’si bizim öğ-
rencimiz.Her ikiöğrenciden
biri Anadolu Üniversi-
tesi’nin öğrencisidir. Ay-
rıca Anadolu Üniversitesi
mali olanakları nedeniyle
de çok önemlidir. Anadolu
Üniversitesi büyük bir üni-
versitedir.”

Nobel Hedefi

Rektör Aydın, temel he-
deflerinin “yıldız üniversite”
olmak olduğunu ve bu hedef doğrultu-
sunda, “gündemi takip eden değil, gün-
demi belirleyen bir üniversite olmak”
istediklerinisöyledi.RektörAydın,eğitim-
öğretim, araştırma ve topluma hizmet
alanlarındaTürkiye’ninvedünyanın“yıl-
dız üniversitesi” olacaklarını ve bu po-
tansiyelin mevcut olduğunu belirterek,
bu konuda her türlü çabayı gösterecek-
lerini ifade etti. Prof. Dr. Aydın, “Bir gün
Türküniversitelerindenbiröğretimüyesi

Nobel veya benzeri bir ödül alacaksa; ki
alacaklardır,bukişiAnadoluÜniversitesi
öğretim üyesi olmalıdır. Yapılacak çalış-
malarailişkinhazırlıklarbubağlamdaor-
taya konulmaktadır.” dedi.

Araştırma-Geliştirme

Rektör Prof. Dr. Davut Aydın, araş-
tırma-geliştirme faaliyetlerinin yeniden
yapılandırılmasıgerektiğinedikkatçeke-
rek, “Eğitim ve öğretimde bölgede daha
fazla sorumluluk alan bir üniversite ola-
cağız.” dedi. Prof. Dr. Davut Aydın, üni-
versitenin

mahalleye, kente, ülkeye ve dün-
yaya hizmet eden bir kuruluş olduğunu
ve Anadolu Üniversitesi’nin sadeceEski-
şehir’in değil, bölgenin ve ülkenin ihti-
yaçlarına da cevap verebilecek güçte
olduğu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Aydın,
bu gücün doğru yönetilmesinde tüm
ekibiyle beraber her türlü gayreti göste-
receklerini belirtti.

Aydın, kentle bütünleşmeyi amaçla-
yan projelerde, Eskişehir Valiliği, beledi-

yeler, meslek odaları, sivil toplum kuru-
luşlarıveüniversitelerileortakçalışmalar
yapılacağınısöyledi.Üniversitelerleyapı-
lacak işbirliğinin önemine ilişkin olarak
Prof. Dr. Davut Aydın, başarılı bir kardeş
kurum olan Osmangazi Üniversitesi ile
işbirliği halinde, ortak projelerin içinde
olmakistediklerinivebuişbirliğini,bölge
üniversitelerinin katılımıyla da geliştir-
mek istediklerini ifade etti. İşbirliğinin,
güç birliği doğuracağına dikkat çeken
RektörProf.Dr.Aydın,bölgeninsorunla-
rının çözümüne bu yolla daha iyi katkı
verilebileceğine inandığını kaydetti. Her

üniversitenin farklı olanakları
olduğunu vurgulayan Prof.
Dr. Aydın, “Bu işbirliği, Ana-

dolu Üniversitesi’ni bir yük-
seköğrenim modeli haline
getirecektir” diye konuştu.

Çözüm Üretimi ve İşbirliği

Gelecekle ilgili projeleri hak-
kında da bilgi veren Anadolu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
DavutAydınöncelikverdikleriko-
nunun, “öğrencilerin sosyal ve
ekonomik sorunlarına ortak çö-
zümlerüretilmesivebualandail-

gili kuruluşlar ile işbirliğine gidilmesi”
olduğunu ifade etti.

Eskişehir’de 60 bine yakın üniversite
öğrencisi olduğunu belirten Aydın, bu
öğrencilerin 45 bininin Anadolu Üniver-
sitesi öğrencisi olduğunu söyledi.

Yaz okulları projesine öncelik verdik-
leri ve projenin kente doğrudan katkı
sağlayacağınainandıklarınıbelirtenProf.
Dr. Aydın, bu proje ile üniversiteler ka-
pandığında sessizleşen kentin ve kent
ekonomisininyazaylarındadacanlana-

cağına dikkat çekti. Projenin Anadolu
Üniversitesi’nin yaz aylarında atıl du-
ruma düşen potansiyelini de canlandı-
racağına vurgu yapan Aydın, yaz
okullarında eğitim almak üzere Tür-
kiye’nin 150 üniversitesinden öğrencile-
rin Eskişehir’e davet edileceğini söyledi.
Aydın, “Proje, dışarıdan gelecek öğrenci-
lere vizyon sağlayacağı ve atıl kapasite-
nin kullanılmasına yol açacağı, kent
ekonomisinekatkıvereceğiveturizmpo-
tansiyelini etkileyeceği için önemlidir.”
dedi.

Açıköğretimlilere Müjde

Açıköğretim sisteminde de bazı dü-
zenlemeleregidileceğinisöyleyenRektör
Prof.Dr.DavutAydın,öğrencilerin,başarı
kriterlerini tutturmaları durumunda
okudukları bölümden herhangi bir
örgüneğitimegeçişyapabilmelerikonu-
sunda gerekli çalışma ve temaslarınsür-
dürüldüğünü kaydetti.

Aydın,uzaktaneğitimvermekisteyen
üniversitelerledeişbirliğiyapılacağınıbe-
lirtti.

Diğer Projeler

Basın toplantısında anlatılan ve ger-
çekleştirilmesi planlanan diğer projeler
ise ana başlıklarıyla şöyle:

Eskişehir kenti için büyük önem taşı-
yan “Frigya Kültürel Mirasının Korun-
ması ve Kalkınması Birliği”nin
desteklenmesi,Eskişehir’inTurizmmas-
ter planının hazırlanması, Eskişehir Vali-
liği tarafından kurulan “ARGE ve PROJE
Koordinasyon Merkezi”nde görev ve so-
rumluluk alınması, Bölgesel Kalkınma
Ajanslarıyla işbirliğine gidilmesi, Eskişe-
hir Osmangazi Üniversitesi ile birlikte
kentvebölgesorunlarınınçözümüneyö-
nelik ortak projeler yapılması, Osman-
gazi, Dumlupınar, Afyon Kocatepe ve
Bilecik Üniversiteleri ile ortak doktora
programlarınınaçılması,ÇevreSorunları
Araştırma ve Uygulama Merkezi önder-
liğinde Kırka Boraks İşletmesi’nin yarat-
tığı çevre sorunlarının çözümüne ilişkin
çalışmalar yapılması...

� Rektör Prof. Dr. Davut Aydın, düzenlediği basın
toplantısında hedefleri ve projeleri konusunda bilgi

verdi. Toplantıda, üniversitemiz rektör yardımcıları da
ilk kez basının karşısına çıktı.

� Anadolu Üniversitesi’nin “ülkenin ihtiyaçlarına cevap
verebilecek güçte” olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr.
Aydın, “Gündemi takip eden değil, gündemi belirleyen

bir üniversite olmak istiyoruz” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Davut Aydın, göreve gelmesinin ardından 11 Ocak günü bir basın toplantısı düzenledi.
Yardımcılarıyla birlikte medyanın karşısına çıkan Prof. Dr. Aydın, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘Bilimsel çalışmalara daha
fazla ağırlık verilecek’

I Ayrıntılar için...
http://e-gazete.anadolu.edu.tr

Hale KARAKAYA

� Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bö-
lümü 4. sınıf öğrencisi Murat Güner’in
“Piezoelektrik Süspansiyon” konulu pro-
jesi tasarruf konusunda otomobil sahip-
leri için önemli avantajlar sunuyor.

Güner, “İkinci dönem deney kurgusu
ve laboratuvar aşamaları başlayacak.
Piezoelektrik bir malzeme günümüz
otomobillerinde kullanıldığı zaman, yıl-
lık yirmi bin kilometre yapan bir araç sa-
hibi 2 bin ile 3 bin kilometre arasında
enerji ve yakıt tasarruf yapabilecek. Or-
taya çıkan enerji, otomobilin bütün elek-
tronik sisteminde kullanılabilecek.” dedi.

