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Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer

ÖĞRENCİLERE SORDUK:
Yaz Okulu hakkında ne
düşünüyorsunuz?

➤ 6 ➤ 8 ➤ 5

19 Temmuz Çarflamba

17 Temmuz Pazartesi

Kütüphane ve Dokümantas-
yon Merkezi yaz sezonu uy-
gulamas›na geçti. 30 Hazi-
ran-1 Eylül günleri aras›nda
hafta içi 08:30-18:00 saatleri
aras›nda hizmet verecek. Kü-
tüphane, cumartesi ve pazar
günleri kapal› olacak.

DUYURU➤

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

Çok Yönlü Yaz 
Spor Okulu 2. Dönem
Yer: Beden E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu
■ 11 A¤ustos’a kadar

Kan Ba¤›fl› Etkinli¤i
Yer: Migros yan› otopark
■ Kan ba¤›fl› kampanyas› 20
Temmuz’da da devam edecek.

SERG‹

YAZ SPOR OKULU

➤

➤

KAMPANYA➤

ANADOLU Üniversitesi, ulus-
lararas› iliflkilerde önemli bir
ad›m daha atarak Comenius
Okul E¤itimi Program›’n›n ça-
l›flmalar›na bafllad›.
Comenius Program›, Avrupa
ülkeleri aras›nda uygulan›yor

ve üç alt faaliyet alan›ndan
olufluyor. Comenius 1 olarak
adland›r›lan faaliyet alan›
okul ortakl›klar›n›, Comenius
2 ö¤retmenlerin ve di¤er okul
e¤itimi personelinin e¤itimini,
Comenius 3 ise e¤itim a¤lar›-
n›n gelifltirilmesini içeriyor.
Comenius 1, Milli E¤itim Ba-
kanl›¤›na ba¤l› okullar›n ger-

çeklefltirdi¤i proje ve çal›flma-
lar› kapsarken, Comenius 2 ve
Comenius 3 üniversite düze-
yinde ve e¤itim fakültesi mer-
kezli projeleri ve çal›flmalar›
kaps›yor. Program, ülkeler ve
okullar aras›ndaki iflbirli¤ini
özendirmeyi, okul e¤itimi ala-
n›nda do¤rudan görev alan
personelin mesleki e¤itimine

katk› sa¤lamay›, okul e¤iti-
minde kalitenin art›r›lmas›n›
ve dil ö¤renimiyle kültürler
aras› diyalo¤un gelifltirilmesi-
ni amaçl›yor. Comenius  Prog-
ram›’n›n Anadolu Üniversitesi
Koordinatörlü¤ü’nü E¤itim
Fakültesi ö¤retim üyesi Yard.
Doç. Dr. K›ymet Selvi yürütü-
yor.           Devam› 2. Sayfada

fieyda DALGIÇ

GÜZEL Sanatlar Fakülte-
si’nde atölye çal›flmalar›na
kat›lan  Amerikal› konuk-
lar, Türkiye’ye hayran kal-
d›klar›n› söylediler. Türki-
ye’nin do¤u ve bat› aras›n-

da eflsiz bir köprü oldu¤u-
nu belirten Grup Baflkan›
Prof. Mark Siprut, “San
Diego ve Anadolu Üniver-
siteleri aras›ndaki iflbirli-
¤i, kültürlerin birbirlerini

anlamas›na arac›l›k edi-
yor” dedi. Geziye kat›lan
ö¤renciler de Türkiye’ye ve
Anadolu Üniversitesi’ne
gelmekten çok mutlu ol-
duklar›n› belirttiler.

Anadolu Üniversitesi yeni bir uluslararas› de¤iflim program›n› hayata geçiriyor

‘Burada olmak Türkiye hakkında 
kitaplar okumaktan  daha güzel’

Yunus Nadi
Ödülü
Anadolu’da
ÜN‹VERS‹TEM‹Z‹N ödül
kazanan ö¤retim üyelerine
Yard. Doç. Dr. Esra Yakut da
kat›ld›. Hukuk Fakültesi ö¤re-
tim üyesi Yakut, “fieyhülis-
laml›k-Yenileflme Döneminde
Devlet ve Din” adl› çal›flmas›y-
la Sosyal Bilim Araflt›rmalar›
Dal›’nda Yunus Nadi Ödü-
lü’nü kazand›. Yakut, ödülün
14 y›l süren çal›flmas› için pa-
ha biçilemez bir hediye oldu-
¤unu söyledi.

GSF öğrencileri
ödülleri topladı
GRAF‹K Bölümü ö¤rencile-
ri, Marka Koruma Kurulu ta-
raf›ndan düzenlenen afifl ya-
r›flmas›nda ödüllere adeta
“ambargo” koydu. Ö¤rencile-
rimiz, ilk üç s›ra ile mansiyon
ödülünün sahibi oldu.

Ö⁄RENC‹ Seçme S›nav›’nda
baflar›l› olan ve ilk 5 tercihi
içinde ö¤retmenlik program-
lar›ndan birine yerlefltirilen
ö¤rencilere bu y›l da burs ve-
rilecek.

➤ HABERİ 3’TE

➤ HABERİ 3’TE

➤ HABERİ 7’DE

Öğretmenliği
seçenlere burs

➤ 4

PATARA Antik Tiyatrosu Ka-
z›s›’n›n bu y›lki bölümü baflla-
d›. Edebiyat Fakültesi ö¤retim
üyesi Yard. Doç. Dr. Sabri
Alanyal›’n›n baflkanl›¤›nda yü-
rütülen kaz›, 4 Eylül’e kadar sü-
recek. Kaz›ya, Bilimsel Araflt›r-
ma Projeleri Komisyonu da
destek veriyor.                     ➤ 7

BESYO ve E¤itim Fakültesi’nde
çocuklar için aç›lan yaz kurslar›
tüm h›z›yla devam ediyor.     ➤ 2

Üniversitemiz
tarihimize ışık
tutma yolunda

San Diego’lu konuklar Anadolu Üniversitesi’nden memnun ayr›ld›
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ÜN‹VERS‹TEM‹Z‹N özellik-
le geliflim ça¤›ndaki çocukla-
ra yönelik olarak gerçeklefltir-
di¤i yaz okulu kurslar› tüm
h›z›yla devam ediyor. 7-14
yafl grubundaki çocuklar
için düzenlenen kurslarda

minikler, çeflitli spor branfl-
lar›n›n yan› s›ra ‹ngilizce dil e¤iti-
mi, satranç ve müzik gibi farkl›
etkinliklerden de yararlanma
olana¤› buluyor.  Beden E¤itimi
ve Spor Yüksekokulu Yaz Spor

Okulu’nun bu y›lki dönemi 19
Haziran’da bafllad›. Kurslar iki
dönem fleklinde devam ediyor.
Kurslar›n ilk dönemi 14 Temmu-
z’a kadar sürüyor. ‹kinci dönem
ise 17 Temmuz’da bafllayacak ve
11 A¤ustos’ta sona erecek.  

E¤itim Fakültesi’nde düzenlenen
yaz kurslar›nda ise, ö¤rencilere
yabanc› dil, resim, müzik ve bilgi-
sayar dersleri veriliyor. Dersler
her gün sabah 9:00’da bafll›yor ve

akflam 18:00’a dek aral›klarla de-
vam ediyor. Etkinlikler üç ayr›
dönemde gerçeklefltiriliyor. 

Açt›¤› bu programla E¤itim Fa-
kültesi, kendisini ve baflkalar›n›
daha iyi tan›yan, kendisine güven
duyan, yarat›c› güçlerini ortaya
koyabilen, dayan›flma ve hoflgörü
gösteren ayn› zamanda anadilin-
de ve yabanc› dilde kendini ifade
edebilen uyumlu bireyler yetifltir-
meyi amaçl›yor. 

ANADOLU Üniversitesi Halk Danslar›
Toplulu¤u 7-14 Temmuz günlerinde
Belçika’n›n Schoten flehrinde düzenle-
necek olan Uluslararas› Folklor Festiva-
li’ne kat›l›yor. 
Geçti¤imiz y›llarda da çeflitli ülkelerde
düzenlenen festivallere kat›lan ve sun-
du¤u gösterilerle izleyicilerin büyük be-
¤enisini kazanan  Halk Danslar› Toplu-
lu¤u Belçika’ya 40 kiflilik bir ekiple
gidiyor. Topluluk festivalde Ad›yaman,

Trakya, Mu¤la Zeybek,  Trabzon ve Bo-
lu yörelerinin oyunlar› ile K›skanç adl›
oyunu sergileyecek. Festivale Güney Af-
rika, Yeni Zelanda, Ma-
lezya, Ukranya, Maca-
ristan, Rusya, Belçika
ve Guatemala’dan gelen halk
danslar› ekipleri de kat›la-
cak.  Halk danslar› toplulu-
¤umuz festival boyunca her
gün seyirci karfl›s›na ç›kacak.

