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Anadolu'nun geleceği sizlersiniz 
Rekörlüğün genç öğretim elemanları için düzenlediği oryantasyon programında, kredi sisteminden 

üniversite yönetimine, danışmanlıktan öğrencilerle diyalogğa kadar çeşitli konularda bilgiler verildi. 

R
ektörlük tarafından AnMo
lu Üniversitesi'nin genç 
öğretim elemanlarına yöne
lik olarak bir oryantasyon 

programı düzenlendi. Programda, 
kredi sisteminden üniversite yöne
timine, danışmanlıktan .öğrencilerle 

iletişime kadar pek çok konuda 
öğretim elemanlarına bilgi verildi . 

Anadolu Üniversitesi'nde 1 
Ocak 2003 ile 1 Nisan 2005 ta
rih leri arasında göreve başlayan 
araştırma ve öğretim görevlisi ile 
okutmanlar için düzenlenen prog
ram 13 Nisan Çarşamba günü, 
Kongre Merkezi Salon Anado-
lu 'da gerçekleşti. 
Programın açılış konuşmasını 

Prof. Dr. Engin Ataç yaparken, 
rektör yardımcıları Prof. Dr. 
Fevzi Sürmeli, Prof. Dr. Atila 
Barkana, Prof. Dr. Nezih Varcan, 
Prof. Dr. Nüvit Gerek, Prof. Dr. 
Haluk Gürgen, Genel Sekreter 
Yardımcısı Nüket Kızıltaş , Basın 

ve Halkla İlişki l er Müdürü Öğr. 
Gör. Kenan Şanlıer ile Personel 
Dairesi Başkanı Ramiz Bilgin de 
etkin li ğe konuşmacı olarak katıldı. 
Devamı 6'da 

'Gençlik 
elindeki şansın 
farkında değil' 

Üniversitemizde 
düzenlenen bir söy
leşiye konuşmacı 

olarak katılan ga
zeteci-yazar Can 
Diindar Türkiye' de 
genç olmayı anlattı. 

Haberi 4'te 

Sonnur Küçük 
Türkiye 

Şampiyonu 

Anadolu Üniversi
tesi öğrencisi Son
nur· Küçük, Ünlveı·
sitclemrası Karate 
Şampiyonası 'nda 
Tiirklye Şampiyon
luğuna uzanırken, 

A. Fuat Tezeller de 
ikincilik kürsüsüne 
çıktı. Haberi 7'de 

Anadolu ECTS 
ile Avrupalı 

olacak 
Avrupa Ko
misyonu Av
rupa Kredi 
Transfer Sis
temi (ECTS) 
Danışmanı 

Prof. Dr. Luc 
François, 
Türkiye' nin 
çeşitli üniversitelerinden 
gelen öğretim elemanla
rına sistem hakkında bilgi
ler verdi. 

:JO ünlrerslteden 39 ö~rellm 
elemanının dlnledlg/ f,uc 
Françols 'ııln,4nadolu tiıılver
slıesl'ne haJraıı kaldıR1111 be
lirt.en l 1luslararası ilişki/er 
Birimi Sorumlusu ÖRr. Gör. 
Zrk/.H.> Doğan, Anadolu fııl
u•rsltes/'nln 2006-2007 
Uademlk ,nlı ltlbar/.t le 4 • · 
rupa Aredl Tl'Bnsfrr Slsırml 
lı'llketl (l{TCS) Label alma,n 
hedcfledl!Jln/ SÖJledl. 

Haberi 3't.e 
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Öğretim elemanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen 
oryantasyon programı hakkında ne düşünüyorsunuz? :~· 

0kt. Gaye Bayri 

Yabancı Diller Yüksekokulu 
Anadolu Üniversiıesi'nin yeni 

gelen öğretim elemanlarına yö
nelik uyguladığı oryanıasyon 

programını çok beğendim. Üni
versitenin sosyal yaşamını, faali
yetlerini ve imkanlarını daha 

yakından tanıma fırsatı elde etmiş oldum. Tür
kiye'de öğrencilerine ve öğretim elemanlarına bu 
kadar olanağı bir arada sunan ender üniversite
lerden olan üniversitemizin bu yanlarını görebil
mem gerçekleştirilen oryantasyon programı saye
sinde olmuştur. Bu programın organizasyonunda 
emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

Fen Fakültesi Fizik Bölümü
Fizik Doktora 

Seminer programı sayesinde 
üniversitemizin akademik ve 
idari yapısı hakkında detaylı 

--., _ _,._ bilgiler öğrendik. Akademik 
hayata yeni başlayan bilim adamı adayla

rına bu gibi seminer programları sayesinde temel 
hakları, görevleri bilim adamı olma yolunda ne
ler yaşayacakları baştan bilgilendirilerek kuruma 
uyumu daha kısa sürede gerçekleşir ve verim ar
tar. Gerek bilimsel gerekse sosyal faaliyetler açı
sından üniversitemiz oldukça iyı bır yerdedir. 
Atatürk ilke ve inkiılaplarını yaşayan, yaşatan ve 
savunan Anadolu Üniversitesi gibi bir kurumda 
çalış tı ğım için çok onur duyuyorum. 

Araş. Gör. Kubilay 
Akman 

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü 

13.04.2005 tarihinde gerçekle
şen oryantasyon programının 

Anadolu Üniversitesi'nin vizyo
nunu, misyonunu ve kurumsal iş

leyişini yeni göreve başlayan araştırma görevlisi, 
öğretim görevlisi ve okutmanlara tanıtması açı
sından çok yararlı olduğuna inanıyorum. Kendimi 
akademik olarak bütünüyle ait hissettiğim Ana
dolu Üniversitesi'ni bu program vesilesiyle daha 
derin tanımış olmaktan mutluyum. Fakat bazı 

eleştirilerim de var. Bu tür etkinliklerin tabii ki 
akademik aygı çerçevesinde daha interaktif bo
yutta gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Programa dinleyicilerin de aktif olarak katılımı 
sağlanabilirdi. Bu sayın rektörümüz ve üniversite 
yönetimi için de yeni akademik personeli tanımak 
açısından önemli bir fırsat olurdu. Anlatılanlar, 

açıklananlar konusunda dinleyiciler ne düşünüyor
du? Bunu kimsenin bildiğini sanmıyorum. Artık 
tüm katı, geleneksel sosyal yapıların değiştiği bir 
çağda yaşıyoruz. Günümüzün her geçen gün da
ha da küreselleşen dünyasında "katılım" olgusu 
gelişme ve ilerleme için önemli bir dinamik teş
kil ediyor. Bundan sonraki program, toplantı ve 
etkinliklerde dinleyicilerin de etkin olarak fikir 
beyan etmesi, tartışması yönündeki önerim uma
rım kabul edilir. Anadolu Üniversitesi sadece 
Türkiye'nin değil dünyanın ·eçkin üniversiteleri 
arasında yer alıyor. Oryantasyon programı bu ger
çeği bir kez daha görmemizi sağladı. Bunun için 
rektörümüz sayın Prof. Dr. Engin Ataç'a ve üni
versite yönetimine teşekkür etmek isterim. 

Anadolu Haber Sahibi: 

-- - ANADOI.l l', 'İHRSİn.~ı;f 
Rektör Prof. Dr. Engin ATAÇ 

HAtTALIK İLEfİŞİM GAZETESİ 
ISS, 1302-0005 Genel YaJ1n Yönetmeni: 

Basım Tarihi: )7.05.2005 Sayı:322 Prof. Dr. Haluk GÜRGEN 

0kt. Gözde Şener 

Yabancı Diller Yübekokulu 
Oryantasyon eğitimi üniversite

ye yeni alınan akademisyenler 
için verilmesi gereken bir eğitim 
diye düşünüyorum. Lisans eğiti
mimi Anadolu Üniversitesi'nde 

tamamlamış olmama rağmen ben de yeni mü
zeleri ve iki Eylül Kampusü"ndeki birçok fakülte
yi görme şansı elde ettim. Bunun yanında farklı 
fakülteler ve yüksekokullardan akademısyen arka
daşlarla tanışma şansı buldum. Özetlemek gerekir
se, üniversitemizin böyle bir etkinlik gerçekle~ıir
mesi bizim açımızdan yararlı bir durumdur. Bu or
ganizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederim. 

Araş. Gör. Zübeyr 
Yıldırım 

İİBF Maliye Bölümü 
Oryan tas yon programının 

yapılması kanaatimce faydalı 

oldu. Ünıversite yönetimımizin 
bu konuya önem verip bizlere 
vakit ayırması bu konuyu daha 

etkili kıldı. Henüz yolun başındaki akademik 
personel ile yöneticilerin biraraya gelmesi, tecrü
belerin paylaşılması bu programa iştirak eden 
herkes için az ya da çok katkı sağlamıştır. 

Umarım her seviyede akademisyenımız için bu 
tür programların sıkça yapılması mümkün olur. 