Projesini Makine Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi’nin düzenlediği “Ener-
jide Bilim ve Teknoloji” konulu 4. Necdet
Eraslan Proje Yarışması’nda 1500 TL tu-
tarında destek ödülü kazanan Güner,
İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü (İYTE)
Kimya Mühendisliği Bölümü’nün dü-
zenlediği 8. “Ne üretelim” Proje Yarışma-
sı’nda da 3000 TL tutarında ikincilik
ödülünü almaya hak kazandı.

Üç bin
kilometreye
kadar tasarruf
yaptıran proje

Serkan Tapkın
araştırma
ödülü kazandı
Gizem TÜRKAY

� İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim
üyesi Yard. Doç. Dr. Serkan Tapkın; “Plas-
tik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve
Eğitim vakfı (PAGEV)” tarafından düzen-
lenen “2009 yılı PAGEV Plastik Teknoloji
Ödülleri” yarışmasında Araştırma da-
lında birincilik ödülü kazandı. Tapkın, ya-
rışmaya “ Polipropilen Fiber Katkısının
Bitümlü Karışımların Statik Sünme Dav-
ranışına Etkisinin Araştırılması” konuyu
yüksek lisans teziyle katıldı.

Yard. Doç. Dr. Tapkın, PAGEV’in diğer
plastik kuruluşlarından bağımsız, deneti-
min tamamen kendilerinde olan bir ku-
ruluş olduğu için bu ödülün kendisi için
çok önemli olduğunu belirtti. Tapkın, ça-
lışma sayesinde yerli olarak bu ürünün

yapılabileceğini ifade etti.
Yard. Doç. Dr. Serkan
Tapkın; çalışma için
Anadolu Üniversi-
tesi’nin sunduğu ola-

nakların projeye
önemli katkı

sağladığını
belirtti.
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‘Anadolu klas
bir üniversite’

Nilüfer KUTLU

� Porsuk Meslek Yükseko-
kulu’ndan Yard. Doç. Dr.
Dilek Çukul, Öğr. Gör.
Aytuğ Özsoy ve Öğr. Gör.
Mehmet Mete Öztürk da-
nışmanlığında Topluma
Hizmet Uygulamaları
dersi kapsamında Tür-
kiye Erozyonla Müca-
dele Ağaçlandırma ve
DoğalVarlıklarıKoruma
Vakfı (TEMA)’na bağış
yapıldı.

Öğr. Gör. Aytuğ Özsoy, THU dersi
kapsamında önceki yıllarda kitap
ve bağış kampanyaları, kimsesiz
çocuklara yardım gibi kampanya-
lar düzenlediklerini belirterek, “Bu
sene toprak ve erozyon konusunun
Türkiye için ne kadar önemli oldu-
ğunu vurgulamak için topluma hiz-
met anlamında TEMA ile birlikte
üniversite olarak neler yapabiliriz
diye düşündük. Eskişehir Büyükşe-
hir Belediyesi ile de iş birliği içinde
hareket ederek Eskişehir ve civa-
rındaki birçok yerde fidan dikimi

sağlandı.” dedi.
Dr. Halil Güngör ise Türkiye’de bir

yılda ortalama yağış miktarının 650
mm olduğunu belirterek, “Türkiye’de
suerozyonununolmasınınsebebi,ya-
ğışınçokluğudeğil,bitkiörtüsününaz-
lığıdır. Bu sebeple de ağaçlandırma
kadar, bitkilendirmenin de büyük
önemi var.” diye konuştu.

Derskapsamında,TEMAEskişehir İl
Temsilcisi Dr. Halil Güngör de Porsuk
Meslek Yüksekokulu Seminer Sa-
lonu’nda öğrencilere erozyon ve ağaç-
landırma konusunda bilgi verdi.

Bu ders topluma hizmet için var
� Anadolu Üniversitesi’nin tüm fa-
külte ve yüksekokullarında 2006-
2007 öğretim yılından bu yana
uygulanan “Topluma Hizmet Uygu-
lamaları Dersi” öğrencilerimizin bir-

birinden başarılı projelerine sahne
oluyor. Üniversitemiz öğrencileri bu
ders kapsamında huzurevi ziyaret-
lerinden kimsesiz ya da hasta ço-
cuklar için moral etkinliklerine,

kitap toplama kampanyalarından
kütüphane kurmaya, ağaçlandır-
madan oyuncak toplamaya kadar
pek çok sosyal içerikli etkinliği ba-
şarıyla hayata geçiriyor. Bu projele-

rin son örnekleri ise İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Porsuk Meslek
Yüksekokulu ve Sivil Havacılık Yük-
sekokulu öğrencilerinin gerçekleş-
tirdiği projelerdir.

Gökhan YILMAZ

� Üniversitemize söyleşi yapmak ama-
cıyla gelen Cem Yılmaz, hem sosyal açı-
dan hem de ortam olarak Anadolu
Üniversitesi’nin klas bir üniversite oldu-
ğunu söyledi.

Cem Yılmaz’ın reklam, sinema ve
mizah başta olmak üzere çeşitli konu-
larda yaptığı konuşmaları içeren “Cem Yıl-
maz Soru Cevap” söyleşisi, Atatürk Kültür
ve Sanat Merkezi Opera ve Balo Salo-
nu’nda gerçekleştirildi. Sinema Kulü-
bü’nün katkı sağladığı etkinlik,
öğrencilerden büyük ilgi gördü. Yaptığı es-
prilerle etkinliğe katılanlara eğlenceli daki-
kalar yaşatan Yılmaz, öğrencilerin merak
ettiği soruları da yanıtladı.

Konuları Öğrenciler Belirliyor

Öğrenmek konusunda öğrencilerin ni-
yetinin önemli olduğunu belirten Yılmaz,
“Bu aktivite ile birlikte olmamızın nedeni
de birbirimizin bilgilerinden yararlanmak
ve birbirimize bir şeyler öğretmek. Çünkü
bu üniversitenin bilgi anlamında bu po-
tansiyele sahip olduğunu biliyorum.” diye
konuştu.

Hande ÇEVİK

�SivilHavacılıkYüksekOkuluSivilHava
Ulaştırma Bölümü, Topluma Hizmet
Uygulamaları dersi kapsamında Türki-
ye’deilkkezgerçekleştirilenbirprojeyü-
rütüyor. Proje kapsamında yurt dışı
uçuşlarında hareket kabiliyeti kısıtlı yol-
culara, bölümden 8 öğrenci her Pazar-
tesi, Cuma ve Cumartesi günleri
yardımcı oluyor.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bö-
lümü Öğr. Gör. Nalan Ergün, “Projeyi ha-
yata geçirirken çoklu fayda yaratmayı
amaçladık. Başta öğrencilerimiz olmak
üzereteorikanlamdabuişiöğrenenkişi-
ler olarak pratik olarak hava alanındaki
süreçleri gözlemleme olanağı buldular.
Bunun ötesinde başta yine yolcular
olmak üzere havaalanı yönetimi de bu
projeden yararlanıyor. Projeyle en çok
yurtdışıuçuşlarındahareketkabiliyetikı-
sıtlı yolcular olduğunu tespit ettik.” dedi.

Öğr.Gör.NevinYavuzda“AvrupaBir-

liği Komisyonu hareket kabiliyeti kısıtlı
olan yolcularla ilgili düzenlemeler yaptı
ve bu düzenlemeleri 1 Ocak 2010 tari-
hiyle zorunlu kıldı. Biz de hava alanına
sahip bir eğitim kuruluşu olarak bu ko-
nuda bir ilki başlatmak istedik. Hareket
kabiliyeti kısıtlı yolcular; fiziksel, beden-

sel ve zihinsel engelliler ile yaşlı, ha-
mileveçocukluyolcuları içermekte-
dir.Bukapsamdaöğrencilerimizbu
tür yolculara yardım etmektedirler.”
diye konuştu.

Ders, gelecek dönem de devam
edecek.

SHYO

İİBF

Porsuk
MYO

Bir ilke imza attılar

Erozyonla mücadeleye öğrenci desteği

Güven AKYAYLA

� İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İİBF)bünyesindekiToplumaHizmet
Uygulamalarıdersikapsamındager-
çekleştirilen projeler, fakülte giriş ka-
tında açılan stantlarla öğrencilere
tanıtıldı. İİBF Dekanlığı tarafından
düzenlenen etkinlikte, ihtiyacı olan
okul ve öğrencilere kitap, kırtasiye,
oyuncakyardımınınyanısıraözürlü
ve hasta çocuklar yararına gerçek-
leştirilen yedi proje yer aldı.

