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Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer
Erasmus Program›
kapsam›nda 6 ay-
d›r üniversitemizde
bulunan Avrupal›
ö¤renciler büyük
bir hevesle Türkçe
ö¤reniyor. Kampus
yaflam›n› çok be-
¤endiklerini söyle-
yen ö¤renciler,
“Anadolu Üniversi-
tesi’nin olanaklar›
bizde yok” diyor. 

Konuk öğrenciler Türkçe’yi sevdi

Ö¤renciler Anadolu Üniversitesi’ne konuk olmaktan dolay› mutlular

Atatatürk Stadyumu’nda gerçeklefltirilen törende,  bu y›l ilk kez kullan›lan konfetiler muhteflem
bir görüntü oluflturdu. Kepler havaya f›rlat›l›rken stadyum konfeti ya¤muruna tutuldu. 

Mezuniyet töreninde konuflan Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli anlam yüklü mesajlar verdi:
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HEPİMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN

➤

Yunusemre Kampusü’nde
araçlara hız sınırı getirildi

Ailenizden birinin üniversiteden
mezun olması nasıl bir duygu?

Teknoloji eğitimine 
standart getirilmeli

MEZUN YAKINLARINA SORDUK:

3

Yard. Doç. Dr. Abdullah KUZU

➤

ÜN‹VERS‹TEM‹Z, 2005-2006
e¤itim-ö¤retim y›l›n› 25 
Haziran günü düzenledi¤i
görkemli bir törenle 
noktalad›.
Rektör Prof.
Dr. Fevzi
Sürmeli 
törende
yapt›¤› 
konuflmada
mezunlara
önemli 
mesajlar
verdi. 
‹flte baz› 
sat›rbafllar›...

30 Haziran Cuma

3 Temmuz Pazartesi

Anadolu Haber, yaz dönemi
boyunca 15 günde bir
yay›nlanacak. 
Bundan sonraki say›m›z 14 Tem-
muz günü sizinle birlikte olacak.

GENÇ PAZAR➤

DUYURU➤

Tebrizli Sanatç›lar
Karikatür Sergisi
Yer: E¤itim Karikatürleri
Müzesi-Odunpazar›
15 Eylül’e kadar gezilebilir.

SWOT ( Kuvvetli, Zay›f,
F›rsat, Tehdit) Analizi
Toplant›s›
Yer: Salon Anadolu
Saat: 09:00

SERG‹

TOPLANTI

➤

➤

Karma Seramik Sergisi
Yer: Kütüphane ve
Dokümantasyon Merkezi
Alt Sergi Salonu
9 Temmuz’a kadar gezilebilir.

SERG‹➤

Yer: Teknopark Binas›
zemin kat
Saat: 09:00-17:00

Üniversitemiz, Anayasam›zdaki de¤iflti-
rilemeyecek de¤erlere ba¤l›, evrensel
düzeyde e¤itim-ö¤retim yapan ça¤-
dafl bir üniversitedir. 

Anadolu Üniversitesi, ülkemize ve in-
sanl›¤a bilim ve e¤itim hizmeti ver-
meyi Büyük Önder Atatürk’ün ilke ve
devrimleri ›fl›¤›nda sürdürmektedir
ve hep sürdürecektir.

Ülkemizin tüm sorunlar›, üniversitemi-
zi de do¤rudan etkiliyor. Ancak, biz
bu sorunlardan yak›nm›yor, sorunla-
r›n üstesinden gelmek için yo¤un bir
çaba harc›yoruz.

Önünüze ç›kacak engelleri aflmada ak›l
ve bilim yolunu kullan›n. Toplumun
geliflmesinde özveriden kaç›nmay›n. 

Gelece¤e umutla bak›n. Asla karamsar-
l›¤a kap›lmay›n. Bilginizi sürekli ge-
lifltirin. 

Üstlendi¤iniz her ifli do¤ruluktan sap-
madan özveriyle baflarmak için çal›-
fl›n. Ülke ve insan sevgisini asla ihmal
etmeyin.

Özgür ve bilimsel düflünce sahibi insan-
lar olarak daima daha iyiyi aray›n. 

Anadolu Üniversitesi’nin mezunu ve
mensubu olman›n verdi¤i güçle
karfl›laflaca¤›n›z her sorunun üste-
sinden gelebilece¤inize yürekten
inan›yorum.

Üniversiteniz olarak peflinizi b›rakma-
yaca¤›z. Buna, size bu y›l verece¤i-
miz mezun kimlik kart› ile bafll›yo-
ruz. Üniversitenizle iliflkinizi devam
ettirin.
Mezuniyet Töreni 4 ve 5. Sayfalarda

Rektör Prof. Dr. 
Fevzi Sürmeli

4-5➤
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Moda Tasar›m› Bölümü’nün mezuniyet defilesinde birbirinden ünlü mankenler podyuma ç›kt›

Tasarımlar göz kamaştırdı
ENDÜSTR‹YEL Sanatlar Yüksekokulu Moda
Tasar›m› Bölümü ö¤rencileri ikinci kez 
düzenledikleri “Mezuniyet Defilesi” ile konuklar›
büyüledi.  Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde
25 Haziran günü yap›lan defileyi Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli ve Eskiflehir Ticaret Odas›
Baflkan› Cemalettin Sarar da izledi.

ÜNLÜ MANKENLER PODYUMDA

Mezuniyet  Defilesi’nde birbirinden
çarp›c› giysileri hem çeflitli 
fakültelerden ö¤rencilerin hem de 
ünlü mankenlerin üzerinde 
be¤eniye sunuldu.  Ö¤rencilerin 
çal›flmalar› büyük ilgi toplad›. 
Defilede, 16 ö¤rencinin 
toplam 82 çal›flmas› 
yer al›rken ‹stanbul’dan
gelen U¤urkan Erez 
Ajans›’na ba¤l› Tu¤ba 
Karaca, Hande 
Subafl› ve 
Ebru Güzel gibi 
tan›nm›fl
mankenler 
de podyuma 
ç›karak, 
ö¤rencilerin 
tasar›mlar›n› tan›tt›.

