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Bu
hafta

neler
var?

➤ DUYURU

Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi yaz sezonu uygulamas›na geçti. 30 Haziran-1 Eylül günleri aras›nda
hafta içi 08:30-18:00 saatleri
aras›nda hizmet verecek. Kütüphane, cumartesi ve pazar
günleri kapal› olacak.

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

ﬁeyda DALGIÇ
ANADOLU Üniversitesi, uluslararas› iliﬂkilerde önemli bir
ad›m daha atarak Comenius
Okul E¤itimi Program›’n›n çal›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 Bakanl›¤›na ba¤l› okullar›n ger-

çekleﬂtirdi¤i proje ve çal›ﬂmalar› kapsarken, Comenius 2 ve
Comenius 3 üniversite düzeyinde ve e¤itim fakültesi merkezli projeleri ve çal›ﬂmalar›
kaps›yor. Program, ülkeler ve
okullar aras›ndaki iﬂbirli¤ini
özendirmeyi, okul e¤itimi alan›nda do¤rudan görev alan
personelin mesleki e¤itimine

San Diego’lu konuklar Anadolu Üniversitesi’nden memnun ayr›ld›

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

17 Temmuz Pazartesi

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

19 Temmuz Çarﬂamba

➤

KAMPANYA
Kan Ba¤›ﬂ› Etkinli¤i
Yer: Migros yan› otopark
■ Kan ba¤›ﬂ› kampanyas› 20

Temmuz’da da devam edecek.

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer

‘Burada olmak Türkiye hakkında
kitaplar okumaktan daha güzel’
GÜZEL Sanatlar Fakültesi’nde atölye çal›ﬂmalar›na
kat›lan Amerikal› konuklar, Türkiye’ye hayran kald›klar›n› söylediler. Türkiye’nin do¤u ve bat› aras›n-

da eﬂsiz bir köprü oldu¤unu belirten Grup Baﬂkan›
Prof. Mark Siprut, “San
Diego ve Anadolu Üniversiteleri aras›ndaki iﬂbirli¤i, kültürlerin birbirlerini

anlamas›na arac›l›k ediyor” dedi. Geziye kat›lan
ö¤renciler de Türkiye’ye ve
Anadolu Üniversitesi’ne
gelmekten çok mutlu olduklar›n› belirttiler. ➤ 4

Üniversitemiz
tarihimize ışık
tutma yolunda
PATARA Antik Tiyatrosu Kaz›s›’n›n bu y›lki bölümü baﬂlad›. Edebiyat Fakültesi ö¤retim
üyesi Yard. Doç. Dr. Sabri
Alanyal›’n›n baﬂkanl›¤›nda yürütülen kaz›, 4 Eylül’e kadar sürecek. Kaz›ya, Bilimsel Araﬂt›rma Projeleri Komisyonu da
➤7
destek veriyor.
Öğr. Gör. Barış GÜNAYDIN
“İnternet suçları da Ceza
Kanunu kapsamında”

➤6

katk› sa¤lamay›, okul e¤itiminde kalitenin art›r›lmas›n›
ve dil ö¤renimiyle kültürler
aras› diyalo¤un geliﬂtirilmesini amaçl›yor. Comenius Program›’n›n Anadolu Üniversitesi
Koordinatörlü¤ü’nü E¤itim
Fakültesi ö¤retim üyesi Yard.
Doç. Dr. K›ymet Selvi yürütüDevam› 2. Sayfada
yor.

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¤retim üyesi Yakut, “ﬁeyhülislaml›k-Yenileﬂme Döneminde
Devlet ve Din” adl› çal›ﬂmas›yla Sosyal Bilim Araﬂt›rmalar›
Dal›’nda Yunus Nadi Ödülü’nü kazand›. Yakut, ödülün
14 y›l süren çal›ﬂmas› için paha biçilemez bir hediye oldu¤unu söyledi.

➤ HABERİ 3’TE

GSF öğrencileri
ödülleri topladı
GRAF‹K Bölümü ö¤rencileri, Marka Koruma Kurulu taraf›ndan düzenlenen afiﬂ yar›ﬂmas›nda ödüllere adeta
“ambargo” koydu. Ö¤rencilerimiz, ilk üç s›ra ile mansiyon
ödülünün sahibi oldu.

➤ HABERİ 3’TE

Öğretmenliği
seçenlere burs

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

ÖĞRENCİLERE SORDUK:
Yaz Okulu hakkında ne
düşünüyorsunuz?

➤8

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

➤ HABERİ 7’DE

Prof. Dr. ÖZKAZANÇ
“Geliştirdiğimiz sistemler
hiç bir üniversitede yok”

➤5

Sayfa Editörü:
Araﬂ. Gör.
Ça¤daﬂ CEYHAN

Yard. Doç. Dr. K›ymet Selvi

2
Comenius
başlıyor

Baﬂtaraf› 1. Sayfada
Konuyla ilgili olarak
Yard. Doç. Dr. K›ymet
Selvi ﬂu bilgileri verdi:
“Comenius Koordinatörlü¤ü’nün baﬂl›ca görevi; Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Atila Barkana
ve Uluslararas› ‹liﬂkiler
Birimi ile eﬂgüdüm
içinde çal›ﬂarak, üniversitemiz içinde programlar›n tan›t›m›na yönelik
bilgilendirme toplant›lar› yapmak, proje haz›rlamak ve proje haz›rlamaya yönelik bilgi ve
teknik yard›m deste¤i
sa¤lamak, yurt d›ﬂ›ndan
gelecek ekiplerle birlikte çal›ﬂma yapmak ﬂeklinde s›ralanabilir.”

minik Üniversiteliler
yaﬂam

ÜN‹VERS‹TEM‹Z‹N özellikle geliﬂim ça¤›ndaki çocuklara yönelik olarak gerçekleﬂtirdi¤i yaz okulu kurslar› tüm
h›z›yla devam ediyor. 7-14
yaﬂ grubundaki çocuklar
için düzenlenen kurslarda
minikler, çeﬂitli spor branﬂlar›n›n yan› s›ra ‹ngilizce dil e¤itimi, 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 Temmuz’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 bilgisayar dersleri veriliyor. Dersler
her gün sabah 9:00’da baﬂl›yor ve

akﬂam 18:00’a dek aral›klarla devam ediyor. Etkinlikler üç ayr›
dönemde gerçekleﬂtiriliyor.
Açt›¤› bu programla E¤itim Fakültesi, kendisini ve baﬂkalar›n›
daha iyi tan›yan, kendisine güven
duyan, yarat›c› güçlerini ortaya
koyabilen, dayan›ﬂma ve hoﬂgörü
gösteren ayn› zamanda anadilinde ve yabanc› dilde kendini ifade
edebilen uyumlu bireyler yetiﬂtirmeyi amaçl›yor.