Oyuncak Kardeşliği Projesi’nin
danışmanlığını yürüten Doç. Dr.
Verda Canbey Özgüler, etkinlikte,
açılan diğer stantlarda olduğu gibi
kendi projelerini öğrencilere tanıt-
mayı ve kampanyalarının adını
daha çok duyurmayı hedefledikle-
rini söyledi. Oyuncak Kardeşliği Pro-
jesi’nin üç yıldır yürütülmekte
olduğunu belirten Özgüler, proje
kapsamında üç yılda Eskişehir’e
bağlı 6 okulu ziyaret ettiklerini ve
topladıkları oyuncakları ve eğitsel
materyalleri ihtiyacı olan okullara
gönderdiklerini ifade etti.

Projede görev alan Çalışma Eko-

nomisi ve Endüstri İlişkileri Bö-
lümü 4. sınıf öğrencisi Alper
Akgün de projeyi iki yıl öncesine
kadar bildiğini, ancak projede yer
alma fırsatını bu yıl bulabildiğini
belirtti. Projenin güzel bir sosyal
yardımlaşma projesi olduğunu
ifade eden Akgün, açtıkları stant-
lar sayesinde topladıkları oyun-
cakları gerekli temizliğini ve
düzenlemesini yaparak oyuncak
alma imkanı olmayan öğrencilere
ulaştırdıklarını söyledi.

“ÖzürlüÖğrencilerinSosyal İzolas-
yonunun Engellenmesi Projesi”nde
görevalanMaliyeBölümü2.sınıföğ-

rencisi Ali Kelle ise projeyle Anadolu
Üniversitesi’nde öğrenim gören
özürlü öğrencilerin toplumdan izole
edilmemesini sağlamayı amaçladık-
larını belirtti. Kelle, “Proje kapsa-
mında üniversitemizde bulunan bir
özürlügrupvebirdesağlıklıgrupöğ-
renciseçiliyor.Dersialanarkadaşlara
özürlülükle alakalı bilgiler veriliyor.
Bu arkadaşlarla özürlü olan arka-
daşlarbirortamdatanıştırılıyorlarve
arkadaşlıkkurmalarısağlanıyor.Böy-
lece özürlü arkadaşlarımızla sağlıklı
olan arkadaşlarımız aynı ortamları
paylaşıp aynı sohbet ortamlarında
bulunabiliyorlar.” dedi.

Birbirinden güzel projeler...

Havva TOPRAK

� Endüstri Mühendisliği Kulü-
bü’nün düzenlediği Mühendislik ve
Yönetim Akademisi (MÜYAK), Si-
nema Anadolu’da gerçekleştirildi.
Firmaların yönetimsel farklılıkları ile
yönetim şekillerinin ele alındığı et-
kinliğe Avea, Türkiye Lokomotif ve
Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ), Av-
rupa Birliği İş Geliştirme Merkezi
(ABİGEM), Borusan Holding gibi
büyük firmalardan isimler konuş-
macı olarak katıldı. Etkinlik kapsa-
mında oyuncu Janset’in katıldığı bir
de söyleşi düzenlendi.

Gelişim Açısından Çok Önemli

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve
“İşte Yönetim İşte Fark Yaratmak”
başlığı ile gerçekleştirilen etkinliğin
açılış konuşmalarını Mühendislik Mi-
marlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Endüstri
Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof.
Dr. Musa Şenel ve Endüstri Mühendis-
liği Kulübü Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Hakan Tekin yaptı.

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, MÜ-
YAK’ın artık bir gelenek haline geldi-
ğini belirterek içerik olarak özenle
hazırlandığını ve özel konukların
davet edildiğini söyledi. Öğrenci top-
luluklarının düzenledikleri etkinlikle-
rin öğrencilerin kişisel gelişimi
açısından çok önemli bir yere sahip
olduğunu vurgulayan Döğeroğlu,
“Her şey sizin elinizde, kimlerin gele-
ceğine, kimlerin konuşacağına sizin
karar vermeniz çok büyük bir başarı-
dır.” dedi.

Farklı Olmak Adına bir Adım

Prof. Dr. Musa Şenel de öğrencilik
hayatında Anadolu Üniversitesi’nde
çok zorluk çektiğini ama şimdiki öğ-
rencilerin bunu yaşamadığı için çok
şanslı olduklarını kaydetti. Şenel, “Yö-
netimin bir bilim olması, dünyayı
idare etmekte en önemli faktörlerden
birisidir.” diye konuştu.

Hakan Tekin ise kariyer gelişimine
yön vermek için seminerler, teknik
geziler ve sosyal aktiviteler düzenle-
diklerini ifade etti ve “Burada buluna-
rak farklı olmak adına bir adım daha
atmış gençlere daha çok fırsat veri-
lirse geleceğin emanetçileri olan bu
gençlerin neler yapacağını mutlak gö-
receksinizdir.” diye konuştu.

Çeşitli Konularda Sunumlar

Etkinlikte TÜLOMSAŞ Genel Mü-
dürü Hayri Avcı, GKN Driveline İş-
letme Müdürü Ali Gümüş ile Üretim
Müdürü Gökhan Pişkin, Borusan Hol-
ding M.B.B. Proje Yöneticisi Tevfik
Durmuşoğlu, Avea Proje Yöneticisi
Algın Erozan, TÜLOMSAŞ Bilgi İşlem
Müdürü Cevdet Ürencik, oyuncu Jan-
set, Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve ABİ-
GEM İş Geliştirme Müdürü İlker Sök-
men katılımcılarla deneyimlerini
paylaştı.

Etkinlik kapsamında “Özel ve kamu
şirketlerinde yönetim farkı”, “GKN Dri-
veline’da yalın uygulamaları”, “6
sigma felsefesi ile firmalara fark
atmak”, “Proje yönetimi”, “Yöneticiliğe
giden yol”, “Kendinizi ve firmanızı ya-
lınlaştırın” ve “Öğrencilere fırsatlar”
konularında sunumlar gerçekleştirildi.

‘İşte Yönetim
İşte Fark
Yaratmak’
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Geleceğin
eğitmenlerine
anlamlı ödül

Egemen KILIÇ

�AKUTBozüyükAramaKurtarmaeki-
binden 7 kişilik bir grup, Anadolu Üni-
versitesiÇocukYuvası’nıziyaretetti.5-6
yaşlarında çocukların oluşturduğu
minikkatılımcılar,AKUTekibineyoğun
ilgi gösterdi.

Liderliğini Muharrem Öz’ün yaptığı
Bozüyük AKUT ekibi, yuvadaki minik-
leridepremkonusundabilgilendirmeyi
amaçlayan bir sunum gerçekleştirdi.

Öz, deprem anında uygulanması gere-
ken birçok yöntemi, bilinmeyen veya
yanlış bilinenleri resim ve görüntülerle
miniklere anlattı.

“Depremanındadışarıçıkmakçoğu
zaman doğru değil.” diyen Öz, “Sanıla-
nın aksine masanın veya yatağın al-
tına saklanmak da oldukça yanlış bir
yöntem. Bunun yerine masanın veya
yatağın hemen yanına sığınmak gere-
kir. Yine toplumda bilinenin tersine

kapıaltlarındadurmaktehlikeli.Busa-
dece tek katlı binalarda başvurulacak
bir yöntem. Ayrıca kütüphanelerde
bulunankitapraflarıvebenzeriyapılar
birbirine monte edilmiş durumda
olursa büyük faciaların önüne geçebi-
liriz.” dedi.

Öz, sunumununsonundaçocuklara
yanlarında adres ve ebeveynlerinin
isim ve telefonlarının yazılı olduğu bir
kağıt bulundurmalarını önerdi.

BİLİM ve TEKNOLOJİ
Sezin IŞIK

Atalarınız Nereden
Geliyor?
� National Geographic ve IBM'in yürüt-
tüğü ''The Genographic Project'' ile ''İn-
sanoğlunun Aile Ağacı'' çıkarılıp,
günümüzde yaşayan insanların köke-
ninin nereden geldiği ve nerede yaşa-
yıp dünyaya yayıldıkları araştırılıyor.
Nüfus genetik uzmanı başkanlığında
yürütülen ''Genographic Projesi'' ile
dünya üzerindeki pek çok gönüllü kişi-
den DNA örneği toplanıyor. Projenin
hedefi, insanlığın kesin olarak nereden
yayılmaya başladığını ortaya çıkarmak.