REKTÖR Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, üni-
versitemizin 2005-2006 Mezuniyet Tö-
reni’nin baflar›l› bir flekilde gerçekleflti-
rilmesinden dolay› üniversitemiz çal›-
flanlar›na bir teflekkür kokteyli düzenle-

di. Sosyal Bilimler Enstitüsü Memur lo-
kali bahçesinde 5 Temmuz günü dü-
zenlenen kokteyle Anadolu Üniversi-
tesi’nin çeflitli birimlerinde görev alan
250’ye yak›n çal›flan kat›ld›.

KILIÇO⁄LU Anadolu
Lisesi 2005-2006 ö¤retim
y›l› mezunlar›n› 20 Hazi-
ran günü Sinema Anado-
lu’da yap›lan mezuniyet
töreniyle u¤urlad›. Ailele-
rin mezun ö¤rencilerin
salona yerlefltirilmesi s›-
ras›nda duygulu anlar
yaflad›¤› törene Milli E¤i-
tim Müdür Yard›mc›s›
Hasan Yoldafl ve Milli
E¤itim fiube Müdürü ‹s-
mail Samur da kat›ld›.

Bafltaraf› 1. Sayfada

Konuyla ilgili olarak
Yard. Doç. Dr. K›ymet
Selvi flu bilgileri verdi: 

“Comenius Koordina-
törlü¤ü’nün bafll›ca gö-
revi; Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Atila Barkana
ve Uluslararas› ‹liflkiler
Birimi ile eflgüdüm
içinde çal›flarak, üniver-
sitemiz içinde program-
lar›n tan›t›m›na yönelik
bilgilendirme toplant›-
lar› yapmak, proje ha-
z›rlamak ve proje haz›r-
lamaya yönelik bilgi ve
teknik yard›m deste¤i
sa¤lamak, yurt d›fl›ndan
gelecek ekiplerle birlik-
te çal›flma yapmak flek-
linde s›ralanabilir.”

Uluslararas› ‹liflkiler Bi-
rimi’nin internet sayfas›
içinde Comenius’un ta-
n›t›m› için haz›rl›klar›n
devam etti¤ini belirten
Selvi, Temmuz ay›ndan
itibaren ilgili sayfadan
program ile ilgili ayr›n-
t›l› bilgi al›nabilece¤ini
söyledi. Selvi,  ayr›ca
oluflturulan takvim kap-
sam›nda üniversitedeki
bilgilendirme toplant›-
lar›na da devam edile-
ce¤ini bildirdi.  

Comenius
başlıyor
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Halk Dansları Topluluğu Belçika’ya gidiyor
Halk Danslar›

Toplulu¤u,
üniversitemizi bu

kez Belçika’da
temsil edecek.
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ÜN‹VERS‹TEM‹Z Fen Fa-
kültesi Kimya Bölümü ve
Kimyagerler Derne¤i taraf›n-
dan HACCP/ISO 22000 G›da
Güvenli¤i Yönetim Sistemle-
ri Sertifika Program› düzen-
lendi. 19-22 Haziran günle-
rinde Kongre Merkezi’nde
gerçekleflen seminere kat›lan
Kimya Bölümü’nün 37 ö¤-
rencisi, program sonunda
sertifika almaya hak kazand›.

Kimyagerler Derne¤i Baflka-
n› Prof. Dr. Çetin Güler ile
K›rmac› Dan›flmanl›k flirke-
tinden Halil ‹. K›rmac› tara-
f›ndan yürütülen programda
ö¤rencilere, g›dalarla tafl›nan
hastal›klar›n önlenmesinde
en etkili yöntemlerden biri
olarak bilinen HACCP stan-
dard›n›n ne oldu¤u, tarihi,

Türkiye’deki durumu, temel
prensipleri ve avantajlar›
hakk›nda bilgiler verildi. G›-
da güvenli¤i konusunda dün-
yadaki uygulamalar›n örnek-
lerle anlat›ld›¤› programda
ayr›ca kimyagerlik mesle¤i-
nin dünü, bugünü ve  yar›n›
da tart›fl›ld›. 

Prof. Dr. Çetin Güler sertifika
program›nda, kimyagerlik ve
kimya mühendisli¤i gibi kav-
ramlar›n neler oldu¤u, mes-
lek hayat›nda nas›l tan›mlan-
mas› gerekti¤i ve kimyagerle-
ri gelecekte neler bekledi¤i gi-
bi konularda kat›l›mc›lara
aç›klamalar yapt›. Dört gün
süren program›n sonunda
düzenlenen sertifika törenine
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sür-
meli de kat›ld›.

SAHTE, taklit ve kaçak
ürünlerle mücadele etmek
için kurulan Marka Koru-
ma Kurulu’nun üniversite-
lerin güzel sanatlar fakül-
telerine yönelik düzenledi-
¤i afifl yar›flmas›nda üni-
versitemiz ö¤rencileri dört
ödül birden kazand›. Sah-
te, taklit ve kaçak ürünlerle
mücadele temas›n›n ele
al›nd›¤› yar›flmaya 63 çal›fl-
ma kat›ld›. 

Türkiye’de ve dünyada gi-
derek artan sahtecilik soru-
nuna kamuoyunun dikkati-
ni çekmek için düzenlenen
yar›flmada ilk üç s›ray› ve
mansiyon ödüllerini üni-

versitemiz  Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü
ö¤rencileri ald›. Yar›flmada,

Grafik Tasar›m Bölümün-
den Nagihan Tekin birinci;
Ebuseleme Gülen ikinci,

Emre Ç›ld›r üçüncü oldu.
Mansiyon ödülünü ise Tal-
ha Mesud Uzan kazand›.

Grafik öğrencileri ödülleri topladı

CUMHUR‹YET Gazetesi’nin bu y›l 60’›nc›
kez verdi¤i Yunus Nadi Ödülleri’nde Hukuk
Fakültesi ö¤retim üyesi Yard. Doç. Dr. Esra
Yakut Sosyal Bilimler Araflt›rmas› ödülünü
ald›. Yakut, “fieyhülislaml›k-Yenileflme Dö-
neminde Devlet ve Din” adl› çal›flmas›yla
ödüle lay›k görüldü. Ödülün Seçici Kurulu’-
nu Prof. Dr. Emre Kongar,  Prof. Dr Rona
Aybay, Prof. Dr. Oanna Kuçuradi, Prof. Dr.
Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Türkel Minibafl,
Dr. Alev Coflkun ve Erdal Atabek oluflturdu.
Yard. Doç. Dr. Esra Yakut ödülünü 28 Hazi-
ran akflam› ‹stanbul ‹brahim Pafla Saray›’n-
da düzenlenen törenle ald›. 
Kitab›n üzerinde 14 y›ld›r çal›flt›¤›n› belir-
ten Yard. Doç. Dr. Yakut ald›¤› ödülün, ile-
ride yapaca¤› çal›flmalar› teflvik edici, bugü-

ne kadar yapt›¤› çal›flmalar içinse paha
biçilemez bir hediye oldu¤unu söyledi.
Yakut, kitab›nda Osmanl› Devletin-
deki din-devlet iliflkilerini incele-
meye çal›flt›¤›n› belirterek, gü-
nümüz Diyanet ‹flleri Baflkanl›-
¤›n›n kökenini fleyhülislaml›-
¤›n oluflturdu¤unu ve bu
ba¤lamda kitab›n gü-
nümüze ›fl›k tutan bir
çal›flma oldu¤unu söy-
ledi.
Yakut, flu anda biri yurt-
d›fl›yla ba¤lant›l› olmak üzere
üç büyük çal›flma üzerinde
yo¤unlaflt›¤›n› ifade ederek, al-
d›¤› ödülünün kendisini gurur-
land›rd›¤›n› ve daha çok çal›flmaya teflvik
etti¤ini belirtti.  

Berk ÜTKÜ

Esra Yakut, Sosyal Bilim Araflt›rmalar› dal›nda Yunus Nadi Ödülü kazand›

ÜRGÜP Belediyesi tara-
f›ndan 6’nc› kez düzenle-
nen “Kapadokya Ürgüp
Karikatür Yar›flmas›”nda
birincili¤i Aç›kö¤retim Fa-
kültesi ö¤retim üyesi ve
gazetemiz çizeri Prof. Atila
Özer kazand›.  Yar›flmaya,
90 karikatürist toplam 237
eserle kat›ld›. Yazar Do¤an
H›zlan, Ürgüp Belediye

Baflkan› Bekir Ödemifl ile
karikatür sanatç›lar› Er-
can Akyol, Muhittin Kö-
ro¤lu, Bülent Okutan ve
Aziz Yavuzdo¤an’dan olu-
flan Seçici Kurul, birincili-
¤e Özer’i lay›k gördü. Ya-
r›flman›n ödül töreni 13
A¤ustos günü Ürgüp’te
sergi aç›l›fl›nda gerçekleflti-
rilecek.

Atila Özer’e Ürgüp’ten ödül

Kimya Bölümü’nden 
gıda güvenliği programı

Gökhan KARA

GSF Grafik Bölümü ö¤rencileri, ilk üç s›ra ile mansiyon ödüllerini üniversitemize getirdi.