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

Trakya, Mu¤la Zeybek, Trabzon ve Bolu yörelerinin oyunlar› ile K›skanç adl›
oyunu sergileyecek. Festivale Güney Afrika, Yeni Zelanda, Malezya, Ukranya, Macaristan, Rusya, Belçika
ve Guatemala’dan gelen halk
danslar› ekipleri de kat›lacak. Halk danslar› toplulu¤umuz festival boyunca her
gün seyirci karﬂ›s›na ç›kacak.

Uluslararas› ‹liﬂkiler Birimi’nin internet sayfas›
içinde Comenius’un tan›t›m› için haz›rl›klar›n
devam etti¤ini belirten
Selvi, Temmuz ay›ndan
itibaren ilgili sayfadan
program ile ilgili ayr›nt›l› bilgi al›nabilece¤ini
söyledi. Selvi, ayr›ca
oluﬂturulan takvim kapsam›nda üniversitedeki
bilgilendirme toplant›lar›na da devam edilece¤ini bildirdi.

Halk Danslar›
Toplulu¤u,
üniversitemizi bu
kez Belçika’da
temsil edecek.

Mezuniyet
heyecanı

Anadolu Haber

REKTÖR Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, üniversitemizin 2005-2006 Mezuniyet Töreni’nin baﬂar›l› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilmesinden dolay› üniversitemiz çal›ﬂanlar›na bir teﬂekkür kokteyli düzenle-

di. Sosyal Bilimler Enstitüsü Memur lokali bahçesinde 5 Temmuz günü düzenlenen kokteyle Anadolu Üniversitesi’nin çeﬂitli birimlerinde görev alan
250’ye yak›n çal›ﬂan kat›ld›.
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“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 Yönetimi Konferans›’nda sundu¤u bildiride yer ald›.
Yard. Doç. Dr. Tufan, bu
y›l üçüncüsü gerçekleﬂtirilen konferansta, "Sigorta Sat›n Alma Davran›ﬂ›nda Geliﬂmekte Olan
‹ki Ülke Aras›nda Fark
Var m›d›r? Romanya ve
Türkiye’den Kan›t” baﬂl›kl› bir bildiri sundu.
Tufan bildirisinde sigorta sektöründe, risk koﬂullar›nda, risk alma davran›ﬂ›n› araﬂt›ran yazarlar›n, Romen ve Türk sigorta müﬂterilerine uygulad›klar› anketin sonuçlar›na yer verdi.

Tufan, Romenler’in otomobil, yaﬂam ve emeklilik sigortalar›ndan yararland›¤›n›, Türkler’in ise
daha çok kendi yaﬂamlar›n› ve aile bireylerinin
yaﬂamlar›n› korumaya
yönelik hayat sigortas›,
taﬂ›t ve iﬂ sigortas› yapt›rd›¤›na iﬂaret etti.

Son 200 yılın
en önemli
buluşu nedir?

Yunus Nadi ödülünü
Anadolu’ya getirdi
Berk ÜTKÜ
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 Döneminde 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 Haziran akﬂam› ‹stanbul ‹brahim Paﬂa Saray›’nda düzenlenen törenle ald›.
Kitab›n üzerinde 14 y›ld›r çal›ﬂt›¤›n› belirten Yard. Doç. Dr. Yakut ald›¤› ödülün, ileride yapaca¤› çal›ﬂmalar› teﬂvik edici, bugü-

ne kadar yapt›¤› çal›ﬂmalar içinse paha
biçilemez bir hediye oldu¤unu söyledi.
Yakut, kitab›nda Osmanl› Devletindeki din-devlet iliﬂkilerini incelemeye çal›ﬂt›¤›n› belirterek, günümüz Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n kökenini ﬂeyhülislaml›¤›n oluﬂturdu¤unu ve bu
ba¤lamda kitab›n günümüze ›ﬂ›k tutan bir
çal›ﬂma oldu¤unu söyledi.
Yakut, ﬂu anda biri yurtd›ﬂ›yla ba¤lant›l› olmak üzere
üç büyük çal›ﬂma üzerinde
yo¤unlaﬂt›¤›n› ifade ederek, ald›¤› ödülünün kendisini gururland›rd›¤›n› ve daha çok çal›ﬂmaya teﬂvik
etti¤ini belirtti.

Gökhan KARA
SAHTE, taklit ve kaçak
ürünlerle mücadele etmek
için kurulan Marka Koruma Kurulu’nun üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine yönelik düzenledi¤i afiﬂ yar›ﬂmas›nda üniversitemiz ö¤rencileri dört
ödül birden kazand›. Sahte, taklit ve kaçak ürünlerle
mücadele temas›n›n ele
al›nd›¤› yar›ﬂmaya 63 çal›ﬂma kat›ld›.
Türkiye’de ve dünyada giderek artan sahtecilik sorununa kamuoyunun dikkatini çekmek için düzenlenen
yar›ﬂmada ilk üç s›ray› ve
mansiyon ödüllerini üni-

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

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

Grafik Tasar›m Bölümünden Nagihan Tekin birinci;
Ebuseleme Gülen ikinci,

Emre Ç›ld›r üçüncü oldu.
Mansiyon ödülünü ise Talha Mesud Uzan kazand›.

