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Tebrizli Sanatç›lar
Karikatür Sergisi
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Prof.Dr. Yüksel KOCADORU
Fatih Sultan Mehmet ile Leonardo Da
Vinci’yi yazdığı romanda buluşturdu.

ÖĞRENCİLERE SORDUK:
Üniversitemiz kütüphanesinden en çok hangi
dönemlerde ve ne sıklıkta yararlanıyorsunuz?

Doç. Dr. Hasan ERKEK
Genç Oyun Yazarları Festivali’ne öğretim
üyesi olarak katılacak

SERG‹

SERG‹

SERG‹
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➤

➤

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer

Eskiflehir Çevre Koruma
ve Gelifltirme Derne¤i
Yarar›na Seramik Sergisi
Yer: Eskiflehir Devlet
Güzel Sanatlar Galerisi
30Haziran’a kadar gezilebilir.

Mezuniyet Töreni
Yer: Atatürk Stadyumu

19:00 Vilayet Meydan›
Atatürk An›t›’na ö¤retim
üyeleri taraf›ndan çelenk
konulmas›
20:00 Mezunlar ve ö¤retim
üyelerinin stadyuma girifli
21:30 Ifl›n Karaca konseri
23:30 Havai fiflek gösterisi
24:00 Kapan›fl

8 4➤ ➤ ➤

ARIZONA State Üni-
versitesi Rektör Yar-
d›mc›s› Samuel Di
Gangi, iki üniversite

aras›nda üç y›ld›r devam eden protokolu
yenilemek ve bir dizi çal›flma yapmak için
Anadolu Üniversitesi’ne geldi. Görüflmeler
sonucu ö¤renci, ö¤retim eleman› de¤iflimi
ve ortak araflt›rma projelerinin devam›n›
içeren protokol üç y›l daha uzat›ld›. 

ANADOLU Üniversitesi ile
Arizona State Üniversitesi
aras›nda imzalanan pro-
tokol çerçevesinde  özel e¤i-

tim, bilgisayar ve ö¤retim tek-
nolojileri, iflletme ve ekonomi ile uzaktan
ö¤retim yoluyla da Türkçe dil e¤itimi konu-
lar›nda ortak çal›flmalar›n bafllat›lmas›na
karar verildi.

Devam› 4. Sayfada

San Diego’dan
konuklar geldi
Dr. Mark Siprut, beraberinde
17 kiflilik bir ö¤renci ve ö¤re-
tim eleman› grubuyla üniversi-
temizi ziyaret etti. 4

Arizona State ile Anadolu Üniversitesi aras›ndaki iflbirli¤i protokolu üç y›l daha uzat›ld›

➤

ANADOLU Üniversitesi, 25 Haziran gü-
nü Atatürk Stadyumu’nda yap›lacak tö-
renle bir kez daha mezuniyet coflkusu ya-
flayacak. Törene, bu ders y›l›nda üniversi-
tenin çeflitli birimlerinden mezun olan 3
bin 500 ö¤renci ile yak›nlar› kat›lacak.

Mezuniyet coşkusu 
Atatürk Stadyumu’nda
TÖREN, saat 19.00’da Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli ve ö¤retim üyeleri ile bö-
lüm birincilerinin vilayet alan›ndaki
Atatürk An›t›na çelenk koymalar›yla
bafllayacak. Törene, daha sonra Ata-
türk Stadyumu’nda devam edilecek.
Törende, sayg› duruflu ve ‹stiklal Mar-
fl›n›n ard›ndan bölüm birincilerine dip-
loma ve hediyeleri Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli ile birim yöneticileri ta-
raf›ndan verilecek. 

Işın Karaca konseri
Tüm mezunlar›n diplomala-
r›n› almalar›n›n ard›ndan

ünlü sanatç› Ifl›n Karaca
bir konser verecek.
Mezuniyet töreni,
geç saatlerde ya-
p›lacak havai fi-
flek gösterisiyle
sona erecek.

ANADOLU Üniversitesi, mezunla-
r›yla iletiflimini daha da güçlendir-
mek için yepyeni bir proje hayata
geçiriyor. “Peflinizi B›rakmayaca-
¤›z” slogan›yla bafllayacak proje
kapsam›nda tüm mezunlar yak›n
bir zamanda “Mezun Kimlik Kart›”

sahibi olacak. Rektör Prof. Dr. Fev-
zi Sürmeli geçti¤imiz ay, ilk sembo-
lik kartlar› Eskiflehir, Ankara ve Bur-
sa Mezunlar Derne¤i Baflkanla-
r›’na verdi. Kartlar, internet üzerin-
den baflvurmalar› halinde önceki
mezunlara da verilecek.

Rektör Prof. Dr. Sürmeli:
‘Peşinizi bırakmayacağız’

Rektör Prof. Dr. Sürmeli:
‘Peşinizi bırakmayacağız’

Y›l Sonu Ö¤renci  Sergisi
Yer: Güzel Sanatlar
Fakültesi
14 Temmuz’a kadar gezilebilir.

TÖREN➤
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DEVLET Konservatuar› Ba-
le Bölümü ö¤rencileri 18
Haziran günü Sinema Ana-
dolu’da gerçeklefltirdikleri
“Çiçeklerimiz 2006” gösteri-
siyle ö¤retim y›l›na veda etti. 

Koordinatörlü¤ünü Necati
Bayram ve koreografisini de
fi. Üstün Öztürk’ün üstlendi-
¤i gösteriyi izleyenler ayr›ca
Devlet Konservatuvar› ö¤-
rencileri Mete ‹pek ve Ah-
metcan Yeflil’in sundu¤u kla-
sik müzik dinletisinin tad›n›
ç›kard›.

ÖZEL Ça¤dafl ‹lkö¤retim
Okulu 2005-2006 ö¤retim y›l›
mezuniyet törenini 13 Hazi-
ran günü Sinema Anadolu da
gerçeklefltirdi. ‹stiklal Marfl› ve
sayg› duruflu ile bafllayan tö-
ren  derece ile mezun olan ö¤-
rencilere diplomalar›n›n veril-
mesi ve ö¤rencilerin s›n›f pla-
ketleini yafl kütü¤üne çakmas›
ile devam edildi. 

Mezun ö¤rencilere diplomala-
r›n›n verilmesnin ard›ndan ö¤-
renciler ve ö¤retmenler hep
birlikte okul marfl›s›n seslen-
dirdi.

Anadolu Üniversitesi mezuriiyet töreninin heyecan›n› yaflarken, Yu-
nusemre Kampusü’ndeki küçük ö¤renciler de ayn› coflkularla 2005-
2006e¤itim ö¤retim y›l›n› kapatt›. Özel Ça¤dafl ‹lkö¤retim Okulu, Mus-

tafa Kemal ‹lkö¤retim Okulu ve Devlet Konservatuvar› Bale Bölümü
ö¤rencileri, yapt›klar› gösterilerle hem kendileri e¤lendi, hem de ai-
lelerine ve konuklara keyifli dakikalar yaflatt›.

MUSTAFA Kemal ‹lkö¤retim
Okulu, 2005-2006 e¤itim ö¤re-
tim y›l›n› düzenledi¤i “Okuma
Bayram›” ile noktalad›. 8 Ha-
ziran günü Salon 2003’de dü-
zenlenen etkinlikle okulda ya-
p›lan çeflitli faaliyetleri anlatan
saydam gösterisi sunuldu. 

Okuma bayram›nda daha son-
ra 1-B s›n›f ö¤rencileri, haz›r-
lad›klar› gösterileri konuklar›n
be¤enisine sundu.

