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Bu
hafta

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

neler
var?

12 Haziran Pazartesi

➤

GÖSTER‹
Y›l Sonu Ö¤renci Gösterisi
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 20:00
Özel Ça¤daﬂ ‹.Ö.O.

➤

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

Mevlüt DEM‹RC‹O⁄LU
2006-2007 Ö¤retim y›l›ndan itibaren ders
programlar›na iki yeni seçmeli ders daha
ekleniyor. Anadolu Üniversitesi Senatosu
16 May›s 2006 tarihli toplant›s›nda Kültürel Etkinlikler ve Topluma Hizmet Uygulamalar› isimli iki ders daha aç›lmas›n›
kararlaﬂt›rd›. Uygulaman›n amac›, ö¤rencilerimizi Anadolu Üniversitesi’nde yap›-

lan sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere yönlendirebilmenin yan› s›ra, toplumsal alanda ö¤rencilerin kendi becerilerini
kullanarak topluma katk›da bulunmalar›n› sa¤lamak.
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Atila Barkana, bütün ö¤rencilere hitap eden bu derslerden ilki olan Kültürel Etkinlikler dersinin, 3 ECTS kredisi oldu¤unu ve bu dersin Beden E¤itimi ve Sanat Tarihi grubu

TÖREN
Diploma Töreni
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 13:00
Özel Ça¤daﬂ ‹.Ö.O.

14 Haziran Çarﬂamba

➤

SEMPOZYUM

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

‹letiﬂim Bilimleri Fakültesi

➤ 4. SAYFADA

15 Haziran Perﬂembe

➤ GÖSTER‹

Anadolu Üniversitesi
Çocuk Yuvas›

16 Haziran Cuma

➤ T‹YATRO

Ah ﬁu Aileler 2
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 13:30
Özel Ça¤daﬂ ‹.Ö.O.

6. SAYFADA

Kenan BUTAKIN

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

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

➤

‘Öğretmen,
teknoloji
okuryazarı
olmalı’

13 Haziran Sal›

➤

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

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer

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

Uçan Süpürge editörü
Selen DOĞAN
Kendimiz için var olmalıyız

➤3

B‹ZE
GÖRE

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

➤8

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

➤4

Sayfa Editörü:
Araﬂ.Gör.
Ça¤daﬂ CEYHAN

2 Başarı bilgisayardan geçiyor
Seher ORAK

‘SIDIKA’
Anadolu’da

Günümüzde teknoloji alan›nda gerçekleﬂen yeniliklerle bilgi h›zl› bir ﬂekilde ço¤al›yor ve yay›l›yor. Son dönemlerde s›kça araﬂt›r›lan konulardan biri olan bilgisayar özyeterlili¤i,
bireyin bilgisayar baﬂ›nda bir görevi
baﬂar›yla gerçekleﬂtirebilmesi için
bilgisayar kullan›m yetene¤i konusundaki alg›s› ile ilgileniyor. Bu öznel
alg› ö¤rencinin baﬂar›s›n› da etkileyebiliyor.

yaﬂam

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

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

cilerin bilgisayar özyeterlikleri gibi bireysel özelliklerinin fark›na var›larak
buna uygun ö¤retim yöntemlerinin kullan›lmas›
gerekti¤ini ortaya koydu.
Özyeterlili¤i, bireyin belli
Yard. Doç. Dr. Gülümbir performans› gösterbay, araﬂt›rmas› ile bilmek için gerekli etkinlikgisayar özyeterlili¤i ve
leri organize edip baﬂar›ybaﬂar› aras›nda do¤rula yapma kapasitesine iliﬂsal yönde bir iliﬂki oldukin kendi yarg›s› olarak
Yard. Doç. Dr.
¤unu ortaya ç›kard›.
tan›mland›¤›n›
belirten
Gülümbay
Araﬂt›rma sonuçlar›, ö¤Yard. Doç. Dr. Gülümbay,
retme-ö¤renme süreçlerini daha ve- bilgisayar özyeterlili¤i ise özyeterlilirimli hale getirmek için teknoloji ile ¤in özel bir çeﬂidi oldu¤unu belirtee¤itimin bütünleﬂtirilmesi ve ö¤ren- rek, “Bilgisayar özyeterli¤i, bireyin

bilgisayar baﬂ›nda bir görevi baﬂar›yla gerçekleﬂtirebilmesi için bilgisayar
kullan›m yetene¤i üzerine kabul etti¤i alg›s›. Bilgisayar özyeterlili¤i, bilgisayar teknolojilerine olan pozitif e¤ilimle ve bilgisayar e¤itimi sürecinde
baﬂar› ile yak›ndan ilgili” dedi. Yard.
Doç. Dr. Aﬂk›m Gülümbay'a göre
Anadolu Üniversitesi E¤itim Fakültesi Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri E¤itim Bölümünden mezun olan
ö¤rencilere bilgi teknolojilerin ö¤retimi hakk›nda büyük görevler düﬂüyor. Gülümbay, bu görevlerin baﬂar›l› bir ﬂekilde yerine getirebilmelerini
özyeterliklerinin yüksek olmas›na
ba¤l›yor.

Kemal TAﬁÇIO⁄LU
Eskiﬂehir Anadolu Lisesi ö¤rencileri “S›d›ka” adl› oyunu Sinema Anadolu’da sahneledi. 6
ve Haziran günlerinde üç kez
sahnelenen oyun, ö¤renciler,
ö¤retmenleri ve velilerinden büyük ilgi gördü. Atilla Atalay’›n
yazd›¤› iki perdelik oyunda,
kentin kenar mahallesinde yaﬂayan orta halli bir ailenin hikayesi anlat›l›yor. Ebeveynlerine
oranla daha zeki, dünya meselelerine biraz fazlaca ilgili bir
k›z olan S›d›ka, biraz saf ve heyecanl› ev han›m› olan annesine, a¤abeyi ve babas›na laf anlatmaya çal›ﬂ›yor.