Endüstriyel Sanatlar
Yüksekokulu Moda Tasar›m› 
Bölümü Baflkan› Yard. Doç. Dr. 
S›d›ka Arl›, defilede her 
ö¤rencinin 5 ya da 6 
koleksiyondan oluflan
tasar›mlar›n›n yer ald›¤›n› söyledi.

ESYO’dan bir de sergi

ENDÜSTR‹YEL Sanatlar Yüksekokulu, 24 Haziran günü
düzenledi¤i y›l sonu sergisi ile ö¤rencilerin çal›malar›n› sun-
du. Endüstriyel Tasar›m ve Moda Tasar›m bölümleri taraf›n-
dan ortaklafla aç›lan sergi, 7 Temmuz’a kadar gezilebilecek.

ÖZEL Ça¤dafl ‹lkö¤retim
Okulu, 11 Haziran Pazar
Günü okul bahçesindeki
flenlik alan›nda “Gelenek-
sel Uçurtma fienli¤i”nin
6’nc›s›n› gerçeklefltirdi.
fienlikte, animatörler eflli-

¤inde düzenlenen çeflitli
oyunlar, uçurtma ve su sa-
vafl› gibi etkinlikler yer al-
d›. Radyo A’n›n da müzik
yay›n› yapt›¤› flenlikte,
okulun eski mezunlar›n-
dan oluflan müzik grubu-

canl› performanslar›yla
yerini ald›. 

fienlikte yap›lan etkinlikle-
rin yan› s›ra, birçok yiye-
cek stand› da kat›l›mc›lara
çeflitli yiyeceklerle sundu. 

Miniklerin özel günü

Kenan BUTAKIN
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ZEL‹K
Hepimizin güvenliği için
kampuste hız sınırlaması

Teknoloji
eğitimine 
standart 
getirilmeli

ANADOLU Üniversitesi
Rektörlü¤ü, yetiflkinlerin,
ö¤rencilerin, engelli ö¤ren-
cilerin ve çocuklar›n güven-
li¤i amac›yla Yunusemre
Kampusü içinde seyreden
araçlar›n “30 km” azami h›z
s›n›r›n› aflmama› kural›n›
getirdi.

Uygulama, Türkiye'nin ör-
nek gösterilen yerleflkelerin-
den biri olan Yunusemre
Kampusü içindeki yo¤un
araç trafi¤inin ortaya ç›kar-
d›¤› kaza riskini ortadan
kald›rmay› hedefliyor.
BROfiÜR DA⁄ITILDI

Bu kural› hat›rlatmak ve ge-
rekçesini aç›klamak için
Rektörlük taraf›ndan haz›r-
lanan broflürler ile sürücüler
ve yayalar bilgilendiriliyor.
Yunusemre Yerleflkesi için-
de çocuk yuvas›, lojman,

Engelliler Entegre Yükseko-
kulu ve ilkö¤retim okullar›-
n›n  bulundu¤u belirtilen
broflürde,  kampus içinde
ulafl›m›n yaya olarak yap›l-
d›¤›na dikkat çekiliyor ve 30

km. h›z s›n›r›na uyulmas› is-
teniyor. Broflürlerin üzerin-
de, “De¤erli sürücü; bu kam-
püste çocuklar›m›z, yetiflkin
ö¤rencilerimiz, arkadafllar›-
m›z, yak›nlar›m›z  var. On-

lar ve kendiniz için 30 km
h›z s›n›r›n› aflmay›n›z” uya-
r›s› bulunuyor. Uygulamaya
ö¤renciler, ö¤retim eleman-
lar› ve kampus çal›flanlar› da
destek veriyor.

Nergis HERDEM

Yo¤un bir yaya trafi¤i olan kampuste araçlar için h›z s›n›rlamas› 30 km, olarak belirlendi.

MÜHEND‹SL‹K Mi-
marl›k Fakültesi Elektrik
Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Hüseyin Akçay
ve Arafl. Gör. Semiha Tür-
kay kamyonlardaki sürüfl
kalitesini ve konforu art›-
racak bir süspansiyon sis-
temi üzerinde çal›fl›yor. 

Hüseyin Akçay ve Semiha
Türkay, Avustralya’n›n
Newcastle Üniversite-
si’nde düzenlenen konfe-
ransta çal›flmalar›n› bildi-
ri olarak sundu. Çal›flma-
daki ç›k›fl noktalar›n›n
kamyonlardaki sürüfl
konforunu artt›rmak ol-
du¤unu söyleyen Prof. Dr.
Akçay, lüks araçlarda kul-
lan›lan süspansiyon siste-
mine benzer bir yöntem
gelifltirdiklerini belirtti. 

Amaçlar›n›n kamyonla-
r›n kabinlerindeki sars›n-
t›y› en aza indirmek oldu-
¤unu ifade eden Akçay,
bunun da gelifltirdikleri,
yolun durumunu sapta-
yan sensörler yoluyla ger-
çekleflece¤ini söyledi.

Konforu
artıran
çalışma

E⁄‹T‹M Fakültesi Bilgi-
sayar ve E¤itim Teknoloji-
leri Bölümü ö¤retim üyesi
Yard. Doç. Dr. Abdullah
Kuzu, ülkemizde e¤itim-
teknolojisi kullan›m› ko-
nusunda bir standart ol-
mad›¤›na dikkat çekerek,
Amerika Birleflik Devletle-
ri'nde uygulanan NETS
sisteminin temel al›nabile-
ce¤ini söyledi. Abdullah
Kuzu, Arafl. Gör. Ahmet
Naci Çoklar ile birlikte ger-
çeklefltirdikleri "Ö¤retmen-
lerin Teknolojiyi E¤itimde
Kullanmalar›na Yönelik
Standart Oluflturma Ça-
balar›" konulu çal›flma
hakk›nda bilgi verdi.
Günümüzde ayn› yerde,
ayn› branflta görev yap-
malar›na karfl›n, iki farkl›
ö¤retmenin derslerinde
e¤itim teknolojilerinden
faydalanma flekillerinin
de¤iflti¤ine iflaret eden
Yard. Doç. Dr. Kuzu bu
durumun en önemli ne-
denlerinden birinin ö¤ret-
menlerin bu konuda e¤i-
tim almamalar› oldu¤unu
söyledi. 