Özel Çağdaş’ın
mutlu günü

Küçük
dansçıların
gösterisi

İlköğretimlilerin
okuma bayramı

ANADOLU Üniversitesi Halkbilim Araflt›rmalar› Mer-
kezi 10 Haziran’da Sinema Anadoluda “Çocuk Halk
Danslar› Gösterisi” düzenledi. Türkiye’nin farkl› yörele-
rinin halk danslar›ndan örnekler sunuldu¤u gösteriye
aileler büyük ilgi gösterdi. Gösteri de çiftetelli ve
K›skanç ile Elaz›¤, Van, Bolu, Trakya’dan halk dans-
lar› örnekleri sunuldu.

Kampuste miniklerin haftas›

En küçük
üniversiteliler
ANADOLU Üniversitesi Ço-
cuk Yuvas› 15 Haziran gü-
nü düzenledi¤i törenle, 6
yafl grubu  ö¤rencilerini me-
zun etti. 
Sinema Anadolu’da düzenle-
nen ve Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Nezih Varcan’›n da
kat›ld›¤› törende küçük ö¤-
renciler, danstan jimnasti¤e
kadar sunduklar› çeflitli gös-
terilerle becerilerini sergiledi. 
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ANADOLU Üniver-
sitesi, ‹stanbul Üni-
versitesi ve Amerika
Birleflik Devletle-
ri’nden University
of Texas’›n iflbirli-
¤iyle bu y›l 4’üncü-
sü düzenlenen
Uluslararas› ‹leti-
flim Sempozyumu
“Communication in
the Millennium” 14-
16 Haziran günleri
aras›nda ‹letiflim
Bilimleri Fakülte-
si’nin ev sahipli¤in-
de üniversitemizde
gerçeklefltirildi. 

Toplam 34 bildiri-
nin sunuldu¤u sem-
pozyuma Türkiye, ABD, ‹spanya ve
‹sveç’ten iletiflim bilimciler kat›ld›. 

TÜB‹TAK taraf›ndan da desteklenen
sempozyumun aç›l›fl konuflmalar›n›
Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Bilim-
leri Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Nazl›
Bayram, ‹stanbul Üniversitesi ‹leti-
flim Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Suat

Gezgin ve Anadolu Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli yapt›. 

“SEMPOZYUMDA TERÖR VE 
YOKSULLUK DA TARTIfiILMALI”
‹letiflim Bilimleri Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Nazl› Bayram konuflmas›nda
dünyan›n sorunlar›na iliflkin bilimsel
paylafl›m›n ve iletiflim bilimcilerin bu-

luflmas›n›n önemi-
ne iflaret etti.
Konuflmas›nda ile-
tiflim bilimlerinin
ve iletiflim araçlar›-
n›n silahlanmay›,
fliddeti, terörü, yok-
sullu¤u ve yolsuzlu-
¤u önlemeye katk›-
da bulunabilece¤i
ve bunun tart›fl›l-
mas› gerekti¤ini
söyleyen Bayram,
s e m p o z y u m u n
farkl› ülkelerden
farkl› alanlarda ça-
l›flan akademisyen-
lerin çal›flmalar›n›
görme ve iletiflim
bilimlerinde son za-
manlarda ifllenen

konular› tan›ma olana¤› sundu¤unu
dile getirdi.

‹stanbul Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Suat Gezgin ise  de-
vaml›l›¤› ve yaratt›¤› etki sayesinde
sempozyumun süreklilik kazanmaya
bafllayan önemli bir bilimsel etkinlik
oldu¤unu belirtti. Dünyan›n son y›llar-
da ald›¤› yönün iletiflim bilimcilerin
omuzlar›na a¤›r bir sorumluluk yükle-
di¤ini söyleyen Gezgin, “Bu sempoz-
yumda ele al›nacak çal›flmalar›n bu
misyon ve sorumlulu¤un do¤urdu¤u
yükümlülükleri k›smen de olsa karfl›la-
yaca¤›n› düflünüyorum” dedi. 

Anadolu Üniversitesi’nin, bu bilimsel
birlikteli¤in ve iletiflimin bundan sonra
da devam etmesi için gereken deste¤i
verece¤inin kaydeden Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli ise konuflmas›nda sem-
pozyumda sunulacak olan bildirilerin
iletiflim bilimine büyük katk› sa¤laya-
ca¤›na inand›¤›n›, özellikle de bildiri
sunacak olan genç iletiflimcilerin ala-
n›n gelece¤i aç›s›ndan büyük umut ver-
di¤ini söyledi. Sürmeli, her y›l yaklafl›k
befl bin gencin iletiflim fakültelerine
girdi¤inin alt›n› çizerek, “Bu say›sal bü-
yüklü¤ün yan› s›ra e¤itimin ça¤dafl ve
nitelikli olmas›n›n gereklili¤i de unu-
tulmamal›d›r. Bu sempozyum, iletiflim
e¤itiminin niteli¤ini artt›rma yönünde
katk› sa¤layacakt›r” diye konufltu.
GELECEK YIL ABD’DE

‹letiflim bilimi alan›nda Türkiye’den ve
di¤er ülkelerden 100’ün üzerinde konu-
¤un kat›ld›¤› sempozyumda tan›nm›fl
isimler bildiri sundu. Sempozyum çer-
çevesinde ayr›ca Anadolu Üniversitesi
kampusü ve Eskiflehir turu da düzen-
lendi. Gelecek y›l beflincisi düzenlene-
cek sempozyuma Amerika Birleflik
Devletleri’nden Indiana University ev
sahipli¤i yapacak.

İletişim bilimciler biraraya geldi

‹letiflim Bilimleri Fakültesi 4. Uluslararas› ‹letiflim Sempozyumuna ev sahipli¤i yapt›

Prof. Dr. Suat Gezgin Prof. Dr. Nazl› Bayram Prof. Dr. R. Stevenson Prof. Dr. W. Severin Rita Colistra

Son gün, kapan›fl konuflmalar›n›n ard›ndan hep birlikte aile foto¤raf› çektirildi.

MÜHEND‹SL‹K Mimarl›k Fakül-
tesi Eskiflehir’deki  ilkö¤retim, lise,
özel okul ve dershane müdür ve
müdür yard›mc›lar›na fakülteyi
daha yak›ndan tan›tmak amac›yla
bir etkinlik düzenledi. ‹lk kez dü-
zenlenen etkinlik “Yüzler, renkler,
sesler” adl› saydam gösterisi ile
bafllad›. Daha sonra fakültenin bü-
tün bölümlerinin ayr›nt›l› tan›t›m›
ile devam eden etkinlikte konukla-
ra bölüm laboratuarlar› gezdirile-
rek bilgi verildi. Tan›t›m etkinli-

¤inde bir konuflma yapan Mü-
hendislik Mimarl›k Fakültesi De-
kan› Prof. Dr. Hasan Mandal,
MMF’nin yeni bir fakülte olmas›-
na karfl›n, ö¤retim eleman› kad-
rosu ile Türkiye’deki di¤er fakül-
telerle ayn› konumda olduklar›n›
söyledi. Prof. Dr. Hasan Mandal,
üniversite aday› ö¤rencilere
üniversiteleri tan›ma ve karfl›lafl-
t›rma olana¤› sunulmas›n›n
büyük önem tafl›d›¤›na dikkat
çekti.

Okul yöneticileri için 
tanıtım etkinliği düzenlendi

ÜN‹VERS‹TEM‹Z ‹leti-
flim Bilimleri Fakültesi
Bas›n ve Yay›n Bölü-
münde ö¤renim gören
alt› ö¤renci taraf›ndan
çekilen “Kova” isimli fil-
min galas› 14 Haziran
akflam› Sinema Anado-
lu’da gerçekleflti.