Yunus Nadi ödülünü
Anadolu’ya getirdi“TÜRKLER Romenlere

oranla daha kaderci.” Bu
saptama, Aç›kö¤retim
Fakültesi ö¤retim üyesi
Yard. Doç. Dr. Ekrem
Tufan'›n Romanya’da
düzenlenen  Ekonomi ve
Transformasyon Yöneti-
mi Konferans›’nda sun-
du¤u bildiride yer ald›. 

Yard. Doç. Dr. Tufan, bu
y›l üçüncüsü gerçekleflti-
rilen konferansta, "Sigor-
ta Sat›n Alma Davran›-
fl›nda Geliflmekte Olan
‹ki Ülke Aras›nda Fark
Var m›d›r? Romanya ve
Türkiye’den Kan›t” bafl-
l›kl› bir bildiri sundu. 

Tufan bildirisinde sigor-
ta sektöründe, risk koflul-
lar›nda, risk alma davra-
n›fl›n› araflt›ran yazarla-
r›n, Romen ve Türk si-
gorta müflterilerine uy-
gulad›klar› anketin so-
nuçlar›na yer verdi. 

Anket sonuçlar›na göre,
Türkler Romenlere göre
daha kaderci bir tutum
gösteriyor ve Romenler
Türkler’e oranla sigorta
çeflitlerinden daha fazla
yararlan›yor.

Tufan, Romenler’in oto-
mobil, yaflam ve emekli-
lik sigortalar›ndan yarar-
land›¤›n›, Türkler’in ise
daha çok kendi yaflamla-
r›n› ve aile bireylerinin
yaflamlar›n› korumaya
yönelik hayat sigortas›,
tafl›t ve ifl sigortas› yap-
t›rd›¤›na iflaret etti.

Türkler daha
kaderci
davranıyor

YABANCI Diller Yüksek-
okulu taraf›ndan düzenle-
nen “Sizce son 200 y›l›n
en önemli buluflu nedir”
konulu kompozisyon ya-
r›flmas›nda birincili¤i Ba-
ha fiimflek, ikincili¤i Meh-
met Emin Y›ld›z ve üçün-
cülü¤ü Ahmet Uzuner
elde etti. 

Yar›flmaya kat›lan  kom-
pozisyonlar 4 kiflilik jüri
taraf›ndan içerik, organi-
zasyon, ba¤laç kullan›m›,
dilbigisi, cümle yap›s›  gi-
bi noktalara dikkat edile-
rek de¤erlendirildi.  

Yar›flmada dereceye giren
ö¤renciler ödüllerini Ya-
banc› Diller Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Handan
Yavuz’un elinden ald›lar.
Yavuz, ö¤rencilere kitap
hediye etti.

Son 200 yılın
en önemli
buluşu nedir?

Yard. Doç. Dr. Yakut,
çal›flmas›nda Osmanl›
Devleti’nde din-devlet

iliflkilerini inceledi.
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GEÇT‹⁄‹M‹Z günlerde üni-
versitemize konuk olan San
Diego Üniversitesi ö¤retim
eleman› ve ö¤rencileri, üni-
versitemizden memnun ay-
r›ld›. Grup üyeleri, ziyaretin
çok verimli geçti¤ini ve farkl›
bir deneyim yaflad›klar›n›
söylediler.

DERS ‹Ç‹N GELD‹LER

“Türkiyenin  Sanat ve Kültü-
rü” adl› üç kredilik ders çer-
çevesinde Prof. Mark Siprut
baflkanl›¤›nda üniversitemi-
ze gelen 17 Amerikal› konuk,
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde
yap›lan atölye çal›flmalar›na
kat›ld›.

Türkiye ziyaretleri s›ras›nda
farkl› illeri de görebilme flan-
s› elde eden konuklar Eskifle-
hir d›fl›nda, ‹stanbul, Bursa,
Ankara, Safranbolu ve çöm-
lekleriyle ünlü Sorkun köyü-
nü  ziyaret ettiler. 

Grup Baflkan› Prof. Mark
Siprut, Anadolu Üniversitesi

ile San Diego Üniversitesi
aras›ndaki iflbirli¤inin kül-
türlerin birbirlerini anlama-
s›na arac›l›k etti¤ini söyledi.
Prof. Siprut, Türkiye’yi do¤u
ile bat› kültürleri aras›nda efl-
siz bir köprü olarak gördük-
lerini belirtti. 

Türkiye’ye ve Anadolu Üni-
versitesi’ne yeniden gelmeyi
umduklar›n› ifade eden Prof.
Siprut, “Bu tür bir organizas-
yonu s›n›fta yap›lan dersler-
den çok daha de¤erli buluyo-
rum. Çünkü, konuya ilk el-
den yaklaflma imkan› sa¤l›-
yor. Ö¤rencilerin, burada
gördü¤ü gerçek hayat› ve
gerçek insani iliflkileri s›n›fta
ö¤renmeleri imkans›z” dedi.

“TÜRK‹YE’Y‹ TANIDIM”

Gruptaki ö¤rencilerden, Ro-
bert Harris ise Türkiye’de
karfl›laflt›klar› misafirperver-
likten ve kendilerine gösteri-
len ilgiden çok etkilendi¤ini
söyledi. Harris ayr›ca, Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde yap›-
lan çal›flmalar›n kendisine
çok fley katt›¤›na inand›¤›n›

belirtti. Haris, “Türkiye’yi da-
ha önce kulaktan dolma bil-
gilerle tan›yordum. fiimdi ise
yak›ndan tan›ma olana¤›
buldum” diye konufltu.

San Diego Üniversitesi Sanat
Tarihi ö¤rencisi Lauren He-
iffer ise Anadolu Üniversite-
si’nde gerçeklefltirilen ders
kapsam›nda, do¤u ile bat›
kültürlerinin buluflmas›n› ele
ald›¤›n› ve Türkiye’nin bu
kaynaflman›n en iyi örne¤ini
sundu¤unu kaydetti. Heiffer

flunlar› söyledi:

“Türkiye’ye gelmeden önce
daha geleneksel, daha din-
sel bir kültürle karfl›laflaca-
¤›m› düflünüyordum.  Ders
bu anlamda  çok faydal›
geçti. Farkl› bir ülkede,
farkl› insanlar›, farkl› bir
mimariyi, farkl› yiyecekleri
deneyimlemek çok güzel ve
verimliydi. Mark’›n da söy-
ledi¤i gibi burada olmak
Türkiye’yle ilgili kitaplar
okuyup konferanslar dinle-
mekten çok daha faydal›.”

GELECEK YIL ABD’DE

Ev sahibi fakülte ad›na gö-
rüfllerine baflvurdu¤umuz
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü Baflkan›
Prof. Tevfik Fikret Uçar da
bu ziyaretin ilk kez gerçek-
lefltirildi¤ini ve bu nedenle
büyük önem verdiklerini
söyledi. Prof. Uçar, ders
kapsam›nda gelecek y›l ise
Anadolu Üniversitesi ö¤-
rencilerinin San Diego Üni-
versitesi’ne konuk olacakla-
r›n› belirtti.

Mahmut ÇINAR

‘Türkiye kültürler arasında bir köprü’

Prof. Mark Siprut

ENGELL‹LER Araflt›r-
ma Enstitüsü ö¤retim
üyesi Yard. Doç. Dr. Se-
ma Batu, geliflim yeter-
sizli¤i bulunan çocuklara
uygulanan ö¤retim faali-
yetlerinde zaman›n çok
de¤erli oldu¤unu söyledi.
Uygulamal› Davran›fl
Analizi Birli¤i (ABA)’nin
ABD’nin Atlanta kentin-
de düzenledi¤i 32’nci y›l-
l›k kongresine kat›lan Ba-
tu burada bir bildiri sun-
du.  Batu, "Down Send-
romlu Çocuklara Do¤ru-
dan Ö¤retimle Sebze
‹simlerinin Küçük Grup
‹çinde Ö¤retimi" bafll›kl›
bildirisinde bu konuda
yapt›¤› çal›flmaya iliflkin
bilgilere yer verdi. 

Down
sendromlu
çocukların
eğitimi

E⁄‹T‹M Fakültesi ö¤re-
tim üyesi Prof. Dr. Esma-
han A¤ao¤lu ve Araflt›r-
ma Görevlisi Müyesser
Ceylan, ö¤retim üyeleri-
nin s›n›fta ö¤retmen
adaylar›n›n ö¤retim et-
kinliklerine kat›l›m›n› ne
kadar teflvik ettiklerini
belirlemek amac›yla bir
çal›flma gerçeklefltirdi.
A¤ao¤lu ve Ceylan bu
amaçla, üniversitemiz E-
¤itim Bilimleri Enstitü-
sü’nde derse giren ö¤re-
tim üyelerinin görüflleri-
ni bir anket arac›l›¤›yla
toplayarak anabilim dal-
lar›na göre düzenlediler.
Anket sonuçlar›na göre
kat›l›mc› ö¤retim üyeleri-
nin yüzde 65.45’i ö¤ren-
cileri s›n›f ortam›nda
kendi kararlar›n› verme
konusunda her zaman
teflvik ediyor. 
Ö¤retmen adaylar›n›n s›-
n›ftaki davran›fllar›n› et-
kiledi¤i için, ö¤retim üye-
lerinin davran›fllar›n›n
çok önemli oldu¤una
dikkat çeken A¤ao¤lu ve
Ceylan, ö¤retmen adayla-
r›n›n, ö¤retim etkinlikle-
rine kat›labilmesi duru-
munda, meslek yaflamla-
r› boyunca demokratik
bir yaflam tarz›na sahip
olabileceklerini ifade etti.
Araflt›rman›n sonuçlar›
Finlandiya’da düzenle-
nen “Ö¤retmen E¤itimi
ve Ö¤retimi” konulu top-
lant›da sunuldu.