Araş. Gör. Şerife Yıldız 

Hukuk Fakültesi 
Üniversite akademik kadrosu

na yeni katılanlar için böyle bir 
program düzenlenmesini olumlu 
buluyorum. Ancak bu organizas
yonun daha sık aralıklarla ve ka-
tılımcıların da beklentileri doğ

rultusunda, onların konu~malarını sağlayacak bir 
program olmasının daha faydalı olacağı düşünce
sindeyim. 

Araş. Gör. Ali Serdar 
Nazh Pınar 

Fen Fak. Matematik Bölümü 
Üniversite akademik camiasına 

yeni katılan öğretim elemanları

nın üniversiteye adaptasyonu açı
sından olumlu bir etkinlik olduğu
nu düşünüyorum. Özellikle akade

mik olarak yükselmede öngörülen ve üniversiteler 
arasında farklılık gösteren ölçütler akademisyenler 
açısından iyi bilinmelidir düşüncesindeyim. Ancak 
oryantasyon programında yapılan toplantının hurda 
fazla güne yayılması ve toplantı saatlerinin deme
sai bitimine yolcu olmasının katılımın artması açı
sından daha iyi olacağı görüşündeyim 

Araş. Gör .Gülenay Ruşen 

Hukuk Fakültesi 
Anadolu Üniversitesi 'de çalış

maya başlayalı yaklaşık altı ay 
oldu. Oryantasyon programının 
bizler açısından oldukça fayda
lı geçtiğini düşünmekteyim. 

Gerek kurum kültürü gerekse idari 
yönetim ve uygulamalar konusunda aydınlatıldık. 
Öğleden sonra yapılan gezi ile de üniversitemizin 
zengin kaynaklarını ve büyüklüğünü görmek de 
oldukça keyif vericiydı. 

Yazı İşleri Müdürü: 
Prof. Dr. Halil İhrahim GÜRCA 

Haber Merkezi Müdürü : Uzm. Ufuk TÖZELIK 

Okt.Başak Erol 

Yabancı Diller Yüksekoulu 
Uzunca bir süredir burad a 

olmama rağmen İki Eylül 
Kampüsü'nü görme fırsatım ol
mamıştı. Özellikle sunulan sos
yal aktivıte imkanının bildiğim 

birçok üniversiteden daha fazla 
olduğunu gördüm. Maalesef bu birçok kişinin de 
bilmediği birşey. Çok istememe rağmen karika
tür sergısini de görememiştim. O yüzden oryan
tasyon genel olarak yararlı oldu diyebilirim. 

Araş. Gör. Hülya Karaca 

Eczacılık Fakültesi 
Oryantasyonun ünıversitemı

zin kültürünü. çalışma prensip
lerini öğrenmemiz açısından 

faydalı olduğunu düşünüyo

rum. Aynı zamanda diğer 

araştırma görevlileriyle tanış

ma fırsatı bulmamızı sağladı. 

Araş. Gör. 
Sedat Yurdakul 

Fen Fakültesi Kimya Bölümü 
Lisans programından beri 

Anadolu Üniversitesi öğrencisi
yim ve üniversitemizin çok hız
lı gelişmekte olduğunu görüyo-

rum. Sadece bilimsel alanda değil sosyal et
kinlikler bakımından olağanüstü bir zenginliğe sa
hip. Festivalleri, tiyatroları, sinemaları, konserleri, 
söyleşileri kaliteli ve öğrencilere yönelik olarak 
ucuz. Öğrenci kulupleri ile öğrencilerin çok yön
lülükleri artıyor. Üniversitemizde ilerici ve eleşti
rilere açık olduğundan burada çalışmakta ve öğ
renim görmekte kendimi şanslı görüyorum. Tüm 
bunları ve birçok konudaki bilgilendirmeleri bu p
rogramda görmüş, bilgilerimi pekiştirmiş ve güve
nimi daha da arttırmış oldum. 

EMYO 
Üniversitemizde göreve yeni 

başlayan öğretim elemanlarına 

yönelik düzenlenen oryantasyon 
l~a:S~- programının birçok açıdan 

önemli ve yararlı olduğunu düşünüyo
rum. Öncelikle daha önce bu üniversiteyi tanıma
yan öğretim elemanları için tanıtıcı ve faydalı ol
du. Bunun yanında daha önce burada öğrencilik 
yapmış elemanların da bilmedikleri birçok şeyin 
farkında olmalarını sağladı. Şöyle bir baktığımız
da özellikle kurum kültürüne ve Anadolu Üniver
sitesi 'nin yapısına yönelik verilen seminerler biz
lerin kendimizi buraya daha fazla ait hissetmemi
zi sağladı. Ayrıca akademik personelin özlük hak
ları ve sosyal güvenceleri ile ilgili hukuksal bil
gilerin derli toplu verilmesi çok aydınlatıcı ol
du. Oryantasyon programı dahilinde yapılan gezi
ler de üniversitemizi daha iyi tanımamızı sağla
dı. Umarım bundan sonra da aramıza katılacak 
yeni öğretim elemanları için benzer programlar 
düzenlenir. 

Sayfa dü,eııiiıne: CcnCKöK~AL 
--= 

Anaılolu Üniversitesi flasııııcvi 'nde 5<XXl adet basılmı'ıtır ı 
Anadolu Ünher;itc,i, Yunuscmre Kampusü. 

Vakıf Bi~ ı. 26470 &kişehir 
Tel: 0-222-335 05 80 ı I 790 Fak,: 0-222- 3JO 74 40 

E-posta: haber@anadohı.edu .tr 
Web: www.ah:ıbcr.ıınadolu.edutr 
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Anadolu ECTS ile Avrupalı olacak 
Avrupa Komisyonu Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Danışmanı Pl'Of. Dr. Luc François, 
Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen öğretim elemanlarına sistem hakkında bilgiler verdi. 

U
luslararası İlişkiler Birimi'nin 
davetlisi olarak 7 Nisan günü 
üniversitemize gelen Belçika 

Ghent Üniversitesi 'nin Eğitimden 
Sorumlu Direktörü ve aynı zaman
da Avrupa Komisyonu ECTS Da
nışmanı Prof. Dr. Luc François, 
üniversitemiz ve Türkiye'nin çeşitli 
üniversitelerinden gelen öğretim 

elemanlarına Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi (ECTS) hakkında bilgiler 
verdi. 

Salon Anadolu'da yapılan toplan
tıda konuşan Rektör Prof. Dr. En
gin Ataç, Prof. Dr. Luc François'nı 
üniversitemizde ağırlamaktan büyük 
onur duyduklarını söyledi. 

Rektör Prof. Dr. Ataç'tan sonra 
konuşan Uluslararası İlişkiler Biri
mi Koornidatörü Öğr. Gör. Zekiye 
Doğan ise, üniversitemizin 2005-
2006 akademik yılı ile birlikte tüm 
kurumları ve birimleri ile Avrupa 
Kredi Transfer Sistemi (ECTS)'ne 
geçeceğini ve üniversitemizin bu 
kredilendirme sistemiyle tümüyle 
Avrupalı bir üniversite olacağını 

söyledi. Öğr. Gör. Doğan, yapıla
cak çalışmalar sonunda Anadolu 
Üniver iıesi olarak 2006-2007 Aka
demik yılı itibariyle Avrupa Birliği 
Akreditasyon Belgesi olarak değer
lendirebileceğimiz ECTS Label 

'Kendinize 
ihtiyaç 
duyurun' 
Fotoğrafçılık Kulübü(ANFO), 

7 Nısan günü Kongre Mer
kezi Mavi Salon 'da Agence 
France Presse (AFP)nin İstan
bul temsilcisi foto muhabiri 
Mustafa Özer'in konuşmacı 
olarak katıldığı bir söyleşi dü
zenledi. 

Bir haber fotoğrafçısının sos
yoloji, tarih ve felsefeden ha
berdar olması gerektiğini 

belirten Özer, ajans fotoğrafçı
sının çektiği fotoğraftan sorum
lu olduğunu söyledi. Özer, fo
to muhabirinin kendisine, "Ne
den benim fotoğrafımı kullan
sınlar "sorusunu sorması gerek
tiğinin kaydetti. 

Taner AYYILDIZ 

(Avrupa Kredi Transfer Sistemi 
Etiketi) almayı hedeflediklerini be-
1 irtti. 

Bu çalışmaların ilk ayağı olan 
seminer ve çalıştaylar kapsamında 
Prof. Dr. Luc François'nın üniver
sitemizi ziyaret ettiğini ifade eden 
Öğr. Gör. Zekiye Doğan, her ne 
kadar Prof. Dr. Francois üniversite
miz ile ilgili çalışmaları başlatmak 
için gelmişse de yapılan toplantıla-

rın diğer üniversitelerin yetkililerine 
de açık olarak yapıldığını ifade 
ederek sözlerini şöyle sürdürdü : 
"Üniversitemizin çeşitli birimlerin
den dekan, dekan yardımcıları ve 
öğretim elemanlarının yanı sıra 

Türkiye 'nin çeşitli 30 üniversitesin
den 39 konukta üniversitemize ge
lerek Prof. Dr. François'nın yürüt
tüğü seminer ve çalıştaylara katı 1-
mışlardır. 2 gün süren toplantılar 

sonucunda 2004-2005 yılı bahar 
dönemi, 2005-2006 Akademik Yılı 
üresince ECTS Label için yapıl

ması gereken çalışmalar tartışılmış 
ve bir çalışma takvimi çıkarılmış
tır." 