Eskiflehir de çekilen ilk
uzun metrajl› film olma
özelli¤ini tafl›yan  filmin
galas›na yerel ve ulusal
bas›n organlar› büyük ilgi
gösterdi. Galaya Vali Yar-
d›mc›s› Ekrem Erdo¤an
ve ‹l Emniyet Müdürü Dr.
Savafl Yücel de kat›ld›.

GELECEK YIL
B‹R F‹LM DAHA

Çekimleri 1 Nisan da bafl-
layan ve May›s ay›n›n or-
talar›nda biten filmde afl-
k›n para ve kaba kuvvetle
elde tutulamayaca¤›n›n
alt› çiziliyor. Filmin sena-
ristli¤ini ve görüntü yö-
netmenli¤ini üstlenen
ikinci s›n›f ö¤rencisi Fatih
Mesut Apayd›n, çekim
aflamas›nda maddi ve
manevi aç›dan zorluklar
yaflad›klar›n› ancak bütün
bunlara karfl›n ortaya iyi
bir proje koyduklar›na
inand›klar›n› söyledi.
Apayd›n, filmin yerel ve
ulusal kanallar da gösteri-
lece¤ini belirterek, önü-
müzdeki y›l için yeni bir
film projelerinin daha ol-
du¤unu kaydetti

Eskişehir’in
ilk uzun
metrajlı filmi

ENDÜSTR‹YEL Sanatlar
Yüksekokulu Moda Tasa-
r›m Bölümü’nün gelenek-
sel “Mezuniyet Defilesi” 24
Haziran 2006 günü saat
20.00’de Atatürk Kültür ve
Sanat Merkezinde yap›la-
cak. Defilede, ö¤rencilerin
haz›rlad›klar› giysiler ünlü
mankenler taraf›ndan su-
nulacak. Bölümün y›l sonu
sergisi de ayn› gün 18.00’de
ESYO’da aç›lacak.

Mezuniyet
defilesi 24
Haziran’da



ANADOLU Üniversitesi ile San Diego
State Üniversitesi aras›nda befl y›l önce
yap›lan ikili anlaflma çerçevesinde,
San Diego State Üniversitesi ö¤retim
üyelerinden Dr. Mark Siprut, berabe-
rinde 17 kiflilik bir ö¤renci ve ö¤retim
eleman› grubuyla üniversitemizi ziya-
ret etti. 

Amerikal› konuklar, 14 Haziran günü
Memur Lokali bahçesinde verilen da-
vete kat›ld›. Rektör Prof. Dr. Fevzi Sür-
meli’nin yan› s›ra, rektör yard›mc›lar›

ve çeflitli e¤itim birimlerinden ö¤retim
üyelerinin de yer ald›¤› davette misafir
grup, Erasmus Program› ile üniversite-
mize gelen yabanc› ö¤rencilerle tan›fl-
ma ve onlarn› Türkiye hakk›ndaki de-
neyimlerini paylaflma f›rsat› buldu. 

Mark Siprut ve beraberindeki konuk-
lar  üç hafta boyunca Türkiye’de kala-
cak ve bu sürenin önemli bir bölümü-
nü  Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dü-
zenlenecek atölye çal›flmalar›na kat›la-
rak de¤erlendirecek.

ESYO Müdürü ve Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Seramik Bölüm Baflkan› Prof.
Zehra Çobanl›, ‹ç Mimarl›k Bölü-
mü’nden Yard. Doç. Dr. Özlem Uçar ve
Eskiflehir Meslek Yüksekokulu’ndan
Ö¤r. Gör. Sad›k Bahçe’nin ders vere-
cekleri bu çal›fltaylar›n yan› s›ra, Bur-
sa, Ankara, ‹stanbul ve Safranbolu gibi
flehirleri de ziyaret edecek olan Ameri-
kal› grup akademik çal›flmalar›n yan›
s›ra Türkiye’nin tarihi ve kültürel de-
¤erleri hakk›nda bilgi sahibi olacak.ha
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DEVLET Konservatuvar›
ö¤retim üyesi Doç. Dr. Ha-
san Erkek, Liechtenste-
in’›n Schaan kentinde dü-
zenlenecek olan Uluslara-
ras› Genç Oyun Yazarlar›
Festivaline (Interplay Eu-
rope 06) ö¤retim üyesi ola-
rak kat›lacak. 18-25 Hazi-
ran 2006 günlerinde dü-
zenlenecek olan festivale
Avrupa’n›n 14 ülkesinden
40 yazar ve yazarl›k hocas›
kat›l›yor. 1996’dan beri
düzenlenen festivale ülke-
mizden ilk kez bir heyet
yer alacak.
Doç. Dr. Hasan Erkek, ül-
kemizi heyet baflkan› ola-
rak temsil etmenin yan› s›-
ra, festival kapsam›nda
düzenlenecek olan “Avru-
pa’da Ça¤dafl Oyun Yazar-
l›¤› E¤ilimleri” panelinde,
“Türkiye’de Ça¤dafl Oyun
Yazarl›¤› E¤ilimleri” bafl-
l›kl› bir de bildiri sunacak. 
Doç. Dr. Hasan Erkek’in,
baflta Devlet Tiyatrolar› ol-
mak üzere de¤iflik tiyatro-
larda sahnelenmifl çok sa-
y›da oyunu bulunuyor. Er-
kek’in “Yaflas›n Bar›fl” adl›
çocuk oyunu ile “Eflik” ad-
l› oyunu Arapçaya çevrile-
rek Tunus’ta yay›nland›.
“Yaflas›n Bar›fl” geçti¤imiz
Ocak ay›nda Cezayir’de
sahnelendi. 

San Diego’dan konuklar geldi

Bafltaraf› 1. Sayfada

REKTÖR Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli, Uluslararas› ‹lifl-
kiler Birimi Koordinatörü
Ö¤r Gör. Zekiye Do¤an,
Özel E¤itimi Bölümü’nden
Yard. Doç. Dr. ‹brahim Di-
ken ve Yard. Doç. Dr. Atil-
la Cavkaytar’›n kat›ld›¤›
toplant›larda, Arizona Sta-
te Üniversitesi ile Anadolu
Üniversitesi aras›nda, özel
e¤itim alan›nda yeni yön-
temler konusunda ne gibi
ortak çal›flmalar yap›labi-
lece¤i konusu ayr›nt›l› ola-
rak ele al›nd›. 

Eylül ay›nda yeniden üni-
versitemizi ziyaret etmeyi
düflünen Di Gangi, Anado-
lu Üniversitesi’ni “Küresel
Kampus” olarak tan›mlad›
ve Anadolu Üniversitesi ile
var olan anlaflman›n ve ifl-
birli¤inin artt›r›lmas› için
ellerinden geleni yapacak-
lar›n› söyledi. Di Gangi ay-
r›ca, bir sonraki ziyarette,
üzerinde düflünülen iflbir-
li¤i alanlar› ile ilgili olarak
somut projeler üretilmesi-
ne karar verildi¤ini bildir-
di. 

ÜN‹VERS‹TEM‹Z Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü ve Eskiflehir Arkeoloji
Müzesi’nin ortaklafla yürüttü¤ü Sivri-
hisar Mahmud Suzani Zaviyesi kaz›-
lar›, Temmuz ay›n›n ilk haftas›nda
bafll›yor.  Kaz›n›n bilimsel baflkanl›¤›-
n›, daha önceki çal›flmalar›nda Nas-
rettin Hoca’n›n K›z› Fatma Hatun’un
mezar›n› bulan Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü Baflkan› Doç.
Dr. Erol Alt›nsapan yürütecek. 