TÜRK‹YE’N‹N çeflit-
li yerlerinden gelen
100 özel e¤itim ö¤ret-
meni Engelliler Arafl-
t›rma Enstitüsü ö¤re-
tim elemanlar› tara-
f›ndan e¤itiliyor. Otis-
tik çocuklar›n e¤itildi-
¤i merkezlerdeki ö¤-
retmen gereksinimini
gidermeye yönelik
olarak 19 Haziran’da
bafllat›lan kurslar iki
hafta devam edecek.
Milli E¤itim Bakanl›-
¤› ve Anadolu Üniver-
sitesinin ortaklafla yü-
rüttü¤ü e¤itim prog-
ram 60 saatten olufluyor.
ÖRNEK OLACAKLAR
Program hakk›nda bilgi ve-
ren Engelliler Araflt›rma
Enstitüsü ö¤retim üyesi

Yard. Doç. Dr. Ayten Uysal,
amaçlar›n›n otistik çocuk-
lar›n e¤itimi konusunda ö¤-
retmenler yetifltirmek oldu-
¤unu belirterek, “Burada
yetifltirdi¤imiz 100 ö¤ret-

men döndüklerinde kendi
okullar›ndaki di¤er ö¤ret-
menlere örnek oluflturacak-
lar” dedi. 
UYARLAMA YAPILIYOR
Hizmet içi e¤itimde yer alan

her ö¤retmenin çeflitli
illerdeki Otistik Ço-
cuklar E¤itim Merke-
zi’nde görev yapt›klar›-
n› ifade eden Ayten
Uysal “Burada bulu-
nan ö¤retmenler zaten
engelli çocuklarla çal›-
fl›yorlar ve bu konuda
bilgi sahibiler. Sadece
otistik çocuklara nas›l
uyarlama yapmalar›
gerekti¤i konusunda
yetersizler. Biz de bu
konuda yeterlilik ka-
zand›rmay› amaçl›yo-
ruz” diye konufltu. 
Yard. Doç Dr. Ayten
Uysal, uygulamal› dav-
ran›fl analizine dayal›

sistemin otistik çocuklar›n
e¤itiminde en etkili yöntem
oldu¤unu belirterek, prog-
ramda bu yöntemi ö¤rettik-
lerini söyledi.

Otistik çocuklara yeni öğretmenler
Nuran ‹LTER

Hizmet içi e¤itim program›na 100 ö¤retmen kat›l›yor.

Erasmus öğrencileri Türkçe’yi çok sevdi
ERASMUS ö¤renci de¤i-
flim program› kapsam›nda
Anadolu Üniversitesi'ne ge-
len Avrupal› ö¤renciler, bü-
yük bir istekle Türkçe ö¤-
renmeye devam ediyor. 
Geldiklerinde hiç Türkçe
konuflamayan konuk ö¤-
renciler, alt› ay boyunca
düzenli olarak Türkçe ders-

leri ald›. Türkçe'yi ö¤ren-
mesi zor ama zengin ve
mant›kl› bir dil olarak gör-
düklerini belirten ö¤renci-
ler, Türkçe'nin yaz›ld›¤› gi-
bi okunmas›n›n kendileri-
ne büyük avantaj sa¤lad›¤›-
n› kaydettiler.
Ald›klar› e¤itimden sonra
flehirde ve kampuste Türk-

çe konuflmaya bafllayan ö¤-
renciler,  yeni bir dil ö¤ren-
menin kendilerini gelifltir-
meleri aç›s›ndan büyük
önem tafl›d›¤›n› ifade etti. 
Ö¤rencilere Türkçe dersleri
veren Okt. Olcay Salt›k da
ö¤rencilerin büyük bir he-
vesle derslerine çal›flt›klar›-
n› ve Türkçe'yi çok sevdik-

lerini söyledi. Alt› ayd›r
Türkiye’nin bir çok yerini
dolaflma f›rsat› bulan
Avrupal› ö¤renciler, Türki-
ye'yi ve Anadolu Üniversite-
si’ni çok sevdiklerini belir-
terek, Anadolu Üniversite-
si’ndeki olanaklar›n kendi
üniversitelerinde bulunma-
d›¤›n› sözlerine eklediler.



Anadolu Üniversitesi mezunlar› yeni bir hayata bafllarken, gurur ve hüzünü birlikte yaflad›

KKEENNDD‹‹MM‹‹ZZEE  PPAAYY  ÇÇIIKKAARRDDIIKK

Üniversitenin hizmeti ve çal›flanlar›n kibar ta-
v›rlar› mükemmel derecede. Eflimin böyle bir
üniversiteden mezun olmas› beni gururland›r-
d›. Ailedeki herkes bu mezuniyetten kendine
bir pay ç›kard›. Bu kadar güzel bir  organizas-
yon beklemiyorduk. Hem çok sevindik, hem
çok flafl›rd›k.

KKAAMMPPUUSS  GGÖÖRRÜÜLLMMEEYYEE  DDEE⁄⁄EERR

K›z›m›n mezun olmas› çok güzel bir duygu.
Anadolu Üniversitesi gibi bir üniversiteden
mezun olmas› ise bizim için ayr› bir gurur
kayna¤›. Ailecek çok mutluyuz. Üniversite
kampusü görülmeye de¤er. Kampusü çok te-
miz ve güzel bulduk. Dört sene sonunda k›z›-
m›n emeklerinin karfl›l›¤›n› almak harika bir
duygu. Anadolu Üniversitesi'ne teflekkürler.