Öğretim 
üyelerinin
davranışları
önemli

EDEB‹YAT Fakültesi Arke-
oloji Bölümü ö¤retim üyesi
Yard. Doç. Dr. A. Tolga Tek,
‹ngiltere Kraliçesi II. Eliza-
beth’in baflkanl›¤›n› yapt›¤›
Royal Numismatic Soci-
ety’de (Kraliyet Sikkebilim
Derne¤i)  konferans veren ilk
Türk oldu.  

ARYKANDA S‹KKELER‹

Tek’in konferans›, dünyan›n
en sayg›n müzelerinden Bri-
tish Museum’da, 16 May›s
Sal› günü gerçekleflti. Konfe-
ransta Tek, “Arykanda Darp-
hanesi’nin Sikkeleri” hakk›n-
da bilgiler verdi.

Dünyan›n ilk numizmatik
(sikkebilimi) derne¤i olma
özelli¤i tafl›yan, ‹ngiltere Kra-
liçesi II. Elizabeth’in baflkan-
l›¤›n› yapt›¤› Royal Numis-
matic Society, 1836’da kurul-
du. Yard. Doç. Dr. Ahmet
Tolga Tek ise dernekte konfe-
rans veren ilk Türk oldu.
Tek’in konferans›, derne¤in

kuruluflundan  bu yana dü-
zenli olarak ç›kard›¤› “The
Numismatic Chronicle” adl›
derginin yeni say›s›nda sikke-
lerin foto¤raflar› ile birlikte
yay›nlanacak. 

Öte yandan Yard. Doç. Dr.
Tolga Tek,  ‹ngiltere’deki ça-
l›flmalar› s›ras›nda, 12-22

May›s günleri aras›nda, Bri-
tish Museum taraf›ndan da-
vet edilerek burada saklan-
makta olan antik sikkeler
üzerinde araflt›rmalarda da
bulundu. 

“GER‹ VER‹LMEL‹”

Konuyla ilgili bilgi veren Tek,
flunlar› söyledi: “Özellikle

Türkiye’den kaç›r›lan baz›
sikkelerin izini sürdüm. Bri-
tish Museum, Türkiye’nin ka-
ç›r›lan eserleri geri almak
için davalar açmas› ve baflar›-
l› olmas› üzerine, art›k köke-
ni kuflkulu eserler sat›n alma-
maktad›r. Burada benim
araflt›rmam, müzenin arfli-
vinde bulunan ve dünyan›n
her taraf›ndan gelmekte olan
müzayede kataloglar› üzeri-
ne oldu. Böylece örne¤in son
y›llarda Arykanda’dan yeni
kaç›r›lan baz› tarihi eserleri
saptad›m.  Bunlar›n da pefli-
ne düflerek geri getirilmeleri-
ni sa¤lamaya çal›flaca¤›z. Bri-
tish Museum’un müdürü ile
iki saatlik bir görüflme yapt›k.
Kendilerine özellikle  19. yüz-
y›lda Bodrum’dan Mausole-
ion, Ephesos’dan götürülen
Artemis Tap›na¤› parçalar›,
Antalya, Ksanthos’dan al›nan
çeflitli eserlerin takipçisi ol-
du¤umuzu ve bunlar›n Tür-
kiye’ye iade edilmesi gerekti-
¤ini belirttim.”

Kraliçenin 
derneğinde 
konferans
veren ilk 
Türk oldu

Helios Tap›na¤›,
Arykanda kentinde bulunuyor.

KONFERANSTA Yard. Doç. Dr. A. Tolga
Tek Arykanda kentine ait sikkeler
hakk›nda bilgiler verdi. Yanda bu 
sikkelerden biri görülüyor. Sikke, M.Ö. 2.
yüzy›lda kullan›lm›fl. Daha sonra
günyüzüne ç›kar›lan sikke, yasa d›fl› yol-
larda ülkemizden kaç›r›larak 2002 y›l›nda

‹sviçre’de düzenlenen bir müzayede de sat›lm›fl.

Sa¤ tarafta ise Arykanda
kaz›lar›ndan bulunan Roma ‹mpara-
torluk ça¤›na ait bir sikke yer al›yor.

Sikke flu anda Antalya Arkeoloji
Müzesi’nde sergileniyor.

Antik Ça¤da Likya bölgesinin önemli kentlerinden biri
olan Arykanda, bugün Antalya ili Finike ilçesi Arif

köyünde bulunan bir antik kent fleklinde tan›mlan›yor.



‘Geliştirdiğimiz sistemler
hiç bir üniversitede yok’

“ÖYLE B‹R H‹KAYE”...

Türk hikâye edebiyat›n›n en bü-
yük adlar›ndan Sait Faik Aba-

s›yan›k’›n tüm eserlerini yay›nla-
makta olan Yap› Kredi Yay›nlar›,
yazar›n 100. do¤um y›l› nedeniyle
an›s›na ve okurlar›na çok özel bir
arma¤an sundu. “Öyle Bir Hikâ-
ye” bafll›¤›yla ve nefis bas›lm›fl bir
kitap olarak edebiyatseverlerimize
sunulan bu arma¤an. Sait Faik’in
hayattayken yay›nlanm›fl hikâye
kitaplar›n› bir araya getiriyor.Yak-
lafl›k dokuz yüz sayfal›k bu dev
eserde toplanan hikâye kitaplar›
flunlar : “Semaver”, “Sarn›ç”,
“Kumpanya”, “Havuz Bafl›”, “Son
Kufllar” ve “Alemda¤›’nda Var Bir
Y›lan”. Bu arma¤an-bas›mda Her
kitap, ilk bas›m›ndaki kapa¤›yla
birlikte yer alm›fl.

Sait Faik’in yazarl›¤›, her büyük
yazarda rastlad›¤›m›z gibi, yaln›z-
ca Türk hikâye edebiyat›n› yönlen-
dirmekle ve modern bir yörüngeye
oturtmakla kalmam›fl, fakat Türk-
çe’nin genelinde ola¤anüstü bir
anlat›m zenginli¤inin ve dil ustal›-
¤›n›n çok de¤erli öncülü¤ünü yap-
m›flt›r. Bir baflka yönüyle ise Sait
Faik, yazarlar› gerçek anlamda
büyük k›lan›n “büyük” konular
de¤il, ama günlük yaflamdan al›n-
ma, ço¤umuzun hiç dikkatini çek-
meyen, yan›ndan geçip veya yafla-
y›p gidiverdi¤imiz ufac›k ayr›nt›la-
r›n ifllenme biçimi oldu¤unu ede-
biyat›m›zda kan›tlayan adlardan
biridir. Bu ba¤lamda, örne¤in bir
Orhan Kemal’in romanda yapt›¤›-
n› Sait Faik’in hikâye alan›nda
gerçeklefltirmifl oldu¤unu rahatl›k-
la söyleyebiliriz. Çünkü günlük ya-
flam kavgas› içersindeki “sokakta-
ki adam”›n romanlar›n› yazan Or-
han Kemal gibi, Sait Faik de görü-
nüflte çok s›radan diye nitelendiri-
lebilecek yaflant›lar›n içinde boca-
lay›p duran, yine görünüflte, yafla-
m› “kayda de¤er” hiçbir özellik ta-
fl›mayan, “bildik” duygular ve ilifl-
kiler içersinde ömür tüketen insa-
n›n hikâyelerinin yazar› olmufltur.
Daha do¤rusu, olabilmifltir.

Olabilmifltir diye özellikle vurgula-
d›m, çünkü günlük olan›, s›radan
olan›, görünüflte kayda de¤er hiç-
bir özellik tafl›mayan› insano¤lu-
nun trajik konumunun kayna¤›na
dönüfltürerek yazabilmek, yazarl›k
sanat›n›n da ta kendisidir.Sait Fa-
ik’in hikâyelerindeki anlat›m dilin-
de ve biçiminde okur, hiçbir bil-
mece ile karfl›laflmaz. Baflka deyifl-
le Sait Faik, günlük olan› günlük
dilde anlatabilme, ama buna ra¤-
men yine de trajik k›labilme, veya
bütün trajikli¤i içersinde çarp›c›
k›labilme baflar›s›n› da gösterebil-
mifl bir yazar›m›zd›r.