Aral›k ay›nda gerçeklefltirilen kaz›n›n,
restorasyon ve yüzey temizli¤i ama-
c›yla yap›ld›¤›n› ve çal›flmalarda gün-
delik kullan›ma ait seramik parçalar›
ve Kuran-› Kerim’den sayfalar›n bu-
lundu¤unu belirten Alt›nsapan,
“1232’de infla edilen Zaviye, Nasrettin
Hoca’n›n yaflad›¤› y›llarla ça¤daflt›r.
Bilindi¤i gibi, Nasrettin Hoca’n›n k›z›
Fatma Hatun 1326’da ölmüfltür. Yap›-
lan kaz› çal›flmalar›nda ortaya ç›kabi-
lecek objeler, o dönemin sosyal ve
kültürel hayat›n› tan›mlamakta yar-
d›mc› olabilecektir. Kaz› sonucunda
zaviye, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü ta-
raf›ndan restore edilecek, ilimiz ve
Sivrihisar ilçesine turizm ve kültürel
aç›dan katk›da bulunulacakt›r” dedi. 
Sivrihisar merkezinde yer alan zaviye
hakk›nda bilgi veren Doç. Dr. Alt›nsa-

pan, “Yap›da mevcut bir an›tsal türbe,
hazire ve yap› kal›nt›lar› yer almakta
ve çal›flmalar bu bölümler üzerinde
yo¤unlaflmaktad›r. Zaviye, Anadolu
Selçuklu Hükümdar› Aleaddin Key-
kubat döneminden günümüze kadar
gelen süreç içerisinde de¤iflik fonksi-
yonlar yüklenmifl ve bu günlere gel-
mifltir. Külliyenin yaflamsal nesneleri-
ni külliyenin o dönemindeki yaflamsal
alanlar› olan, aflevi, yatakhane, misa-
firhane, zikir mekanlar›, medrese gibi
bölümler oluflturmaktad›r” diye ko-
nufltu.
Kaz› sürecinde, yaklafl›k 700 y›ll›k
külliyenin yaflamsal nesnelerinin or-
taya ç›kmas›n› beklediklerini ifade

eden Alt›nsapan, kaz›da, Edebiyat Fa-
kültesi Sanat Tarihi Bölümü ö¤retim
elemanlar› ile ö¤renciler ve iflçilerden
oluflan bir ekibin görev yapaca¤›n›
söyledi. Doç. Dr. Altansapan, Eylül
ay›na kadar sürecek çal›flmalar ta-
mamland›¤›nda, zaviyenin mimari
dokusunun ortaya ç›kaca¤›n› kaydetti
ve “Yine kaz› sonucunda bu alanlar›n
Eskiflehir ve çevresi için ne gibi bir
fonksiyonu var onu da ö¤renece¤iz.
Daha  önce ortaya ç›kard›¤›m›z Nas-
rettin Hoca’n›n k›z›n›n mezar› da, bu
alanda yap›lan kaz›lar sonucunda bu-
lunmufltu.  Kaz› neticesinde belki de
Nasrettin Hoca ile yeni ba¤lant›lar or-
taya ç›kacak” dedi.

Nasrettin Hoca’nın izinde kazıya devam
‹smail ‹LKSELV‹ 

İşbirliğine 
devam

Doç. Dr. Erkek 
uluslararası
festivalde
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GÜZEL Sanatlar Fakültesi Sera-
mik Bölümü ö¤rencileri, gerek ül-
kemizde gerekse dünyada çok sevi-
len çizgi karakterleri, seramikle ye-
niden canland›rd›lar. O¤uz Aral’›n
Avni’sinden, Jim Davis’in yaramaz
kedisi Garfield’e kadar pek çok çiz-
gi kahraman ö¤rencilerin ellerinde

yeniden hayat buldu.Ö¤renciler,
seramikle canland›rd›klar› çizgi
karakterleri “Çizgi Kahramanlar
Seramik Sergisi” ad› alt›nda E¤i-
tim Karikatürleri Müzesi’nde görü-
cüye ç›kard›. 14 Haziran günü aç›-
lan sergide 17 ö¤renci ile iki ö¤re-
tim eleman› farkl› karakterleri se-
ramikle yeniden yorumlad›lar. Ö¤-
rencilerin Yard. Doç. Sadettin Ay-

gün’ün rehberli-
¤inde yapt›klar›
çal›flmalarla ha-
yat bulan ser-
gide Sizinki-
ler’den Temel
Reis’e, Red
Kit’ten Abdülcan-
baz’a kadar 18 ka-
rakterin üç boyutla
seramik heykel-
leri ile iki bo-
yutlu pa-
n o l a r ›
yer al›-
yor. Sergide, Yard.
Doç. Sadettin Aygün,
gazetemiz çizeri Prof. Atila Özer’-
den karikatür uyarlamalar› yapar-
ken, Arafl. Gör. Kamuran Ak da
Bülent Arabac›o¤lu’nun R›dvan
karakterini seramikle elle tutulur
hale getirdi.  Büyük ilgi gören ser-
ginin aç›l›fl›na kat›lan Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli, ö¤rencilerin ad-
lar›n› tek tek okudu ve çal›flmala-
r›ndan dolay› kutlad›.  Sergi 27 Ha-
ziran’a kadar görülebilecek.

Çizgi kahramanlar
seramikle yaşıyor

E¤itim Karikatürleri Müzesi’ndeki Serginin aç›l›fl›na kat›lan Rektör    
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, ö¤rencileri çal›flmalar›ndan dolay› kutlad›.

Cengiz TEPEBAfi

E⁄‹T‹M Fakültesi Güzel Sa-
natlar E¤itimi Bölümü’nden
geçti¤imiz y›l mezun olan 14
sanatç› CumArt adl› bir sergi
açt›. Özgün bask›, akrilik,
ya¤l› boya ve heykellerin yer
ald›¤› serginin aç›l›fl›, 16 Ha-
ziran Cuma günü, Eskiflehir
Büyükflehir Belediyesi Tur-
gut Özakman Sergi Salo-
nu’nda gerçekleflti. Sergide
Ali Sav›c›, Atilla Dümrek,
Cengiz Gül, Emrah M›zrak,
Emre Birecik, Esra Albayrak,
Esra Özel, Evrim K›l›ç, Gon-

ca K›l›ç, Hatice Gür, ‹rfan
Dönmez, Metin K›l›ç, Raflit
Altun ve Ülkü Çoflkun’un 42
çal›flmas› bulunuyor. Üniver-
sitemizden mezun olduktan
sonra da kentimizde yaflama-
ya ve çal›flmalar›na devam
eden sanatç›lar, sergiyi dü-
zenleme amaçlar›n›n, resim
ö¤retmenli¤i okuyup da ö¤-
retmen  olamad›klar› halde,
çal›flmalar›n› b›rakmayan
resim ö¤retmenlerinin sesle-
rini duyurmak oldu¤unu
söylediler. CumArt sergisi, 22
Haziran Perflembe gününe
kadar aç›k kalacak.