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

Yararları saymakla bitmiyor
Toprak oluﬂumundan, ilaç yap›m›na
kadar çok çeﬂitli yararlar› saptanan
ve 20 bin türü belirlenen likenlerin
yaklaﬂ›k 2 bin türü Türkiye’de bulunuyor. Likenler hakk›nda yapt›¤› çal›ﬂmalarla tan›nan Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ö¤retim üyelerinden
Prof. Dr. Ayﬂen Türk, likenlerin bilinmeyen yönlerini ve yararlar›n› anlatt›.
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Do¤ada kayalar, toprak, a¤aç kabuklar›, karayosunlar üzerinde geliﬂen
çok say›da liken türü bulundu¤unu
belirten Prof. Dr. Ayﬂen Türk, ülkemizde bu çal›ﬂmalara son 25 y›lda
a¤›rl›k verildi¤i için henüz 1100 civar›nda liken türü belirlendi¤ini söyledi. Likenlerin do¤adaki iﬂlevlerinden
en önemlisinin sab›rl› toprak oluﬂum

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

Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampusü, Vak›f Binas›, 26470 Eskiﬂehir

Sahibi:
Rektör Prof. Dr. Fevzi SÜRMEL‹
Genel Yay›n Yönetmeni:
Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN
Medya Merkezi Koordinatörü:
Doç. Dr. Ali Murat VURAL

Türkiye’de liken türlerinin belirlenmesine yönelik çal›ﬂmalar›n yürütüldü¤ü birkaç merkezden biri olan
Anadolu Üniversitesi’nde 4 bini aﬂk›n
kurutulmuﬂ liken koleksiyonu bulunuyor.
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Anadolu Üniversitesi Bas›mevi’nde 5000 adet bas›lm›ﬂt›r.

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

Sorumlu Müdür:
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN
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Eskiﬂehir Meslek Yüksekokulu’nun kamu ve özel sektör
kuruluﬂlar›na yönelik olarak
düzenleyece¤i e¤itim programlar› 17 Haziran’da baﬂl›yor. “Büro Yönetimi ve Sekreterlik E¤itim Program›” ad›yla
baﬂlayacak program kapsam›nda 17 Haziran günü “Yönetici Sekreterli¤i’, 24 Haziran’da “‹ﬂ Yaﬂam›nda Stres”, 1
Temmuz’da “Zaman Yönetimi”, 8 Temmuz’da ise ‘Günlük
‹ngilizce Konuﬂma Kal›plar›’
konulu e¤itimler gerçekleﬂecek.

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

Yüksek onur günü...
Nuran ‹LTER
Mühendislik Mimarl›k Fakültesinde
2005-2006 Ö¤retim Y›l› Güz Yar›y›l›’nda Yüksek Onur ve Onur belgesi
almaya hak kazanan ö¤rencilerin
belgeleri törenle verildi.
Mimarl›k Mühendislik Fakültesi
Konferans Salonu’nda 29 May›s günü gerçekleﬂtirilen törene ö¤retim
elemanlar› ve onur belgesi almaya

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

Son üç dönemdir düzenlenen törende 183 ö¤renci onur belgesi al›rken,
40 ö¤renci ise yüksek onur belgesi almaya hak kazand›.
Yüksek Onur Belgesi alabilmek için
dönem içinde not ortalamas›n›n 3.5
ve üzeri onur belgesi alabilmek içinde 3 ve 3.49 aras›nda olmas› gerekiyor. Ayr›ca ö¤rencinin disiplin cezas› almam›ﬂ olmas› gerekiyor.

Filmmor ile
kadın filmleri
Ayçin GEL‹R

Ça¤daﬂ’ta sergi
heyecan›

Atölyemor Kad›n Filmleri
gösterimi 1 Haziran Perﬂembe günü ‹letiﬂim Bilimleri Fakültesi Mavi Salon’da gerçekleﬂti. Etkinlikte, film gösterimlerinin ard›ndan “Filmmor Gönüllüleri ile “Sinemadan Feminizme” konulu bir
de söyleﬂi düzenlendi.

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

Liselilerin
ziyaretleri
devam ediyor

Uçan Süpürge editörü Selen Do¤an

‘Kendimiz için var olmalıyız’
Kad›n haber sitesi Uçan Süpürge ve
NIVEA iﬂbirli¤i ile düzenlenen ‘Kad›nlararas› Dayan›ﬂma ve Motivasyon Semineri’ 2 Haziran günü Kongre Merkezi’nde gerçekleﬂti.
Toplam 6 ilde yap›lmas› planlanan
ve Eskiﬂehir’de 3’üncüsü gerçekleﬂtirilen seminerde kad›n ve kad›n sorunlar› ile ilgili sorulara yan›tlar
arand›. Seminere program›n dan›ﬂman psikolo¤u Feride Y›ld›r›m Güneri ile Uçan Süpürge Genel Koordinatörü Halime Güler konuﬂmac› olarak kat›ld›. Seminer öncesinde Rad-

yo A' ya konuk olan Uçan Süpürge
editörlerinden Selen Do¤an, etkinlikte “Kad›n önemlidir” mesaj› verdiklerini söyledi.
Do¤an, seminerde; “Kad›n olman›n
bize yükledi¤i sorunlarla nas›l baﬂa
ç›kar›z? Baﬂkalar› için de¤il kendimiz için var olmay› nas›l ö¤reniriz?
Bizler sadece birilerinin eﬂi, ablas›,
annesi veya k›z› olarak m› var›z? Birer birey olarak duygu ve isteklerimizin ikinci plana itilmesini nas›l engelleriz?” gibi sorular›n ele al›nd›¤›n› ve
yan›tlar arand›¤›n› söyledi.

Filmmor atölyesinde çekilen,
‘ﬁiddetin Ötesine Yolculuk’,
‘Avc›lar Arac›lar ve Kad›nlar’,
‘Film olduk’ ve ‘Morgündem
2005’ filmlerinin gösterimiyle
baﬂlayan etkinlikte Filmmor
Baﬂkan› Ülkü Songül ile Mor
Çat› Koordinatörü Melek Özman’›n kat›ld›¤› bir de söyleﬂi
gerçekleﬂti. Söyleﬂide, 4’üncüsü gerçekleﬂtirdikleri Filmmor festivali hakk›nda bilgi
veren ve filmlerin oluﬂum süreçlerini anlatan konuﬂmac›lar, kad›n filmlerinin önemi
üzerinde durdular.
Melek Özman konuﬂmas›nda,
kad›n olmaktan kaynaklanan
çok fazla sorun oldu¤unu belirterek, “Bir grup kad›n kendini kurtulmuﬂ olarak görür
ve di¤er kad›nlar› kurtarma
çabas›na girer” düﬂüncesinin
çok yanl›ﬂ oldu¤unu söyledi.
Özman, kurtulmuﬂ kad›nlar
olmad›klar›n›
belirterek,
“Hepimiz fiziksel ﬂiddet görüyoruzdur. ﬁiddet her yerde
var, bizim hayat›m›zda niye
olmas›n” dedi.