Çok usta bir hikâyecinin geliflim
sürecini ad›m ad›m yaflamak iste-
yenler için “Öyle Bir Hikâye”, bu-
lunmaz bir eser.

Ahmet CEMAL

Okuma
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Anadolu
Haber
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■ Bilgisayar Araflt›rma
ve Uygulama Merkezi
nas›l kuruldu ve bugün-
lere nas›l geldi? 
Bilgisayar Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi, önce
‹ktisadi ve Ticari ‹limler
Akademisi zaman›nda
1976-1977 y›llar›nda Bilgi
‹fllem Merkezi olarak ku-
ruldu. Bilgisayar Araflt›r-
ma ve Uygulama Merkezi
oluflu da benim müdürlü-
¤üm zaman›nda gerçek-
leflti. 1982 y›l›nda esas
Aç›kö¤retim bafllad›¤› za-
man,  o dönemdeki Rektö-
rümüz Prof. Dr. Y›lmaz
Büyükerflen, 4 kiflilik bir
gruba Aç›kö¤retim’in hiz-
metlerini karfl›layabilecek
güçte bilgisayar temin et-
mek için görev verdi. Bu
komisyon üyelerinden bi-
risi de bendim. Prof. Dr.
‹mdat Kara  döneminde
ben yard›mc› doçent ola-
rak görev yap›yordum. Ali
Günefl, bir de Ali Fuat Yü-
cel’den oluflan dört kiflilik
bir komisyon kurulmufltu.
Bu komisyonda karar ver-
dik ve bir bilgisayar ald›k.
Sonra arkadafllar seçimle
beni bilgi ifllem merkezini
yönetmeye memur ettiler.
Sa¤olsun, o zamanki rek-
törümüz de beni bu mer-
keze atad›. Tabii o zaman-
lar, üniversitenin bilgi ifl-
lem merkezi,  ufak tefek
personel kay›tlar› tutan
bir merkezdi. Bugün üni-
versitenin her fleyinin bil-
gisini tutan, dünyayla irti-
bat›n› sa¤layan bir mer-
kez haline geldi. Tabii bu
geliflme aras›nda ilk ola-
rak uluslararas› iletiflimi
sa¤layan network sistemi-
ne ilk kat›lan üç üniversi-
teden birisiyiz. Ege Üni-
versitesi, Anadolu Üniver-
sitesi ve ‹stanbul’da Y›ld›z
Teknik Üniversitesi bu sis-
teme sahip.  
■ Bu iflin zorluklar› ve
sorumluluklar› neler? 
Her iflte en büyük zorluk
insanlarla u¤raflmakt›r.
Hem çal›flan, emrinizde
olan insanlarla u¤raflmak,
hem de sizin üstünüzde
olan sizin yan›n›zda olan,
sizin hizmet verdi¤iniz in-
sanlarla u¤raflmak. Tabii
burada bir komünikasyon
problemi olabilir. Biz
mümkün oldu¤unca tatl›
dil ve güler yüzle çözmeye
çal›flt›k flimdiye kadar. 

■ Bugün gelinen nokta-
y› nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz?
BAUM gerçekten sadece
araflt›rma de¤il, iyi bir uy-
gulama merkezi. fiu anda
geçerli olan en üst tekno-
lojiyi kullan›yoruz. Hem
donan›m, hem yaz›l›m
olarak hem de bilgi seviye-
si olarak. Gelifltirdi¤imiz
sistemler hiçbir üniversi-
tede yok. Ben üniversite-
mizin bu konuda en iyi ol-
du¤unu düflünüyorum.
Gerçekten çok baflar›l› ol-
du¤unu düflünüyorum. 
■ Bundan sonra bu alan-
da nelerin yap›lmas› ge-
rekti¤ini düflünüyorsu-
nuz?
Teknolojik bir birimin
durmas› diye bir fley söz-
konusu olamaz. fiu anda
bilgi ifllem merkezi konu-
munu de¤ifltiriyor. Eski-
den her fleyi yapan bir
merkezdi buras›. fiimdi
yavafl yavafl her fleyi kulla-
n›c›lara b›rak›yoruz. Sa-
dece kullan›c›lar›n hayat›-
n› kolaylaflt›ran bir mer-
kez olmaya çal›fl›yoruz. 

■ ‹fl yaflam›nda bilgisa-
yar okuryazarl›¤›n›n
önemi konusunda ö¤-
rencilere önerileriniz
var m›?
Öneriden öteye bilgisayar
okuryazar› olmadan bu
üniversiteden mezun ola-
na beddua ederim aç›kça-
s›. Çünkü her türlü bilgi-
sayar imkan›n›n ö¤renci-
ye verildi¤i baflka bir üni-
versite oldu¤unu sanm›-
yorum. Her taraf bilgisa-
yar dolu. Her tarafta en
yeni programlar var ve her
y›l bu programlar yenile-
niyor. Dolay›s›yla ö¤renci-
lerin her fleyi hocalardan
beklememesi laz›m. Ben
inan›yorum ki ö¤renciler
bilgisayar kullanmay› en
iyi bir baflka ö¤renciden
ö¤reniyor. Dolay›s›yla la-
boratuvarlarda birbirleri-
ne çok güzel ö¤retiyorlar.
Önümüze her gün yeni bir
yenilik geliyor teknoloji
anlam›nda. 
Önümüzdeki y›llarda Tür-
kiye’deki insanlar b›rak›n
ifl yaflam›n› otobüs bileti
almak için, sinema için bi-

le bilgisayar›
kullanacak-
lar. 
■ Anadolu
Üniversitesi
çal›flanlar›-
na ve ö¤re-
tim eleman-
lar›na ne
söylemek is-
terseniz? 
Ö n c e l i k l e
hepsine te-
flekkür ediyo-
rum. Ben her
zaman hep-
sinden sevgi
ve ilgi gör-

düm. Bu konuda biraz da
flansl›y›m herhalde. Belki
bu da karfl›l›kl›. Ben hep-
sine sevgi ve ilgi gösterdi-
¤im için olacak san›yo-
rum. Hiç kimse bana pek
zorluk ç›kartmad›. Herkes
yard›mc› olmaya çal›flt›.
Gördü¤üm kadar›yla her-
kes çal›flana yard›m edi-
yor. Biraz daha rahat ça-
l›fls›n diye. Dolay›s›yla bir
s›k›nt› yok. Ben çok mut-
luyum bu üniversitede ol-
maktan. 
Üniversite gerek insanlar›
itibariyle gerek çevresi,
altyap›s›, güzellikleri ola-
rak çok güzel bir yer. Ha-
yat›m›n en mutlu 30 sene-
sini geçirdim burada. Ta-
bii ki biz geldi¤imizde bu
kadar güzel de¤ildi üni-
versite. Her taraf tafl top-
rakt›. Sa¤olsun çeflitli ar-
kadafllar›m›z›n zaman içe-
risinde bahçe iflçisinden
rektörüne kadar herkesin
eme¤i var burada. Güzel
bir ortam sa¤lad›lar. Ö¤-
renciler de bundan mutlu
oluyorlar san›r›m. Herke-
se çok iyi bir hizmetler ve-
ren bir üniversite. ‹nflallah
daha ileride daha da iyi
olacak.
■ Emeklili¤i nas›l geçir-
meyi planl›yorsunuz ? 
Çal›flarak geçirmeyi plan-
l›yorum. Herhalde bu ce-
vab› ümit ediyordunuz.
Bir baflka üniversite çal›fl-
maya devam edece¤im.
Buradaki deneyimlerimi
oradaki kiflilere aktarma-
ya çal›flaca¤›m. 
Ben e¤itimin mum ›fl›¤›
gibi oldu¤unu düflünüyo-
rum. Bir mum yakars›n›z
her yeri ayd›nlat›rs›n›z
çok kifli istifade eder. Ta-
bii, ›fl›¤›n ulaflmad›¤› yere
mumu götürmeniz gereki-
yor. fiimdi yapt›¤›m ifl de
bu galiba.   

Mevlüt DEM‹RC‹O⁄LU

Emekliye ayr›laca¤›n› aç›klayan BAUM Müdürü Prof. Dr. Önder Özkazanç sorular›m›z› yan›tlad›.

1942 y›l›nda Bal›kesir'de do¤du. ‹lk ö¤renimini Trab-
zon'da, orta ö¤renimini Trabzon ve Ankara'da ta-
mamlad›.1966 y›l›nda, Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi ‹ktisat ve Maliye Bölümü'nden me-
zun oldu.

1975 y›l› sonunda, Eskiflehir ‹ktisadi ve Ticari ‹lim-
ler Akademisi, ‹ktisat Kürsüsü'nde Asistan olarak gö-
reve bafllayan Önder Özkazanç, Ekim 1984 de  ‹ktisat
Teorisi ve ‹ktisat Tarihi Ana Bilim Dal›nda doçent ün-
van› ald›. Önder Özkazanç, 1991 y›l›nda Aç›kö¤retim
Fakültesi ‹ktisat Bölümü'ne Profesör olarak atand›.