Sürücüleri Uyutmayan
Sistem
� İspanya'da sürücülerin dikkat kay-
bını ve yorgun olup olmadıklarını belir-
lemeyi amaçlayan bir sistem
geliştirildi. Bilim adamları tarafından
geliştirilen sistem, özellikle sürücülerin
uyumasını engellemeyi amaçlıyor.
Eğer sistem, sürücünün uykusunun
geldiğine ya da yola bakmadığına dair
belirtiler tespit ederse tehlikeli durumu
haber vermek üzere sesli bir ikaz başlı-
yor. Sistem, her türlü araca yerleştirile-
biliyor ancak şimdilik önceliğin
kamyon ve otobüs şoförlerine veril-
mesi öngörülüyor.

Osmanlı Medeniyeti
Strateji Oyununda

� Beyin takımını genç Türk yazılımcıla-
rın oluşturduğu bir ekip, Osmanlı Dev-
leti'nin 1402 yılından yıkılışına kadarki
dönemini anlatan üç boyutlu ''Osmanlı
Medeniyeti (Civilization of Ottoman)''
adlı strateji oyununu geliştirdi. Birçok
yönüyle Türkiye'de ve dünyada ilk
olma özelliğini taşıyan oyun, 2011 yı-
lında piyasaya sunulacak.

Çin, Ay’a Araştırma
Uydusu Gönderecek

� Çin Uluslararası Radyosu'nun habe-
rine göre, Çin Milli Savunma Bilim, Tek-
noloji ve Sanayi Müdürlüğü tarafından
yapılan açıklamada, "Çang'ı-2" adlı uy-
dunun test edildiği ve 2010 yılı so-
nunda Ay’a gönderilmesinin
planlandığı belirtildi. Aynı projenin
diğer ayağını oluşturan "Çang'ı-3" uydu-
sunun Ay’da ineceği bölgeyi görüntüle-
yecek olan "Çang'ı-2", "Çang'ı-3"ün Ay’a
başarılı bir iniş yapmasını sağlamayı
amaçlıyor.

Burcu DURMUŞOĞLU

� Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) ta-
rafından bu yıl ikincisi düzenlenen
“Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmet-
leri Ödülü” sahiplerini buldu.

Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hiz-
metleri Ödülü’nü “Kaynatmayalım Kay-
naştıralım” adlı projeleriyle Anadolu
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim
Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği
Programı 3. sınıf öğrencilerinden oluşan
ekip kazandı. Prof. Dr. Yahya Özsoy Top-
lum Hizmetleri Teşvik Ödülü’nü ise
“Otizm Farkındalığı” adlı projeleriyle An-
kara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
öğrencileri elde etti.

Açılışta konuşan Eğitim Fakültesi öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Süleyman Eripek,
bir dönem Anadolu Üniversitesi’nde de
görev yapan Yahya Özsoy’un eğitim ve
özel eğitim alanına büyük katkılar yaptı-
ğını söyledi. Eripek, “1996 yılında ara-
mızdan ayrılan Yahya Özsoy hocamız
ömrü boyunca durmak bilmeden çalı-
şan, gerçek bir eğitimci, üstün yetenek-
leri olan bir bilim insanıydı.” dedi.

Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç.
Dr. Atilla Cavkaytar da vakıf hakkında
bilgi veren açıklamalarda bulundu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yük-
sel Kocadoru ise topluma hizmet eden
tüm çalışmaların değerli ve kutsal oldu-
ğunu ve kimsenin bu çalışmaları ödül
almak için yapmayaca-
ğını belirterek, “Bize
çok basit ya da çok
küçük gibi gelen bazı
eylemler başkaları
için umut ve hayat
demek-
tir.”
dedi.

Törende daha sonra TOVAK Seçici
Kurul Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sağlam
ödül alan grupları açıkladı. Ödüle layık
görülen öğrenciler, ödüllerini Eğitim Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Kocado-
ru’nun elinden aldı.

9 kişilik bir grubun hazırladığı proje,
okullardaki özel gereksinimli öğrenciler
için bireyselleştirilmiş eğitim programla-
rının hazırlanmasına katkıda bulun-
mayı amaçlıyor. “Otizm Farkındalığı”
adlı proje ile Prof. Dr. Yahya Özsoy Top-
lum Hizmetleri Teşvik
Ödülü’nü kazanan
öğrenciler ise
otizm konusuna
ilişkin toplumda
farkındalık yarat-
mayı hedefliyor.

Prof. Dr.
Yüksel
Kocadoru

Prof. Dr.
Yahya
Özsoy

4 projeye TÜBİTAK desteği

AKUT’tan miniklere eğitimAKUT’tan miniklere eğitim

Prof. Dr.
Mustafa
Sağlam

� Eylül dönemi başvuruları çerçeve-
sinde üniversitemizden dört proje TÜ-
BİTAKtarafındandesteklenmeyedeğer
bulundu. 2009 yılı Eylül Dönemi Araş-
tırma Projeleri kapsamında İletişim Bi-
limleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr.
ErkanYüksel,EndüstriyelSanatlarYük-
sekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğ-
rul Algan, Mühendislik-Mimarlık
FakültesiöğretimüyeleriDoçDr.Ender
Suvacı ve Yard. Doç. Dr. Aynur Şensoy
Şorman’ın projelerinin destekleneceği
açıklandı.

Sağlık Konulu Yayımcılık

İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Erkan Yüksel’in yürütü-
cülüğündeki proje, “Türkiye’de Sağlık
Konulu Yayıncılık İlkelerinin Belirlen-
mesi:Kaynak, İleti veHedefKitleBağla-
mındaSağlıkKonuluYayınlarınAnalizi”
adınıtaşıyor.SelçukÜniversitesiİletişim
Fakültesi’nden Doç. Dr. Ahmet Yalçın
Kaya, Anadolu Üniversitesi İletişim Bi-
limleri Fakültesi’nden Araş. Gör. Dr.
Funda Erzurum, Osmangazi Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi Biyoista-
tistik Anabilim

Dalı’ndan Yard.
Doç. Cengiz
Bal’ın araştır-
macı olarak

görev alacağı
projenin danış-

manlarıEde-
b i y a t

Fakül-
t e s i

DekanıProf.Dr.NadirSuğurveDr.Bar-
baros Dokumacı. Üç yıl sürmesi öngö-
rülen ve istatistik danışmanlığını Öğr.
Gör. Bülent Batmaz’ın ‘ın yürüteceği
projede, Öğr. Gör. Kutlu Akçoral, Araş.
Gör. Asuman Kaya, Araş. Gör. Pelin
Öğüt, Araş. Gör. Hakan Yılmaz ve
UzmanHandeDemiroğludagörevala-
cak isimler arasında.

El Sanatları Tasarımı

EndüstriyelSanatlarYüksekokuluöğ-
retim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Algan’ın
yürüteceği projede Eskişehir, Afyonka-
rahisar ve Kütahya illerinde sürdürül-
meye çalışılan el sanatlarının çağdaş
endüstriyel tasarım çalışmalarına uy-
gulanabilirliği araştırılacak. İki yıl sür-
mesi öngörülen projede doktora
öğrencisi Osman Şişman ile İzmir Eko-
nomi Üniversitesi öğretim üyesi Yard.
Doç. Dr. Tolga Benli görev alacak.

Nano Boyutlu Parteküller

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğ-
retim üyesi Doç. Dr. Ender Suvacı’nın
yürüteceği proje, “Güvenli, Nano Bo-
yutlu Tasarlanmış Şekillere Sahip SNO

(Çinkooksit)Tio2 (Titanyumdioksit)Par-
tiküllerinÜretilmesi”adını taşıyor.Pro-
jede, nano boyutlu partiküllerin
sanayide veya günlük hayatta kulla-
nımlarınısağlamaküzerefarklı şekilde
üretimleri incelenecek. 32 ay sürmesi
öngörülenprojede,FenFakültesiöğre-
tim üyesi Prof. Dr. Yücel Şahin ile Yard.
Doç. Dr. Ayşe Tansu Koparan görev
alacak.

Baraj İşletmesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğ-
retim üyesi Aynur Şensoy Şorman’ın
yürüteceği proje ise “Havza ve Rezer-
vuar Modellemesi ile Karar Destek Sis-
temiOluşturarakKısaveUzunDönemli
Baraj İşletmesi” adını taşıyor. Proje, bir
barajın işletmesini verimli hale getir-
mek ve bu uygulama örneğini ülke-
mizdeki diğer baraj işletmelerinde
yaygınlaştırabilmekiçinmodeloluştur-
mayıamaçlıyor.30aysürmesiöngörü-
len projede, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü personeli Fatih Keskin,
firmaçalışanlarıTolgaGezginveTürker
Akgün ile yüksek lisans öğrencileri
görev alacak.