Üniversitemizi gezen ve bugüne 
kadar konu hakkında yapılan çalış
maları inceleyen Prof. Dr. Luc 
François'nın, bir yıl içerisinde üni
versitemizin katettiği aşamayı bü-

Öğr. Gör. Zekiye Doğan 

yük bir başarı olarak değerlendirdi
ğine dikkat çeken Öğr. Gör. Zeki
ye Doğan, Prof. Dr. François'nın 
üniversitemizin sunduğu eğitim ve 
sosyal olanaklara hayran kaldığını 

ve üniversitemizin çok yakın bir ta
rihte Avrupa üniversiteleri içerisin
de haklı bir yer alacağını sözlerine 
ekledi. Alınacak bu belgenin üni
versitemizin verdiği eğitimin içeri
ğiyle ve kalitesiyle yüksek olduğu
nu göstereceğini belirten Öğr. Gör. 
Doğan, yapılacak bu çalışmalarla 

her bir öğrencinin ders yükü, çalış
ma saati ve proje çalışmaları top
lamı 1800 saati geçmeyecek şekil
de yeniden elden geçirileceğini 

açıkladı. 

Mevlüt DEMİRCİOGLU 

'Gençlik elindeki şansın farkında değil' 

Minik ellerden hatıra ormanı 

Yunusemre Kampu ü'nde öğretim veren Mustafa Kemal İlköğretim 
Okulu'nun öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile gerçekleştirdiği 

hatıra ormanı çalışmasında 700 fidan dikildi. 16 Nisan günü Orman 
İşletmesi ve Çevre İl Müdürlüğü ile Mollaoğlu Köyü'nde ortaklaşa 
yürütülen çalışmaya 200 öğrencinin yanı sıra veliler de katıldı. Mus
tafa Kemal İlköğretim Okulu Müdürü M. Emin Çoşkun, Mollaoğlu 
Köyü 'ndeki hatıra ormanı çalışmalarının gelecek yıl da devam edece
ğini söyledi. Fidan dikimi sonrasında, öğrenci ve veliler ile öğretmen
ler, Musaözü Barajı 'nda piknik yaptı. 

Üniversitemizde düzenlenen bir söyleşiye 
konuşmacı olarak katılan gazeteci-yazar 
Can Dündar Türkiye'de genç olmayı anlattı. 

I. letişim Bilimleri Fakültesi'nin 
11 Nisan Pazartesi günü Sinema 

Anadolu'da düzenlediği söyleşiye 
konuşmacı olarak katılan gazeteci
yazar Can Dündar, "Ne için yaşı
yoruz?" sorusunun cevabını bula
madıkça genç kalınamayacağını 

söyledi . 
Günümüz gençliğini ülkemizde 

son yüzyılın en şanslı gençliği 

olarak tanımlayan Dündar, son 
dört kuşağın istediği gibi bir 
gençlik yaşayamadıklarını söyledi. 
Türkiye'nin 20. yüzyıla gençliği
ni toprağa gömerek başladığını 

ifade eden Dündar, kalanların ise 
Cumhuriyet'i kurduklarını ve bu 
yüzden gençliklerini yaşayama

dıklarını belirtti. 68 kuşağının 

dünyada iktidara geldiğini ancak 
bizde yenildiklerini ve batıdaki 

akranlarının aksine bir hayat ya
şadıklarını anlatan Can Dündar, 
70'li ve 80'li yıllarda da genç
liğinin farklı sorunlarla boğuştu
ğunu ifade ederek, "İ lk kez bir 
kuşak savaş, kavga görmeden, 
üniversiteye girdiğinde s ilahlı ça
tışmalara girmek zorunda kalma
dan eğitim görüyor" dedi. 

Ancak genç! iğin bu şansın far
kında olmadığına işaret eden Dün
dar, bunu gençlerin gözlerinde gö
remediğini söyledi. Can Dündar, 
yapılan araştırmalarda gençlerin 
büyük bir bölümünün Türkiye'nin 

Can Dündar 

geleceğini karanlık gördüğünü an
cak kendi geleceklerinden umutlu 
olduklarını dile getirdi. Dündar, 
"Bu da gençlerde ülke batar ben 
yırtarım gibi bir mantığın hakim 
olduğunu gösteriyor. Bu mantık 

hakikaten ülkeyi batırır" diye ko
nuştu .. 

Burcu YLMAZ 
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Anadolu Haber·den 

Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi başlıyor ... 

Üniversitemiz gelecek öğretim yılın
dan itibaren Avrupa Kredi Transfer Sis
temi'ne geçiyor. .. 

Avrupa Birliği akreditasyon belgesi 
olarak da nitelenebilecek bu kredi 
transfer sistemi ile üniversitemiz, Avru
pa üniversiteleri içinde yerini alacaktır ... 

Bu sistem ile üniversitemizin verdiği 
eğitimin içeriği ve kalitesinin yüksek 
olduğu belgelenmiş olacak ... 

Aynca bu sistem için yapılacak çalış
malarla her öğrencinin ders yükü ve 
çalışma saati ile projelerine ayırdığı ça
lışmaları yeniden belirlenecek ve bunla
rın toplamı 1800 saati geçmeyecek şe
kilde yeniden düzenlenecek ... 

Bu düzenlemeyle, seneye verilecek 
derslere ve ders programlarına yönelik 
yeni çalışmalar yapılması gündeme geli
yor. .. 

Anadolu Üniversites i'nde 2003 sonrası 
göreve başlayan öğretim yardımcılarına 
yönelik bir oryantasyon programı dü
zenlendi. 

Üniversitemize ilişkin hemen her ko
nuda bilgiler verilen üniversitemizin 
genç akademisyenleri, oryantasyon prog
ramından memnun kaldıklarını belirti
yorlar. .. Bunlara yönelik görüşleri 2. 
sayfamızda okuyorsunuz ... 

Ülkemizdeki üniversitelerin gerek aka
demik düzeydeki ve gerekse öğrenci 
seçmedeki rekabetinde üniversitemiz de 
yer alıyor. 

Bu rekabet içinde genç akademisyen
lerin de önemli rolü bulunuyor ... 

Yapacakları araştırmaları bilimsel etik 
değerleri çerçevesinde üniversitemiz adı
na yapacaklarından, üniversitemizi sıra
lamada üst s ıralara taşıyacaklar ... 

Bu tür oryantasyon programlan, üni
versitemizin kurumsal kimliğinin oluştu
rulmasında ve pekiştirilmesinde önemli 
bir fonksiyonu yerine getiriyor. .. 

Her şey daha iyi bir üniversite yaşa
mı için ... 

Üniversitemizde l 999'dan beri çeşitli 
biçimlerde yürütülen video-konferans ça
lışmaları bulunuyor. 

Kıbns'taki AÖF bürosuyla ortaklaşa 
yürütü len video-konferans, öğrencilerin 
de ilgi gösterdiği önemli bir eğitim or
tamı yaratmış durumda ... 

Ayrıca son yapılan video-konferans 
bağlantısında da Fransız Açıköğretim 
Kurumu ile bağlantı kurularak görüşme
lerde bulunuldu. 

Video-konferans yöntemiyle yapılan 
görüşmede, Fransa'daki Türk azınlıkla
ra yetişkinler düzeyinde uzaktan öğre
tim yöntemiyle eğitim verilmesi ve 
Türk öğrenciler için başka eğitim iş
birliği konularında hazırlık çalışmaları

na başlanılması kararlaştırıldı. 

Daha güzel yarın
lara ... 

CNED ile işbirliği 
görüşmeleri devam ediyor 
Anadolu Üniversitesi ile Fransız Açıköğretim Kurumu (CNED) 
yetkiUleri arasında video konferans yöntemiyle ı ı Nisan günü 
bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Temmuz ayında ortak 
bir seminer düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı. 

A 
nadolu Üniversitesi yetki
lileri ve Fransız Açıköğ
retim Kurumu (CNED) 

yetkilileri arasında Açıköğretim 
Fakültesi video konferans salo
nunda video konferans yönte
miyle 11 Nisan günü bir toplan
tı gerçekleştirildi. 