1994 y›l›nda yeni kurulan ‹ktisat Fakültesi ‹ktisat
Bölüm Baflkanl›¤›n›, ‹‹BF ‹ktisat Bölümü baflkanl›¤›-
n› bir süre yürüten Prof. Dr. Önder Özkazanç, halen
‹‹BF ‹ktisat Bölümü ö¤retim üyeli¤inin yan› s›ra Ana-
dolu Üniversitesi Bilgisayar Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi Müdürlü¤ünü de birlikte yürüttü. Prof. Dr.
Önder Özkazanç evli ve bir çocuk babas›.

Prof. Dr. Önder Özkazanç kimdir?
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E⁄‹T‹M Karikatürleri Mü-
zesi Tebrizli karikatüristleri
a¤›rl›yor. ‹ran’da Türklerin
en yo¤un yaflad›¤› yer olan
Tebriz’in Karikatürcüler
Derne¤i’nden gelen sanatç›-
lar›n ortak sergisi, 28 Hazi-
ran günü aç›ld›. Sergide 60
karikatür yer al›yor. 
Serginin aç›l›fl›na kat›lan
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sür-
meli, Tebrizli karikatürcüle-
ri a¤›rlamaktan mutluluk
duyduklar›n› söyledi. Sergi-
nin ayr› bir anlam› bulun-
du¤unu belirten Prof. Dr.
Sürmeli,  “Bu sergi Tebrizli
sanatç›lara yer vermek, on-
lar› Eskiflehirlilere tan›tmak
ve eserlerini göstermek ba-
k›m›ndan uluslararas› bir
nitelik tafl›yor. Bu sergilerin
en önemli özelli¤i kültürler
aras› yak›nlaflmay› sa¤la-
mas› ve kültürlerin birbirle-

rini tan›malar›n› sa¤lamas›-
d›r. Bu kapsamda oradan
gelen sanatç›lara teflekkür-

lerimi sunuyorum ve Eski-
flehirlilere bu sergiyi mutla-
ka görmelerini öneriyorum”

dedi. Sergide karikatürleri
yer alan sanatç›lar ad›na aç›-
l›fla Sadegh Bagheri, Amir
Vahedi ve Amin Dastbala
kat›ld›. 

Eskiflehir’de olmaktan bü-
yük mutluluk duyduklar›n›
belirten Bagheri flunlar›
söyledi:

“Burada olmaktan gurur du-
yuyoruz. Türkiye’de karika-
türleri takip ediyoruz. Sizin
karikatür konusunda çok es-
ki bir tarihiniz var; Turhan
Selçuk gibi Semih Balc›¤lu
gibi sanatç›lar›n›z var. Yine
onlar›n da hocas› olan Ce-
mal Nadir gibi bir sanatç›n›z
var. Bunlar Türkiye’nin en
usta, dünyan›n en kuvvetli
karikatürcülerinden.  Biz
‹ranl› oldu¤umuz için Türki-
ye’ye yak›n oldu¤umuz için
gurur duyuyoruz.” 

E¤itim Karikatürleri Müzesi’ndeki serginin aç›l›fl›na Sadegh
Bagheri, Amir Vahedi ve Amin Dastbala da kat›ld›.

MÜHEND‹SL‹K Mimar-
l›k Fakültesi’nin kalite ge-
lifltirme çal›flmalar› kapsa-
m›nda düzenledi¤i “SWOT
Analizi Ortak Ak›l Çal›flta-
y›” 29-30 Haziran günlerin-
de Kongre Merkezi’nde
gerçeklefltirildi

Çal›fltay›n aç›l›fl›nda ko-
nuflma yapan Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli, yap›lan
çal›flman›n sonucunun di-
¤er fakültelere de yans›ya-
ca¤›n› ve di¤er fakültelere
de model olaca¤›n› söyledi.
Mühendislik-Mimarl›k Fa-
kültesi Dekan› Prof. Dr.
Hasan Mandal da çal›flta-
y›n üniversitedeki di¤er fa-
kültelere ve di¤er üniversi-

telerdeki mühendislik mi-
marl›k fakültelerine de ör-
nek olaca¤›n› kaydetti. Mü-
hendislik-Mimarl›k Fakül-
tesi ö¤retim üyeleri, ö¤ren-
cileri ve mezunlar›na uy-

gulanan anket verileri de
göz önünde bulundurula-
rak uygulanan kalite gelifl-
tirme çal›flmas›, E¤itim-
Ö¤retim, Ulusal- Uluslara-
ras› ‹flbirlikleri, Araflt›rma

Yönetimi, Yönetim- ‹leti-
flim, Ö¤renci Destek Hiz-
metleri ve Bologna Süreci
bafll›klar› alt›nda toplanan
tak›mlar taraf›ndan yürü-
tülüyor. 

MMF SWOT analizi çalıştayı düzenledi
Ümran KELEfi

‹LET‹fi‹M Bilimleri Fa-
kültesi Ö¤r. Gör. Bar›fl
Günayd›n ile  Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Hu-
kuk Dan›flman› ve Ö¤r.
Gör. Av. Fikret ‹lkiz, 1.
Uluslararas› Biliflim Tek-
nolojilerinde Yasal, Gü-
venlik ve Gizlilik Konfe-
rans›’na kat›ld›. 
Günayd›n ve ‹lkiz, Al-
manya’n›n Hamburg
kentinde 30Nisan-3Ma-
y›s günlerinde düzenle-
nen konferansta “Türki-
ye’de ‹nternet Ortam›n-
da Yay›nc›l›k ve Yasal
Düzenlemeler” bafll›kl›
bir  bildiri sundular.
Günayd›n, internet or-
tam›nda yay›nc›l›k aç›-
s›ndan Türkiye’deki du-
rum konusunda “Yeni
yasal düzenleme ile in-
ternet ortam›ndaki ya-
y›nlar da art›k Türk Ce-
za Kanunu kapsam›na
girmektedir” dedi.
Türkiye’nin 33 ülkenin
imza att›¤› Avrupa Kon-
seyi Siber Suç Sözleflme-
si’ne taraf olmad›¤›n› ha-
t›rlatan Günayd›n, “Bu
sözleflmenin bir an önce
imzalanmas› Türkiye’de-
ki sorumlulu¤un belir-
lenmesi aç›s›ndan önem-
lidir” diye konufltu.

İnternet
suçları da
Ceza Kanunu
kapsamında

Koordinatörler 
son kez 
bir araya geldi

AÇIKÖ⁄RET‹M Fakül-
tesi ‹ngilizce Ö¤retmenli-
¤i Lisans Program› il ko-
ordinatörleri y›ll›k du-
rum de¤erlendirmesi
yapmak için Eskiflehir’de
bulufltu. 

30 Haziran günü gerçek-
lefltirilen toplant›, 2006-
2007 ö¤retim y›l›nda
‹ÖLP yüz yüze e¤itim uy-
gulamas›n›n sadece Eski-
flehir’de  verilecek olmas›
nedeniyle veda niteli¤i de
tafl›d›. 

Amac› ülkemizin ihtiyaç
duydu¤u ‹ngilizce ö¤ret-
menlerini, e¤itimin kali-
tesinden ödün vermeden
ve uygun maliyetlerle is-
tenilen say› ve nitelikte
yetifltirilmesine katk› sa¤-
lamak olan ‹ngilizce Ö¤-
retmenli¤i Lisans Progra-
m›, 28 fiubat 2000 tari-
hinde Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› ile Anadolu Üni-
versitesi aras›nda imzala-
nan protokol ile hayata
geçirilmiflti.

ANADOLU Üniversitesi’nin
çeflitli e¤itim birimlerinde
aç›lan yaz okulunda dersler
3 Temmuz günü bafllad›.
Toplam 9 birimde aç›lan
yaz okuluna yaklafl›k 4 bin
400 ö¤renci kay›t yapt›rd›.

SINAVLAR A⁄USTOS’TA

Yaz okulunda kay›t ifllemleri
28-30 Haziran günleri ara-
s›nda gerçekleflirken dersler,
19 A¤ustos’ta sona erecek.
Bu dönem aç›lan derslerin
s›navlar› da 21-26 A¤ustos
tarihleri aras›nda yap›lacak.
Mazeret s›navlar› ise 28
A¤ustos-1 Eylül günlerinde
gerçeklefltirilecek. Aç›kö¤re-
tim Fakültesi mazeret s›nav-
lar› da 02-03 Eylül günlerin-

de yap›lacak. Yaz Okulu So-
nu S›nav› ile Mazeret S›nav›
harf notlar›n›n teslimi için
son tarih  ise 6 Eylül olarak
belirlendi.

DÖNEM KAYBINA SON

Yaz okulu, ö¤rencilerin ön-
ceki dönemlerde al›p baflar›-
s›z olduklar› veya yeteri dü-
zeyde baflar› sa¤layamad›k-
lar› dersleri yeniden alarak
notlar›n› yükseltmelerini ve-
ya dönem kayb›n› önlemeyi
amaçl›yor. 

Yaz okulunun bir di¤er ama-
c› da baflar›l› ö¤rencilere da-
ha k›sa bir sürede mezun ola-
bilme f›rsat› sa¤lamak. Yaz
okulu ayn› zamanda güz ve
bahar dönemlerindeki y›¤›l-
malar› önlemeyi hedefliyor.