Kimya Bölümü’nden
gıda güvenliği programı

Atila Özer’e Ürgüp’ten ödül
ÜRGÜP Belediyesi taraf›ndan 6’nc› kez düzenlenen “Kapadokya Ürgüp
Karikatür Yar›ﬂmas›”nda
birincili¤i Aç›kö¤retim Fakültesi 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› Ercan Akyol, Muhittin Köro¤lu, Bülent Okutan ve
Aziz Yavuzdo¤an’dan oluﬂan Seçici Kurul, birincili¤e Özer’i lay›k gördü. Yar›ﬂman›n ödül töreni 13
A¤ustos günü Ürgüp’te
sergi aç›l›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilecek.

ÜN‹VERS‹TEM‹Z Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve
Kimyagerler Derne¤i taraf›ndan HACCP/ISO 22000 G›da
Güvenli¤i Yönetim Sistemleri Sertifika Program› düzenlendi. 19-22 Haziran günlerinde Kongre Merkezi’nde
gerçekleﬂen seminere kat›lan
Kimya Bölümü’nün 37 ö¤rencisi, program sonunda
sertifika almaya hak kazand›.
Kimyagerler Derne¤i Baﬂkan› Prof. Dr. Çetin Güler ile
K›rmac› Dan›ﬂmanl›k ﬂirketinden Halil ‹. K›rmac› taraf›ndan yürütülen programda
ö¤rencilere, g›dalarla taﬂ›nan
hastal›klar›n önlenmesinde
en etkili yöntemlerden biri
olarak bilinen HACCP standard›n›n ne oldu¤u, tarihi,

Türkiye’deki durumu, temel
prensipleri ve avantajlar›
hakk›nda bilgiler verildi. G›da güvenli¤i konusunda dünyadaki uygulamalar›n örneklerle anlat›ld›¤› programda
ayr›ca kimyagerlik mesle¤inin dünü, bugünü ve yar›n›
da tart›ﬂ›ld›.
Prof. Dr. Çetin Güler sertifika
program›nda, kimyagerlik ve
kimya mühendisli¤i gibi kavramlar›n neler oldu¤u, meslek hayat›nda nas›l tan›mlanmas› gerekti¤i ve kimyagerleri gelecekte neler bekledi¤i gibi konularda kat›l›mc›lara
aç›klamalar yapt›. Dört gün
süren program›n sonunda
düzenlenen sertifika törenine
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli de kat›ld›.

Anadolu Haber

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

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

Grafik öğrencileri ödülleri topladı

YABANCI Diller Yüksekokulu taraf›ndan düzenlenen “Sizce son 200 y›l›n
en önemli buluﬂu nedir”
konulu kompozisyon yar›ﬂmas›nda birincili¤i Baha ﬁimﬂek, ikincili¤i Mehmet Emin Y›ld›z ve üçüncülü¤ü Ahmet Uzuner
elde etti.
Yar›ﬂmaya kat›lan kompozisyonlar 4 kiﬂilik jüri
taraf›ndan içerik, organizasyon, ba¤laç kullan›m›,
dilbigisi, cümle yap›s› gibi noktalara dikkat edilerek de¤erlendirildi.
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Anket sonuçlar›na göre,
Türkler Romenlere göre
daha kaderci bir tutum
gösteriyor ve Romenler
Türkler’e oranla sigorta
çeﬂitlerinden daha fazla
yararlan›yor.

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

Sayfa Editörü:
Uzm.
Ufuk TOZEL‹K

Türkler daha
kaderci
davranıyor

4 Kraliçenin
derneğinde
konferans
veren ilk
Türk oldu
Sayfa Editörü:
Uzm.
Ufuk TOZEL‹K

Helios Tap›na¤›,
Arykanda kentinde bulunuyor.

EDEB‹YAT Fakültesi Arkeoloji Bölümü ö¤retim üyesi
Yard. Doç. Dr. A. Tolga Tek,
‹ngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in baﬂkanl›¤›n› yapt›¤›
Royal Numismatic Society’de (Kraliyet Sikkebilim
Derne¤i) konferans veren ilk
Türk oldu.
ARYKANDA S‹KKELER‹

haber

Tek’in konferans›, dünyan›n
en sayg›n müzelerinden British Museum’da, 16 May›s
Sal› günü gerçekleﬂti. Konferansta Tek, “Arykanda Darphanesi’nin Sikkeleri” hakk›nda bilgiler verdi.
Dünyan›n ilk numizmatik
(sikkebilimi) derne¤i olma
özelli¤i taﬂ›yan, ‹ngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› Royal Numismatic Society, 1836’da kuruldu. Yard. Doç. Dr. Ahmet
Tolga Tek ise dernekte konferans veren ilk Türk oldu.
Tek’in konferans›, derne¤in

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› yollarda 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 ‹mparatorluk 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.

kuruluﬂundan bu yana düzenli olarak ç›kard›¤› “The
Numismatic Chronicle” adl›
derginin yeni say›s›nda sikkelerin foto¤raflar› ile birlikte
yay›nlanacak.
Öte yandan Yard. Doç. Dr.
Tolga Tek, ‹ngiltere’deki çal›ﬂmalar› s›ras›nda, 12-22

May›s günleri aras›nda, British Museum taraf›ndan davet edilerek burada saklanmakta 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. British Museum, Türkiye’nin kaç›r›lan eserleri geri almak
için davalar açmas› ve baﬂar›l› olmas› üzerine, art›k kökeni kuﬂkulu eserler sat›n almamaktad›r. Burada benim
araﬂt›rmam, müzenin arﬂivinde bulunan ve dünyan›n
her taraf›ndan gelmekte olan
müzayede kataloglar› üzerine oldu. Böylece örne¤in son
y›llarda Arykanda’dan yeni
kaç›r›lan baz› tarihi eserleri
saptad›m. Bunlar›n da peﬂine düﬂerek geri getirilmelerini sa¤lamaya çal›ﬂaca¤›z. British Museum’un müdürü ile
iki saatlik bir görüﬂme yapt›k.
Kendilerine özellikle 19. yüzy›lda Bodrum’dan Mausoleion, Ephesos’dan götürülen
Artemis Tap›na¤› parçalar›,
Antalya, Ksanthos’dan al›nan
çeﬂitli eserlerin takipçisi oldu¤umuzu ve bunlar›n Türkiye’ye iade edilmesi gerekti¤ini belirttim.”