Anadolu Haber

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

Selen Do¤an, Radyo A’dayd›

Haber

Eskiﬂehir Meslek Yüksekokulu
Müdür Yard›mc›s› Yard. Doç.
Dr. Serpil Alt›n›rmak Gökbel,
EMYO’nun, üniversitemizin
sosyal sorumluluk misyonunun gere¤i olarak Eskiﬂehir
ilindeki kamu ve özel sektör
kuruluﬂlar› bünyesinde çal›ﬂan
büro elemanlar› ve sekreterlerini ça¤daﬂ büro ortam›ndaki
yeni geliﬂmelerden haberdar
etmeyi hedeflediklerini söyledi. Program, çal›ﬂanlar›n kiﬂisel geliﬂimlerine katk› sa¤layarak, motivasyonlar›n›n yükselece¤ine inand›klar›n› belirtti.
Alt›n›rmak “Böylelikle çal›ﬂanlar, yöneticilerinin ve organizasyonlar›n›n daha etkin ve
verimli çal›ﬂmas›na olanak
sa¤layabileceklerdir” dedi.

Sayfa Editörü:
Uzm.
Ufuk TÖZEL‹K

EMYO’dan e¤itim
program›

Sayfa Editörü:
Uzm.
Ufuk TOZEL‹K
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‹letiﬂim Bilimleri Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ali ﬁimﬂek

AB’de zorunlu eğitim yok

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

Ümran KELEﬁ

haber

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

Ça¤daﬂ E¤itim Kulübü’nün düzenledi¤i “Avrupa Birli¤i Sürecinde
E¤itim” konulu panel, Kongre Merkezi’nde gerçekleﬂtirildi. 26 May›s
günü gerçekleﬂen panele ‹letiﬂim Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Dursun Gökda¤ ile Prof. Dr. Ali ﬁimﬂek,
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Rauf
Y›ld›z ve Devlet Planlama Teﬂkilat›
Planlama Uzman› Fatih Türkmen

Dünün çocuk
ressamları
bugün resim
öğrencisi

Öğretim yılına
sahnede veda
Özel Ça¤daﬂ ‹lkö¤retim Okulu
ö¤rencileri, y›l sonu etkinliklerini 4 May›s günü Sinema Anadolu’da sundu. Ana s›n›f› ile ilkö¤retim ö¤rencilerinin iki ayr›
gösteri olarak sergiledi¤i etkinlikte bale, ﬂiir, dans, tiyatro ve
piyano dinletisi yer ald›.

Anadolu Haber

Kenan BUTAKIN
E¤itim Fakültesi’nin, Lüleburgaz Belediyesi ile Tikveﬂli Kültür ve Halk Oyunlar› Spor Kulübü Derne¤i’nin
katk›lar›yla düzenledi¤i sergide Lüleburgazl› ilkö¤retim ö¤rencileri yeteneklerini ortaya koydu.
“Çocuk Resimleri Sergisi”
ad› alt›nda 29 May›s günü
aç›lan sergide Lüleburgaz’›n
çeﬂitli ilkö¤retim okullar›nda ö¤renim gören ö¤rencilerin resimleri yer al›yor.
Sergi aç›l›ﬂ›nda bir konuﬂma yapan Lüleburgaz Belediye Baﬂkan› Emin Halebak, Anadolu Üniversitesi’ne katk›lar›ndan dolay› teﬂekkür etti. Halebak, Eskiﬂehir’in ve Anadolu Üniversitesi’nin kültür ve sanata
verdi¤i önemi hat›rlatarak,
sergiyi bu nedenle Eskiﬂehir’de düzenlediklerini söyledi Emekli resim ö¤retmeni Nevin Erbil de konuﬂmas›nda, sergide yer alan baz›
resimleri yapan ö¤rencilerin ﬂu anda Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde
ve E¤itim Fakültesi Güzel
Sanatlar E¤itimi Bölümü’nde okuduklar›n› kaydetti.

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

‘Öğretmen
teknoloji
okuryazarı olmalı’
“Ö¤retmen Adaylar›n›n Ö¤retim Teknolojileri ve Materyal Geliﬂtirme Dersi
Kapsam›nda Ö¤retim Araçlar›na ‹liﬂkin
Görüﬂlerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›” ad›n› taﬂ›yan çal›ﬂma Araﬂt›rma, Bilgisayar ve
Ö¤retim Teknolojileri E¤itimi Bölümü
Baﬂkan› Prof. Dr. H. Ferhan Odabaﬂ›
dan›ﬂmanl›¤›nda gerçekleﬂtirildi.
Çal›ﬂma Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin Gazima¤usa kentinde 19-21 Nisan günlerinde yap›lan Uluslararas› 6.
E¤itim Teknolojileri Konferans›’nda bildiri olarak sunuldu. Çal›ﬂmada, teknolojinin h›zla ilerlemesi karﬂ›s›nda üretilen her türlü teknolojik arac›n, e¤itimde
etkin ö¤renmeyi sa¤lamak için nas›l
kullan›labilece¤i sorusuna cevaplar
arand›.
Anadolu Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nin farkl› bölümlerindeki ö¤retmen
adaylar›n›n, alanlar›na ba¤l› olarak ö¤retim araçlar›na iliﬂkin görüﬂlerinin karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelendi¤i çal›ﬂmada ayr›ca, ö¤retmen adaylar›n›n alanlar›na göre ö¤retim araçlar›na iliﬂkin bilgi
ve bu araçlar› kullan›m düzeylerinin ne
oldu¤u ve ö¤retim araçlar›n›n kullan›-

Yard. Doç. Dr. Diken

‘Kaynaﬂma
de¤il,
kar›ﬂt›rma
yap›yoruz’
Ülkemizde özel e¤itime gereksinim duyan ö¤rencilere gerekli yard›m›n yap›lmad›¤›na dikkat çeken Dil ve Konuﬂma Bozukluklar› E¤itim Araﬂt›rma ve
Uygulama Merkezi (D‹LKOM)
ö¤retim üyesi Yard. Doç. Dr.
‹brahim H. Diken, ”Türkiye’ de
kaynaﬂt›rma de¤il kar›ﬂt›rma
yap›l›yor” dedi.
Diken, Amerika Birleﬂik Devletleri’nin Salt Lake kentinde
5-8 Nisan günlerinde düzenlenen Özürlü Çocuklar Konseyi
2006 Konferans›’nda “Kaynaﬂt›r›yor muyuz?: Türkiye de
Kaynaﬂt›rmaya ‹liﬂkin Önemli
Noktalar” baﬂl›kl› bir bildiri
sundu.
Diken, bildirisinde kaynaﬂt›rmaya iliﬂkin günümüze de¤in
yap›lan yasal düzenlemeler,
araﬂt›rmalar ve uygulamalar
üzerinde durdu¤unu ifade etti.
Yard. Doç. Dr. Diken, okullarda kaynaﬂt›rmaya iliﬂkin gerekli altyap› sa¤lanmas›n›n gereklili¤ine dikkat çekti.