Toplantıya Anadolu Üniversi
tesi ' nden Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Atila Barkana, AÖF 
Dekanı Prof. Dr. Nazmi Ulutak, 
fakülte dekan yardımcısı Prof. 
Dr. Murat Barkan ve Eğitim 
Fakültesi Fransızca Bölü
mü 'nden Öğr. Gör. Veda Aslım 
Yetiş katılırken, CNED ' ten Di
rektör Prof. Dr. Jacques Vauthi
er, Üç proje koordinatörü Mrs. 
Catherine Le Guernevel, Mr. 
Jacques Charrier ve Franck Tor
res katıldı. 
Görüşme konusunda bilgiler 

veren AÖF Dekan yardımcısı 
Prof. Dr. Murat Barkan, iki ku
rum arasında yapılan bağlantı 

noktalarından birini oluşturan bu 
video konferans görüşmesinde , 

kendi kurumlarımızdaki 3 proje 
üzerinde yapılan çalışmaları ve 
çalışan ekibi yüzyüze getirmek 
istediklerini söyledi. Bunun için
de 3 proje koondinatörüyle bir 
araya geldiklerini ve yapılan ça
lışmalar sonucunda bir mutaba
kat metni çıkarılacağını ifade 
eden Prof. Dr. Barkan, görüş-

melerde iki kurumun hangi pro
jelerde nasıl çalışacağı konuları 
netleştirildiğini kaydetti. 

Video konferans yöntemiyle 
yapılan görüşmelerde Prof. Dr. 
Barkan, Fransa'daki Türk azın
lıklara yetişkinler düzeyinde 
uzaktan öğretim yöntemiyle 
Türk dili eğitim verilmesi, Av
rupa'daki toplam nüfusun 5 bu
çuk milyonunun Türk olduğu 

varsayıldığında Fransa'daki Türk 
azınlığına Fransızca dil eğitimi 
verilmesi ve AÖF'ün Fransızca 
vermekte olduğu dil eğitiminin 
işbirliği çerçevesinde güncelle
nerek genişletilmesi üzerinde 
tartışılan konular arasında oldu
ğunu kaydetti. 

Yapılması planlan bu projele
rin tamamı için temmuz ayı içe
risinde karşılıklı hazırlık çalış

maları yürütüleceğini hatırlatan 

Prof. Dr. Barkan , temmuz ayı 
içeri inde bir seminer yapılacağı 
ve seminere üniversitemizden 
katılımcıların olacağını belirtti. 

Prof. Dr. Murat Barkan ayrı
ca, Ekim ayında organizasyonu 
ve finansmanı CNED tarafından 
yapılmak üzere üniversitemizde 
bir çalıştay düzenleneceğini ve 
yapılan çalışmaların ardından 

CNED'in üniversitemize bir iş
birliği uzlaşma metni taslağı 

göndereceğini açıkladı. 

Mevlüt DEMİRCİOGLU 

Dr. Sağlam 
2030 ve ötesini 

anlattı 

Haliç Üniversitesi öğre
tim üyesi Dr. 

Rifat Sağlam, Açı
köğretim Fakülte-
si 'nin konuğu 
olarak 13 Nisan 
günü üniversitemize 
geldi ve Açıköğre
tim Fakültesi 
toplantı sa
lonunda 
bir semi
ner dü
zenledi. 
"2030 
Ötesi 
ve Ge
leceğin Üniversiteleri" konusun
da açıklamalarda bulunan Dr. 
Rifat Sağlam, gelecek 20 yılda 
neler olacağı, bizim neleri iste
diğimizi ve gelecekte yaşanma
sı mümkün olabilecekler hak
kında bilgiler verdi. 

Elektrik, telefon ve otomobi
lin ilk ortaya çıktığı günlerde 
insanların tepkilerinden ve 20. 
yüzyıldaki insanlığa faydaların

dan söz eden Dr. Sağlam, 
2010 yılında zamanın değişme
siyle birlikte insanlığı genetik 
yiyecekler, kişisel tasarımlı bil
gisayarlar, elektronik para ve 
yeni nesil televizyonların bekle
diğini söyledi. Ayrıca insanoğ
lunun yaşam süresinin 120 yıla 
kadar uzayabileceğinin tahmin 
edildiğini belirten Dr. Rifat 
Sağlam, bununla birlikte çalış
ma şartları, emeklilik, konutlar 
ve okullarında büyük bir evrim 
geçireceğini sözlerine ekledi. 

'İşinizi severek ve bilerek yapın' 
MNC Teknik Heyeti SHYO öğrencileri ile söyleşti. 

S
ivil Havacılık Yüksekokulu 
15 Nisan günü MNG Tek
nik Heyeti'ni konuk etti. 

Üniversitemize gelerek inceleme
lerde bulunan ve Doç. Dr. Mus
tafa Öç Konferans Salonu 'nda 
fakülte öğrencilerine ile öğretim 
elemanlarına kısa bir brifing su
nan yetkililer, öğrencilere mezun 
olduktan sonra MNG Havayolla
rı 'nda çalışabilmenin koşullarını 

anlatılar. 

Mustafa Öç Konferans Salo
nu 'nda gerçekleştirilen brifıngten 
önce bir açılış konuşması yapan 
SHYO Müdür Yardımcısı Yard. 
Doç. Dr. Hakan Okta!, MNG 
Teknik Heyeti 'nin üniversitemize 
gelerek öğrencilerimizin mezun 
olduktan sonraki iş yaşamında 

merak ettiklerini soruları yanıtla
yacakları için ve üniversitemize 
geldikleri için teşekkür dilekle
rinde bulundu. 

MNG Hangar Bakım Müdürü 
Atilla Güney, MNG Teknik'in 
2002 de kurulduğunu belirterek, 
5000 metrekare hangar alanıyla 
ve 84 personeliyle Türkiye'nin 
tek öıel uçak merkezi olduğunu 
söyledi. 

Doç. Dr. Mustafa Öç Konferans Salonunda yapılan etkinliğe 
öğretimelemanlarının yanısıra öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. 

MNG şirketler grubu ve İnter
net sitesi hakkında bilgiler veren 
MNG Teknik Genel Müdürü Le
vent Uzunokur ise, şirkette 550 
personel çalıştığını ve Türk sivil 
havacılığının son iki yılda müt
hiş derecede canlandığını kaydet
ti. MNG'nin bu yılki hedefleri 
arasında Antalya'da İstanbul'da
kine benzer bir bakım merkezi 

yapılma ı olduğunu dile getiren 
Uzunokur, bakım merkezinin in
şaatına yakın bir zamanda başla
mayı Uzunokur ayrıca, öğrenci
lerin mezun olduktan sonra ilk 
önce iş ortamına atılmalarını 

sonra askerlik görevini yapmala
rını tavsiye ettiğini söyledi. 

MNG Teknik Müdürü Can 
Şaşmaz ise, işlerin yoğun oldu-

MNG Teknik Genel 
Müdürü Levent Uzunokur 

ğu dönemlerde Anadolu Üniver
sitesi 'nden mezun, Erciyes'ten ve 
yurtdışından teknik elemanlar te
min ettiklerini söyledi. Şaşmaz, 
öğrencilere en büyük tavsiyesinin 
bu işi severek ve isteyerek yap
mak olduğunu belirterek sözleri
ni şöyle sürdürdü: 

"Bildiğiniz gibi buradaki bir 
hata yüzlerce kişinin ölümüne 
sebep olabilecek nitelikte. Yaptı

ğınız için doğru olduğunu kanıt
layın ve bilerek yapın." 

--Mevlüt DEM....,..IR-c~,o-G~L-U 
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Hocalardan TSM konseri 
Öğretim Elemanları Türk Sanat Müziği Korosu, 15 Nisan'da bir konser verdi. 

T 
ürk Sanat Müziği Öğretim 
Elemanları Korosu, 15 
Nisan Cuma günü, Segah 

Kürdilihicazkar Konseri'nde sa
nat müziği severlerin karşısına 
çıktılar. 

Şef Semra Akyol'un yöneti
mindeki koro, konserde Zeki 
Müren'den Rahmi Bey'e, Mus
tafa Seyran'dan Mısırlı İbrahim 
Efendiye kadar birçok ünlü bes
tecinin tam 28 eserini seslendir
diler. 

24 ki~iden oluşan koro, Halk 
bilim Araştırmlaları Merkezi'nin 
düzenlediği bu konserle, dinle
yicilere sanat müziği dolu saat
ler yaşattılar. 

Sinema Anadolu'da gerçekle
şen konserin sonunda koro, din
leyicilerden büyük alkış aldı. 

Ayfer ER 

'İçkiye Benzer 
Bir Şey Var' 

Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenl_iği Bölümü 
son sınıf öğrencisi Melda Çoban, "içkiye Ben

zer Bir Şey Var"adını koyduğu ilk kişisel sergisi
ni, 11 Nisan Pazartesi Günü sanatseverlerin beğe
nisine sundu. Toplumsal olayların ve bireyin top
lum içinde yalnız kalmasının işlendiği sergide, 17 
suluboya resim ve 13 polyester döküm ve ahşap 
heykel yer alıyor. Sergi, Eğitim Fakültesi Re im 
Bölümü Galeri B'da, 18 Nisan Pazartesi gününe 
dek ziyarete açık olacak. 