UUNNUUTTUULLMMAAYYAACCAAKK  BB‹‹RR  AANNII  

Bugün ‹letiflim Bilimleri Fakültesi bahçesinde
mezuniyet töreni nedeniyle ö¤renciler ve veli-
leriyle birlikteyiz. Tufan'›n arkadafllar› ve ho-
calar›yla tan›flma ve sohbet etme f›rsat› bul-
duk. Gurur verici ve çok tatl› bir duygu. Bun-
dan sonraki yaflam›m›z için unutulmayacak
an›lar›n içerisinde yer alacak güzel bir gün.
O¤lum sayg›n bir üniversiteden mezun oldu.
Mutluyum, gururluyum. 

Bozbay Ailesi / Özlem Bozbay

Kabatafl Ailesi / Yusuf Kabatafl

Günefl Ailesi / Ayten Günefl

BU fiARTLARDA
OKUYAN ÇOK AZ ‹NSAN
VAR

MEZUN ö¤renciler ad›na
konuflan Fen Fakültesi Fizik
Bölümü birincisi Esin Der,
“Benim üniversitem, kendi-
ni dünya çap›nda kan›tla-
m›fl, geliflime aç›k ve yaflam›
kolaylaflt›r›p gelifltirmek
ad›na ad›mlar atmaktan çe-
kinmeyen bir kurum. Biliyo-
rum ki bu flartlarda okuyan
çok az insan var” dedi. 

Esin Der, “Tüm arkadaflla-
r›m gibi ben, Atatürk’ün il-
kelerinin izinden yürüyen,
sonuna kadar ça¤dafl de-
¤erlerin arkas›nda durabi-
lecek gücü ve zihniyeti ka-
zanm›fl bir mezunum” diye
konufltu.

Fen Fakültesi Fizik Bölümü
Mezunu Esin Der
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Ö¤retim üyeleri stadyuma giriflte konuklar
taraf›ndan ayakta alk›flland›.



Mevlüt Demircio¤lu, Hati-
ce Gölcü, Berk Ütkü, ‹sma-
il ‹lkselvi, Muzaffer Öngen

“TÜM DÜNYAYI
AYDINLATIYOR”

ESK‹fiEH‹R Valisi Kadir
Çal›fl›c›, törende yapt›¤› ko-
nuflmada, Anadolu Üniversi-
tesi’nin yaln›zca Eskiflehir’i
de¤il, tüm dünyay› ayd›nlat-
t›¤›n› söyledi. Çal›fl›c›, me-
zunlara mutlaka bir alanda
uzmanlaflmalar› tavsiyesinde
bulundu.

EEfifi‹‹MMLLEE  GGUURRUURR  DDUUYYUUYYOORRUUMM

Eflimin bu üniversiteden mezun olmas› benim
için gurur verici bir durum. Eflim çok  baflar›l› ol-
du ve Aç›kö¤retim Fakültesi'nde ilk 150'ye girdi.
Anadolu Üniversitesi'nde olmak çok güzel. Çünkü
üniversite büyük ve etkileyici bir kampüse sahip,
çok be¤endik. Eflimle gurur duyuyorum.

OO⁄⁄LLUUMMUU  SSAAVVAAfifiTTAANN  ÇÇIIKKAARRDDIIMM

O¤lum Aras’›n mezun olmas› benim için çok
önemli. Çünkü ben o¤lumu  Afganistan'daki sa-
vafl›n içerisinden ç›kar›p getirdim. Bu günü onun
için sab›rs›zl›kla bekliyorduk. Bizim için çok he-
yecan verici ve memnun edici bir durum. ‹nflal-
lah bu baflar›s› ömür boyunca devam eder. O¤lu-
muz ö¤renim hayat› boyunca çok baflar›l›yd›.
Bugün her anne baba için çok özel bir gün, çok
mutluyuz.

OO⁄⁄LLUUMMLLAA  GGUURRUURR  DDUUYYUUYYOORRUUMM

O¤lum Okay’›n bu güzel mezuniyet törenini
kutlad›¤›m ve bana bir baba olarak bu güzel
günü yaflatt›¤› için çok mutluyum. O¤lumla gu-
rur duyuyorum. Baflta Anadolu Üniversitesi yö-
neticileri, hocalar› ve personeli olmak üzere
herkese sonsuz teflekkürlerimi sunar ve baflar›-
lar›n›n devam›n› dilerim.

Dillio¤lu Ailesi / Soner Dillio¤lu

Ata Ailesi / Mahmut Ata 
Kaysari Ailesi / Ziya Kaysari

Y›llar süren çal›flman›n ard›ndan diplomalar›na kavuflan ö¤rencilerin büyük mutlulu¤u yüzlerinden okunuyordu.

3 bin 500 mezun ailelerinin
gururlu bak›fllar› alt›nda stad-
yuma girerken, birbirinden
renkli görüntüler yafland›.