Playstation heyecan›
devam ediyor
m›n› ne kadar gerekli gördükleri kapsaml› bir ﬂekilde ele al›nd›
Teknolojinin e¤itimde kullan›m›n›n öncüleri olarak ö¤retmen adaylar›n›n, hizmet öncesi e¤itim sürecinde teknolojik
geliﬂmelerden haberdar olmalar› ve bu
teknolojileri ö¤retim amaçl› kullanmay›
bilmelerinin gerekti¤inin vurguland›¤›
çal›ﬂmada, ö¤retmenlerin sahip olmas›
gereken nitelikler ﬂu ﬂekilde s›raland›:
“Teknoloji okuryazar› olmak, etkili ö¤renme ortamlar› oluﬂturmak için derslerinde ö¤retim amaçl› teknoloji kullan›m› becerisine sahip olma, ö¤rencilerini teknoloji kullanmaya yöneltme,
ö¤rencileri etkili ve çoklu de¤erlendirme için teknolojiyi kullanma, mesleki
geliﬂim ve yaﬂam boyu ö¤renme için
teknoloji kaynaklar›ndan yararlanma,
ö¤rencilerine teknoloji kullan›m›na
iliﬂkin yasal ve etik uygulamalar› ö¤retme ve model olma.”

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

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

Ahmet CEMAL

TATİLE GİRMEYEN
UĞRAŞ : OKUMAK

Kay›han TURGUTO⁄LU
Sergiledi¤i oyunlarla tiyatroseverlerin büyük be¤enisini kazanan
Anadolu Üniversitesi Tiyatrosu Tiyatro Anadolu, 2005-2006 sezonunu kapad›.
Sezonu de¤erlendiren, Devlet Konservatuvar› Ö¤retim Görevlisi ve
Tiyatro Anadolu Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Soylu, H›rs›z adl›
oyunun büyük ilgi görmesi nedeniyle bu sezon geçen sezonlara
oranla daha az oyun oynad›klar›n›
söyledi.
Bu sezon oynad›klar› di¤er bir
oyun olan Yang›n Yerinde Orkideler adl› oyunun da tiyatroseverler
taraf›ndan oldukça be¤enildi¤ini
vurgulayan Soylu, tüm sezon boyunca koltuklar›n boﬂ kalmad›¤›n›
ve yaklaﬂ›k 25 bin izleyiciyle buluﬂtuklar›n› belirtti
Gelecek sezon için çal›ﬂmalara ﬂimdiden baﬂlad›klar›n› ifade eden

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

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

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

Alman kısa filmleri
Sinema Anadolu’da
Nuran ‹LTER
Alman kültürünün ülkemizde tan›t›m›na
yönelik düzenlenen ‘Almanya’dan K›sa
Filmler’ 30 May›s günü Sinema Anadolu’
da sinemaseverlerle buluﬂtu.
Alman Goethe Enstitüsü’nün 18. Uluslararas› ‹stanbul K›sa Film Festivali’nde gösterilen ve 27 filmden oluﬂan “K›sa ve ‹yi”
baﬂl›kl› k›sa film program› 30 May›s günü
Sinema Anadolu’da izleyici ile buluﬂtu.
Alman kültürünün ülkemizde tan›t›m›na
yönelik düzenlenen program 13 ayr› kentte, 16 merkezde sergileniyor. Gösterime
sunulan 27 k›sa film 4 konu baﬂl›¤› alt›nda
toplan›yor. ‘Sen ve Ben’ aﬂk temas›n› ele
alan 5 k›sa film,‘Yak›n ve Uzak’ belgesel ile
kurmaca film aras›ndaki geleneksel s›n›rlar› ele al›yor. Farkl› kuﬂaklar›n yaﬂad›klar› zorluklar› ve mutluluklar›n› ele alan
‘Yaﬂl› ve Genç ‘ bölümü 7 filmden oluﬂuyor. ‘Kaçmak ve Kalmak ‘ ise Almanya’ daki yaﬂam›n olumsuz yönlerini anlatan 7
filmden meydana geliyor. ‹stanbul Goethe
Enstitüsü Müdürü Claudia Hahn-Raabe
insanlar›n Almanya’ y› bildiklerini ancak
Alman kültürünü tan›mad›klar›n› belirterek “K›sa ve ‹yi baﬂl›kl› k›sa film program›n› sunmaktaki amac›m›z Alman kültür
ürünlerini tan›tmakt›r" dedi.

GSF’den ‘Yüzleşme’
Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel Bölümü ö¤rencileri,
29 May›s günü Migros yan›nda, “Yüzleﬂme” adl› bir
oyun sergiledi. Ö¤rencilerin
yo¤un ilgi gösterdi¤i ve Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’nin de izledi¤i oyunda, iletiﬂimsizlik ve postmoder-

nizm temalar› vurguland›.
Bireylerin içerisinde bulunduklar› geleneklerden d›ﬂar›
ç›kamay›p, farkl› maskelere
bürünmesini eleﬂtiren oyun,
korkular›yla yüzleﬂemeyen,
birebir iletiﬂim kuramayan,
kolayc›, pasifize edilmiﬂ eylemsiz ça¤›n eylemsiz insanlar›n› ön plana ç›karan mesajlar› ile dikkat çekti.

Tek kiﬂilik Dario Fo
Berk ÜTKÜ
Devlet Konservatuvar› Tiyatro Bölümü ö¤rencisi Fulden Dizbay, ünlü ‹talyan yazar
Dario Fo’nun “Ak›l Hastanesindeki Bir Fahiﬂe Hakk›nda” adl› oyununu 1 Haziran günü Uygulama Sahnesi’nde sergiledi. Fulden
Dizbay, bir ﬂizofrenin sevgisizlik, güvensizlik, mekan iliﬂkileri ve iletiﬂimsizli¤ini anlatan tek kiﬂilik oyunda, ortaya koydu¤u performans büyük be¤eni toplad›.