Yaz okulunda dersler başladı
Bahar dönemi sona erdi ve 4 binden fazla ö¤renci yaz okulu için s›n›flar› doldurdu

Cengiz TEPEBAfi

Tebrizli karikatüristler
Eskişehir’le buluştu

Toplam 9 birimde aç›lan yaz okulu, 3 Temmuz’da bafllad›.
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M‹LL‹ E¤itim Bakanl›¤› (MEB)
bu y›l  Ö¤renci Seçme S›nav›
(ÖSS)’de baflar›l› olan ve ilk
befl tercihi içinde ö¤retmen-
lik programlar›ndan birine
yerleflen ö¤rencilere burs ve-

recek.  Baz› alanlardaki
ö¤retmen ihtiyac›n›
karfl›lamak ve aday-

lar› ö¤retmenlik
programlar›na

teflvik etmek
amac›yla yap›-
lacak uygulama

için, MEB 1500 kiflilik burs kon-
tenjan› ay›rd›.
E¤itim Fakültesi E¤itim Bilimleri
Bölümü Baflkan› Prof. Dr. Gür-
han Can, Milli E¤itim Bakanl›-
¤›’n›n bafllatt›¤› bu uygulaman›n,
geçmiflte de var oldu¤unu belirte-
rek, önceden ilk 10 tercihi aras›n-
da ö¤retmenlik bölümlerini seçen
ö¤rencilere de burs verildi¤ini
söyledi. Prof. Dr. Can, Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›’n›n nitelikli ö¤ret-
men yetifltirmek amac›yla uygula-
may› zaman zaman hayata geçir-
di¤ini kaydetti. Ülkemizde daha
iyi niteliklere sahip ö¤retmen aç›-

¤› bulundu¤unu belirten Gürhan
Can, “Önceden ö¤retmenlik mes-
le¤ini seçenlerin akademik po-
tansiyeli daha az olurdu, ama gü-
nümüzde hem zaman zaman ve-
rilen maddi desteklerle ve hem de
üniversitelerin kendi çabalar›yla
bu mesle¤i seçenler akademik
aç›dan eskiye oranla daha üst dü-
zeyde” dedi. 
Günümüzde art›k birçok farkl›
bölümde de ö¤rencilere çeflitli
burslar sunuldu¤unu belirten
Can, böylece her program›n iste-
di¤i niteliklere sahip ö¤rencileri
çekebildi¤ini ifade etti. 

GSF Bölümü’nün düzenledi-
¤i ve “Kil+Atefl+Hareketlilik”
ad›n› tafl›yan yaz e¤itim
program› 4-9 Temmuz gün-
leri aras›nda yap›ld›. 

Üniversitelerin seramik e¤iti-
mi veren bölümleriyle iflbirli-
¤i içinde olmak ve seramik
e¤itimindeki yeni geliflmeleri
paylaflmak amac›yla düzen-
lenen programa yurt içi ve
yurt d›fl›ndan kursiyerler ka-
t›ld›. Kat›l›mc›lar›n, kendile-
rine önceden bildirilen “Ha-
reketlilik” temas› ile haz›rla-
d›klar› çal›flmalar program›n
ilk günü Kütüphane ve Do-
kümantasyon Merkezi’nde
sergilendi.

Program hakk›nda bilgi ve-
ren GSF Seramik Bölümü
Baflkan› Prof. Zehra Çobanl›;
“E¤itimin hareketlili¤i bizim
için çok önemli. Türkiye’de
seramik e¤itimi Anadolu

Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi d›fl›nda yeni aç›lan
bir çok yerde yap›l›yor. Ama
e¤itim ve ö¤retim üyesi ola-
naklar› düflünüldü¤ünde on-
lar›n birçok konuda yeterli
olmad›klar›n› düflünüyor-
dum. Bu aç›dan oradaki ar-
kadafllar›n hem paylafl›m,
hem de yeni bilgiler edinme-
si için böyle bir birlikteli¤e ve
paylafl›ma ihtiyaç vard›” de-

di. Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü’nün hem
e¤itsel hem de sosyal bir so-
rumlulu¤u oldu¤unu düflün-
dükleri için bir e¤itim prog-
ram› haz›rlad›klar›n› ifade
eden Çobanl›, seramik yaz
program› ile Türkiye’deki  en
güncel fakat bilinmeyen tek-
nikleri paylaflmay› amaçla-
d›klar›n› söyledi.

Programa ‹nönü Üniversite-

si’nden kat›lan Serdar Mutlu
ise,  “Yaz program›nda de¤i-
flik tekniklerle, de¤iflik insan-
larla karfl›laflma ve Türki-
ye’deki seramikçi arkadafllar-
la birlikteli¤i paylaflmak aç›-
s›ndan çok memnun kald›k.
Umut ediyorum ki, Anadolu
Üniversitesi’nin yapt›¤› bu et-
kinlik, di¤er üniversitelere de
örnek olur” dedi. Mutlu,
program›n oldukça verimli
geçti¤ini söyledi

AMER‹KAN Zeka Geri-
li¤i Birli¤i (AAMR)’nin
Kanada’n›n Montreal
kentinde düzenledi¤i
“Sosyal Kaynaflt›rma”
konulu toplant›ya kat›-
lan E¤itim Fakültesi
Özel E¤itim Bölümü
Baflkan› Prof. Dr. Süley-
man Eripek burada sun-
du¤u bildiride “Zekâ Ge-
rili¤i” kavram›n› ele ald›. 
Eripek, zeka gerili¤i kav-
ram›n›n, daha çok ortala-
ma bir insan›n zeka dü-
zeyinin alt›nda olan zeka
s›n›rl›l›¤›yla ifade edildi-
¤ini belirtti. Buna karfl›n,
zeka düzeyinin sadece bu
boyutuyla ele al›nmas›n›
do¤ru bulmad›¤›n› ifade
eden Eripek, kavram›n
ayr›ca davran›flsal boyu-
tuyla da ele al›nmas›n›n
gereklili¤ini vurgulad›. 
AAMR adl› kuruluflun da
zeka gerili¤ini sadece zi-
hinsel ifllevlerdeki gerilik-
le de¤il, uyumsal davra-
n›fllardaki s›n›rl›l›k, ye-
tersizlik denilen ikinci bir
ölçütle de tan›mlad›¤›n›
söyleyen Eripek, ülke-
mizde de AAMR’nin ta-
n›mlar›n›n kullan›ld›¤›n›
ve Milli E¤itim Bakanl›-
¤›’n›n da zeka gerili¤i
kavram›n› bu tan›mlarla
de¤erlendirdi¤ini belirtti.

ANADOLU Üniversitesi tara-
f›ndan yürütülen Patara Ti-
yatrosu kaz›s›n›n bu y›lki bö-
lümü 3 Temmuz’da bafllad›.
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü ö¤retim üyesi Yard.
Doç. Dr. Sabri Alanyal›’n›n
bilimsel baflkanl›¤›nda ger-
çeklefltirilen ve üniversitemi-
zin Bilimsel Araflt›rma Proje-
leri Komisyonu taraf›ndan
da desteklenen Patara Tiyat-
rosu Kaz›s› 4 Eylül’e kadar
devam edecek. 
Arkeoloji Bölümü ö¤rencile-
rinin de kat›ld›¤› kaz› 2003
y›l›ndan bu yana devam edi-
yor. Geçti¤imiz y›l tiyatro-
nun iç mekan›nda çal›fl›ld›¤›-
n› belirten Yard. Doç. Dr.
Alanyal›, 2006 y›l› kaz›lar›n-
da tiyatro binas›n›n mimari-
sini tan›maya yönelik çal›fl-

malara a¤›rl›k verilece¤ini
söyledi. Alanyal›, tiyatronun
sahne binas›n›n iç k›sm›nda
yer alan mimari bloklar›n
belgelenmesinin ard›ndan
vinç yard›m› ile kald›r›laca¤›-
n› belirtti. 
Çal›flmayla sahne binas›n›n
iç k›sm›na bakan yüzündeki
mimari oluflumu ortaya ç›-
karmay› amaçlad›klar›n›
kaydeden Alanyal›, “Likya
tafl iflçili¤inin en güzel örnek-
lerinden birisini sergileyen ti-
yatro di¤er Roma devri Ana-
dolu tiyatrolar›ndan kesin
olarak ayr›lmaktad›r. Kendi
dinami¤i içerisinde farkl›
oluflumlar› birlefltiren tiyatro
do¤u-bat› sentezinde yeni bir
oluflum olarak ortaya ç›ka-
cakt›r. Mimarisi ile Hellen
özelli¤i gösteren tiyatro, tap›-
nak oluflumu ile Roma etkile-
flimini yans›tmaktad›r”dedi.

Patara kazıları başladı

Üniversitemizin Patara Kaz›s› 2003 y›l›ndan beri devam 
ediyor. Bu y›lki kaz›lar 4 Eylül’e dek sürecek. 