DEVLET Konservatuvar› Sahne Sanatlar›
Bölümü 3’üncü s›n›f ö¤rencileri Müsaipiza-
de Celal’in “‹stanbul Efendisi” adl› oyunu-
nu sahnelediler. 15  Haziran  günü Uygula-
ma Sahnesi’nde sunulan oyunu ünlü tiyat-
ro sanatç›s› Ahmet U¤urlu yönetti. 
Oyunda üçüncü s›n›f ö¤rencilerinin yan› s›-
ra birinci ve ikinci s›n›flardan da 32 ö¤ren-
ci rol ald›. ‹çersinde ortaoyunu özelliklerini
bar›nd›ran oyunda romantik bir aflk öykü-
sünün karmakar›fl›k serüveni anlat›l›yor.
Lale devrinin hemen sonras›n›n ‹stan-
bul’unda geçen hikayede ifllenen konular
seyirciye aktar›l›rken döneme ait pek çok
ayr›nt›ya da yer veriliyor. 
Adeta tarihten bir kesitin sunuldu¤u oyu-
nun müziklerini Halk Bilim Araflt›rmalar›
Merkezi müzisyenleri yorumlarken, flark›-
lar› Gülsevin Do¤anay, kareografiyi Senem
Uluz, reji asistanl›¤›n› P›nar Ar›k, ›fl›k çal›fl-
malar›n› ise yine ö¤rencilerden oluflan bir
grup üstlendi. Oyunun sonunda yönetmen
Ahmet U¤urlu da ö¤renciler taraf›ndan
sahneye ça¤r›ld› ve seyircileri ö¤rencilerle
birlikte selamlad›.

‹smail ‹LKSELV‹

Konservatuvarın
‘İstanbul Efendisi’

Karma seramik sergisi Temmuz’da
GÜZEL Sanatlar Fakültesi,  3-
9 Temmuz günleri aras›nda,
karma seramik sergisi düzenli-
yor. Seramik E¤itimi Yaz Prog-

ram› kapsam›nda yap›lacak
olan sergiye Kütüphane ve Do-
kümantasyon Merkezi Alt Ser-
gi Salonu ev sahipli¤i yapacak.

Mezunlardan resim 
ve heykel sergisi

“Güzellik”, sanat›n türlü yönleriyle
tart›fl›lmaya baflland›¤› en erken dö-
nemlerden bu yana, a¤›rl›¤›n› ve öne-
mini hiç yitirmemifl olan bir kavram.
Güzellik kavram›n›n bir baflka çok
önemli özelli¤i de, görece niteli¤ini
hiç yitirmemifl oluflu. Yüzy›llar›n ak›-
fl› boyunca güzellik anlay›fllar›, neye
güzel denebilece¤i, neye denemeye-
ce¤i gibi noktalar hep de¤iflik bak›fl
aç›lar›ndan ele al›nm›fl. Bir yüzy›l›n
güzel nitelendirdi¤ine sonraki bir
yüzy›l farkl› yaklaflm›fl, veya bunun
tam tersi olmufl.

Sanat›n felsefe aç›s›ndan sorgulan-
mas› anlam›n› tafl›yan estetik için de
güzellik, çok büyük önemi olan bir
kavram; öyle ki, esteti¤e iliflkin olarak
“güzelli¤in bilimi” diye bir tan›m es-
kiden beri verilegelmekte. 

Bologna Üniversitesi’nde göstergebi-
lim dersleri vermekte olan ünlü ‹tal-
yan bilim adam›, yazar› ve düflünürü
Umberto Eco’nun “Güzelli¤in Tarihi”
(“Storia dell Bellezza”) bafll›kl› dev
eseri, güzellik kavram›na çok yeni bir
yaklafl›m› sergiliyor. Do¤an Kitapç›-
l›k taraf›ndan Ali Cevat Akkoyun-
lu’nun nefis çevirisiyle ve gerçekten
mükemmel bir bask›yla yay›nlanan
“Güzelli¤in Tarihi”, sanat tarihinde
güzelli¤i ve kal›c›l›¤›yla ünlenmifl bü-
yük eserlerden yola ç›karak ve güzel-
lik anlay›fl›n›n türlü aç›l›mlar›n› belir-
lemeyi amaçlayarak, hem sanat tari-
hini, hem de esteti¤i temel alan yo-
rumlar sunuyor.

Bu yap›s›yla “Güzelli¤in Tarihi”, re-
sim, heykel, mimarl›k, sinema, foto¤-
raf sanatlar›yla edebiyat› içeren çok
zengin bir yelpazede okurunu hem
görsel hem de düflünsel bir yolculu¤a
ç›kar›yor. Bu yolculuk s›ras›nda sa-
nat tarihinin ve esteti¤in derinlerine
inen Umberto Eco, bu giriflimini yal-
n›zca iflin uzmanlar›na de¤il, fakat
sanatla ilgilenen, sanat›n ve esteti¤in
kavramlar› üzerinde düflünmek iste-
yen herkese seslenebilen bir üslupla
gerçeklefltiriyor.

Yazar, kitab›n girifl yaz›s›n›n bir ye-
rinde amac› konusunda flöyle demifl :
“Yüzy›llar boyu Güzel kavram› üze-
rinde yapaca¤›m›z bu incelemede,
duydu¤umuz arzudan ba¤›ms›z, sey-
redilmesi keyif verici baz› fleyler ola-
bilece¤ini de kabul eden kültürleri ya
da tarih dönemlerini öne ç›karmaya
çal›flaca¤›z. Bu nedenle, yola, ön-
ceden belirlenmifl bir Güzel kav-
ram›yla ç›kmayacak, insanlar›n bin-
lerce y›ldan beri güzel olarak tan›m-
lad›klar›n› gözden geçirece¤iz…”

Bu küçük al›nt›dan da an-
lafl›labilece¤i gibi, “Güzelli¤in
Tarihi”, sanat ve sanattaki Güzel ba¤-
lam›nda günümüze kadar tart›fl›lm›fl
tüm kavramlar› ve bak›fl aç›lar›n›,
okuru a¤›rl›¤›yla asla ezmekizin,
yeniden masaya yat›r›yor.
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E⁄‹T‹M Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Yüksek Kocadoru’nun befl y›ll›k çal›fl-
mayla kaleme ald›¤› roman› “Fatih ve
Da Vinci” Haziran ay›nda yay›nland›.
Kocadoru roman›nda, Fatih Sultan
Mehmet ile Leonardo Da Vinci’nin ‹s-
tanbul’da bir araya geldi¤ini ve Da
Vinci’nin Haliç Köprüsü’nün yap›m›
için Osmanl› baflkentini ziyaret etti¤i-

ni anlat›yor. 

2000 y›l›nda “Edebiyatta
Temel Kavramlar” der-

sinde edebi kavramlar› aç›klarken Le-
onardo da Vinci ve Fatih Sultan Meh-
met’i buluflturmay› düflünen Prof. Dr.
Kocadoru, araflt›rmalar›nda iki dahi-
nin aralar›nda 20 yafl fark oldu¤unu
ve ayn› dönemde yaflad›klar›n› ö¤ren-
di¤inde roman›n konusunu belirle-
mifl. Kocadoru, roman› yazarken Fel-
sefe, Mitoloji, ve Roman ‹nceleme
derslerinden edindi¤i bilgilerin çok
ifline yarad›¤›n› belirterek, Fatih ve Da
Vinci hakk›nda bir çok kitap tarad›¤›-
n› ve onlar› yer, zaman ve tarihi örgü
içerisinde kurgulad›¤›n› söyledi. 