‘Türkiye kültürler arasında bir köprü’

Anadolu Haber

Mahmut ÇINAR
GEÇT‹⁄‹M‹Z günlerde üniversitemize konuk olan San
Diego Üniversitesi ö¤retim
eleman› ve ö¤rencileri, üniversitemizden memnun ayr›ld›. Grup üyeleri, ziyaretin
çok verimli geçti¤ini ve farkl›
bir deneyim yaﬂad›klar›n›
söylediler.
DERS ‹Ç‹N GELD‹LER
“Türkiyenin Sanat ve Kültürü” adl› üç kredilik ders çerçevesinde Prof. Mark Siprut
baﬂkanl›¤›nda üniversitemize 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 ﬂans› elde eden konuklar Eskiﬂehir d›ﬂ›nda, ‹stanbul, Bursa,
Ankara, Safranbolu ve çömlekleriyle ünlü Sorkun köyünü ziyaret ettiler.
Grup Baﬂkan› Prof. Mark
Siprut, Anadolu Üniversitesi

ile San Diego Üniversitesi
aras›ndaki iﬂbirli¤inin kültürlerin birbirlerini anlamas›na arac›l›k etti¤ini söyledi.
Prof. Siprut, Türkiye’yi do¤u
ile bat› kültürleri aras›nda eﬂsiz bir köprü olarak gördüklerini belirtti.
Türkiye’ye ve Anadolu Üniversitesi’ne yeniden gelmeyi
umduklar›n› ifade eden Prof.
Siprut, “Bu tür bir organizasyonu s›n›fta yap›lan derslerden çok daha de¤erli buluyorum. Çünkü, konuya ilk elden 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, Robert Harris ise Türkiye’de
karﬂ›laﬂt›klar› misafirperverlikten ve kendilerine gösterilen ilgiden çok etkilendi¤ini
söyledi. Harris ayr›ca, Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde yap›lan çal›ﬂmalar›n kendisine
çok ﬂey katt›¤›na inand›¤›n›

Prof. Mark Siprut

belirtti. Haris, “Türkiye’yi daha önce kulaktan dolma bilgilerle tan›yordum. ﬁimdi ise
yak›ndan tan›ma olana¤›
buldum” diye konuﬂtu.
San Diego Üniversitesi Sanat
Tarihi ö¤rencisi Lauren Heiffer ise Anadolu Üniversitesi’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 dinsel 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 söyledi¤i gibi burada olmak
Türkiye’yle ilgili kitaplar
okuyup konferanslar dinlemekten çok daha faydal›.”
GELECEK YIL ABD’DE
Ev sahibi fakülte ad›na görüﬂlerine baﬂvurdu¤umuz
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü Baﬂkan›
Prof. Tevfik Fikret Uçar da
bu ziyaretin ilk kez gerçekleﬂtirildi¤ini ve bu nedenle
büyük önem verdiklerini
söyledi. Prof. Uçar, ders
kapsam›nda gelecek y›l ise
Anadolu Üniversitesi ö¤rencilerinin San Diego Üniversitesi’ne konuk olacaklar›n› belirtti.

Öğretim
üyelerinin
davranışları
önemli
E⁄‹T‹M Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Esmahan A¤ao¤lu ve Araﬂt›rma Görevlisi Müyesser
Ceylan, ö¤retim üyelerinin s›n›fta ö¤retmen
adaylar›n›n ö¤retim etkinliklerine 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 Enstitüsü’nde derse giren ö¤retim üyelerinin görüﬂlerini bir anket arac›l›¤›yla
toplayarak anabilim dallar›na göre düzenlediler.
Anket sonuçlar›na göre
kat›l›mc› ö¤retim üyelerinin yüzde 65.45’i ö¤rencileri 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› etkiledi¤i için, ö¤retim üyelerinin davran›ﬂlar›n›n
çok önemli oldu¤una
dikkat çeken A¤ao¤lu ve
Ceylan, ö¤retmen adaylar›n›n, ö¤retim etkinliklerine kat›labilmesi durumunda, meslek yaﬂamlar› boyunca demokratik
bir yaﬂam tarz›na sahip
olabileceklerini ifade etti.
Araﬂt›rman›n sonuçlar›
Finlandiya’da düzenlenen “Ö¤retmen E¤itimi
ve Ö¤retimi” konulu toplant›da sunuldu.

Down
sendromlu
çocukların
eğitimi
ENGELL‹LER Araﬂt›rma Enstitüsü ö¤retim
üyesi Yard. Doç. Dr. Sema Batu, geliﬂim yetersizli¤i bulunan çocuklara
uygulanan ö¤retim faaliyetlerinde zaman›n çok
de¤erli oldu¤unu söyledi.
Uygulamal›
Davran›ﬂ
Analizi Birli¤i (ABA)’nin
ABD’nin Atlanta kentinde düzenledi¤i 32’nci y›ll›k kongresine kat›lan Batu burada bir bildiri sundu. Batu, "Down Sendromlu Çocuklara Do¤rudan Ö¤retimle Sebze
‹simlerinin Küçük Grup
‹çinde Ö¤retimi" baﬂl›kl›
bildirisinde bu konuda
yapt›¤› çal›ﬂmaya iliﬂkin
bilgilere yer verdi.

Ahmet CEMAL
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Okuma
Köşesi
“ÖYLE B‹R H‹KAYE”...

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

hikâye edebiyat›n›n en büT ürk
yük adlar›ndan Sait Faik Aba-

Mevlüt DEM‹RC‹O⁄LU

s›yan›k’›n tüm eserlerini yay›nlamakta 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 Hikâye” 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.Yaklaﬂ›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.

Çok usta bir hikâyecinin geliﬂim
sürecini ad›m ad›m yaﬂamak isteyenler için “Öyle Bir Hikâye”, bulunmaz bir eser.