Nilüfer KUTLU

�“RockGünlüğü”adlımüzikprogramı,
AnadoluÜniversitesiKanalıTVA’dabaş-
ladı. Rock Günlüğü, yeni yayın döne-
minde Rock müzik severleri TVA’da
biraraya getiriyor. Program açılış bölü-
münüünlüAmerikanRockGrubu“Eva-
nescence” ve Türkiye'de başarı çıtasını
giderekyükseltenLora ileyaptı.

İki haftada bir yayınlanacak olan

programın içeriği ise oldukça zengin.
Rock, Metal, Grunge, Nu Metal, Alterna-
tivegibimüziktürlerinibarındıranprog-
ramınherbölümündeünlüRockmüzik
grupları,programınklipkonuklarıolarak
yeralacak.

Ayrıca “Haftanın Röportajı” bölü-
mündedeöndegelenRockmüzikgrup-
ları ileyapılanröportajlarvar.

ProgramdaklipkonuklarıolarakSlipk-

not, Trivium, ACDC, Scorpions Band,
Pearl Jam, Within Temptation gibi ünlü
isimlervar.

Haftanın Röportajı bölümünde ise
DemirDemirkan,MangaveHaykoCep-
kin gibi isimlerin yanı sıra; Lora, Joker,
Masal, Senkron, Deniz Büyükçulhacı,
BandrolveYeniHarmangibiöndegelen
müzik grupları ve gitaristleri ile yapılan
röportajlarvar.

‘Rock Günlüğü’ programı TVA’da başladı

Doç. Dr.
Ertuğrul

Algan

Doç. Dr. Erkan Yüksel’in yürütücülüğündeki projede Anadolu Üniver-
sitesi dışında, Osmangazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nden de

öğretim elemanları görev alıyor. Ekip şimdilik 15 kişiden oluşuyor.
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Modern Türk Müziği Anadolu’ya seslendi

Hale KARAKAYA

� Üniversitesimiz Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda
“Anadolu Modern Türk Müziği Topluluğu” bir konser gerçekleştirdi. Gerçek-
leştirilen konserin şefliğini Öğr. Gör. Erdal Uludağ yaptı.

Konserde, Seni Seviyorum, Ihlamurlar Altında, Laçin, Bu Gala Daşlı
Gala, Nihavent Sigan, Bab-ı Esrar, Dil Yarası, Yağmurun Sesine Bak,
Ağıt, Halay, Çeçen Kızı, Nikriz Fantezi, Sultani Yegah Sirto ve Niha-
vent Longa parçalarına yer verildi.

Nilüfer KUTLU

� Devlet Konservatuvarı tarafın-
dan, Anadolu Üniversitesi Halkbi-
lim Araştırmaları Merkezi Salon
2003’te bir resital düzenlendi.

İki bölümden oluşan resitalde Jo-
hann Sebastian Bach, Ludving van
Beethoven, Franz Peter Schubert,
Fritz Kreisler ve Jules Massenet’in
eserlerine yer verildi. Kemanda
Sezen Nur Atalay ve piyanoda da
Devlet Konservatuvarı Müzik Bö-
lümü Piyano Anasanat Dalı Öğr. Gör.
Robert Farkas yer aldı.

Öğrencileri klasik müzik konser-
lerinde görmekten mutluluk duy-

duğunu belirten Farkas, “Resitale
gelen kalabalığı görünce mutluluk
içinde çalmaya başladım. Ayrıca bu
resital Sezen Nur Atalay’ın ilk resita-
liydi. Resitalin öncesinde çok çalış-
tık. Umarım devamı gelir.” diye
konuştu.

Sezen Nur Atalay ise Anadolu Üni-
versitesi öğretim üyelerinden Ezgi
Gönlüm Yalçın ile çalışmalarına baş-
ladığını, daha sonra da Özlem Sümer
ile çalışmalarını devam ettirdiğini
dile getirdi. İlk resitali olduğu için
mutluluk duyduğunu ve heyecanlı
olduğunu söyleyen Atalay, “Benim
için harika bir deneyimdi.” dedi.

Umut Yaşar İNAN

� Devlet Konservatuvarı öğretim ele-
manları Salon 2003’te bir viyolonsel
ve piyano resitali verdi. Halkbilim Araş-
tırmaları Merkezi tarafından düzenle-
nen etkinlikte viyolenselde Araş. Gör.
Asu Perihan Karadut, piyanoda ise
Araş. Gör. İrem Çelikten dinleyicilerin
karşısına çıktı. Programın ilk bölü-
münde Asu Perihan Karadut viyolon-
sel solosuyla sahne alırken, İrem
Çelikten kendisine piyano ile eşlik etti.
Konserde Max Roger’in “Viyolensel Sü-
itleri (1 ve 2)”, Pietro Locatelli’nin “Viyo-
lonsel Sonatı”, ve Francesco Maria
Veracini’nin “Largo” adlı eserine yer
verildi.

EğitimveFelsefeo HukukFakültesiMerkezAmfileri0 11:00-12:00
TRT1KanalKoordinatörlüğü

2255  OOccaakk  / Pazartesi

Kariyer Kulübü Toplantıo Kongre Merkezi Mavi Salon    0 16:00-17:30
Kariyer Kulübü

Kariyer Kulübü 
Genel Kurul Toplantısıo Kongre Merkezi Mavi Salon    0 16:00-18:00
Kariyer Kulübü

2266  OOccaakk  / Salı

"Umudumuz Kitaplar 2010"
Kitap Toplama Kampanyasıo Öğrenci Merkezi 
Çağdaş Eğitim Kulübü    0 17:00
(30 Mayıs’a kadar sürecek)
Çağdaş Eğitim Kulübü

“Okumayı Seven Parmak Kaldırsın”
Kitap Toplama Kampanyasıo Öğrenci Merkezi Gönüllü 
Toplumsal Hizmetler Kulübü Odası 0 09:00-18:00
(30 Mayıs’a kadar sürecek)
Gönüllü Toplumsal Hizmetler 
Kulübü

Seviye Belirleme Kursu 
Takviye Eğitimio Ali Rıza Efendi İlköğretim Okulu
ve Yavuz Selim İlköğretim Okulu  0 09:00-18:00
(30 Mayıs’a kadar sürecek)
Çağdaş Eğitim Kulübü

Başlangıç Seviyesi İngilizce 
Dil Eğitimio Eğitim Fakültesi A Blok 
301 No’lu Sınıf 0 18:00-20:00
(2 Şubat’a kadar sürecek)
Çağdaş Eğitim Kulübü

Orta Seviye İngilizce Dil Eğitimio Eğitim Fakültesi A Blok 
301 No’lu Sınıf 0 18:00-20:00
(2 Şubat’a kadar sürecek)
Çağdaş Eğitim Kulübü

Oyuncak Kardeşliği 2010
İletişim:Doç. Dr. Verda 
CANBEY ÖZGÜLER
Tel:335 05 80 - 3300/3245
Email:vcanbey@anadolu.edu.tr
(20 Haziran’a kadar sürecek)
Doç. Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER 
ve öğrencileri

Eskişehir'li İki Çizer; 
Sertaç ÜRER, 
Atilla YAKŞİ Karikatür Sergisio Eğitim Karikatürleri Müzesi 0 17:30 (Açılış)
(28 Şubat’a kadar sürecek)
Karikatür Sanatını Araştırma ve 
Uygulama Merkezi

Genç Pazar Açılışıo Teknopark    0 09:00-17:00
Çevre Sorunları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

2299  OOccaakk  / Cuma

Viyolonsel ve
piyano resitali

Hale  KARAKAYA

� Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik
Bölümü 3. sınıf öğrencileri, “Alternatif
Yöntemlerle Kavramsal Düşünme” dersi
kapsamında “Zaman” konulu bir proje
sergisi hazırladı. GSF’de açılan sergide
öğrenciler projelerini anlattı. 

Proje hakkında bilgi veren Prof.
Gonca İlbeyi Demir, öğrencilerin kendi
oluşturdukları gruplarla konularını be-
lirlediklerini söyledi. 