Girinci'den 'Bir 
Haziran Anatomisi' 
E~~tim Fa~ültesi Re_si ~-İş Öğ~etmenliği 2. ~ın_ıf 

cigrencısı Şıfa Gırıncı, 11 Nısan Pazartesı gu
nü "Bir Haziran Anatomisi" adlı ilk kişisel sergi
sini açtı. Ölüm temasını işleyen sergide, yağlı bo
ya ve akrilik teknikleriyle yapılmış I O resim ve 
ayrıca I heykel çalışması bulunuyor. 

Girinci 'nin annesinin anısına düzenlediği sergi, 
Eğitım Fakültesi Resim Bölümü Galeri A'da, 18 
Nisan Pazartesi gününe dek gezilebilir. 

Turdiev ile klasik müzik 
A nadolu Üni

versitesi Sen
foni Orkestrası, 

şefliğini Bilkent 
Üniversitesi Mü
zik ve Sahne Sa
natları Fakültesi 
Öğretim Üyelerin
den Öğr. Gör. 
Muhammedjan 
Turdiev'in üstlen
diği konserde, 
klasik müzikseverlerle buluştu. 11 Ni
san Pazartesi günü, Atatürk Kültür ve 
Sanat Merkezi Opera ve Bale Salo
nu'nda gerçekleşen konserde, Alman-

ya'da öğretmenlik yapan Ali Sak vi
yolon el solisti idi.Kon erde, G.F. Ha
endel, A. Vivaldi, L. Boccherini ve D. 
Schostakovich'in e erleri seslendirildi. 

lankova kardeşlerden resital 
B ulgar Nadia Iankova- Loure

rio ve Steffainia Iankova 
kardeşler, 15 Nisan Cuma günü 
klasik müzik severlere keyifli 
dakikalar yaşattılar. 

Devlet Konservatuvarı'nın dü
zenlediği konserde, adia Ianko
va piyanoda, Steffania lankova 
ise viyolada yerlerni aldılar. 
Halk Bilim Araştırmaları Merke
zi Salon 2003 de gerçekleşen 
konserde, iki kardeş Fr. Chopin, 
L. VanBeethoven, Fr. Hoffmei. -
ter ve Fr. Kreisler'in eserlerini 
seslendirdiler. 

Okuma 
Köşesi 

Ahmet CEMAL 

ORHAN BURİAN 
DİYE BİRİ ... 

T
ürkiye Bilimler Akademisi, il
ginç bir kitap yayınladı. Kita
bın adı "Denemeler, Eleştiri

ler"; yazarı : Orhan Burian. 
Kimdir bu Orhan Burian? 
İlk yanıtımızı hemen verelim: 

Mirasını genç kuşaklara aktarmakta 
neredeyse inanılmaz ölçüde geç 
kaldığımız, büyük değerlerimizden 
biri. 

İkinci yanıtımız ise, onu biraz ta
nıtmak olsun. 

1953 yılında, henüz kırk yaşına 
varmadan ölen biri. Ülkenin en 
genç profesörlerinden. İngiliz Dili 
ve Edebiyatı Profesörü. Sabahattin 
Eyuboğlu, Halikarnas Balıkçısı, Ve
dat Günyol, Azra Erhat gibi adlar
la birlikte, bugün 'Türk Aydınlan
ması' diye andığımız dönemin ya
ratıcılarından, ilklerinden. 

Ataç gibi acımasız bir eleştirmen, 
onun ölümünün ardından şunları 

yazmış : "Yakın arkadaşlarımdan 

değildi, olamazdı, çok gençti, baş
ka bir kuşağın adamıydı, birçok ko
nularda anlaşamazdık birbirimizle. 
Ama değerini bilirdim onun, yerleş
miş kanılarla yetinmeyip yanılmayı 
da göze alarak doğruyu kendi ken
dine arayan bir kafası vardı. .. Tartı
şırken bile kızamazdım ona, savun
duğu düşüncelere inandığı, gizli bir 
maksadı olmadığı, bir çıkar arkasın
dan koşmadığı hemen anlaşılır

dı. .. Düşünce adamının cesaretli ol
ması gerekir, çevresindekilerin ne 
diyeceklerinden korkmayacak, neye 
inanıyorsa onu söyleyecek; Orhan 
Burian'da bu erdem eksiksiz olarak 
vardı, günden güne gelişiyordu. Bir 
gönüldaşı yitirdiğime üzülürken da
ha da çok bu ülkenin iyi bir yaza
rı, iyi bir düşünce adamını yitirmiş 
olma ına üzülüyorum. Çok şeyler 

umuyorduk ondan, eserini bitireme
den öldü." 

Talat S.Halman ise, "Denemeler, 
Eleştiriler" adlı kitap için kaleme 
aldığı "Burian Ufukları" başlıklı 

yazısını şöyle bağlamış : " ... Orhan 
Burian bir yeni uyanıştı. Türk Rö
nesansının en yaratıcı, yol açıcı, 

yöneltici, yüceltici düşünürleri ara
sında önemli bir öncüydü. Ve tek 
başına bir üniversite gibiydi. Keşke 
onun adına bir 'Orhan Burian Üni
ver itesi' olsa - özgür düşünceye 
ve özgün yaratıcılığa kendini ada
mış bir üniversite ... Hiç durmadan 
ışık saçan, odaklandığı her olay ve 
olgudan tüm renkleri çıkarabilen bir 
prizma olarak yaşadı ve yarattı. .. " 

Orhan Burian, anlatılamayacak, 

ancak yaşanabilecek olan az sayıda 
kişilerden. Ben de o yüzden bu ya
zımı ağırlıklı olarak onu yaşamış 
olanlardan yaptığım alıntılarla ör
düm. Onu tanımaya gelince, "Dene
meler, Eleştiriler" artık nefis bir 
ba ·kıyla elinizde. 

Alın, okuyun. Aydınlanacaksınız 
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Anadolu'nun geleceği sizlersiniz 

Baştarafı 1 'de 

Anadolu Üniversitesi Cumhu
riyet'in sağlam karakterlerin
dendir 

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç açı
lış konuşmasında, toplantıya katılan 

akademisyenlerin üniversitemizin ge
leceği olduğunu belirterek, onlardan 
çok şey beklediklerini söyledi. Aka
demisyenlerin önlerinde çok uzun bir 
yol olduğunu ifade eden Rektör Prof. 
Dr. Ataç, "Yapılan bu oryanıasyon 
programıyla, genç akademisyenlerin 
bu yolda neler yaşayacaklarını açık
lamaya çalışacağız" dedi. Anadolu 
Üniversitesi'nin Cumhuriyet'in sağ
lam kurumlarından biri olduğunu 

söyleyen Ataç, Atatürk'ün ilke ve 
devrimlerinden, cumhuriyetimizden 
taviz verilemeyeceğini ve bu konuda 
herkesin çok duyarlı olması gerekti
ğini kaydetti. Üniversite olarak öğre
tim elemanlarının daha iyi bir ortam
da çalışması için her türlü donanımı 
sağlamaya çalıştıklannı dile getiren 
Prof. Dr. Engin Ataç sözlerini şöyle 

sürdürdü: 
"Anadolu Üniversitesi Türkiye'deki 

üniversiteler arasında en iyileri ara
sında yer alıyor. Kütüphanemizdeki 
kitap istekleri için siz karar veriyor
sunuz. Neye ihtiyacınız varsa en kı
sa süre içerisinde temin edilecektir. 
Bunun dı şında yurtdışındaki 70 üni
versiteyle işbirliği çalışmalarımız 

mevcut." 

Üniversitemizin geleceği 
sizlersiniz 

Yapılan uluslararası anlaşmalardı

şında Erasmus gibi öğrenci ve öğre
tim elemanı değişim programlarının 
da mevcut olduğunu kaydeden Rek
tör Ataç, "Artık bu programlarla 
yurtdışına gitmek çok daha kolay ha
le geldi. Yurt dışına çıkışlarda da 
maddi olarak destek vermekteyiz ve 
herkesin de yılda bir defa yurtdışına 
çıkma hakkı bulunuyor. Ayrıca yapı
lan araştırma projelerine üniversite
mizde kurulmuş olan araştırma fonu 
tarafından kaynak sağlamaktayız. Ye
terki araştırmalarınızda doğru seçim 
yapın ve sağlam temellere oturtun. 
Bildiğiniz gibi akademik yaşam için 
yabancı dil gerekli. Sizlere her türlü 
olanağı sağlıyoruz. Üniversitemizin 
geleceğ i sizlersiniz. Onun için sizler 
bugünden itibaren kendinizi yetiştir
mek ve geliştirmek zorundasınız. Siz-

Anadolu Üniversitesi'nde 1 Ocak 2003 ile 1 Nisan .2005 tarihleri arasında göreve başlayan araştırma gö
revlisi, öğretim görevlisi ile okutmanlar programda Anadolu Üniversitesi'nin işleyişi hakkında bilgi aldılar. 

!erin daha iyi yetişmesi için bizler bu 
imkanları sunuyoruz" diye konuştu. 