■ Bugün gelinen nokta-

■ ‹ﬂ yaﬂam›nda bilgisa-

y› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
BAUM gerçekten sadece
araﬂt›rma de¤il, iyi bir uygulama merkezi. ﬁu anda
geçerli olan en üst teknolojiyi kullan›yoruz. Hem
donan›m, hem yaz›l›m
olarak hem de bilgi seviyesi olarak. Geliﬂtirdi¤imiz
sistemler hiçbir üniversitede yok. Ben üniversitemizin bu konuda en iyi oldu¤unu düﬂünüyorum.
Gerçekten çok baﬂar›l› oldu¤unu düﬂünüyorum.
■ Bundan sonra bu alanda nelerin yap›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyorsunuz?
Teknolojik bir birimin
durmas› diye bir ﬂey sözkonusu olamaz. ﬁu anda
bilgi iﬂlem merkezi konumunu de¤iﬂtiriyor. Eskiden her ﬂeyi yapan bir
merkezdi buras›. ﬁimdi
yavaﬂ yavaﬂ her ﬂeyi kullan›c›lara b›rak›yoruz. Sadece kullan›c›lar›n hayat›n› kolaylaﬂt›ran bir merkez olmaya çal›ﬂ›yoruz.

yar
okuryazarl›¤›n›n
önemi konusunda ö¤rencilere önerileriniz
var m›?
Öneriden öteye bilgisayar
okuryazar› olmadan bu
üniversiteden mezun olana beddua ederim aç›kças›. Çünkü her türlü bilgisayar imkan›n›n ö¤renciye verildi¤i baﬂka bir üniversite oldu¤unu sanm›yorum. Her taraf bilgisayar dolu. Her tarafta en
yeni programlar var ve her
y›l bu programlar yenileniyor. Dolay›s›yla ö¤rencilerin 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 laboratuvarlarda birbirlerine çok güzel ö¤retiyorlar.
Önümüze her gün yeni bir
yenilik geliyor teknoloji
anlam›nda.
Önümüzdeki y›llarda Türkiye’deki insanlar b›rak›n
iﬂ yaﬂam›n› otobüs bileti
almak için, sinema için bi-

Prof. Dr. Önder Özkazanç kimdir?
1942 y›l›nda Bal›kesir'de do¤du. ‹lk ö¤renimini Trabzon'da, orta ö¤renimini Trabzon ve Ankara'da tamamlad›.1966 y›l›nda, Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi ‹ktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu.
1975 y›l› sonunda, Eskiﬂehir ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi, ‹ktisat Kürsüsü'nde Asistan olarak göreve baﬂlayan Önder Özkazanç, Ekim 1984 de ‹ktisat
Teorisi ve ‹ktisat Tarihi Ana Bilim Dal›nda doçent ünvan› 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 Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araﬂt›rma ve Uygulama
Merkezi Müdürlü¤ünü de birlikte yürüttü. Prof. Dr.
Önder Özkazanç evli ve bir çocuk babas›.

Anadolu Haber

Olabilmiﬂtir diye özellikle vurgulad›m, çünkü günlük olan›, s›radan
olan›, görünüﬂte kayda de¤er hiçbir özellik taﬂ›mayan› insano¤lunun trajik konumunun kayna¤›na
dönüﬂtürerek yazabilmek, yazarl›k
sanat›n›n da ta kendisidir.Sait Faik’in hikâyelerindeki anlat›m dilinde ve biçiminde okur, hiçbir bilmece ile karﬂ›laﬂmaz. Baﬂka deyiﬂle 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 gösterebilmiﬂ bir yazar›m›zd›r.

ve Uygulama Merkezi
nas›l kuruldu ve bugünlere 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 kuruldu. Bilgisayar Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi
oluﬂu da benim müdürlü¤üm zaman›nda gerçekleﬂti. 1982 y›l›nda esas
Aç›kö¤retim baﬂlad›¤› zaman, o dönemdeki Rektörümüz Prof. Dr. Y›lmaz
Büyükerﬂen, 4 kiﬂilik bir
gruba Aç›kö¤retim’in hizmetlerini karﬂ›layabilecek
güçte bilgisayar temin etmek için görev verdi. Bu
komisyon üyelerinden birisi de bendim. Prof. Dr.
‹mdat Kara döneminde
ben yard›mc› doçent olarak görev yap›yordum. Ali
Güneﬂ, bir de Ali Fuat Yücel’den oluﬂan dört kiﬂilik
bir komisyon kurulmuﬂtu.
Bu komisyonda karar verdik ve bir bilgisayar ald›k.
Sonra arkadaﬂlar seçimle
beni bilgi iﬂlem merkezini
yönetmeye memur ettiler.
Sa¤olsun, o zamanki rektörümüz de beni bu merkeze atad›. Tabii o zamanlar, üniversitenin bilgi iﬂlem merkezi, ufak tefek
personel kay›tlar› tutan
bir merkezdi. Bugün üniversitenin her ﬂeyinin bilgisini tutan, dünyayla irtibat›n› sa¤layan bir merkez haline geldi. Tabii bu
geliﬂme aras›nda ilk olarak uluslararas› iletiﬂimi
sa¤layan network sistemine ilk kat›lan üç üniversiteden birisiyiz. Ege Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve ‹stanbul’da Y›ld›z
Teknik Üniversitesi bu sisteme 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 insanlarla u¤raﬂmak. Tabii
burada bir komünikasyon
problemi olabilir. Biz
mümkün oldu¤unca tatl›
dil ve güler yüzle çözmeye
çal›ﬂt›k ﬂimdiye kadar.

röportaj

Sait Faik’in yazarl›¤›, her büyük
yazarda rastlad›¤›m›z gibi, yaln›zca Türk hikâye edebiyat›n› yönlendirmekle ve modern bir yörüngeye
oturtmakla kalmam›ﬂ, fakat Türkçe’nin genelinde ola¤anüstü bir
anlat›m zenginli¤inin ve dil ustal›¤›n›n çok de¤erli öncülü¤ünü yapm›ﬂt›r. Bir baﬂka yönüyle ise Sait
Faik, yazarlar› gerçek anlamda
büyük k›lan›n “büyük” konular
de¤il, ama günlük yaﬂamdan al›nma, ço¤umuzun hiç dikkatini çekmeyen, yan›ndan geçip veya yaﬂay›p gidiverdi¤imiz ufac›k ayr›nt›lar›n iﬂlenme biçimi oldu¤unu edebiyat›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›kla söyleyebiliriz. Çünkü günlük yaﬂam kavgas› içersindeki “sokaktaki adam”›n romanlar›n› yazan Orhan Kemal gibi, Sait Faik de görünüﬂte çok s›radan diye nitelendirilebilecek yaﬂant›lar›n içinde bocalay›p duran, yine görünüﬂte, yaﬂam› “kayda de¤er” hiçbir özellik taﬂ›mayan, “bildik” duygular ve iliﬂkiler içersinde ömür tüketen insan›n hikâyelerinin yazar› olmuﬂtur.
Daha do¤rusu, olabilmiﬂtir.