‹smail ‹LKSELV‹

Öğretmenliği tercih edenlere burs 

Seramikçiler yaz programında buluştu
Gökhan KARA

Kat›l›mc›lar›n çal›flmalar›
program›n ilk günü sergilendi.

Kenan BUTAKIN

‹ZM‹R’DE düzenlenen
Türkiye ‹flitme Engelliler
Basketbol fiampiyona-
s›’nda Eskiflehir ‹flitme
Engeliler Tak›m› flampi-
yon oldu. Eskiflehir ekibi
flampiyonada birincilik
kürsüsüne ç›kmay› bafla-
r›rken, maç sonunda ya-
flananlar sahadaki müca-
deleye gölge düflürdü. 

Karfl›laflma sonunda Es-
kiflehir ‹flitme Engeliler
Tak›m› baz› rakip oyun-
cular›n sald›r›s›na u¤ra-
d›. Polis olaylar› yat›flt›r-
makta güçlük çekti. Fe-
derasyonun olaylara ka-
r›flanlara büyük cezalar
vermesi bekleniyor. 

Kupa 
sevinci 
gölgelendi

Eripek’den
Kanada’da
bildiri
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Yaz okulu bizim için üçüncü bir dönem gibi. Hiç-
bir yaz tatilinde eve gitmiyoruz. Buraya Suri-
ye'den geldik. Baflka bir ülkeden geldi¤imiz için
e¤itim sistemliri farkl›. Yaz okulu aradaki aç›¤›
kapatmam›z› sa¤l›yor. Ne kadar çok ders aç›l›rsa
bizim için o kadar iyi oluyor. Keflke bütünleme s›-
navlar› da olsayd›. Bu yo¤unlu¤a ra¤men üniver-
sitede olmak bizim için büyük bir flans.

Öğrencilere sorduk: 
Yaz Okulu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yaz okulu kurtar›c› olarak görülse de bazen pa-
rayla rezil olmaya dönüflüyor. Çünkü normal
dönem içi saat süresi kadar ders iflleniyor.
Dersler ayn› a¤›rl›kta oldu¤u için bazen umur-
samamazl›ktan dolay›  kal›nabiliyor. Yaz oku-
lu ders fiyatlar› daha uygun olabilirdi. Bizim gi-
bi uzak flehirlerde yaflayan ö¤rencilerin yaflad›-
¤› zorluklar daha da fazla oluyor. Bir de s›n›flar
gerçekten çok kalabal›k. 

Yaz okulunun uzun olmas›ndan flikayetçiyim.
Kay›tlar›n yap›lma flekli de ö¤rencileri çok zor-
luyor. Saatlerce banka s›ras› beklemek her ö¤-
rencinin kabusu. Kay›tlar›n internet arac›l›¤›y-
la yap›lmas›n›n iflleri kolaylaflt›raca¤›n› düflü-
nüyorum. Yaz okulunun kald›r›l›p bütünleme
s›nav› sisteminin getirilmesi daha do¤ru bir se-
çim olacakt›r. Çünkü yaz okulu ö¤rencileri ders
yo¤unluklar› yüzünden çok zorluyor.   

Yaz okuluna kalmak her na kadar az tatil yap-
mak anlam›na gelse de güz ve bahar dönemin-
de geçemedi¤imiz dersleri telafi etmek aç›s›n-
dan bir avantaj. Ö¤rencilerin sadece kald›kla-
r› dersleri almak için de¤il ortalamalar›n› da
yükseltmek için kullanabilecekleri bir f›rsat.
Anadolu Üniversitesi’nde yaz okuluna kalmak
di¤er üniversitelere nazaran daha keyifli. Fa-
kat harç ücretleri biraz daha uygun olabilir.

Bana kal›rsa yaz okulu ö¤renci için bir avantaj.
Herfleyden önce yaz okulu zorunlu de¤il ve kal-
mak istemeyen ö¤renciler yaz okuluna kalmaya-
bilir. Harçlar pahal› de¤il. Ama harçlar›n al›nma-
s› gerekiyor mu bunun düflünülmesi laz›m. E¤er
kayd›m›z› internet üzerinden yapt›rabilseydik
fazladan dört gün daha evimizde tatil yapma im-
kan› yakalayacakt›k. Bu durum  bütün yaz› Eski-
flehir'de geçirecekler için önemli. 

Bu sene yaz okulunda  Eczac›l›k Fakültesi ö¤-
rencilerinin korkulu rüyas› ve okul uzatan ders-
ler olarak an›lan Farmasotik Kimya derslerinin
aç›lmas› bizim için gerçekten çok büyük bir pi-
yango oldu. Ö¤renci say›s› az oldu¤u için kay›t
ifllemleri, fakültemizde çabuk ilerledi fakat
kampüs içindeki banka kuyru¤u çok uzun ol-
du¤undan, banka ücretini Bozüyük flubesinden
ödemek zorunda kald›m.

Fakültemizde özellikle kendi bölüm derslerim
yaz okulunda aç›lmad›. Bizde de ‹.‹.B.F’deki
gibi bütün derslerden yaz okulu aç›l›rsa çok
memnun olurum. En az›ndan bütünleme s›-
nav› sistemi getirilirse çok iyi olur. Baflka üni-
versitelerden ders almak zorunda kalmak ve
bunlarla u¤raflmak  bizi yoruyor. Umar›m bi-
zim üniversitemizde de bu konularla ilgili ko-
layl›klar getirilir.

Bana göre yaz okulu ö¤renciler için önemli bir
f›rsat. Ö¤rencilerin sene kayb› yaflamadan
okula devam etmesini sa¤l›yor. Fakat fakülte-
lerde aç›lan ders say›s› az ve bu derslerin üc-
retleri oldukça fazla. Ayr›ca ‹‹BF ö¤rencisinin
yaz okuluna gelerek üç y›lda mezun olabilme
flans› varken bu imkan›n bizim fakültemizde
olmamas› üzücü. Bu flans›n bütün ö¤rencilere
verilmesi gerekti¤ini düflünüyorum.

Yaz okulu ücretleri daha uygun olsa iyi olur-
du. Daha fazla ders aç›lmas›n› istiyoruz. Bu
okulu uzatmamam›z için önemli. Ama tüm
bunlar›n yerine bütünleme s›nav› olsa çok da-
ha iyi olurdu. Böylelikle yaz tatilini daha fark-
l› de¤erlendirme f›rsat›n› yakalayabilirdik. Her
fleye ra¤men üniversitemiz yaz okulunda da
di¤er üniversitelere göre çok daha iyi imkanlar
sa¤l›yor bizler için. 

Bölümümüzde yaz okulunda çok az ders aç›l›-
yor. Yaz okulunda ders aç›lmad›¤› gibi tek ders
s›nav› gibi bir çok ö¤renciye ders geçmede ko-
layl›k sa¤layacak hiç bir s›nav yap›lm›yor.
Özellikle ECTS kredi sistemine geçildikten son-
ra iyice ma¤dur olduk. Di¤er üniversitelerin
kredisi bizimkilerle tutmuyor. S›n›f geçmenin
daha kolaylaflmas› için bir veya iki tane daha
s›nav flans›m›z›n olmas› iyi olurdu.

Bir dersin aç›lmas› için 20 kiflilik kontenjan ge-
rekiyor. Yaz okulu için bu say› çok fazla. Devam
zorunlulu¤unun olmas› da zorlay›c›. Ayr›ca bir
buçuk ayl›k süre zarf›nda E¤itim Fakültesi için
iki vize bir final olmas› çok yorucu. E¤itim Fa-
kültesi’nde çok az ders aç›l›yor. Öte yandan fi-
yatlar di¤er üniversitelere göre daha uygun. Son
olarak yaz okulunda daha çok ders aç›lmas›n›
istiyorum. 

Evren fiENGÜLEN / MMF

Yaz okulu ö¤rencilere, güz ve bahar döneminde
zorlan›p geçemedikleri dersleri tekrar almalar›
veya okulu 3 sene gibi k›sa bir sürede bitirmele-
ri imkan›n› veriyor. Fakat  fakültemizde ö¤ren-
cilerin genel olarak zorlan›p geçemedi¤i dersler
ma  lesef aç›lm›yor.  Ayr›ca harç ücretlerinin bi-
raz pahal› olmas› ö¤renci bütçesini zorluyor.
Yaz okulunun dersler aç›s›ndan biraz daha ge-
niflletilmesini istiyorum.

Mehmet VARLIK / Eczac›l›k Fakültesi

Müge YILMAZ / E¤itim Fakültesi

Hülya BÖLEK / MMF

Cihan YEN‹LMEZ / SHYO

Ezgi AKTAfi / Hukuk Fakültesi

Hale ‹LEN / ‹BF

Murat  ABDURRAHMAN / Eczac›l›k Fak. Arzu ÜZÜM / Fen Fakültesi 

Aydo¤an ARSLAN / Fen Fakültesi

Belgin ÖZDEM‹R/ Edebiyat Fakültesi 

Mehmet DALYANO⁄LU / ‹‹BF