Öte yandan yardımcı doçentliğe 
yükselirken bundan böyle sadece ya
bancı dil ve doktora tezinin yeterli 
olmayacağını belirten Rektör Prof. 
Dr. Engin Ataç, " Doktora tezi esna
sında yayın, makale ve diğer çalış
malarınıza da özen gösterin ki do
çentliğe atanırken rahat olasınız. 

Onun için planlarınızı bugünden iti
baren yapın ve hayatınıza öyle yön 
verin. Bence akademisyen olmak ko
lay değil. Başka alanlarda da kendi
nizi geliştirmeniz gerekiyor. Sosyal 
bir insan olmanız gerekiyor. Etkinlik
lere katılın. Eğer kendinizi bu saydı
ğım noktalarda yetiştirirseniz saygın 
bir bilim insanı olursunuz" şeklinde 
konuştu. 

Gelecek yıl derslerin kredisi 
değişiyor 

Rektör Ataç'ın ardından konuşan 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atila 
Barkana ise akademisyenlere üniver
sitemizin not sistemi hakkında bilgi 
verdi. 1994 yılından itibaren üniver
sitemizde kredili sistemin geçerli ol
duğunu belirten Prof. Dr. Barkana, 
bu sisteme geçilmesinin amacını, öğ
rencilerin istediği eğitimi alabilmesi, 
verimli bilgi aktarımı ve eğitim ka
litesinin yükseltilmesi olarak açıkladı. 

Kredili sistemde mutlak sisteme 
göre daha az ders ve ders saati ol
duğunu ifade eden Prof. Dr. Atila 
Barkana, " Örneğin, Fen Fakülte
si 'ndeki bir matematik dersi ile Mü
hendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde
ki bir matematik dersinin kredisi de 
kodu da aynı. Bu durumda öğrenci 
bu dersi başka bölümden alabiliyor, 
bu da öğrenciye büyük avantaj sağ
lıyor. Bunun dışında, öğrenciler 

ödev ve araştırmalar ile laboratuvar 
gibi faktörlerle çalışma ihtiyacı duya
caklard1r. Kredili si temde öğrencinin 
aldığı not hem hocaya hem de sını
fın ortalamasına göre belirlenmekte
dir ve dolayısıyla öğrenci sınıfla hep 
yarışmak zorunda olacaktır. Önümüz
deki yı I ayrıca derslerin kredileri de
ğişecek, bu uygulama da Avrupa'ya 
uyum sağlamak için gerçekleştiriliyor 
"dedi. 

Öğrenciyle yakınlaşma yol-
lan aranmalı 

Danışmanlık sistemi ve bu sistemin 
faydalarına da değinen Rektör Yar
dımcısı Prof. Dr. Atila Barkana, "Da
nışmanlık sistemi, öğrenciye çeşitli 
yönlerde yardımcı olmak için ve hem 
akademik hem de insani olarak orta
ya konulan bir uygulumadır. Danış
manlara burada büyük görev düşüyor. 
Öğrencilerin alt yapısını sağlamak ve 
en iyi şekilde mezun edebilmenin 
yolları aranmalıdır. Öğrencinin transk
ripti incelenmeli, geçmişteki perfor
mansı dikkate alınmalıdır. Yine öğ
rencinin karakteri, yetenekleri, ilgi 
alanlan, ailesi, ekonomik durumu ve 
diğer yönleri daha ilk dönemde tanın
malı ve öğrenciyle yakınlaşma yolla
rı ararımalıdır" diye konuştu. 

Türkiye'de her ailede bir öğ
rencimiz var 

Barkana'nın ardından söz alan 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fevzi 
Sürmeli ise yüksek öğretimin amaç
ları ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun 
oluşumu ve Anadolu Üniversitesi'nin 
yönetimi ile fakülte ve yüksekokulla
rı hakkında bilgi verdi. YÖK'ün 21 
üyeden oluştuğunu belirten Sürmeli," 
Öğretim üyelerinin görevi çok önem
li, çünkü direkt olarak insanla ilişki
de bulunuyorlar, mesleğin yüceliği ve 
önemi de buradan geliyor. Anadolu 
Üniversitesi şu anda dünyanın en faz
la öğrencisi olan kurum. Türkiye'de
ki her ailede bizim hala okuyan ya 
da bizden mezun olan bir öğrencimiz 
bulunuyor" dedi. 

Üniversitemizin öğretim verdiği 
alanlar ve öğrenci potansiyeli konusu
na da değinen Rektör Yardımcısı 

Fevzi Sürmeli, " Eğitim önlisans 
programında, Kara, Deniz, Hava ve 
Jandarma Kuvvetleri gibi önemli bi
rimlere de eğitim verilmektedir ve 
üniversite olarak bununla gurur duyu
yoruz" dedi . 

Sürmeli'nin konuşmasının ardından 
söz alan Genel Sekreter Yardımcısı 

üket Kızıltaş da. üniversitenin yöne
timi ve daire başkanlıklarına ilişkin 

bilgiler verdi. Kızıltaş, üniversitenin 
Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, İdari 
ve Mali İşler Başkanlığı, Öğrenci İş
leri Başkanlığ1, Sağlık-Spor ve Kültür 

Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dö
kümantasyon Dairesi Başkanlığı, Bil
gi İşlem Dairesi Başkanlığı, Hukuk 
Müşavirliği gibi birimlerini ve bu bi
rimlerin görev ve amaçlarını anlattı. 

Atatürk'ün özlediği üniv.ersite 
anlayışı; Anadolu Uni-
versıtesı 

Kızıltaş'tan sonra ise Rektör Yar
dımcısı Prof. Dr. Haluk Gürgen ku
rum kültürü konusunda söz aldı. Üni
versitelerin toplumların en güçlü ve 
dinamik kurumlarından olduğunu be
lirten Prof. Dr. Gürgen, Anadolu 
Üniversitesi'nin temellerinin I 958 yı
lında atıldığını kaydetti. Üniversitemi
zin bugün sadece Türkiye'de değil 
tüm dünyada tanındığını belirten Gür
gen, "Anadolu Üniversitesi yenilikci, 
çağdaş, Atatürkçü, onun ilke ve inki
laplarına inançla bağlıdır. Atatürk'ün 
amaçlanyla birleşen bir üniversite an
layışını Anadolu Üniversitesi'nde gö
rebilirsiniz. Türkiye'nin uzaktan eği
tim ihtiyaçlarına çözüm üreten bir 
üniversiteyiz. Böyle bir üniversitede 
çalışmaya başladığınız için bu gururu 
yaşamalısınız" diye konuştu. 

Üniversitemiz rekabetçi bir 
kurumdur 

Kültürün insanların davranışlarını 

yönlendiren, kararlarını etkileyen, bu
gününü ve geleceğini belirleyen çok 
önemli bir olgu olduğunu dile getiren 
Prof. Dr. Haluk Gürgen, " Bu kuru
mu ayakta tutan hedefleridir, hayalle
ridir. Anadolu Üniversitesi'nin bugün 
ulaştığı durum ise tesadüf değildir, 
herşeyi bilinçli olarak değerlendirmiş 
ve hayata geçirmiştir. Burası birbirini 
anlayan kişilerden oluşuyor. Açıklık, 
adil ve güvenilir olmak, yalan söyle
memek bu kurumun önemli değerle
ridir" dedi . 

Anadolu Üniversitesi'nin rekabetçi 
bir kurum olduğunu ve rekabetten 
korkulmamasının gerektiğini söyleyen 
Gürgen, "Herkesin yaptığı işi yapmak 
marifet değildir. Marifet doğru ve 
farklı olanı yapmaktır, bu da yaratı
cılıktan geçer. Anadolu Üniversitesi 
bilimsel çalışmayı baş tacı etmiştir. 

Biz Anadolu Üniversitesi olarak, din, 
dil, ırk , cinsiyet farkı gözetmiyoruz. 
Biz burada ortak bir davanın hedefi
ne kitlenmiş bir kurumun insanları-

yız. Bizi birleştiren Büyük Önder 
Atatürk'ün laik, cumhuriyetçi ilkelerı

dir" diye konuştu. 
Kendilerinin işinde mesai anlayışı

nın pek olmadığını, çünkü yaptıkları 
işin ne hafta sonu ne de tatil kavra
mını kabul etmediğini belirten Basın 
ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. 
Kenan Şanlıer ise, Anadolu Üniversi
tesi kapılarının her zaman açık oldu
ğunu söyledi. Üniversitemizde de 
akademisyen sayısının da artttığına 

dikkat çeken Şanlıer, "Açıköğretim 
Fakültesi'nin son sınavlarında 118 bin 
kişi görev aldı, bu bir organizasyo
nun gücüdür. Bazı kentlerde üniversi
te kentleşmiş, ama burada ise Eski
şehir üniversiteleşmiş . Biz Anadolu 
Üniversitesi olarak, kurumun sadece 
eğitim olmadığını biliyoruz. Üniversi
temizin gerçekleştirdiği toplam 846 
bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliği, 
tam 242.000 kişi izledi" dedi. 