■ Bilgisayar Araﬂt›rma

le bilgisayar›
kullanacaklar.
■ Anadolu
Üniversitesi
çal›ﬂanlar›na ve ö¤retim elemanlar›na
ne
söylemek isterseniz?
Öncelikle
hepsine teﬂekkür ediyorum. Ben her
zaman hepsinden sevgi
ve ilgi gördüm. Bu konuda biraz da
ﬂansl›y›m herhalde. Belki
bu da karﬂ›l›kl›. Ben hepsine sevgi ve ilgi gösterdi¤im için olacak san›yorum. Hiç kimse bana pek
zorluk ç›kartmad›. Herkes
yard›mc› olmaya çal›ﬂt›.
Gördü¤üm kadar›yla herkes çal›ﬂana yard›m ediyor. Biraz daha rahat çal›ﬂs›n diye. Dolay›s›yla bir
s›k›nt› yok. Ben çok mutluyum bu üniversitede olmaktan.
Üniversite gerek insanlar›
itibariyle gerek çevresi,
altyap›s›, güzellikleri olarak çok güzel bir yer. Hayat›m›n en mutlu 30 senesini geçirdim burada. Tabii ki biz geldi¤imizde bu
kadar güzel de¤ildi üniversite. Her taraf taﬂ toprakt›. Sa¤olsun çeﬂitli arkadaﬂlar›m›z›n zaman içerisinde bahçe iﬂçisinden
rektörüne kadar herkesin
eme¤i var burada. Güzel
bir ortam sa¤lad›lar. Ö¤renciler de bundan mutlu
oluyorlar san›r›m. Herkese çok iyi bir hizmetler veren bir üniversite. ‹nﬂallah
daha ileride daha da iyi
olacak.
■ Emeklili¤i nas›l geçirmeyi planl›yorsunuz ?
Çal›ﬂarak geçirmeyi planl›yorum. Herhalde bu cevab› ümit ediyordunuz.
Bir baﬂka üniversite çal›ﬂmaya devam edece¤im.
Buradaki deneyimlerimi
oradaki kiﬂilere aktarmaya çal›ﬂaca¤›m.
Ben e¤itimin mum ›ﬂ›¤›
gibi oldu¤unu düﬂünüyorum. Bir mum yakars›n›z
her yeri ayd›nlat›rs›n›z
çok kiﬂi istifade eder. Tabii, ›ﬂ›¤›n ulaﬂmad›¤› yere
mumu götürmeniz gerekiyor. ﬁimdi yapt›¤›m iﬂ de
bu galiba.

6 Yaz okulunda dersler başladı
Sayfa Editörü:
Uzm.
Ufuk TOZEL‹K

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

Cengiz TEPEBAﬁ
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 aras›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¤retim Fakültesi mazeret s›navlar› da 02-03 Eylül günlerin-

de yap›lacak. Yaz Okulu Sonu 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 önceki dönemlerde al›p baﬂar›s›z olduklar› veya yeteri düzeyde baﬂar› sa¤layamad›klar› dersleri yeniden alarak
notlar›n› yükseltmelerini veya dönem kayb›n› önlemeyi
amaçl›yor.
Yaz okulunun bir di¤er amac› da baﬂar›l› ö¤rencilere daha k›sa bir sürede mezun olabilme f›rsat› sa¤lamak. Yaz
okulu ayn› zamanda güz ve
bahar dönemlerindeki y›¤›lmalar› önlemeyi hedefliyor.

Toplam 9 birimde aç›lan yaz okulu, 3 Temmuz’da baﬂlad›.

MMF SWOT analizi çalıştayı düzenledi
haber

Ümran KELEﬁ
MÜHEND‹SL‹K Mimarl›k Fakültesi’nin kalite geliﬂtirme çal›ﬂmalar› kapsam›nda düzenledi¤i “SWOT
Analizi Ortak Ak›l Çal›ﬂtay›” 29-30 Haziran günlerinde Kongre Merkezi’nde
gerçekleﬂtirildi

Anadolu Haber

Çal›ﬂtay›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂma yapan Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli, yap›lan
çal›ﬂman›n sonucunun di¤er fakültelere de yans›yaca¤›n› ve di¤er fakültelere
de model olaca¤›n› söyledi.
Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Hasan Mandal da çal›ﬂtay›n üniversitedeki di¤er fakültelere ve di¤er üniversi-

E⁄‹T‹M Karikatürleri Müzesi 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 Haziran günü aç›ld›. Sergide 60
karikatür yer al›yor.
Serginin aç›l›ﬂ›na kat›lan
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Tebrizli karikatürcüleri a¤›rlamaktan mutluluk
duyduklar›n› söyledi. Serginin ayr› bir anlam› bulundu¤unu belirten Prof. Dr.
Sürmeli, “Bu sergi Tebrizli
sanatç›lara yer vermek, onlar› Eskiﬂehirlilere tan›tmak
ve eserlerini göstermek bak›m›ndan uluslararas› bir
nitelik taﬂ›yor. Bu sergilerin
en önemli özelli¤i kültürler
aras› yak›nlaﬂmay› sa¤lamas› ve kültürlerin birbirle-

telerdeki mühendislik mimarl›k fakültelerine de örnek olaca¤›n› kaydetti. Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi ö¤retim üyeleri, ö¤rencileri ve mezunlar›na uy-

gulanan anket verileri de
göz önünde bulundurularak uygulanan kalite geliﬂtirme çal›ﬂmas›, E¤itimÖ¤retim, Ulusal- Uluslararas› ‹ﬂbirlikleri, Araﬂt›rma