Anadolu Haber

Kenan BUTAKIN

kültür - sanat

Evet, hemen tüm u¤raﬂlar›n bir tatili
vard›r. Ama tatili olmayan, tatile girmemesi gereken tek u¤raﬂ, okuma u¤raﬂ›d›r, çünkü okuma u¤raﬂ›na ara
vermek, düﬂünmeye ara vermeye çal›ﬂmak gibidir, yani, anlams›z ve bir
ölçüde de olanaks›zd›r.
Bu süreklilikten elbette okumay› gözler kanlan›ncaya, insan›n beyni iyice
yorgunluk iﬂaretleri verinceye kadar
okumakta direnmeyi kast etmiyorum. Böyle durumlarda okumaya da
ara verilir. Hatta verilmelidir de. Okuman›n tatile girmemesi gerekti¤inde
belirtmek istedi¤im nokta ﬂu: Düﬂünme nas›l beynin mekanik ve durdurulmas› olanaks›z bir etkinli¤i ise,
okuma u¤raﬂ›n›n da böyle bir etkinli¤e dönüﬂtürülmesi zorunlulu¤u.
Gerçek anlamda okurluk, zaten böyle
bir dönüﬂtürme eylemiyle birlikte
baﬂlayan bir durumdur.
Okurlar için, baﬂka deyiﬂle, okumay›
insan›n yemek ve içmek gibi do¤al gereksinimleri kadar karﬂ›lanmamas›
düﬂünülemeyecek bir gereksinime
dönüﬂtürebilmiﬂ olanlar için okuman›n d›ﬂ›ndaki u¤raﬂlarda baﬂlat›lan tatiller, okuma eyleminin alt›n zamanlar›d›r. Günlük koﬂuﬂturmalar›n y›prat›c›l›¤› nedeniyle yeterince el at›lamam›ﬂ, ama bir türlü ak›llardan ve
gözlerden de ›rak k›l›namam›ﬂ kitaplar için çanlar, normal tatillerle birlikte çalmaya baﬂlar.
Dinlenmek sözcü¤üne ço¤unlukla
yanl›ﬂ tan›nan anlam, öyle san›yorum
ki dinlenme zamanlar›n› okuma amac›yla yeterince de¤erlendiremememizin nedenlerinden birini oluﬂturuyor.
Dinlenmek, hiçbir ﬂey yapmamak veya düﬂünmemek de¤ildir; gerçek anlamda dinlenmek, baz› alanlarda sürüp giden al›ﬂ›lagelmiﬂ temponun y›prat›c›l›¤›na bir süre için de¤iﬂik etkinliklerle karﬂ› koymakt›r; böyle bir de¤iﬂiklik için, kitaplar›n tükenmez zenginlikteki dünyas›ndan daha bereketli
bir kaynak, daha geniﬂ ve renkli bir
yelpaze düﬂünülebilir mi?
T›pk› “dinlenmek” gibi, “tatil kitaplar›” da kan›mca asl›nda boﬂuna kullan›lan bir söylem. Örne¤in yaz tatilleri
için düﬂünülmesi gereken kitaplar,
hangileridir? Serinletici kitaplar var
m›d›r? Ya da içine atlay›p yüzebildi¤imiz, güneﬂlenmemize de yard›mc›
olabilecek kitaplar?
Zaman›m›za egemen olmak isteyen
tüketim ideolojileri, insanlar› derin
düﬂünmekten al›koymak için elinden
geleni ard›na koymuyor. Asl›nda “tatil
kitaplar›” söylemi de bir tüketim ideolojisi arac›ndan baﬂka bir ﬂey de¤il:
Tatillerde öyle kitaplar okuyun ki, sizi
fazla yormadan tüketiliversin; okurken yapt›¤›n›z tek iﬂ, sayfalar› çevirmek olsun. Son sayfan›n ard›ndan kafan›z ne kadar boﬂal›rsa, sizi tüketime itenlerin kasalar›n›n dolma olas›l›¤› da o ölçüde artar!

Bir sezonda 25 bin seyirci
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Ö¤retim y›l› boyunca ulusal ve uluslararas› yar›ﬂmalarda bir çok ödül ald›lar

GSF öğrencileri ödülleri topladı
‹smail ‹LKSELV‹

birincilik ödülüne lay›k görüldü.

Güzel Sanatlar Fakültesi ö¤rencileri, 2005-2006 e¤itim ö¤retim y›l›nda
kat›ld›klar› uluslararas› ve ulusal yar›ﬂmalarda heykelden resime kadar
pek
çok
alanda
ödül ald›lar.

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

Ülkemizdeki kaçak ve sahte ürünlerin önüne geçmek amac›yla oluﬂturulan Marka Koruma Grubu’nun
düzenledi¤i Ö¤renciler Aras› Afiﬂ Yar›ﬂmas›’nda verilen tüm ödüllere
üniversitemiz ö¤rencileri lay›k görüldü. Türkiye’de faaliyet gösteren
300’e yak›n yabanc› firma ile 30 yerli markay› temsil eden ulusal ve uluslararas› 13 lider firman›n düzenledi¤i yar›ﬂmaya ülkemizden birçok güzel sanatlar fakültesi ö¤rencisi kat›ld›. 26 May›s Cuma günü yap›lan afiﬂ
yar›ﬂmas› de¤erlendirmesinde, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü ö¤rencilerinden Nagehan Tekin
birinci, Ebuseleme Gülen ikinci,
Emre Ç›ld›r 3’üncü ve Talha Mesut
Uzan da 4’üncü oldu.

haber

‹SPANYA’DAN ÖDÜL
GSF ö¤rencilerinin kat›ld›¤› di¤er
bir yar›ﬂma ise ‹spanya’da gerçekleﬂen ‘Uluslararas› Taﬂ Heykel Yar›ﬂmas›’ oldu. 17-22 May›s günlerinde
yap›lan ve dünyan›n birçok ülkesinden ö¤rencilerin kat›ld›¤› yar›ﬂmada,
ö¤rencilerimiz dört ödül birden ka-