Leonardo’nun bilim ve sanat aç›s›n-
dan, Fatih’in ise yeni bir ça¤ açan tari-
hi bir deha oldu¤una dikkat çeken
Prof. Dr. Kocadoru, roman›n iki dahi-
nin ‹stanbul’da bir araya gelmesinin
ortaya ç›kard›¤› fikirleri ele alan, kur-
gu ile tarihin bulufltu¤u bir çal›flma ol-
du¤unu ve okuyanlara tarihi bilgiler
de verece¤ini düflünüyor.

Prof. Dr. Yüksel Kocadoru akademis-
yen, araflt›rmac› yazar kimli¤inden
hangisinin ön planda oldu¤u sorusunu
ise flöyle yan›tl›yor:

“Akademisyen ve araflt›rmac› kimli-
¤im birbirini tamamlar nitelikte. Bir
akademisyen olarak roman, fliir, felse-
fe, mitoloji ve genel edebiyat dersleri
verdim. Bir araflt›rmac› olarak Alman
ve Avusturya edebiyat›n› inceledim.
Roman yazarken de bunlar›n hepsin-
den faydaland›m. Bence, birisi olmaz-
sa di¤erleri aksar. O yüzden bunlar bir
bütün. Birisini daha çok vurgulamak
bu hassas dengeyi bozar.” Prof. Dr.
Kocadoru tarihin bu iki önemli kiflili¤i
ile Haliç Köprüsü aras›ndaki iliflki ko-
nusunda ise flunlar› söyledi.

“Tarihçilerin bize bildirdi¤ine göre;
Da Vinci Haliç Köprüsünün çizimleri-
ni 2. Beyaz›t’a göndermifltir. Ancak flu
soruyu da tarihçilere ve araflt›rmac›la-
ra sormak laz›m: Da Vinci gibi bir de-
han›n bile ‹stanbul’a gelmeden, Haliç’i
görmeden böyle bir çizimi ve projeyi
sunmas› ne kadar mant›kl›. 

Bu asl›nda Da Vinci’nin ‹stanbul’a gel-
di¤inin bir kan›t› olarak görülebilir.
Ben roman›mda bu konuya da de¤i-
nerek bir anlamda araflt›rmac›lar›n da
dikkatini çekmek istedim.”

‘Da Vinci İstanbul’a geldi’
Prof. Dr. Yüksel Kocadoru tarihe yön veren iki ünlü ismi roman›nda buluflturdu

fieyda DALGIÇ

REKTÖRLÜK ofisi karfl›s›ndaki
koridorda sergilenen ve Anadolu
Üniversitesi’nde rektörlük yapan
ö¤retim üyelerinin portrelerinin
yer ald›¤› tablolarda, Güzel Sa-
natlar Fakültesi Resim Bölü-
mü’nde teknisyen olarak görev
yapan Halit Vatansever’in imzas›
bulunuyor.
10 yafl›ndan beri resimle ilgile-
nen Halit Vatansever, ilk olarak
izledi¤i filmlerdeki karakterleri
ve olaylar› karakalemle bir foto-
roman haline getirmifl. Halit Va-
tansever daha sonra ise ya¤l› bo-
ya çal›flmalar yapar. Vatansever
ya¤l› boya resimde ustalaflt›kça
çal›flmalar›na talep artar. Genel-
likle foto¤raf üzerinden çal›flma-
lar yapan Vatansever, canl› ola-

rak da birçok ünlü ismi kendine
konu edinmifl. Vatansever’ in ça-
l›flmalar›na birçok ünlü sima ko-
nu olmufl. Bunlar›n aras›nda Es-
ki Cumhurbaflkan› Kenan Evren,
Fransa Cumhurbaflkan› Franco-
is Mitterand, Anadolu Üniversi-
tesi Kurucu Rektörü Prof. Dr.
Y›lmaz Büyükerflen ve üniversi-
temizin di¤er rektörlerinin yan›
s›ra pek çok general yer al›yor.
Yapt›¤› çal›flmalar için birçok
isimden teflekkür ve davet mek-
tuplar› da alan Vatansever, Bü-
yükflehir Belediye Baflkan› Prof.
Dr. Y›lmaz Büyükerflen’in ricas›
üzerine Eskiflehir’de Osmanl›
döneminden bu yana görev ya-
pan belediye baflkanlar›n›n port-
relerini yapm›fl. Bu portreler Bü-
yükflehir Belediyesi giriflindeki
koridorda sergileniyor.  

Mevlüt DEM‹RC‹O⁄LU

Prof.Dr. Kocadoru,
iki önemli tarihi

karakteri
roman›nda
buluflturdu

Karakalem çizimlerden
portre ressamlığına

E⁄‹T‹M Fakültesi Bilgisa-
yar ve Ö¤retim Teknolojile-
ri E¤itimi Bölümü ö¤retim
üyesi Abdullah Kuzu ile
E¤itim Bilimleri Ensitüsü
Araflt›rma Görevlisi  Cem
Çuhadar taraf›ndan yap›-
lan araflt›rmada, ö¤rencile-
rin internet ortam›nda
blog arac›l›¤›yla daha rahat
iletiflim kurabildikleri be-
lirlendi. 

KOLAY HAZIRLANIYOR

Henüz Türkçe bir karfl›l›¤›
bulunmayan ancak dilimize
“A¤ günlü¤ü” olarak çevri-
len blog kavram›, temel dü-
zeyde internet bilgisine sa-
hip herhangi bir kullan›c›-
n›n kolayl›kla bir web sayfa-
s› haz›rlamas›na yarayan
araç olarak tan›mlan›yor.
Kuzu ve Çuhadar, "Ö¤retim
ve Sosyal Etkileflim Amaçl›
Blog Kullan›m›na Yönelik
Ö¤renci Görüflleri" adl›
araflt›rmada, ö¤retmen ada-
y› ö¤rencilerin ö¤retim
amaçl› blog kullan›m›na yö-
nelik görüfllerini ve ö¤retim
eleman› ile etkileflimde blog
kullan›m›na yönelik görüfl-
lerini de¤erlendirdi. De¤er-
lendirme sonucunda ö¤ren-
ciler yüzde 81 oran›nda
olumlu görüfl belirterek
blog kullan›m›n› sevdikleri-
ni ifade etti. 
Ö⁄RETMEN YET‹fiT‹RME

Kuzu, bilgi ve iletiflim tekno-
lojilerinin ö¤retim amaçl›
kullan›m›n›n, bilgi ça¤›n›n
ö¤retmenlerini yetifltirme ko-
nusunda ö¤retmen e¤iticile-
rine ve ö¤retmen adaylar›na
önemli olanaklar sundu¤unu
söyledi. Kuzu, web destekli
ö¤retim ortamlar›n›n ö¤ren-
cilerin eriflimi aç›s›ndan gele-
neksel ö¤retim ortamlar›na
göre çok daha esnek ve ba-
¤›ms›z bir yap›da oldu¤unu
kaydetti.

Öğrenciler
‘blog’ları
çok sevdi

HIRVAT‹STAN’da düzenlenen 11’in-
ci Uluslararas› Klinik Sesbilim ve Dil-
bilim Derne¤i Kongresi’ne kat›lan Dil
ve Konuflma Bozukluklar› E¤itim
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (D‹L-
KOM) ö¤retim üyeleri sekiz bildiri
sundu.

Kongre hakk›nda bilgi veren D‹LKOM
Müdürü Prof. Dr. Seyhun Topbafl,
kongrenin dünyadaki klinik dil bilim,
fonetik, dil ve konuflma patolojisi ala-
n›nda  en önemli ve en prestijli kong-
relerden biri oldu¤unu belirtti. Prof.
Dr. Topbafl,  “Böylesi bir kongrede
üniversitemizi temsil etmekten gurur
duyuyoruz” dedi.Topbafl, D‹LKOM
olarak gerçeklefltirdikleri  öncü çal›fl-
malar›n  kongrede dikkat çekti¤ini de
sözlerine ekledi.