Tebrizli karikatüristler
Eskişehir’le buluştu

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

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

lerimi sunuyorum ve Eskiﬂehirlilere bu sergiyi mutlaka görmelerini öneriyorum”

Yönetimi, Yönetim- ‹letiﬂim, Ö¤renci Destek Hizmetleri ve Bologna Süreci
baﬂl›klar› alt›nda toplanan
tak›mlar taraf›ndan yürütülüyor.

dedi. Sergide karikatürleri
yer alan sanatç›lar ad›na aç›l›ﬂa Sadegh Bagheri, Amir
Vahedi ve Amin Dastbala
kat›ld›.
Eskiﬂehir’de olmaktan büyük mutluluk duyduklar›n›
belirten Bagheri ﬂunlar›
söyledi:
“Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’de karikatürleri takip ediyoruz. Sizin
karikatür konusunda çok eski bir tarihiniz var; Turhan
Selçuk gibi Semih Balc›¤lu
gibi sanatç›lar›n›z var. Yine
onlar›n da hocas› olan Cemal Nadir gibi bir sanatç›n›z
var. Bunlar Türkiye’nin en
usta, dünyan›n en kuvvetli
karikatürcülerinden. Biz
‹ranl› oldu¤umuz için Türkiye’ye yak›n oldu¤umuz için
gurur duyuyoruz.”

İnternet
suçları da
Ceza Kanunu
kapsamında
‹LET‹ﬁ‹M Bilimleri Fakültesi Ö¤r. Gör. Bar›ﬂ
Günayd›n ile Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Dan›ﬂman› ve Ö¤r.
Gör. Av. Fikret ‹lkiz, 1.
Uluslararas› Biliﬂim Teknolojilerinde Yasal, Güvenlik ve Gizlilik Konferans›’na kat›ld›.
Günayd›n ve ‹lkiz, Almanya’n›n Hamburg
kentinde 30Nisan-3May›s günlerinde düzenlenen konferansta “Türkiye’de ‹nternet Ortam›nda Yay›nc›l›k ve Yasal
Düzenlemeler” baﬂl›kl›
bir bildiri sundular.
Günayd›n, internet ortam›nda yay›nc›l›k aç›s›ndan Türkiye’deki durum konusunda “Yeni
yasal düzenleme ile internet ortam›ndaki yay›nlar da art›k Türk Ceza Kanunu kapsam›na
girmektedir” dedi.
Türkiye’nin 33 ülkenin
imza att›¤› Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleﬂmesi’ne taraf olmad›¤›n› hat›rlatan Günayd›n, “Bu
sözleﬂmenin bir an önce
imzalanmas› Türkiye’deki sorumlulu¤un belirlenmesi aç›s›ndan önemlidir” diye konuﬂtu.

Koordinatörler
son kez
bir araya geldi
AÇIKÖ⁄RET‹M Fakültesi ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Lisans Program› il koordinatörleri y›ll›k durum
de¤erlendirmesi
yapmak için Eskiﬂehir’de
buluﬂtu.
30 Haziran günü gerçekleﬂtirilen toplant›, 20062007 ö¤retim y›l›nda
‹ÖLP yüz yüze e¤itim uygulamas›n›n sadece Eskiﬂehir’de verilecek olmas›
nedeniyle veda niteli¤i de
taﬂ›d›.
Amac› ülkemizin ihtiyaç
duydu¤u ‹ngilizce ö¤retmenlerini, e¤itimin kalitesinden ödün vermeden
ve uygun maliyetlerle istenilen say› ve nitelikte
yetiﬂtirilmesine katk› sa¤lamak olan ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Lisans Program›, 28 ﬁubat 2000 tarihinde Milli E¤itim Bakanl›¤› ile Anadolu Üniversitesi aras›nda imzalanan protokol ile hayata
geçirilmiﬂti.
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‹smail ‹LKSELV‹
ANADOLU Üniversitesi taraf›ndan yürütülen Patara Tiyatrosu kaz›s›n›n bu y›lki bölümü 3 Temmuz’da baﬂlad›.
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü ö¤retim üyesi Yard.
Doç. Dr. Sabri Alanyal›’n›n
bilimsel baﬂkanl›¤›nda gerçekleﬂtirilen ve üniversitemizin Bilimsel Araﬂt›rma Projeleri Komisyonu taraf›ndan
da desteklenen Patara Tiyatrosu Kaz›s› 4 Eylül’e kadar
devam edecek.
Arkeoloji Bölümü ö¤rencilerinin de kat›ld›¤› kaz› 2003
y›l›ndan bu yana devam ediyor. Geçti¤imiz y›l tiyatronun iç mekan›nda çal›ﬂ›ld›¤›n› belirten Yard. Doç. Dr.
Alanyal›, 2006 y›l› kaz›lar›nda tiyatro binas›n›n mimarisini 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 örneklerinden birisini sergileyen tiyatro di¤er Roma devri Anadolu 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›kacakt›r. Mimarisi ile Hellen
özelli¤i gösteren tiyatro, tap›nak oluﬂumu ile Roma etkileﬂimini yans›tmaktad›r”dedi.

Eripek’den
Kanada’da
bildiri

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

Öğretmenliği tercih edenlere burs
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¤retmenlik programlar›ndan birine
yerleﬂen ö¤rencilere burs verecek. Baz› alanlardaki
ö¤retmen ihtiyac›n›
karﬂ›lamak ve adaylar› ö¤retmenlik
programlar›na
teﬂvik
etmek
amac›yla yap›lacak uygulama

için, MEB 1500 kiﬂilik burs kontenjan› ay›rd›.
E¤itim Fakültesi E¤itim Bilimleri
Bölümü Baﬂkan› Prof. Dr. Gürhan Can, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n baﬂlatt›¤› bu uygulaman›n,
geçmiﬂte de var oldu¤unu belirterek, önceden ilk 10 tercihi aras›nda ö¤retmenlik bölümlerini seçen
ö¤rencilere de burs verildi¤ini
söyledi. Prof. Dr. Can, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n nitelikli ö¤retmen yetiﬂtirmek amac›yla uygulamay› zaman zaman hayata geçirdi¤ini kaydetti. Ülkemizde daha
iyi niteliklere sahip ö¤retmen aç›-

¤› bulundu¤unu belirten Gürhan
Can, “Önceden ö¤retmenlik mesle¤ini seçenlerin akademik potansiyeli daha az olurdu, ama günümüzde hem zaman zaman verilen maddi desteklerle ve hem de
üniversitelerin kendi çabalar›yla
bu mesle¤i seçenler akademik
aç›dan eskiye oranla daha üst düzeyde” dedi.
Günümüzde art›k birçok farkl›
bölümde de ö¤rencilere çeﬂitli
burslar sunuldu¤unu belirten
Can, böylece her program›n istedi¤i niteliklere sahip ö¤rencileri
çekebildi¤ini ifade etti.