Prof. Demir, “Zamanın birçok uygu-
laması var. Müzikte bir uyarlama oldu,
oluşturulan şarkıda zaman ironik bir
şekilde ele alındı. Bir başka grup
zaman konulu bir oyun yarattı. Bir di-
ğeri, metropol kadınının zamanı hafta
boyunca nasıl yaşadığını gösteren ve
sadece sesten oluşan bir proje hazır-
ladı. Bir başka grubumuz da ‘Zamanı
Durduran Kadın’ başlığında zamana
yenilmemeye çalışan bir kadını çizgi
roman şeklinde anlattı. En son grup ise
mekan ve ışık ilişkisini fotoğraf kareleri
ile anlattı.” dedi. 

Grafik Bölümü öğrencilerinden
Özlem Şentürk ve Dilek Apaydın da
“Zaman” kavramını ele aldıklarını ve
her grubun kendi istekleri doğrultu-

sunda projeler geliştirdiklerini be-
lirtti. Mahir Belle De Jaur, Funda
Akman ve Mert Güven Kayaalp ise
zamanı bir yarışa benzeterek, proje-

lerinde Güzel Sanatlar Fakültesi Gra-
fik Bölümü öğrencilerinin dört yıl
içinde neler yaptıklarını anlattıkla-
rını söyledi.

Zamanın farklı görünümleri 

Simge AKSU

� Anadolu Üniversitesi Senfoni Or-
kestrası’nın düzenlediği Piyano Resi-
tali, Salon 2003’te gerçekleştirildi.
Düzenlenen resitalde 13 yaşındaki
Mertol Demirelli, Bach, Beethoven,
Chopin ve Ravel’den eserler seslen-
dirdi. 

Demirelli, genç yaşına rağmen Tür-
kiye ve dünyada birçok başarıya
imza attı. Piyanoya dört yaşında
amatör bir müzisyen olan ablası ile

başlayan Mertol Demirelli, ilk ödü-
lünü altı yaşında aldı. 2004 yılında
Newcastle, New York ve Arkansas
Little Rock’da, içlerinde Carnegie Hall,
New York ve Arkansas Üniversite-
leri’nin de bulunduğu yerlerde kon-
serler verdi. 

On yaşında 2006 Onay Sanat Pi-
yano Güzellemesi 7-15 yaş kategori-
sinde birinci oldu. Gülsin Onay, İdil
Biret, Muhittin Demiriz ve Edna Go-
landsky’nin ustalık sınıflarına katıldı. 

Performansı ustaları aratmadı

Keman ve piyanonun eşsiz dansı büyüledi
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‘Müzik ile
iletişim anne
karnında
başlıyor’
Hale KARAKAYA

� Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenle-
diği “Müzik, Çocuk ve Beyin” konulu
konferansa konuşmacı olarak katılan
Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun
Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji ve Ko-
nuşma Bozuklukları Ünite Başkanı Prof.
Dr. Erol Belgin, anne karnında müzik
dinletilen bebeklerin beyin gelişiminin
olumlu yönde etkilendiğini söyledi. 

Prof. Dr. Belgin, küçük yaştan itibaren
iyi müzik ile beslenen çocukların büyü-
dükleri zaman müzisyen olmasalar bile
iyi birer müzik dinleyicisi olacaklarını
ifade etti. Belgin, hamile kadınların ye-
dinci aydan itibaren bebeklerine
müzik dinletmelerinin bebeğin kişiliği-
nin oluşmasında, davranışlarının ve
gözlem yeteneğinin gelişmesinde
önemli olduğunu belirterek, “Bebekler,
anne karnında dinledikleri müzikleri
doğduktan sonra hatırlıyor. Anne kar-
nında klasik müzik dinleyen bebekler
yumuşak hareketler yaparken, Rock
türü müzik dinleyen bebekler ise sert
tekmeler atar ve bebek bu tarz müzik-
lerden hoşlanmaz.” dedi. 

İnsanın dünyaya geldiği zaman haya-
tına ilk giren müziğin ninni olduğunu
kaydeden Belgin, ninninin dinginlik sağ-
layan bir makama sahip olduğunu ve
anne sesi ile bütünleştiği zaman da be-
beği huzura kavuşturarak uyuttuğunu
söyledi. 

Prof. Dr. 
Erol Belgin

Havva TOPRAK

� İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş-
letme ve Ekonomi Kulübü tarafından
düzenlenen “Türkiye’de Sigortacılık Sek-
törü ve Gelişimi” konulu konferans, 9
Ocak günü Kongre Merkezi Salon Ana-
dolu’da gerçekleştirildi. Maliye Bölümü
öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Tufan Ça-
kır’ın oturum başkanlığını yaptığı kon-
feransta HDİ Sigorta Genel Müdürü Enis
Talaşman, Başkent Sigorta Aracılık Hiz-
metleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Recai Rençberoğlu ve Tepeli Sigorta Yö-
netim Kurulu Başkanı Hidayet Tepeli
birer sunum yaptı. 

Yard. Doç. Dr. Tufan Çakır, “Sizler

gençsiniz henüz yolun başındasınız, ge-
leceğinizi garanti altına alacak en güzel
mesleklerden biri sigortacılıktır. Eğer öğ-
retmen olmasaydım kesinlikle sigortacı
olurdum.” dedi. 

Enis Talaşman da sigortacılığa başla-
dığı yıldan bugüne kadar geçen deği-
şimleri ve oluşumları anlattı. Dönem
dönem sigorta işlemlerini nasıl yaptıkla-
rından söz eden Talaşman, serbest sig-
ortaya geçildiğinde yeni sigorta
şirketlerinin açıldığını ancak altyapı ol-
madığı için birçoğunun battığını söyledi.
Talaşman, “Bugün gelinen noktaya ba-
kıldığında Türkiye’nin yeniden bir deği-
şim süreci içinde olduğu görülüyor. Son

3 yıldan itibaren inanılmaz bir değişim
var ve bu değişim her geçen yıl hızlı bir
şekilde devam edecektir.” diye konuştu. 

Recai Rençberoğlu da elinden geldi-
ğince gençleri sigortacılığa itmeye çalış-
tığını belirterek, şunları söyledi: 

“Bunun nedeni işimi çok sevmem,
işimden zevk almamdır. İşletmecilik
diğer mesleklerden ayrıcaklıkdır. Herkes
sekiz köşeyi görebilir ama önemli olan
dokuzuncu köşeyi görebilmektir. Eğer
dokuzuncu köşeyi görürseniz, fark ya-
ratıcı fikirlere sahip olursanız, iyi bir si-
gortacı olabilirsiniz. Hiçbir zaman
kendinizi aldatmayın, işinizde dürüst ve
doğru olun. Ancak o zaman başarı ve ka-

zanç sizinle olur. Her meslekte bu böy-
ledir ancak sigortacılıkta daha da önem-
lidir.”

Hidayet Tepeli ise insanların ne iste-
diklerini bilmeleri gerektiğini ifade ede-
rek, “Bazı insanlar sahada olmaktan
satış ve pazarlamadan hoşlanırken, ba-
zıları da masa başında çalışmaktan hoş-
lanır.” dedi. Öğrencilerin öncelikle
kendilerini analiz etmelerini öneren Te-
peli, “Ben kimim, nasıl bir işi yapabilir,
nasıl bir işi yapamam? sorularının ceva-
bını bulmanız gerekiyor. Çünkü hayatta
hiçbir şey altın tepside önünüze sunul-
mayacak, çalışıp çabalamanız gereke-
cek.” şeklinde konuştu.

Gizem TÜRKAY

� Türkiye’de ilk kez bütün kopyala-
rıyla alt yazılı bir film olarak göste-
rime giren “Başka Dilde Aşk”ın
yönetmen ve oyuncuları İletişim Bi-
limleri Fakültesi’nin konuğu oldu.
Söyleşiye filmin yönetmeni İlksen Ba-
şarır, yapımcısı Bünhan  Bengi ile
oyuncular Mert Fırat, Saadet Işıl
Aksoy, Emre Karayel, Timur Acar ve
Ayten Urgancıoğlu katıldı.

İlksen Başarır söyleşide amacının
para kazanmak değil, engelliler adına
farkındalık yaratmak olduğunu söy-
ledi. Başarır, film ile amaçladıkları far-
kındalığı yaratmayı başardıklarını ve
Kültür Bakanlığı’nın bundan sonra bu
tür filmlere destek verme kararı aldı-
ğını ifade etti. İşitme engelli bir karak-
teri canlandıran Mert Fırat da filme
başlarken işaret dili eğitimi aldığını ve
engellilerden oluşan tiyatroları izle-

meye giderek onların dünyalarında
vakit geçirdiğini söyledi. 