F‹LMDE DE B‹R‹NC‹L‹K

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

zand›. Heykel bölümünden Soner
Özdemir’in ikinci s›ray› ald›¤› yar›ﬂmada, Ceylan Asl›han Öztürk 1.
Mansiyon, Derya Karakurt 7. Mansiyon ve Kadir Tavas da sergileme
ödüllerine lay›k görüldü.
DÖRTTE DÖRT
Heykel Bölümü ö¤rencilerinden
Ceylan Asl›han Öztürk, bu y›l kat›ld›¤› dört yar›ﬂmadan da ödülle döndü.
Bilkent Üniversitesi’nin düzenledi¤i
“DNA MODEL‹” ve Turgut Pura
Vakf› heykel yar›ﬂmalar›nda birinci

Özer’e Artistik
Başarı Ödülü

Anadolu Haber

‹smail ‹LKSELV‹
Anadolu Üniversitesi ö¤rencilerinin ald›¤› ödüllere bir tane de
Devlet Konservatuvar› ö¤rencisi
Özer Öndeﬂ ekledi. Opera Bölümü dördüncü s›n›f›nda ö¤renimine devam eden Özer Öndeﬂ, Profesyonel Ses Derne¤i taraf›ndan
düzenlenen 4. Genç Ses Yar›ﬂmas›nda Artistik Baﬂar› ödülüne lay›k görüldü. Yar›ﬂma 29 May›s’ta
Ankara Muhsin Ertu¤rul Tiyatro
Sahnesi’nde düzenlendi. Opera
Bölümü Ö¤retim Görevlisi Esra
Poyrazo¤lu’nun piyanoyla eﬂlik
etti¤i Özer Öndeﬂ, Çaykovski’nin
Eugene Onegin Operas›ndan
Lenski’nin Aryas› Kuda Kuda adl› eseriyle Artistik Baﬂar› ödülü
ald›.
Müzik kalitesi ve sahnedeki duruﬂuyla dikkat çeken Öndeﬂ, aralar›nda Ankara Operas› Genel
Müdürü Meriç Sümen Kanan,
Devlet Opera ve Balesi Baﬂ Rejisörü Gülçin Çeliktaﬂ, Devlet Opera ve Balesi Orkestra ﬁefi Sunay
Maratou, Devlet Opera ve Balesi
Sanatç›s› Eralp K›y›c›, Hacettepe

Özer Öndeﬂ

Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Mustafa Yurdakul ve Bilkent Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Pekin K›rg›z’›n da yer ald›¤› jürinin büyük
be¤enisini kazand›.
Özer Öndeﬂ, ald›¤› ödülün kendisi için büyük bir gurur kayna¤›
oldu¤unu belirterek, Anadolu
Üniversitesi Devlet Konservatuvar› Opera Bölümü’ne bu tarz bir
yar›ﬂmada ilk defa ödül kazand›rm›ﬂ olmas›n›n da kendisi için
ayr› bir önem taﬂ›d›¤›n› söyledi.

olan Öztürk, ‹spanya Uluslararas›
Taﬂ Heykel Yar›ﬂmas›nda birinci
mansiyon ve Çukurova Üniversitesi
Heykel Yar›ﬂmas›’nda da sergileme
ödülü elde etti.
‹K‹ B‹R‹NC‹L‹K
Yine heykel bölümü ö¤rencilerinden
Gülﬂah Karl›ta¤, kat›ld›¤› iki yar›ﬂmada da ilk s›ray› alarak büyük bir
baﬂar› gösterdi. Genç sanatç›, Turgut Pura Vakf› ve Ticaret Odas›’n›n
düzenledi¤i heykel yar›ﬂmalar›nda

GSF ö¤rencileri kat›ld›klar› k›sa film
yar›ﬂmalar›nda da üniversitemizi
baﬂar›yla temsil etti. Çizgi Film-Animasyon Bölümü ö¤rencisi Lokman
Do¤mu, Deniz Temiz Turmepa Derne¤i, Reklamc›lar Derne¤i ve Bilgi
Üniversitesi’nin ortaklaﬂa düzenledi¤i “Denizler Olmasayd› Ne Olurdu?”
temal› film yar›ﬂmas›nda birincilik
ödülünün sahibi oldu.
SERG‹LEME ÖDÜLÜ
Heykel Bölümü ö¤rencisi Arif Çekderi bu y›l kat›ld›¤› yar›ﬂmalarda, üç
sergileme ve bir mansiyon ödülüne
lay›k görüldü. Çekderi, Turgut Pura
Vakf› Heykel Yar›ﬂmas›nda mansiyon, Çukurova Üniversitesi, Alt›n
Testi ve ODTÜ 52. Y›l Heykel Yar›ﬂmalar›nda ise sergileme ödüllerinin
sahibi oldu. Bask› Sanatlar› Bölümü
ö¤rencisi Erdal Çetin ve Bar›ﬂ Akçal
ile Seramik Bölümü’nden Gözde Özbay ve Gülçin Akbaﬂ ödül kazanan
di¤er ö¤renciler oldu.

Bu dersler çok keyifli geçecek
Ö¤rencilerin sadece kat›l›m›n›n yeterli oldu¤u bu derste baﬂar› notunun
kat›ld›¤› etkinlik say›s›na ba¤l› olaca¤›n›n alt›n› çizen Prof. Dr. Barkana,
bir dönem boyunca örne¤in 14 etkinli¤e kat›lan bir ö¤rencinin AA, 11 etkinlikte BB, 8 etkinli¤e kat›lmas› durumunda da CC ile dersten geçebilece¤ini bildirdi. Prof. Dr. Barkana, ö¤rencilerin etkinliklere kat›l›m›n› takip edebilmek için önümüzdeki ö¤retim y›l›ndan itibaren kimlik kartlar›n›n yeniden düzenlenece¤ini ifade etti. Prof. Dr. Atila Barkana ders kapsam›na giren ve puan de¤eri kazanan
etkinlikler hakk›nda ﬂu bilgileri verdi:
“Bu etkinlikler aras›nda, spor, sinema, tiyatro, konser, bilimsel toplant›,
seminer gibi etkinliklere faal olarak
veya izleyici olarak kat›lmak. Kültür
gezilerine, sanatsal gezilere, sanatsal
atölye çal›ﬂmalar›na, üniversitemiz
Psikolojik Dan›ﬂmanl›k ve Rehberlik
Merkezi seminerlerine ve çevreci faaliyetlere kat›lmak, kulüplerde görev
almak ve ö¤renci temsilcili¤i yapmak”
ÖZGÜVENLER‹ ARTACAK
Programlara konulan bir di¤er ders
olan Topluma Hizmet Uygulamas›
dersi hakk›nda da bilgiler veren Prof.
Dr. Barkana, bu dersin özellikle üst
s›n›f ö¤rencileri için seçmeli dersler