Hiç bir zaman yerinizde say
mayın 

Şanlıer'in ardından konuşan Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Nüvit Gerek ise, 
genç akademisyenlerin seçilerek ve 
belli sınavlardan geçerek kendilerini 
ispatladıklarını ve bu noktaya geldik
lerini söyledi. Akademisyenlerin ken
dilerini geliştirmeleri gerektiğine ve 
bu an1açla iznecek yollara değinen 
Prof. Dr. Nüvit Gerek, "Ben sizin 
kendinizi daha da geliştireceğine ina
nıyorum. Sizlere en büyük tavsiyele
rim, teknolojiyi yakından takip edin, 
bilgisayar sektörüne ayak uydurun ve 
yabancı dilinizi hiçbir zaman körelt
meyin. Hiçbir zaman olduğunuz yer
de saymayın ekonomik, sosyal ve 
kültürel mesafelerinizi her zaman ka
tetmeye bakın. En önemli nokta ise, 
yardıma ihtiyacı olan insanlara lütfen 
yardımcı olun. Öğrencilerinizle bire 
bir ilgilenin. Onlarla sohbet etme im
kanı bulun, öğrenciler sizden korknıa
sın" şeklinde konuştu. 

Prof. Dr. Nüvit Gerek'in sonrasın
da konuşan Personel Daire Başkanı 
Ramiz Bilgin ise, memuriyet kanu
nunda yer alan mevzuatlar hakkında 
bilgiler verdi. Ramiz Bilgin, izin sü
releri, görevlendirmeler ve sorumlu 
olunan kişilere yapılması gerekenleri 
anlatarak, mesai saatlerine uyulması 
konusunda genç akademisyenleri 
uyardı. 

Topluma örnek olmalıyız 

Toplantı da son olarak söz alan 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nezih 
Varcan ise genç akademisyenlerin 
topluma ve öğrencilere örnek olması 
gerektiğine değindi. Kendilerine bütün 
soru ve sorunlarını yöneltebilecekleri
ni keydeden Prof. Dr. Nezih Varcan, 
" Toplantıda verilen mesajlar hiç 
unutulmamalı . Ayrıca bizlerin gele
neksel olarak, AKM'de yılbaşından 
ve bayramlardan önce iyi dileklerimi
zi birbirimize yansıtmak için yaptığı, 
bayramlaşma ve kutlama olayımız 
var. Biz akademi yenler topluma ör
nek olmalıyız. Bir başka insanla ay
nı düşüncede olmasak bile ona bağı
rarak, tartışarak değilde, uygun bir 
üslupla dile getirmeliyiz" dedi. Or
yantasyon, genç akademisyenlerin 
Anadolu Üniversitesi Matbaası , İki 
Eylül Kampüsü, Anadolu Üniversite
si Cumhuriyet Müzesi ve Eğitim Ka
rikatürleri Müzesi 'ni ziyaretiyle son 
buldu. 

fsmaıı İLKSELVİ 
Mevlüt DEMİRCİOĞLU 
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Sonnur Küçük Türkiye Şampiyonu 
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~.,Baya~i;okçuluğuna Anadolu damgası 

I' lkbahar Okları yarışmasında bayan okçularımız bü
yük bır başarıya imza tarak takım sıralamalarında 

bir birincilik bir de ikincilik kazandı. 

yan takımımız Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Nilü
fer Ereııoğlu, Gamze Bulgurcu ve Duygu Polta'daıı 
kurulu makaralı genç bayan takımımız ise Türkiye 
2'nciliğini elde etti. Milli takım seçmelerinde yapıl
dığı yarışmalarda sporcularımızdan Neşe Alptekin ve 
Yunus Emre Kayalı milli takıma seçildi. 

Antalya'da 8-10 Nisan tarıihleri arasında yapılan 
şampiyonada Tuba Soyer, Neşe Alptekin, Saliha Kı
rat ve Ebru Yüksel"den oluşan makaralı büyük ba-

Futbol 
takımına 

dişli 

rakipler 

Eskişehir Amatör 
Süper Ligi'ni 

3'üncü sırada tamam
layan futbol takımı
mızın, 3.Lig'e Terfi 
müsabakalarındaki ra
kipleri belli oldu. 

Eleme usulu oyna
nacak olan karşılaş

malarda ekibimiz İs
tanbul 'dan Tekel, Al
bayrak, İzmir'den Ta
riş, Yeni Bonrova, 
Bursa'dan Samanlı, 

DSİ Nilüfer ve Eski
şehir'den Çifteler ile 
20-24 Nisan tarihleri 
arasında Kütahya'da 
karşılaşacak. Yenile
nin eleneceği karşı

laşmalarda ekibimizin 
ilk maçında kiminle 
oynayacağı 19 Nisan 
günü çekilecek kura 
ile belli olacak. Fut
bol takımımız geçen 
yıl Balıkesir'deki ter
filerde ilk maçında 

Adapazarı Serdivans
por'a 8-2 yenilerek 
elenmişti. 

Bayan hentbol takımı ız, Türkiye Kup~ı ilk tur 
maçında sadece 29 kişinin izled· V • karşl];:lşmada 

Osmangazi Üniversitesini kupa dışına attı. 

HENTBOLDA SESSİZ ZAFER 
Bayanlar Hentbol Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında hentbolcularımız, Os

mangazi Üniversitesi karşısında kolay bir galibiyet alarak kupada çeyrek fina
le yükseldi(42-29). Osmangazi Üniversitesi Spor Salonu'nda 13 Nisan günü oy
nanan müsabakayı sadece 29 kişi takip etti. 
Karşılaşmanın ilk yarısı da ekibimizin 17-11 üstünlüğü ile kapandı. Gençlerden 

kurulu bir takım ile mücadele eden ekibimizde genç Seda attığı 13 gol ile ma
çın en skorer ismi oldu. Takımımız çeyrek finalde 20 Nisan günü deplasmanda 
Kastamonu GMSK ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek. Hentbolcularımız, 
ligde 19.hafta karşılaşmasında 17 Nisan günü İstanbul İTO Spor Salonu'nda lig 
3'üncüsü Tekelspor'u 39-26 yenerek ligi 2'nci sırada bitirmeyi garantiledi. Takı
mımız önümüzdeki hafta Avrupa Kupalarına katılma savaşı veren Trabzon Bele
diyespor'u konuk edecek. 

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Sonnur Kü
çük, Üniversitelerarası Karate Şampiyona
sı'nda Türkiye Şampiyonluğuna uzanırken, 
A. Fuat Tezeller de ikincilik kürsüsüne çıktı. 

T 
ürkiye Üniversitelerarası Karate 
Şampiyonası 8-1 O Nisan tarihle
ri arasında Sakarya'da düzen

lendi. 33 üniversitenin boy gösterdi
ği yarışmalarda sporcularımız iki kez 
podyuma çıkma başarısı gösterdi. 
Sporcularımızdan Sonnur Küçük, ba
yan kata kategorisinde rakiplerini ge
ride bırakarak Türkiye Şampiyonulu
ğunu kazanarak altın madalya'nın 

sahibi oldu. Erkekler 70 kg. kumi
te 'de ise A.Fuat Tezeller 2 'ncilik 
kürsüsüne çıkarak gümüş madalya'ya 

uzandı. 

Antrenörümüz İlhan Hoşyumruk 
"Geçen yıl 19 üniversitenin katıldığı 
yarışmalara bu yıl 33 üniversite ka
tıldı. Bu yüzden karşılaşmalar geçen 
yıllara göre daha zorlu ve çekişmeli 
geçti. Sporcularımız geçen yıllarda 

elde ettiği başarılı sonuçlara bu yıl

da yenilerini ekledi. Üniversitemizin 
adını bir kez daha tüm Türkiye'ye 
duyurduk" diye konuştu. 

Taner AYYILDIZ 

Bayan atletlerimiz finallerde 
Eskişehir' deki şampiyonada Sadiye Candüz 
Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Sporcuları

mızdan Derya Babat da üçüncülüğü kazandı. 

Kulüplerarası Atletizm 15 Yaş al
tı eleme müsabakaları 9-10 Ni

san günlerinde Eskişehir Vali Sami 
Sönmez Spor Komleksi'nde düzen
lendi. 

Üniversitemizin gelecek vaat eden 
atletlerinden Sadiye Candüz, rakiple
rine fark atarak 100 metreyi 12.93 'te 
koşarak kendisinin en iyi derecesini 
yaparak Türkiye Şampiyonluğunu el
de etti. Şampiyon atletimiz Sadiye 
Candüz 1991 Eskişehir doğumlu ve 
bu yıl takımdaki 3.yılı. Genç atleti-

miz daha önce de Ankara' daki Sa
lon Türkiye Birinciliğinde 60 metre
de Türkiye 2'nciliğine uzanmıştı. 