Fırat, “Filmin senaryosuna karar ver-
diğimizde hemen Eskişehir’e geldik.
Çünkü senaryodaki ‘Onur’ karakterini
grafik tasarımcısı olarak oluşturduk.
Türkiye’de de bir tek Anadolu Üniver-
sitesi’nde işitme engelliler için bu
bölüm bulunuyor. Ayrıca film bo-
yunca da üniversiteyle bağlantı içinde
olduk.” dedi. 

‘Başka Dilde Aşk’ farkındalık yarattı

Gizem TÜRKAY

� Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer ve Viyana
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi emekli
öğretim üyesi Prof. Dr. Gerhard Buch-
bauer editörlüğünde hazırlanan
“Uçucu Yağlar: Bilim, Teknoloji ve Uy-
gulamalar El Kitabı  (Handbook of Es-
sential Oils: Science, Technology and
Applications)” CRC Press (Taylor & Fran-
cis Group) tarafından Amerika Birleşik
Devletleri’nde yayınlandı.

Kitabın iki editöründen biri olan
Prof. Dr. Başer, yaklaşık 1000 sayfadan
oluşan kitapta dünya çapında uzman-
lar tarafından yazılmış 22 bölüm bu-
lunduğunu söyledi. Kitabın çok ilgi

göreceğine inandığını belirten
Başer, dünyada bu konuyla il-
gili derli toplu bir yayın olma-
dığını kaydetti. Prof. Dr. Başer,
uçucu yağlar veya eterik yağlar
adıyla bilinen bitkisel
esansların, aromatik
bitkilerden elde edil-
diğini ve çoğunlukla,
parfümeri,
gıda, ilaç ve
diğer kimya
sanayile -
rince kulla-
n ı l d ı ğ ı n ı
belirtti. 

Kutlama toplantı-

sında konuşan Eczacılık Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Neşe Kırımer de 25
yıl süren araştırmaların sonu-
cunda ortaya çıkan çalışmadan
dolayı çok mutlu olduğunu kay-

detti. 
Prof Dr. Başer,

“Kitap, uçucu yağlar
konusunda bilinmesi
gereken her şeyi bi-
limsel verilerle izah
eden, son yıllarda ya-
yınlanmış en güveni-
lir kaynak olma

özelliği taşıması nede-
niyle öğrenciler için de ya-
rarlı olacaktır.” dedi. 

Editörlüğünü yaptığı kitap ABD’de yayınlandı

Sigortacılık hızlı bir değişim içinde

Film ekibi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde
öğrencilerle bir araya geldi.

Egemen KILIÇ

� Anadolu Üniversitesi Hastanesi he-
kimlerinden Psikiyatrist Dr. Sıdıka
Oksay, Edebiyat Fakültesi’nde verdiği se-
minerde psikolojik sorunlar yaşayan öğ-
rencilere karşı nasıl bir tutum
sergilenmesi gerektiği konusunda açık-
malar yaptı.  

Psikiyatrik sorunların tanımlanması-
nın kolay olmadığına dikkat çeken
Oksay, “Öğrenci, sorunları nedeniyle çe-
şitli ilaçlar kullanıyor olabilir ve bunların
da kişi üzerindeki yan etkileri gözlemle-
nebilir." dedi. Oksay, bu yan etkileri kon-
santrasyon bozukluğu, ellerde titreme,
sersemlik, kas katılığı, görme  bozukluğu
ve ağız kuruluğu olarak sıraladı.  

Dr. Sıdıka Oksay, öğrencinin soru-
nunu dile getirme sürecinde onunla tar-
tışmamanın ve öğretmenin kendi
söylediğini kabul ettirme gibi davranış-
lardan kaçınmasının uygun olacağını
ifade ederek,  baskıcı ve kabul ettirici bir
tutumda bulunmanın öğrencide dam-
galanma ve aşağılanma korkusu yarata-
bileceğini, yaşadıklarının  paranoyayı ve
benlik saygısı düşüklüğünü körükleyebi-
leceğini kaydetti.  

Neler Yapılabilir?

Oksay, "Her şeyden önce bir tanı veya
yargıda bulunmamakta fayda var. Ay-
rıca kampüste kendisine yardımcı ola-
bilecek birimler olduğu söylenebilir.
Bunlar hastane ve rehberlik danışma.
Genelde bu tür rahatsızlıklar öğrencinin
istediği kadar çalışamamasına yol aça-
bilir. Öğrenci sınav gereklerine uygun
olarak sınav süresini tamamlamakta
zorluk çekebilir. Burada öğretmen ve
okul yöneticileri, öğrencinin işini kolay-
laştırmalıdır. Bu amaçla, öğrenci kapıya
yakın bir pozisyonda oturtulup istediği
an dışarıya kolayca çıkabilmesine izin
verilebilir, konsantrasyon kaybı yaşadı-
ğını ve dersi takip edemediğini söyleyen
biri için derste ses kayıt yapması, kaçır-
dıklarını böylece evde takip etmesi öne-
rilebilir, ödev teslim süreleri ve sınavlar
konusunda sınıf arkadaşlarına haksızlık
etmeyecek düzeyde esneklik tanınabi-
lir" dedi. 

Oksay ayrıca öğrencinin olumsuz eleş-
tirilere tahammülü daha düşük oldu-
ğundan, öğretmenin geri bildirim
durumlarında bunu sınıfın önünde
değil de bire bir olarak halletmesinin
çok daha yerinde olacağını söyledi.

Dr. Sıdıka Oksay, öğretim elemanla-
rına "Yetersiz kaldığınızı düşündüğünüz
veya ne yapacağınızı bilemediğiniz nok-
tada rehberlik hizmetlerine danışmak-
tan çekinmeyin" önerisinde bulundu.

Psikolojik 
sorunları olan
öğrencilere 
yaklaşım 
ipuçları



AnadoluHaber

� Herkesin dilediği şeyi ben de diliyo-
rum; huzur. Biliyorum ki bu dilek suyun
üzerine yazı yazmak kadar imkânsız.
Fakat yine de bunu ümit ediyorum. İn-
sanlarımızın çok şükür demeden yaşa-
dığı koşullardan daha iyisini istemelerini,
bir koyun gibi güdülmemelerini diliyo-
rum. Halen giyecek çorabı, yiyecek ek-
meği olmayan insanlar, çocuklar var.
Belki çok basit ama çocuklara çorap ve
karınlarını ağrıtacak kadar çok çikolata di-
liyorum. Hayalimde bir Noel Baba yaratıp, adını değiştirip ona “umut
baba” diyorum. Umut Baba’dan bu çocukların yırtık çoraplarını güzel
bir gelecekle doldurmasını istiyorum. Huzursuzluk içinde huzur oyunu
oynayan bizlerin 2010 yılında bu oyununa son vermesi umuduyla…

� Son sınıf öğrencisiyim ve 2010 yılında
mezun olacağım için ilk beklentim
hemen hemen her sektörü olumsuz et-
kileyen ekonomik krizin sona ermesi ve
iş olanaklarının artmasıdır. Bence üni-
versitede okuyan kişiler olarak iş kaygısı
gütmememiz gerekir. Ama ne yazık ki en
çok iş kaygısını üniversite mezunları ya-
şamaktadır. Eğitimin önemli olduğu bir
çağda aldığımız eğitimle mağdur olmak
üzücü bir durum. 2010 yılında bu duru-
mun iyileşmesi ve aldığımız eğitimle hak ettiğimiz yerlere gelebilme-
mizi umuyorum. Bununla beraber üniversitelerde verilen eğitimin
standartlarının gelişmesini ve yurt dışındaki eğitim ile aynı şartlara ka-
vuşturulmasını istiyorum. 

Fatma Selin Savaş   Sivil Havacılık Yüksekokulu

� 2010 yılından beklentilerimi şöyle
sıralayabilirim. Öncelikle Milli Pi-
yango’dan büyük ikramiyeyi kazan-
mak isterdim. Söylemese de
herkesin kalbinden geçtiğini düşü-
nüyorum bunun. Başta sağlık olmak
üzere aşk, okulumdan mezun olmak,
arkadaşlarımla güzel bir tatil yapmak
ve sınırsız eğlencenin olduğu partiler
istiyorum. Tabii diğer taraftan da not
konusunda hocalarımdan biraz mer-

hamet, okulumuzdan yeni burslar, bir de eylemsiz, olaysız bir
Anadolu Üniversitesi istiyorum.