HABER VE FOTO⁄RAFLAR

Eskiflehir Valisi
Kadir Çal›fl›c›

Törenin sonunda yüzlerce ö¤renci Ifl›n Karaca’n›n
flark›lar›n› hep bir a¤›zdan söyledi.
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ANADOLU Üniversitesi
ö¤retim üyelerinin
Eskiflehir Çevre Ko-
ruma ve Gelifltirme
Derne¤i yarar›na dü-
zenledi¤i sergi 16 Haziran
Cuma günü, Eskiflehir Güzel
Sanatlar Galerisi’nde aç›ld›.
Bozüyük Meslek Yüksek
Okulu ö¤retim üyesi Yard.
Doç. ‹smail Yard›mc› ve En-
gelliler Entegre Yüksekokulu
ö¤retim görevlisi Ercan Du-
ral taraf›ndan organizasyo-
nu gerçeklefltirilen sergide,
çevre dostu seramik malze-

meden ya-
p›lan çeflitli
teknik ve sanatsal
çal›flmalar yer al›yor.
Sergi aç›l›fl›nda konuflan Es-
kiflehir Çevre Koruma ve Ge-
lifltirme Derne¤i Baflkan›

Doç Dr.
Güner Sü-

mer, “Toprak ve
seramik iç içe konu-

lard›r. Bu sergide toprak
serami¤i ve çevre bir araya

gelmifl oluyor” dedi. Eskifle-
hir’de bir ilk olan sergide 30
sanatç›n›n 60 eseri yer al›-
yor. Gelirinin tamam› Eski-
flehir Çevre Koruma ve Ge-

lifltirme Derne¤i’ne ba¤›flla-
nacak olan sergi, 30 Hazi-
ran’a kadar görülebilecek. 

Ümran KELEfi

GÜZEL Sanatlar Fakültesi
20’nci kurulufl y›l›nda, y›l
sonu sergilerinin 20’nci-
sini açt›. Fakültenin Re-
sim, Grafik,
S e r a m i k ,
Bask› Sanat-
lar›, Cam,
Heykel, Çizgi
Film ve ‹ç
Mimarl›k Bö-
lümü ö¤ren-
cilerinin bir
y›ll›k çal›fl-
malar›ndan
oluflan ser-
gi, 13 Hazi-
ran günü sa-
natseverlerin be¤eni-
sine sunuldu. ‹lki 1986 y›l›n-
da düzenlenen ve geleneksel
hale gelen sergi, GSF’de bir

ay boyunca aç›k kalacak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekan› Prof. Atilla Atar y›l
sonu sergisi ile ilgili olarak
“‹lk bafllad›¤›m›zda iki bö-
lümümüz vard›. Bu iki bö-

lümle yapt›¤›m›z ifl bi-
zi yüreklendir-
di. 1986 y›l›n-
da bekledi¤i-
mizin üzerinde
bir sonuç al-
m›flt›k. Bu yü-
r e k l e n m e n i n
sonucunda biz
bu sergileri ge-
leneksellefltir-
dik. ‹ki bölümle

yapt›¤›m›z bu
sergiyi flimdi do-

kuz bölümle yap›yoruz
ve bu bölümler son y›llarda
iyi ifller yapt›lar” dedi.
Y›l sonu sergilerini di¤er

flehirlerin sanat e¤itim ku-
rumlar›na da tafl›maya ça-
l›flt›klar›n› belirten Prof.
Atar, “Bu sergilerimizi 3
kez Ankara, 2 kez ‹stanbul,
2 kez ‹zmir, 1 kez de Adana
ve Samsun’da açt›k. Oralar-
da sanat e¤itimi alan ö¤-

renciler de bu taleplerini yi-
nelediler. Biz de önümüz-
deki y›llarda bu talepleri
gerçeklefltirmeye çal›flaca-
¤›z. Bu sergide eme¤i geçen
tüm ö¤retim elemanlar›n›
ve ö¤rencileri kutluyorum”
diye konufltu.

Gökhan KARA

DEVLET Konservatuvar›
Sahne Sanatlar› Bölümü son
s›n›f ö¤rencileri 19 Haziran
günü Hareket Sahnesi’nde
Friedrich Dürrenmatt’›n Be-
flinci Frank oyunuyla sanne
ald›lar.
Oyunda fliddetin ve öfkenin
ana kayna¤› olan tutkular,
para h›rs›, dizginlenemeyen
iktidar mücadelesi, flantaj ve
tüm bunlara çare olarak gö-
rülen cineyetlerin yer ald›¤›
bir bankan›n çal›flanlar›n›n
ac›kl› güldürüsü anlat›l›yor.
Birinci s›n›f ö¤rencilerinin
de yer ald›¤› oyunu Gökhan
Soylu yönetirken, koreografi
çal›flmalar›n› Aydan Türker,
müzik direktörlü¤ünü ise
Oktay Köseo¤lu üstlendi.
Oyunun ›fl›k çal›flmalar›n› ise
Mustafa Özdemir yapt›.

GÜZEL Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü mezunlar›n-
dan Fulya Bayraktar’›n “Yüz-
ler ‹zler” isimli resim sergisi
23  Haziran akflam› Atölye
De¤irmen’de aç›ld›. Sergide
dokuz çal›flma yer al›yor.
Bayraktar, insan hayat›ndan
çeflitli kesitleri yans›tan re-
simlerde kendi hayat›m›zdan
anlar bulabilece¤imizi söyle-
di. Sergi 30 Haziran’a kadar
aç›k kalacak

Öğrenciler 5. Frank’ı sahneledi
Hatice GÖLCÜ

Bayraktar’ dan  
yaşam kesitleri

GSF’nin sekiz bölümü bir sergide buluştu

Fulya Bayraktar

Son s›n›f ö¤rencileri, 
Beflinci Frank adl› 

oyunu sahneledi.

Öğretim elemanlarından çevre
yararına ortak sergi
Öğretim elemanlarından çevre
yararına ortak sergi

EDEB‹YAT Fakültesi Ar-
keoloji Bölümü ö¤retim
üyesi Yard. Doç. Dr. Ah-
met Tolga Tek, tarihi eser
kaçakç›l›¤›n›n, piyasan›n
yok edilerek önlenebilece-
¤ini söyledi. Tek, son dö-
nemde s›kça tart›fl›lan ta-
rihi eser kaçakç›l›¤›yla il-
gili yapt›¤› aç›klamada,
kaçakç›l›k olaylar›n›n
kadro eksikli¤inden mey-
dana geldi¤ini belirterek,
“Müzelerde çok ciddi bir
kadro aç›¤› var. Bu, gü-
venlik görevlileri için de
geçerli. En modern cihaz-
lar kursan›z bile, bekçi sa-
y›n›z azsa, görevli say›n›z
azsa mutlaka o kurumda
sorunlar ç›kmaya bafllar”
dedi.