Bu arada Prof. Dr. Seyhun Topbafl
SSCI indekslerde taranan ve en pres-
tijli dergilerden biri olan Clinicakl

Lunguistics&Phonetics
dergisine “ Editorial Bo-
ard” olarak seçildi. 

Uluslararas› Klinik Ses-
bilim ve Dilbilim Der-

ne¤i’nin 12’ncisinin
2008 y›l›n›n Ha-

ziran ay›nda
Türkiye’de ya-
p›lmas› plan-

lan›yor.

DİLKOM 
öğretim üyeleri
Hırvatistan’ da
bildiri sundu
Nuran ‹LTER

Prof. Dr. Seyhun Topbafl
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BEDEN E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu’nda 7-14 yaflla-
r› aras›ndaki çocuklar için
düzenlenen “Çok Yönlü Yaz
Spor Okulu”nun ilk dönemi
19 Haziran günü bafllad›. 188
ö¤rencinin e¤itim alaca¤›
program 14 Temmuz’a kadar
devam edecek. Program›n
ikinci dönemi 17 Temmuz ile
11 A¤ustos  aras›nda düzen-

lenecek. Program kapsam›n-
da minik ö¤renciler atletizm,
badminton, futbol, voleybol,
hentbol, masa tenisi, basket-
bol, tenis, cimnastik, dans,
plaj hentbolu ve plaj voleybo-
lu e¤itimi verilecek. Spor
branfllar›n›n yan› s›ra ö¤ren-
ciler ‹ngilizce, izcilik, kamp-
ç›l›k, satranç ve e¤itsel oyun-
lar e¤itimi alacak. Çok yönlü

yaz spor okulunda e¤itim
tam gün ve yar›m gün olarak
verilecek. Dileyen istedi¤i
gruba kay›t yapt›rabilecek.
Anadolu Üniversitesi perso-
neli çocuklar› bu hizmetten
yüzde 20 indirimli yararlana-
bilecek.  Bir ayl›k kurs ücreti
ise 300 YTL. 
BESYO Müdür Yard›mc›s›
Ö¤r.Gör. Sabri Köse geçen

y›l ilk kez düzenledikleri
spor okulunun  büyük ilgi
görmesi nedeniyle bu y›l
kapsam›n› daha da genifllete-
rek tekrar açt›klar›n› söyledi.
Köse, “Bizim program›n en
büyük art›s› çocuklar› tek bir
branflta de¤il, bir çok branfl-
ta e¤itmemiz. Böylece çocuk
bütün sporlar› tan›yarak
kendisine en uygun spor da-

l›n› seçebilecek. Hofluna gi-
decek olan spor dal›n› tercih
ederek  o branfl üzerine e¤ile-
bilecek. Di¤er yaz okullar›n-
dan ayr›lan en büyük özelli-
¤imiz bu. E¤itiminin tama-
m›n› iflinde uzman ö¤retim
üyelerimiz ve ö¤rencilerimiz
veriyor. Bir erkek ve bir ba-
yan ö¤renci sürekli olarak
gruba refakat ediyor” dedi.

ANADOLU Üniversitesi
Futbol fiube Sorumlusu
Yard. Doç. Dr. Adnan Se-
vim, geçen y›l 3. Lig’e Ter-
fi karfl›laflmalar›na gitme
hakk›n› k›l pay› kaç›rd›k-
lar›n› ama bununla birlik-
te genç tak›m ile birlikte
befl y›l sonra play-off’lara
gitmelerinin kendilerini
fazlas›yla memnun etti¤i-
ni söyledi. Sevim, önü-
müzdeki y›l genç tak›m-
dan kaleci Metin, Rama-
zan, Murat, Ahmet, Mu-
zaffer ve Hakan’› A Tak›m
kadrosuna dahil ettikleri-
ni belirtti. Önümüzdeki
y›l için uzun vadeli bir
transfer politikas› izleye-
ceklerini vurgulayan Ad-
nan Sevim, geçen y›l tak›-
ma gerekli katk›y› yapa-
mayan befl oyuncu ile yol-
lar›n› ay›rd›klar›n›, bunun
yan› s›ra  mezun olmas›
nedeniyle tak›mdan giden
Baflar’› da teflekkür ederek
u¤urlad›klar›n› söyledi.
Adnan Sevim, önümüzde-
ki y›l için 5-6 oyuncu ile
büyük ölçüde anlaflt›klar›-
n›  ve yeni dönemde ant-
renör olarak Ercüment
fiahin ve Evrensel Heper
ile yola devam edecekleri-
ni söyledi. 
Sevim, altyap›da tekrar

ata¤a kalkt›klar›n›n alt›n›
çizdi ve önümüzdeki y›l
için tesis potansiyellerini
kullanarak minik ve y›ld›z
tak›mlar›n› kurarak  lig-
lerde mücadele etmeyi
planlad›klar›n› kaydetti.
Adnan Sevim, yeni Mus-
tafa Sevgi’ler ç›karmak
için altyap›y› tekrar can-
land›rmak istediklerini di-
le getirdi. Eskiflehirspor
ile bu y›l flampiyonluk ya-
flayan Mustafa Sevgi, Es-
kiflehirspor kadrosu için-
de Eskiflehir Amatör Kü-
me’den gelen tek oyuncu. 

‹SM‹N‹ Türk Masa Tenisi
tarihine alt›n harflerle yazd›-
ran Melek Bilimli ve Türkan
Nihan  Sab›rl›, bu y›l ligde
elde ettikleri 3’üncülü¤ün
kendilerini memnun etme-
di¤ini söylediler. 

Anadolu Üniversitesi Masa
Tenisi Tak›m› oyuncusu ve
antrenörü Melek Bilimli ku-
lüpteki 15 y›l›n› geride b›rak-
t›. Üniversitemiz masa tenisi
tak›m› oyuncusu, yard›mc›
antrenörü  ve ayn› zamanda
Bayan Genç Milli Tak›m› ça-
l›flt›ran Türkan Nihan Sab›r-
l› ise 12 y›ld›r bordo-mavili
formay› giyiyor. 

Her iki antrenör de ligi ilk üç
s›rada bitiren  Çukurova
Üniversitesi, Fenerbahçe ve
kendileri aras›nda bir fark
olmad›¤›n› söylediler. Bilim-
li, taktik olarak rakiplerin-
den hiçbir eksikleri olmad›-
¤›n› ama sonuca gidemedik-
lerini söyledi. Sab›rl› da her
maçta rakipleri ile bafla bafl
oynad›klar›n› ve hiçbir maç›
farkl› kaybetmediklerini ha-
t›rlatt›. Türkan Nihan Sab›r-
l›, 3-4 y›l daha aktif olarak
masa tenisi oynamak istedi-
¤ini söyleyerek daha sonra-
s›nda ise masa tenisine ant-

renör olarak devam etmeyi
istedi¤ini dile getirdi. Sab›r-
l›, masa tenisinin hayat›n›n
bir parças› oldu¤unu belir-
terek, “Genç milli tak›m
antrenörlü¤üne getirilmek
bana gurur verdi” dedi.  