grubu içinde yer alaca¤›n› ve tamamen bir uygulama dersi oldu¤unu
kaydetti.
Yeni derslerin önümüzdeki ö¤retim
y›l›nda güz ve bahar dönemlerinde
ders programlar›nda yerini alaca¤›n›
ifade eden Prof. Dr. Barkana, ö¤retim elemanlar›n›n ve ö¤rencilerin
önerdikleri toplumsal katk› projelerinin de¤erlendirilip, kay›tlardan önce
her dönem baﬂ›nda ilan edilece¤ini
söyledi.
Ö¤rencilerin ilgi duyduklar› projelere kontenjan dahilinde kay›t yapt›rabileceklerini aç›klayan Prof. Dr.
Atila Barkana, ö¤rencilerin bir dönem boyunca yapt›¤› çal›ﬂmalar›,
projelerin özelli¤ine göre belgelendireceklerini ve yazacaklar› bir raporla dersin ö¤retim eleman›na sunacaklar›n› kaydetti. Baﬂar› notunun dersin ö¤retim üyesi taraf›ndan
ö¤rencinin çal›ﬂmalar› ve raporu
dikkate al›narak belirlenece¤inin alt›n› çizen Prof. Dr. Barkana, bu dersin amac›n›n, ö¤rencilerimizin toplumsal alanlarda, ister e¤itim gördükleri alanda, isterse de alanlar›
d›ﬂ›nda sahip olduklar› becerilerini
kullanarak topluma katk›da bulunmalar›n› sa¤lamak, hayata at›lmalar›nda kendilerine deneyim kazand›rmak ve kendilerine olan özgüvenlerini art›rmak oldu¤unu sözlerine ekledi.

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

Spor yaﬂam›nda ailesinin
kendisine büyük destek verdi¤ini belirten baﬂar›l› voleybolcu babas›n›n, “Yetene¤inin fark›nda ol” diyerek kendisini motive etti¤ini söyledi.
Merve, 23-28 may›s günlerinde Ankara’da düzenlenen Avrupa Gençler ﬁampiyonas›
Grup Elemeleri’nde gençler
düzeyinde ilk kez ay-y›ld›zl›
formay› giydi. Merve, bu y›l
Anadolu Üniversitesi A Tak›m›’nda oynamas›n›n kendisine çok büyük bir deneyim
kazand›rd›¤›n› söyledi.

Anadolu Üniversitesi Bayan
Voleybol Tak›m› oyuncusu
Merve Ateﬂ’in h›zl› yükseliﬂi
devam ediyor. Geçen y›l üniversitemiz A tak›m›nda yer almaya baﬂlayan Merve, baﬂar›l› performans› sonucu Y›ld›z
Milli Tak›m› kadrosuna seçildi. Bu y›l da ç›k›ﬂ›n› sürdüren
Merve, A tak›m›n›n vazgeçilmez oyuncular›ndan biri
olurken ayn› zamanda genç
milli tak›m kadrosuna dahil
edilerek zirve yürüyüﬂünü devam ettirdi. Merve genç milli
tak›m kadrosu içine üç büyük
ﬂehir d›ﬂ›ndan seçilen tek voleybolcu olmay› baﬂard›.
Yükseliﬂinden çok memnun
oldu¤unu ifade eden Merve ‹lk kez genç milli tak›m formas› giyen Merve’nin hedefi A milli olmak.
Ateﬂ “‹lerde daha iyi olaca¤›m.
Emekleye emekleye yürüyecedo¤umlu olan Merve Ateﬂ, DS‹ formas› alt›nda sürdürüyor. Boyu
¤im. Hedefim A Milli tak›ma yüksel- Bentspor’da baﬂlad›¤› voleybol haya- 1.82, kilosu 64 olan Merve’nin s›çramek” diye konuﬂtu. 1990 Eskiﬂehir t›n› iki y›ld›r Anadolu Üniversitesi ma yüksekli¤i de 3,02 m.

Merve, Anadolu Üniversitesi
Bayan Voleybol Tak›m› olarak iyi bir sezon geçirmelerine karﬂ›n final grubunda iﬂlerin istedikleri gibi iyi gitmedi¤ini ve 1. Lige ç›kma
ﬂans›n› önümüzdeki y›la b›rakt›klar›n› söyledi.
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Osman Tutal
kupayla döndü
Mühendislik Mimarl›k Fakültesi ö¤retim üyesi Yard. Doç.
Dr. Osman Tutal, Masa Tenisi
Atatürk Kupas›’nda birincilik
kürsüsüne ç›karak büyük bir
baﬂar›ya imza att›.

Soyadı Gümüş
madalyası altın

Atletimiz Sadiye Candüz ise 100
metrede 13.15 ve 200 metrede
26.76’l›k dereceleriyle Türkiye
üçüncülü¤ünü elde etti. 400 metreyi 59.87’de koﬂan Demet Dinç
dördüncü olurken Anadolu Üniversitesi tak›m›, toplad›¤› 88.5 puan ile 12 tak›m aras›nda ﬂampiyonay› 9’uncu s›rada tamamlad›.

Başar veda etti

Çağdaş’ta satranç heyecanı sona erdi
Özel Ça¤daﬂ ‹lkö¤retim Okulunun geleneksel olarak düzenledi¤i
Ça¤daﬂ Gençlik Satranç Turnuvas›’n›n beﬂincisi 22-28 May›s tarihleri aras›nda yap›ld›.
Turnuvaya Eskiﬂehir’deki 43 okuldan 512
ö¤renci kat›ld›. Turnuvada miniklerde Ziya
Gökalp ‹.Ö.O.’dan
Mehmet Uysal, küçüklerde Özel Ça¤daﬂ
‹.Ö.O.’dan Efe Kebapç›, Mat FKB Özel Geliﬂim okulundan y›ld›zlarda Yi¤it Ar›c› ve
gençlerde Umut Kilimci birincili¤i elde etti.