BASKI YAPILMALI 

Tarihi eser kaçakç›l›¤›n›
önlemenin tek yolunun
piyasas›n›n yok edilmesi
oldu¤unu vurgulayan
Yard. Doç. Dr. Tek, “Tür-
kiye’nin di¤er ülkelere
bask› yaparak tarihi eser-
leri almamalar›n› sa¤la-
mas› gerekiyor. Bu sadece
Kültür Bakanl›¤›’n›n ifl
de¤il, gümrükte ve D›flifl-
leri Bakanl›¤›’n›n izninde
halledilmesi gereken bir
sorun” dedi. 

MÜZEDE SAKLANSIN

Ahmet Tolga Tek, Türki-
ye’nin dünyan›n en önem-
li müzelerinden birkaç ta-
nesine sahip oldu¤unu
belirterek, tafl›nabilir her
türlü eserin, herkesin gö-
rebilmesi ve korunabil-
meleri için, müzede sak-
lanmas› gerekti¤ine dik-
kat çekti. 

Tek, sadece kaçakç›lar›n
de¤il, kaz› yapanlar›n da
denetlenmesi gerekti¤ini
ifade etti. Yard. Doç.Dr.
A. Tolga Tek flunlar› söy-
ledi:

“Tafl›nabilir olan her türlü
eserin müzede saklanabil-
mesi laz›m ki, hem herkes
görebilsin hem de koru-
nabilsin.”

Yard. Doç. Dr. Ahmet Tol-
ga Tek, yurtd›fl›ndaki mü-
zayede flirketlerinin sat-
makta oldu¤u tarihi eser-
lerin neredeyse yüzde
40’›n›n Türkiye’den gitti-
¤ine dikkat çekerek, “Rant
oldu¤u sürece, yurtd›fl›n-
da bunlara para veren flir-
ketler oldu¤u sürece bun-
lar› engellemek mümkün
de¤il” dedi.

“Tarihi
eser
piyasas›
yok
edilmeli”

A. Tolga Tek

Ümran KELEfi
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ESK‹fiEH‹RSPOR Baflkan›
Nebi Hatipo¤lu Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmenli’yi maka-
m›nda ziyaret etti. Yeni dö-
nemde Eskiflehirsporu daha
da gelifltirmek istediklerini
ve kurumsallaflma çabalar›-
na da h›zla bafllamak iste-
diklerini söyleyen Nebi Ha-
tipo¤lu “Var olan s›k›nt›lar›-
m›z sadece parasal de¤il yö-
netimsel olarak da baz› s›-
k›nt›lar›m›z var. Bu s›k›nt›-
lar› atlatmak için kurumsal
yap›m›z› gelifltirmemiz ge-
rek. Bu anlamda yeni yöne-
tim olarak tesisleflme çal›fl-

malar›na bafllayaca¤›z. Te-
sisleflme ile kurumsallaflma-
ya bafllam›fl olaca¤›z” dedi. 
Prof. Dr Fevzi Sürmeli de,
“Eskiflehirspor bu flehrin
moral kayna¤›. Eskiflehirs-
por’un A grubuna veya 1. Li-
g’e ç›kmas› Eskiflehirlilere
moral verecektir. Biz üni-
versite olarak gerek futbol-
culara gerekse yönetime,
üniversite çat›s› alt›nda ge-
rekli deste¤i sa¤lar›z. Onla-
ra yeni ufuklar aç›c›, yön-
lendirici, e¤itici çal›flmalar-
da bulunabiliriz” fleklinde
konufltu. 

ANADOLU Üniversitesi
sporcular›, ayn› hafta içinde
iki büyük baflar›ya imza att›.
Bayan Masa Tenisi ve Genç
Bayan Hentbol tak›mlar›-
m›z, peflpefle birincilik kür-
süsüne ç›kt›.
ÜÇ YIL ARADAN SONRA
Masa Tenisi Türkiye fiampi-
yonas› 24-25 Haziran tarihle-
rinde Bursa’da yap›ld›. Tak›-
m›m›z ilk tur maçlar›n› birin-
ci s›rada bitererek ikinci tura
yükseldi. ‹kinci tur maçlar›na
F.Bahçe’ye 3-2 yenilerek bafl-
layan tak›m›m›z daha sonra
Bursa BUSK‹’yi 3-0 ve ‹stan-
bul B.fi. Belediyesi’ni 3-1
ma¤lup ederek grubunda
ikinci s›rada yer ald› ve yar›
finale ç›kt›. Yar› finalde yenil-
gisiz lig flampiyonu Çukuro-

va Üniversitesi’ni 3-1 ile ge-
çen masa tenisçilerimiz ad›n›
finale yazd›rd›. Final karfl›lafl-
mas›na Ild›z Meral Ali, Nefle
Bayrak ve Gözde Koç üçlüsü
ile ç›kan tak›m›m›z grup ma-
ç›nda yenildi¤i F.Bahçe’yi 3-2
ma¤lup etmeyi baflararak üç
y›l sonra Türkiye flampiyon-
lu¤una ulaflt›. 
Sporcular›m›zdan Ild›z Me-
ral Ali ferdilerde Türkiye ikin-
cili¤ini kazand›. Ild›z Meral
Ali ayr›ca eski Anadolu Üni-
versitesi oyuncusu flimdi Çu-
kurova Üniversitesi kadrosu
içinde yer alan  Bilgen Öztürk
ile birlikte çiftler flampiyonlu-
¤unu elde ederek flampiyona-
ya damgas›n› vurdu. 
Antrenörümüz Melek Bilimli
“ Üç y›l sonra flampiyonlu¤a