Volkan Tayfur   İ.İ.B.F

� Bu sene Anadolu Üniversitesi’nde ilk
yılım, ilk yılın verdiği istek ve heyecanla
başarılı bir dönem geçirmek istiyorum.
2009 yılı benim için hem yorucu hem de
bir o kadar stresli geçti. Hem ÖSS stresi
hem yeni bir hayata alışma derken bir yılı
daha bitirdik. Bu nedenle 2010 yılı için ilk
beklentim stresten uzak rahat bir yıl ge-
çirebilmektir. Yeni yılı daha rahat, daha
sosyal ve daha dolu dolu yaşamak istiyo-
rum. Ayrıca başarılı bir yılın yanında sağ-

lıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl temenni ediyorum.

Mustafa Tuna   Hukuk Fakültesi

� Bugünlerde tüm gazete ve televiz-
yonlarda bir domuz gribidir gidiyor.
Maalesef hastalığın yaygınlaşması
günden güne artıyor. İnsanların kafası
karışmış durumda. Televizyon ve ga-
zeteler iyi bir bakımla atlatılabilecek
bu hastalığı abarttıkça abartıyorlar.
Açıkçası 2010 yılından beklentilerim-
den bir tanesi de bu hastalığın sona er-
mesidir. Gönül ister ki önümüzdeki
sene savaşlar bitsin, işsizlik azalsın, in-
sanların refah düzeyleri artsın. Ama sanırım bu beklentilerimiz çok
uzun yıllar kursağımızda kalacak. En iyisi gripsiz günler dilemek ve
herkesin yeni yılını kutlamak.

� Yeni yıldan birçok beklentim
var. Öncelikle KPSS’de başarılı
olup iyi bir iş bulmak istiyorum.
Yeni fikirleri ve değişimleri takip
etme ve kendimi geliştirme açı-
sından iyi bir yıl geçirmeyi diliyo-
rum. Daha iyi ekonomik şartların
oluşturulmasını, ülkemizin refah
seviyesinin artmasını ve yeni iş
kollarının yaratılmasını diliyorum.
Gençlerin bu alanlara yönlendiril-

mesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa’nın teknoloji çöp-
lüğü yaptığı ülkemize teknolojik açıdan bir temizlik
yapılması da gerekmektedir.

Muhammet Durmuş  BESYO

� Öncelikle Türkiye’nin başka devlet-
lere bağlı kalmadan özgür yaşayan bir
ülke olmasını istiyorum. Yurdumuzda
terör, işsizlik, ekonomik kriz gibi birçok
sorun var. Bu sorunların bir an önce çö-
zülmesini diliyorum. Maalesef artık ül-
kemizde dört yıllık fakülte mezunları bile
iş bulamıyor. İş bulmak için birçok çem-
berden geçiyor, bu da insanı ister istemez
bunaltıyor. Tek yüksek nüfuslu ülke biz
değiliz ki. İnşallah ülkemiz kendi değerle-

rini korur, hiç kimseye boyun eğmek zorunda kalmaz ve 2010 yılında
daha iyi koşulların hakim olduğu bir Türkiye’de yaşarız.

Yunus Türk   Porsuk M.Y.O � Yeni yıldan Türkiye’den ziyade
bütün insanlara yönelik beklentile-
rim  var. Dünyadaki tüm insanların
barış ve huzur içinde olduğu, savaş-
ların bittiği, bütün insanların eşit ve
özgür yaşadığı bir dünya istiyorum.
Ayrıca yaşamın güzel ve anlamlı ol-
masını istiyorum. Açlığın ve sefaletin
yerine sevginin eksik olmadığı bir
hayat diliyorum. Eşitsizliğin yerine
eşit ve adil bir dünyanın bizi kucakla-

masını temenni ediyorum. Her şey insana ve doğaya yaraşır şe-
kilde olsun ve doğanın bütün güzelliklerini yitirmeden değerini
bilelim. Bütün dünya halkları kardeşçe yaşasın. Çünkü yeni bir
yıl, yeni bir yaşamın içinde olmak demektir.

Rıfat Çapar   Eğitim Fakültesi

� 2010 yılında üniversite öğrencileri
için daha verimli işlerin yapılmasını ve
mezun olduğumuzda iş kaygımızın ol-
mamasını temenni ediyorum. Ayrıca
okurken formasyon dersi alma hakkının
gelmesini istiyorum. Böylelikle öğrenci-
ler mezun olduktan sonra formasyon
almak için bir buçuk yıl daha fazla oku-
mak zorunda kalmazlar. Umarım bu ko-
nuda üniversitemizde yeni yılda bir
çalışma olur. Ayrıca öğrencilerin sosyal
aktivitelere katılmasının teşvik edilmesini ve kendilerini geliştirebile-
cekleri faaliyetlerin daha fazla düzenlenmesini istiyorum. 

� Diğer yıllarda hep aynı şeyleri dile-
dim. Bu sene iki basamaklı bir yıla gi-
riyoruz. Güya dünyaya meteor
çarpacaktı, çarpmadı. Kısacası her yıl
başka bir şeylerle bizleri korkutuyor-
lar. Bu sene korkmadan, normal bir yıl
geçirmek istiyorum. Virüssüz, mevsim
resimlerinin daha düzenli olduğu bir yıl
geçsin istiyorum ve lütfen çılgınca kut-
lamalar için çılgın paralar harcanmasın.
Yeni yıla geride kalan yılda olanları göz
önünde bulundurarak gireceğim. Biraz da şanlıysam büyük ihti-
malle güzel bir yıl geçireceğim. Herkese güzel, neşeli ve mantıklı
bir yıl diliyorum.

Erdoğan Kavaz   Devlet Konservatuvarı

� Yeni yıldan sadece barış istiyo-
rum. Herkesin kendini ifade edebil-
diği, demokratik bir düzenin
yerleştiği ve kardeşin kardeşi vur-
madığı bir dünya diliyorum. Silahla
değil insana yakışır şekilde sözle
sağlanan barışlar istiyorum. Öldür-
menin değil yaşatmanın amaç olduğu
bir dünyada yaşamak herkes gibi
benim de dileğim. Aslında bunların
yeni yıldan beklentiyle olmayacağını

biliyorum. Bu dediklerimin olması için çok uzun bir süreç gereki-
yor.

Seval Kutlu   Edebiyat Fakültesi

� İki Eylül Kampusü’nde okuyan bir
öğrenci olarak 2010 yılının da burada
okuyan öğrenciler açısından olumsuz
bir yıl olarak geçeceğini düşünüyo-
rum. Çünkü çektiğimiz yol çilesi 2010
yılında da devam edecek gibi gözü-
küyor. Bir an önce bu sorunun çözül-
mesini istiyorum. Çünkü gerçekten
ulaşımda çok zorluk çekiyoruz. As-
lında İki Eylül Kampusü’ne de tram-
vayla ulaşım sağlanması çözüm olarak
düşünülebilir. Şimdilik tek temennim şu yol çalışmalarının çok fazla
uzamadan bitirilmesi.

Hazal Atdemir   BESYO

Elif Nurperi Alpar   Devlet Konservatuvarı

� Yeni yılda Türkiye şartlarında
okuyan bir öğrenci olarak yüksek
harç ücretleriyle paralılaşan eğiti-
min bitmesini ve eşit, parasız, bi-
limsel bir eğitimin sağlanmasını
istiyorum. Temeli paraya dayanan
eğitim sisteminin içinin ne kadar
boş olduğunu, aldığımız eğitimin
sadece memurlukta işe yaradığına
bakarak anlayabiliriz. Bu yüzden
2010 yılının daha iyi bir eğitimin ve-

rildiği, öğrencilerin haklarını en iyi şekilde aldığı ve eğitim se-
viyesinin yükseldiği bir yıl olmasını istiyorum.
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Can Ersoy  İ.İ.B.F

ÖĞRENCİ GÖRÜ ŞLERİ

2010 yılında 
nasıl bir Türkiye 

istiyorsunuz?

2010 yılında 
nasıl bir Türkiye 

istiyorsunuz?

Ahmed Hakkı Seven   Fen FakültesiTuğba Cebe    Mühendislik Mimarlık Fakültesi