Bilimli, kendilerinin ligi
hep ilk üç içinde bitirdikle-
rini ve her zaman h›rsl› oy-
nayarak kendilerini aflmak
için çabalad›klar›n› kaydet-
ti. Bilimli sözlerini flöyle
sürdürdü: “Biz en düzenli
olarak devam eden kulü-
büz. Üniversite bizden flam-
piyonluk bekliyor. Bunun
yan› s›ra Avrupa kupalar›n-
da iyi bir derece yapmak is-

tiyoruz. Biz ilk turlar› geçi-
yoruz ama 2’inci turda ku-
palara veda ediyoruz. Masa
tenisinde bir marka olduk.
Çukurova Üniversitesi biz-
den esinlenerek masa tenisi
tak›m›n› kurdu. Üç y›ld›r
flampiyon oluyorlar.Biz
mevcut kadromuzu koru-
yup iyi bir transfer yaparsak
önümüzdeki y›l flampiyon
olabiliriz” dedi.

Türkan Nihan Sab›rl›, ilgi-
sizlikten yak›narak baflar›l›
olmalar› halinde ve bu ba-
flar›n›n iyi lanse edilmesi
durumunda dikkatlerin ma-
sa tenisine çevrilebilece¤ine
inand›¤›n› söyledi. 

Bu y›l 2’inci kez düzenlenen yaz spor okulunda 188 ö¤renci çeflitli spor branfllar›n›n yan›s›ra ‹ngilizce ve satranç e¤itimi de alacaklar.

BESYO’da yaz coşkusu başladı

‘Altyapımızı 
canlandıracağız’

Futbol fiube Baflkan› Sevim Melek Bilimli ve Türkan Nihan  Sab›rl›
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AN Öğrencilere sorduk: Türkiye’nin ilk üç kütüphanesinden biri olan
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi’nden en çok hangi dönemlerde ve

ne sıklıkta yararlanıyorsunuz?

Kütüphaneden genellikle s›navlardan ön-
ce yararlan›yorum. Tabii ödev haz›rlama
dönemlerini de unutmamak gerek. Bun-
lar›n d›fl›nda araflt›rma yapmak için kul-
lanmad›m ama kaynaklar›n yeterince
zengin oldu¤unu biliyorum. Bana kal›rsa
kütüphane daha yeni kaynaklarla beslen-
meli. Konservatuar›n kütüphanenin ya-
n›nda olmas› bir dezavantaj. Bir de uygu-
lanan cezalar biraz daha hafifletilmeli.

Tu¤ba YILDIRIM/E¤itim Fakültesi

Ödevlerimi yapmak için kütüphaneyi pek
s›k kullanmam. ‹nternet daha kolay olu-
yor. Kütüphaneyi daha çok ders d›fl›nda
kullan›yorum. Okumay› sevdi¤im için; ki-
tap sat›n almakta her zaman mümkün ol-
mad›¤›ndan s›k s›k u¤rar›m. Hatta geçer-
ken u¤rad›¤›m, sadece bak›p kitaplar›n
aras›nda gezindi¤im bile çok s›k olur. Siz-
leri de beklerim.

Aytaç ARTAÇ / MMF

Kütüphaneye s›nav dönemlerinde sessiz
bir ortamda ders çal›flmak için gidiyorum.
Çünkü sessiz bir ortamda ders çal›flmay›
severim. Ayr›ca kitap okumak için oradan
faydalan›yorum. 

Fakat birçok farkl› görüflte kitaplar yer al-
m›yor. Bu konunun dikkate al›nmas›n› is-
terim.

Kütüphaneyi haftal›k olarak kullanmak-
tay›m. Ortalama olarak iki günde bir kul-
lan›yorum. Özellikle 3’üncü ve 4’üncü s›-
n›flarda daha çok kullanmaya bafllad›m.
Kaynak olarak verimli bir kütüphanemiz
oldu¤u kanaatindeyim. Ancak baz› kitap-
lar›n ö¤rencilere verilmiyor olmas›ndan
flikayetçiyim. Ayr›ca iki kitap s›n›rlamas›-
n›n kald›r›lmas› ve ödünç alma süresinin
biraz daha uzat›lmas› gerekir.

Ömer BA⁄AÇ / Eczac›l›k Fakültesi

Burak YILDIZ / ‹letiflim Fakültesi

Özge KARPUZ / Fen Fakültesi

Her konuda kaynak bulabilece¤imiz
kapsaml› bir baflvuru birimi. Ayr›ca yal-
n›z ve sessiz kalabilece¤imiz huzurlu bir
mekan. Okumay› çok sevdi¤im için f›r-
sat buldukça u¤rar›m. Daha hiç gitme-
mifl arkadafllar›ma da yar›m saatli¤ine
de olsa bir içeriye girip vakit geçirmeleri-
ni isterim. Zaten oldukça yol üzerinde
bir yer. 

Atakan TAfiÇIO⁄LU / GSF

Eylem ER / ‹‹BF

Genellikle ‹ngilizce konuflma konusunda
partnerimle beraber iki haftada bir gidi-
yorum. Çok sessiz bir ortam fakat konufl-
ma bölümü okuma bölümünden farkl›.
Okuma bölümüne yaz›l› sorular ve kay-
naklar için gidiyorum. Haz›rl›k ö¤rencisi
oldu¤um için araflt›rma konular›m ge-
nellikle ‹ngilizce kaynaklar oluyor. Bölü-
müme geçince kütüphaneden kesinlikle
yararlanmay› düflünüyorum.

Haz›rl›k ö¤rencisi oldu¤umdan dolay› kü-
tüphaneye s›kl›kla gitmiyorum. Dersleri-
miz için okulun kütüphanesi kaynak aç›-
s›ndan yeterli oluyor. Ödünç kitap alma
süresi uzat›l›rsa çok iyi olur ö¤renciler için.
Bir de bir kerede alabilece¤imiz kitap say›-
s›n›n art›r›lmas› çal›flmalar›m›z için bizle-
re kolayl›k sa¤layacakt›r. Güncel kitaplar›n
da daha h›zl› edinilmesini isterim. 

Kütüphaye s›k u¤rayan biriyim. Daha
çok derslerime yard›mc› kitap bulmak
için kütüphaneye giderim. Bunun d›fl›n-
da roman okumay› sevdi¤im için kitap
okumaya giderim. Elefltirece¤im nokta
kütüphanenin ders çal›flmak için çok uy-
gun olmamas›. Dikkatimizi da¤›tacak
çok fley var. Ama herfleye ra¤men çok iyi
bir kütüphaneye sahip oldu¤umuzu
düflünüyorum.

Ortalama haftada 3 kez  gitti¤im bir yerdir.
Özellikle resim, heykel, sinema ve tiyatro
arflivinin yer ald›¤› bölümlerden yararlan›-
yorum. Benim elefltirim kaynaklara yöne-
lik de¤il ama kütüphane içindeki fotokopi
makinalar›n›n azl›¤›ndan yak›n›yorum.
Kolay ve yorucu olmamas› için hem maki-
na, hem kifli say›s›n› artt›r›rsan›z; hem za-
mandan, hem ayakta bekleme derdinden
kurtulmufl olaca¤›z. 

Cem ÜNSAL / PMYO

Kütüphaneden pek de yararland›¤›m
söylenemez ancak özellikle s›nav ve
ödev dönemlerinde yararlan›yorum.
fiimdiye kadar ödünç ald›¤›m kitaplar›n
birini bir gün geç getirdi¤im için çok
fazla ceza ald›m. Ayr›ca alabildi¤imiz
kitap say›s› ve baz› koleksiyonlar›n ö¤-
renciye verilmemesi benim hofluma git-
miyor.

H. ‹brahim ÖZTÜRK / Edebiyat Fakültesi

Simge GEREN / Devlet Konservatuvar›