ulaflman›n mutlu¤unu yafl›-
yoruz. Beni as›l sevindiren
ise genç oyuncular ile bu ba-
flar›y› yakalalam›z. Bu baflar›
beni gelecek ad›na da sevin-
dirdi” dedi.
GENÇLER TAR‹H YAZDI
Sinan Öner ve Murat Kaba-
day› yönetimindeki genç ba-
yan hentbol tak›m›m›z ise,
Türkiye birincili¤inde flampi-
yonlu¤u elde ederek tarihi-
nin en büyük baflar›s›n› ya-
kalad›. Bart›n’da 19-22 Hazi-
ran günleri aras›nda oyna-
nan karfl›laflmalarda tak›m›-
m›z grubundaki ilk maç›nda
Samsun Nam›k Kemal’i 35-
27 ma¤lup etti. ‹kinci gün
Kastamonu Gençlik Merke-
zi’ni 36-30 ile geçti. Üçüncü
gün karfl›laflmalar›nda ise ta-

k›m›m›z organizasyon bo-
zuklu¤u nedeniyle bir günde
üç maç oynamak zorunda
kald›. Saat 11.45’te oynanan
karfl›laflmada hentbolcular›-
m›z Ankara Havelsan’› 39-35,
17.00’de gruptaki son maç›n-
da ‹zmir Altay’› 35-23  yendi
ve grubunu birinci s›rada bi-
tererek finale ç›kt›. 
Tak›m›m›z  ayn› gün saat
20.00’de yar› finalde Sivas
E¤itimspor’u 29-21 ma¤lup
ederek final oynama flans›n›
yakalad›. Son gün finalde
hentbolcular›m›z›n karfl›s›na
grup maç›nda ma¤lup etti¤i
Kastamonu Gençlik ç›kt›.
Bafltan sona çekiflmeli geçen
müsabakadan 24-23 galip
ayr›lan tak›m›m›z tarihinin
en büyük baflar›s›n› yakala-

yarak flampiyonluk kupas›n›
Anadolu’ya getirdi. 
Antrenörümüz Sinan Öner,
“Tarif edilemez bir mutluluk
içindeyim. Sekiz y›ll›k prog-
ram›m›z›n karfl›l›¤›n› ald›k.
Bu baflar› benim gelece¤e da-
ha umutlu bakmam› sa¤lad›”
dedi. Öner  flunlar› söyledi:
“Y›ld›zlarda ikinci, gençler-

de flampiyon, büyüklerde
ikinci olduk. A tak›mm›z
önümüzdeki y›l EHF Kupa-
s›’na kat›lacak. Genç tak›m
oyuncular›m›zdan Seda, Es-
ra genç milli tak›m›na, Bur-
cu Y›ld›z Milli tak›m›na seçil-
di. Gizem, kaleci Merve ve
Ayflenur da gelecekte milli ta-
k›m kadrosu yer alacaklar.
Önümüz ayd›nl›k, gelecek
ad›na çok sevinçliyim.”

TÜRK‹YE Basketbol Fede-
rasyonu’nun her y›l düzen-
ledi¤i Mini-Basketbol Tür-
kiye Festivali’nin 4’üncüsü
21-25 Haziran günlerinde
Eskiflehir’de gerçeklefltiril-
di. 
Alt› salonda yap›lan karfl›-
laflmalara Anadolu Üniver-
sitesi Yunusemre Kampu-
sü Spor Salonu da ev sa-
hipli¤i yapt›. Türkiye’nin
çeflitli illerinden gelen 50
erkek ve 12 k›z tak›m›n›n
minik basketçileri befl gün
boyunca sahada k›yas›ya
mücadele etti. 
Küçük sporcular, Anadolu
Üniversitesi Minik Tak›-
m›’n›n da kat›ld›¤› festival
kapsam›nda Eskiflehir Ha-
vac›l›k Müzesini gezdiler.
Minik sporcular ayr›ca
Anadolu Üniversitesi’nin
düzenledi¤i etkinlikte
Radyo A DJ’lerinin müzik-
leri eflli¤inde Yunusemre

Kampusü Spor Salo-
nu’nda doyas›ya e¤lenerek
çeflitli yar›flmalara kat›ld›.
Anadolu Üniversitesi Bas-
ketbol Tak›m› Antrenörü
Ali R›za Solmaz “Bu tur-
nuvada amaç maç kazan-
maktan ziyade oyuncular›-
n›n birbirini tan›mas› ve
sosyalleflmesini sa¤lamak.
Edirne’deki bir tak›m Bin-
göl’deki bir tak›m ile maç
yapt›. Tak›mlar birbirini

görme f›rsat› yakalad›. Mi-
nik sporcular befl gün bo-
yunca hem maç tecrübele-
rini art›rd›lar hem de çeflit-
li etkinliklerle e¤lendiler.
Biz Anadolu Üniversitesi
olarak üzerimize düfleni
yapt›k. Gelen konuklar› en
iyi flekilde a¤›rlayarak mi-
nik oyuncular için çefltli
yar›flmalar düzenledik. Bu
organizasyondan tam pu-
an ald›k” diye konufltu.

Genç bayan masa tenisçilerimiz, üç y›l aradan sonra flampi-
yonluk kupas›n› yeniden Anadolu Üniversitesi’ne tafl›d›.Üni-
versitemiz genç bayan hentbol tak›m› ise tarihinin en büyük
baflar›s›n› elde etti ve Türkiye flampiyonlu¤unu kazand›.

Miniklerin basketbol keyfi

Eskişehirspor başkanından ziyaret

Anadolu’nun şampiyonluk haftası

Bayan Masa Tenisi Tak›m› ve Genç Bayan Hentbol Tak›m› Türkiye flampiyonlu¤unu elde etti
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Öğrencilere sorduk: 
Anadolu Üniversitesinden mezun olmak sizin için nasıl bir duygu?