Anadolu Üniversitesi Futbol Tak›m›
formas›n› baﬂar›yla giyen Baﬂar Demiröz, mezuniyeti nedeniyle tak›mdan ayr›ld›. Bu y›l mezun olaca¤›n›
hat›rlatan Baﬂar, Eskiﬂehir’de kalmay› düﬂünmedi¤ini söyledi. Baﬂar›l›
futbolcu, profesyonel tak›mlardan
teklifler almas›na karﬂ›n, mesle¤i ile
futbol aras›nda karar vermekte zorland›¤›n› söyledi.
Baﬂar, Adanaspor altyap›s›nda baﬂlad›¤ futbol maceras›nda Adanaspor
PAF Tak›m›n›na kadar yükselir.
2001’de Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel ‹ﬂletmecili¤i Yüksekokulu’nu kazanarak Eskiﬂehir’e gelir.
O y›l futbol oynamayan Baﬂar,
üniversitemizin geleneksel Spor ﬁöleni karﬂ›laﬂmalar›nda TO‹YO formas› giyer. Futbol ﬁube Sorumlusu
Yard. Doç. Adnan Sevim o y›l TO‹YO’dan Baﬂar ve Kadir’i üniversitemiz Futbol Tak›m› kadrosuna
al›r. Baﬂar, tak›mdaki ilk y›l›nda 16
gol atar. 2003-04 sezonunda Anadolu Üniversitesi’nin Süper Amatör Lig
ﬂampiyonlu¤una att›¤› 15 gol ile
önemli katk›da bulunur. 2004-05 sezonunda da rakip fileleri 15 kez havaland›ran Baﬂar Demiröz, bu sezon
bir ara sakatl›klarla bo¤uﬂmas›na
karﬂ›n sezonu 10 gol ile tamamlar.

Anadolu Haber

Türkiye Kulüpleraras› Y›ld›zlar
Ligi Final Müsabakalar›’nda sporcumuz Nihal Gümüﬂ Türkiye ﬂampiyonlu¤unu kazand›. 27-28 May›s
günlerinde Konya’da yap›lan ﬂampiyonada Nihal Gümüﬂ s›r›kla
yüksek atlamada 3.00’ m’lik atlay›ﬂla Türkiye ﬂampiyonlu¤unu elde eden Gümüﬂ, yüksek atlamada
ise 1.60’l›k derecesiyle 4’üncü s›ray› ald›.

Bedensel Engeliler Atatürk Kupas› Masa Tenisi Türkiye ﬁampiyonas› 19-21 May›s günlerinde Bursa’da düzenlendi. Eskiﬂehir’i turnuvada üniversitemiz MMF ö¤retim üyesi Yard.
Doç. Dr. Osman Tutal temsil
etti. Tutal, tak›m müsabakalar›nda Eskiﬂehir-Ankara karmas›yla tak›mlar Türkiye ﬁampiyonlu¤unu elde etti.
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Ö¤rencilere sorduk: Bu y›l üniversitemizdeki etkinliklere ne oranda kat›ld›n›z?
Etkinliklere kat›lma karﬂ›l›¤›nda kredi uygulamas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Vasfi TUNCEL / E¤itim Fakültesi
Elimden geldi¤ince kat›lmaya çal›ﬂt›m.
Konserler daha çok, konferans ve söyleﬂilere kat›ld›m. Çok nitelikli insanlar›n getirildi¤ini söyleyebilirim. Bu etkinliklere
kat›lman›n ders kredisi olarak de¤erlendirilmesi bence yerinde bir uygulama olur.
Çünkü kat›l›m bazen çok az oluyor. Ayr›ca bunun ö¤rencilerin normal hayatlar›n›n bir parças› olmas› gerekti¤ini
düﬂünüyorum.

bize göre

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

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

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

Anadolu Haber

Murat KAYNATMALAR / BESYO
B.E.S.Y.O. dans grubunda bulundu¤um
için benim etkinliklere kat›lmam kolay
oluyor. Bu ﬂenlik ve etkinlikler ö¤rencilerin ve üniversite ö¤rencisi olacaklara
okulu sevdirmek ve tan›tmak için gerçekten çok faydal›. Ayr›ca etkinliklere kat›lma oran›nda ders kredisi sa¤layan seçmeli ders sisteminde ö¤rencilerin sosyalleﬂmeleri aç›s›ndan gerçekten çok yararl›
olaca¤›n› düﬂünüyorum.

Urku AYKANAT / Hukuk Fakültesi
Üniversitemizde yap›lan etkinlikler aç›s›ndan ben kendi ad›ma bölümümden
dolay› pek fazla kat›lma ﬂans› bulamad›m. Üniversitenin sa¤lam›ﬂ oldu¤u bu
olanaklar bence ö¤rencilerin kendisini
geliﬂtirmesi aç›s›ndan çok faydal› bir
hizmet. Hizmetlere kat›lma karﬂ›s›nda
yap›lacak olan kredi uygulamas› ö¤rencilerin bu etkinliklere kat›lmas›n› özendirici bir etki yarat›r.

Mustafa Eren SAKARYA / ‹BF
Genellikle okulun etkinliklerine kat›lm›yorum. Ama bu uygulaman›n yürürlü¤e
girmesi beni çok sevindirdi. Çünkü insanlar›n teoride de¤il, pratikte ö¤rendi¤i
dersi daha iyi kavrayabilece¤ini düﬂünüyorum. ‹nsan severek bu etkinlere kat›l›r,
kat›l›rken de e¤lenebilir. Bende bundan
sonra etkinliklere kat›lmaya karar verdim.

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

Gamzenur ÖZS‹N / MMF
Yap›lan etkinlikler bak›m›ndan üniversitemizin her konuda takdir gördü¤ü kesin. Fakat etkinliklerden çok, bu etkinliklerine ö¤rencilerin kat›labilme oranlar›
göz önünde tutulursa, özellikle Mühendislik Mimarl›k ö¤rencilerinin bu oran›n
alt›nda kald›¤› görülecektir. Bunun sebebi ise etkinliklerin zaman›n›n 2 vize
yapan birimlere uymamas›.

Sinan YEﬁ‹LLER / SHMYO
Yap›lan etkinliklerin zamanlamalar› konusunda bence üniversitemiz yetersiz,
aktiviteler s›nav öncesine denk geldi¤i
için kat›lmam›z mümkün olmuyor. Bu
yüzden gerçekleﬂtirilecek olan aktivitelerin s›nav sonras›na al›nmas› daha
mant›kl› olur. Yap›lacak olan etkinliklere kat›lma karﬂ›l›¤›nda kredi kazanma
uygulamas› sosyal geliﬂime katk›da
bulunur.