Eskisehirdeki yarışlarda 4x 100 
bayrak takımımız da 54.43' lük dere
cesi ile Türkiye ikinciliğini kazandı. 
İlk 12 takımın Türkiye finallerni git
me şansını yakalayacağı müsabakala
ra 32 ekip katıldı. Ekibimiz, top
ladığı 305 puan ile takım s ıralama

sında I0'nculuğu elde ederek Türki
ye finallerine katılma hakkını elde 
etti. 

Basketçiler yenilgi ile kapattı 

Türkiye Deplasmanlı Bölgesel Ligi 
2.Aşama karşılaşmasındaki son hafta 

karşılaşmasında erkek basketbol takımı

mız, 16 Nisan günü Antalya deplasmanın
da lider Kepe7. Belediyespor·a 101-72 
mağlup oldu. Karşılaşma sırasında isten
meyen olayların meydana gelmesi teknik 
heyet ve oyuncularımızın moralinı bozdu. 
Bu yenilgi ile ekibimiz grubunu 24 puan 
ile 3'üncü sırada tamamladı. Takımımız 
geçen hafta Türkiye Şampıyonası · na gıı

ıne hakkını yitinnişti. 

BAHAR 
ŞENLİKLERİNDE 

3. HAFTA 
SONUÇLAR! 

Futbol Çi111 Saha 
MMF-Ecz. Fak: 2-2 (3·1 P.) 
Boz. MYO-Fen Fak. (Eri.) 
GSF-SHYO: 2-10 
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Uzaya asansörle yolculuk 201 S'de 

J
apon Uzay ve Havacılık Daire
si'nde çalışan bilim a_damı Doç. 
Dr. Serkan Anılır TUY AP Fu
ar ve Kongre Merkezi'nde dü

zenlenen 9. Asansör Teknolojisi Fu
arı, Asansör 2005'te 'Ata Uzay 
Asansörü Projesi'ni tanıttı. Mimari 
yapısında Japonya'daki depreme da
yanıklı tek kolonlu gökdelenlerden 
es inlenilen proje için deniz üzerin
de duracak uzay asansörü platfor
munun Ekvator bölgesinde, Singa
pur, Malezya ve Endonezya üçge
ninde, 3.7 kilometre çaplı bir daire 
olarak düşünülüyor. 

Tanıtım toplantısında konuşan 

Doç. Dr. Anılır konuşmasında pro
jeyi şöyle anlattı. "Uzay asansörü 
ilk baktığınızda boşlukta duran bir 
kablo gibi. Dünya ekseninin dönüş 
hızına karşın, asansör yörüngeye na
sıl kurulabilir diye düşündük. İlk 
denemede, hava basıncı ile teorik 
olarak 3 bin kilometreye ulaşılabile-

ceğini ispatladık. Güneşin, uzaydaki 
diğer cisimlerin sisteme etkilerini de 
hesaba kattık. Özel alaşımlatdan ya
pılmış bir kablo ile uzay asansörü
nü çalıştırabileceğimizi hesapladık. 

Bu kablo ile 168 tonluk bir yükü 
uzaya taşımamız mümkün". Uzay 
asansörünün yük taşıma işlevi itiba
riyle uzay mekiğinden daha ucuz 
olduğunu belirten Serkan Anılır, 

asansörün belli bir yüksekliğe kadar 
elektrik enerjisiyle çalışacağını , bir 
noktadan sonra da hiç enerji kullan
madan kazandığı ivme ile uzaydaki 
tırmanışını tamamlayacağını söyledi. 
Anılır, uzay asansörü projesinin esa
sen NASA 'ya ait olmadığını, bu ku
rumun bütçesi yetmediği için proje
yi durdurduğunu , bu nedenle Japon
ya 'da devam ettiklerini belirtti. Anı
lır, Japonya'nın projeyi sahiplenme
sinin altında ülkenin uzaydan enerji 
elde etme stratejisinin yattığını ifa
de etti. 

12 saatte 35 bin km 
Asansörün 35 bin kilometredeki 

son noktaya 12-18 saat içinde ula
şı labileceğini söyleyen Anılır, "Yol
cular bir uçağın içinde gibi hissede
cek. İç basınç ayarlı olacak" dedi. 
Proje maliyetinin 15 milyar dolar 
olduğuna işaret eden Doç. Dr. Anı
lır, proje yatırımının kendini 27 ila 
36 yıl içinde amorti edeceğini söy
ledi. Anılır, bir kişinin uzaya çık
masın ın maliyetinin kiloya göre he
saplanacağını, her kilo için 100 
Dolar ödeneceğini belirtti. Uzay 
asansörünün robotlar tarafından sü
rekli tamir edileceğini ifade eden 
Serkan Anılır, Honda"nın bu pro
jeyle yakından ilgilendiğini ve Asi
mo robot teknolojisini asan örle be
raber kullanmak istediklerini sözle
rine ekledi. Anılır lider li ğinde 58 
kişinin yürüttüğü proje, Cambridge 
Üniversitesi'nde yüzyılın en büyük 
1 O projesinden biri seçilmi şti. 

Online saldırıda 7. sıradayız! 
İnternet güvenliği teknolojileri alanında çalışan 

Symantec'in Türkiye Müdürü Gökhan Say, İnternet 
saldırılarında Türkiye'nin son bir yılda 26. sıradan 
7. sıraya yükseldiğini söyledi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlı
ğı'nın düzenlediği 2. Pofü Bilişim Sempozyumu"nda ko

nuşan Gökhan Say Symantec'in erken uyarı sensörlerinden al
dığı verilere göre son dönemde internette Türkiye çıkışlı sal
dırıların sayısında da büyük artış kaydedildiğini belirtti. İn
ternetteki saldırı sıralamasında Türkiye'nin 26. sıradan 7. sı
raya yükseldiğini kaydeden Say, artışta daha hızlı İnternet 
bağlantısı imkanı veren ADSL'in güvenlik açıklarının çok 
önemli rolü olduğunu belirtti. 

Dinozor fosilinden yumurta çıktı 
Rahminde yavrusunun yumurtasını taşıyan bir anne 
dinozor fosili bulundu. 65 milyon yıllık fosil yumur
tanın kabuk bağlama sürecinde olduğu düşünülüyor. 

Ç in ' de bulunan 
65 milyon yıl

lık anne dinozor 
fosilinin karnın

dan çıkan kabuklu 
yumurta, dinozor
ların nasıl üredik
leri ile ilgili 
önemli ipuçları 

veriyor. İlk belir
lemelere göre, an
ne dinozor bugünkü kuşları andıran bir şekilde kuluçka ev
resini yumurtanın üstünde oturarak geçiriyor. 20 cm boyun
da ve 8 cm eninde olan fosil yumurtanın Oviraptor türüne 
ait olduğu saptandı. 

Pusu Mayıs'ta piyasaya çıkıyor 

Yaklaşık beş sene önce yapımına başlanan Pusu isimli 
yerli aksiyon oyunu 13 Mayısta oyuncuların karşısına çı

kıyor. Merakla beklenen Pusu, ilk etapta Türkiye pazarına 
sunulacak. Yapılan açıklamalara göre, gelişmeler doğrultu
sunda, yapılacak bazı değişikliklerle oyunun yurt dışında da 
piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyunun tanıtım videosu 
http://www.pusuoyunu.com/ adresinden indirilebilir. 

Diyete bir 
yılda 46 milyar 

Obezliğin en büyük sağlık prob
lemleri arasında yer aldığı 

ABD'de, diyet ürünleri ve kitapları 
için geçtiğimiz yıl 46 milyar dolar 
harcandı. 

100 ölümsüz müzisyen seçildi 

Amerikan Forbes dergisinde yer 
alan habere göre, yaklaşık üçte biri 
aşırı kilolu, üçte biri ise obez olan 
ABD'li yetişkinler, durumlarından 

memnun değil ve zayıflamak için 
her yıl milyarlarca dolar harcıyor. 

Bazı gibi diyet programlarının hafta
lık maliyetlerinden örnekler verilen 
haberde yalnız yaşayan bir Amerika
lının haftalık ortalama gıda giderinin 
54.44 dolar olduğu , bir diyetin haf
talık ortalama ma rafının ise 85.79 
dolar olduğu belirtildi. Haberde ay
rıca diyet uygulayarak zayıflayan 

ABD'lilerin üçte ikisinin bir yıl, 

yüzde 97'sinin ise beş yıl içinde es
ki kilolarına ulaştıkları da yer aldı. 

l\ ıJiizik dergisi Rolling Stone, müzik tarihinde çığır açan ve kitlele
lV J.ri peşinden sürükleyen 100 müzisyeni belirledi. Efsane grup Be
atles'ın üyeleri , tüm zamanların en unutulmaz müzisyenleri seçildi. Bob 
Dylan'ın ikinci olduğu listede, kral Elvis Presley üçüncülüğü elde et
ti . Listede The Rolling Stoncs, Jimi Hendrix, Ray Charles, Bob Mar
ley, Led Zeppelin gibı efsanelerin yanında günümüzden U2, Madon
na, Eminem, Prince, Mi chael Jackson gibi isimler de yer aldı. HAZIRLAYAN:KemalTAŞÇJOGLL 1 