Anadolu Üniversitesi’nden mezun olmak
gurur verici bir duygu. Özellikle bölümüm
ve hocalar›mdan çok memnunum. Türki-
ye’nin hiçbir yerinde ö¤renciyle bu kadar
yak›n iliflki içerisinde olan ve her durum-
da adaletli davranan hocalar oldu¤unu
sanm›yorum. Malzeme Mühendisli¤i Bö-
lümünde okumak da benim için bir ayr›-
cal›kt›. Üniversite e¤itimi ve ortam› olduk-
ça güzeldi.

fiükran TUNA / ‹BF

Bir fleyi baflarm›fl ve bitirmifl olmak çok
güzel bir duygu. Mezun olmak çok gurur
verici. Anadolu Üniversitesi’nden mezun
olmak ise bambaflka bir onur. Bu flehir-
de ve üniversitede çok güzel y›llar geçir-
dim. Bir çok arkadafl ve an› biriktirdim
ve bu güzel an›lar› ve arkadafllar› da  gi-
derken götürecek olmak çok müthifl bir
duygu. Bu günlere gelmemizde eme¤i ge-
çen herkese sonsuz teflekkür ediyorum.

Neslihan YAKIN / Edebiyat Fakültesi

Anadolu Üniversite’nden mezun olmak
mutluluk ve onur verici bir olay. Ac›s› ve
tatl›s›yla döt y›ll›k bir zaman dilimini geri-
de b›rak›yorum. Anadolu Üniversitesi’n-
den mezun olmak hayat›m›z›n dönüm
noktas› diyebilirim. Umar›m haketti¤imiz
yerlerde olup, ülkemiz için umut dolu
gençler yetifltirebiliriz. 

Elveda Anadolu Üniversitesi!

Anadolu Üniversitesi’nden mezun olmak
befl y›ll›k koskoca bir maratonu flampiyon
olarak bitirmek gibi. Bu maratona haya-
t›mda bir kere kat›lma flans›m vard›. Ba-
flar›l› oldum. Yorucuydu ama özleyece-
¤im. Üniversite hayat›mda güzel bir orta-
ma sahip oldum. Bundan sonraki hayat
maratonunda üniversitemin bana katt›k-
lar›yla yine baflar›lara ulaflaca¤›ma inan›-
yorum. Teflekkürler Anadolu Üniversitesi!

‹brahim F‹L‹Z / E¤itim Fakültesi

Nuray KAYA / Eczac›l›k Fakültesi

Burak ERGÜN / ‹‹BF

Anadolu Üniversitesi’nden mezun ol-
mak çok güzel bir duygu. Üniversite
yaflam›m boyunca Anadolu Üniversi-
tesi’nin bir çok olana¤›ndan faydalan-
d›m. Buraya yatay geçiflle geldim ve
bölüm birincisi oldum. Bu da benim
için ayr› bir gurur  kayna¤›. Eskiflehir-
liyim ve kendi flehrimde mezun olmak
benim  hayalimdi. Bu hayalimi ger-
çeklefltirdi¤im için çok mutluyum.

Zeynep GÜNDO⁄DU / Bilecik MYO

Yemliha YILDIZ / Fen Fakültesi

Anadolu Üniversitesi’nden mezun ol-
mak benim için çok gurur verici. Keflke
bölümüm Eskiflehir’de olsayd›. Bilecik
Meslek Yüksek Okulu’ndayd›m. ‹mkan-
lar›m›z gayet iyiydi. Ö¤retim elemanlar›
mükemmel. Kendi ad›ma çok iyi bir e¤i-
tim ald›¤›m› düflünüyorum. Okul haya-
t›mdaki her aflama çok e¤lenceli ve fay-
dal› oldu. ‹yi ki Anadolu Üniversitesi
mezunuyum.

Çok güzel bir duygu Anadolu Üniver-
sitesi’nden mezun olmak. Ama arka-
dafllar›m›zdan ve üniversiteden ayr›-
lacak olmak çok üzücü. Burada iyi,
kötü unutulmaz günler geçirdik. fiim-
di yeni bir hayata at›laca¤›z. Bu hepi-
miz için heyecan verici birfley. Anado-
lu Üniversitesi’nden mezun olmak bi-
zim için büyük gurur. Üniversitemizi
özleyece¤iz.

Anadolu Üniversitesi’nden mezun oldu-
¤um için kendimi ayr›cal›kl› hissediyo-
rum. Her insan›n bu üniversiteden me-
zun olamayaca¤›n› düflünüyorum. 

Anadolu Üniversitesi, hayat›m› bir çok
yönden de¤ifltirdi ve gelifltirdi. Mutlulu-
¤umu tarif edebilecek bir kelime
bulam›yorum.

Anadolu Üniversitesi’nden mezun olmak
çok heyecan verici. Türkiye’nin ve dünya-
n›n önde gelen üniversitelerinden biri.
Önümde genifl bir meslek portresi oldu¤u-
nu biliyorum. Benim idealim hakim ol-
mak. Mezun oldum ve bu idealimi gerçek-
lefltirebilecek donan›ma sahip oldu¤uma
inan›yorum. 17 senelik ö¤rencilik hayat›-
m› noktalad›m. Üniversiteyi evli bir insan
olarak bitirdim. Çok mutluyum.

Onur GENÇO⁄LU / MMF

Anadolu Üniversitesi’nden mezun ol-
mak benim için bir ayr›cal›k. Üçüncü
y›l›mda mezun oluyorum bölümüm-
den. Anadolu Üniversitesi’ne yatay ge-
çiflle geldim, en güzel taraf› bu. Üniver-
sitemizin bir çok sosyal aktivitesi var-
d›. Eskiflehir gençlik flehri oldu¤u için
ö¤retim yaflam›m daha renkli geçti.
Herfley çok güzeldi, mutluyum!

Ahmet Kerim A⁄IRMAN / SHYO

Eda TURAN / Hukuk Fakültesi