Seramikçiler yaz programında buluştu
Gökhan KARA

Kupa
sevinci
gölgelendi

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

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

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

Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi d›ﬂ›nda yeni aç›lan
bir çok yerde yap›l›yor. Ama
e¤itim ve ö¤retim üyesi olanaklar› düﬂünüldü¤ünde onlar›n birçok konuda yeterli
olmad›klar›n› düﬂünüyordum. Bu aç›dan oradaki arkadaﬂlar›n hem paylaﬂ›m,
hem de yeni bilgiler edinmesi 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 sorumlulu¤u oldu¤unu düﬂündükleri için bir e¤itim program› haz›rlad›klar›n› ifade
eden Çobanl›, seramik yaz
program› ile Türkiye’deki en
güncel fakat bilinmeyen teknikleri paylaﬂmay› amaçlad›klar›n› söyledi.
Programa ‹nönü Üniversite-

si’nden kat›lan Serdar Mutlu
ise, “Yaz program›nda de¤iﬂik tekniklerle, de¤iﬂik insanlarla karﬂ›laﬂma ve Türkiye’deki seramikçi arkadaﬂlarla birlikteli¤i paylaﬂmak aç›s›ndan çok memnun kald›k.
Umut ediyorum ki, Anadolu
Üniversitesi’nin yapt›¤› bu etkinlik, di¤er üniversitelere de
örnek olur” dedi. Mutlu,
program›n oldukça verimli
geçti¤ini söyledi

‹ZM‹R’DE düzenlenen
Türkiye ‹ﬂitme Engelliler
Basketbol ﬁampiyonas›’nda Eskiﬂehir ‹ﬂitme
Engeliler Tak›m› ﬂampiyon oldu. Eskiﬂehir ekibi
ﬂampiyonada birincilik
kürsüsüne ç›kmay› baﬂar›rken, maç sonunda yaﬂananlar sahadaki mücadeleye gölge düﬂürdü.
Karﬂ›laﬂma sonunda Eskiﬂehir ‹ﬂitme Engeliler
Tak›m› baz› rakip oyuncular›n sald›r›s›na u¤rad›. Polis olaylar› yat›ﬂt›rmakta güçlük çekti. Federasyonun olaylara kar›ﬂanlara büyük cezalar
vermesi bekleniyor.
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Üniversitelerin seramik e¤itimi veren bölümleriyle iﬂbirli¤i içinde olmak ve seramik
e¤itimindeki yeni geliﬂmeleri
paylaﬂmak amac›yla düzenlenen programa yurt içi ve
yurt d›ﬂ›ndan kursiyerler kat›ld›. Kat›l›mc›lar›n, kendilerine önceden bildirilen “Hareketlilik” temas› ile haz›rlad›klar› çal›ﬂmalar program›n
ilk günü Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi’nde
sergilendi.

AMER‹KAN Zeka Gerili¤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. Süleyman Eripek burada sundu¤u bildiride “Zekâ Gerili¤i” kavram›n› ele ald›.
Eripek, zeka gerili¤i kavram›n›n, daha çok ortalama bir insan›n zeka düzeyinin 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 boyutuyla da ele al›nmas›n›n
gereklili¤ini vurgulad›.
AAMR adl› kuruluﬂun da
zeka gerili¤ini sadece zihinsel iﬂlevlerdeki gerilikle de¤il, uyumsal davran›ﬂlardaki s›n›rl›l›k, yetersizlik denilen ikinci bir
ölçütle de tan›mlad›¤›n›
söyleyen Eripek, ülkemizde de AAMR’nin tan›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.

HABER

Prof. Dr. Gürhan Can
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Öğrencilere sorduk:
Yaz Okulu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Müge YILMAZ / E¤itim Fakültesi
Bir dersin aç›lmas› için 20 kiﬂilik kontenjan gerekiyor. 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 Fakültesi’nde çok az ders aç›l›yor. Öte yandan fiyatlar di¤er üniversitelere göre daha uygun. Son
olarak yaz okulunda daha çok ders aç›lmas›n›
istiyorum.

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

bize göre

Ezgi AKTAﬁ / Hukuk Fakültesi
Yaz okulunun uzun olmas›ndan ﬂikayetçiyim.
Kay›tlar›n yap›lma ﬂekli de ö¤rencileri çok zorluyor. Saatlerce banka s›ras› beklemek her ö¤rencinin kabusu. Kay›tlar›n internet arac›l›¤›yla yap›lmas›n›n iﬂleri kolaylaﬂt›raca¤›n› düﬂünüyorum. Yaz okulunun kald›r›l›p bütünleme
s›nav› sisteminin getirilmesi daha do¤ru bir seçim olacakt›r. Çünkü yaz okulu ö¤rencileri ders
yo¤unluklar› yüzünden çok zorluyor.

Evren ﬁENGÜLEN / MMF
Yaz okulu kurtar›c› olarak görülse de bazen parayla rezil olmaya dönüﬂüyor. Çünkü normal
dönem içi saat süresi kadar ders iﬂleniyor.
Dersler ayn› a¤›rl›kta oldu¤u için bazen umursamamazl›ktan dolay› kal›nabiliyor. Yaz okulu ders fiyatlar› daha uygun olabilirdi. Bizim gibi uzak ﬂehirlerde yaﬂayan ö¤rencilerin yaﬂad›¤› zorluklar daha da fazla oluyor. Bir de s›n›flar
gerçekten çok kalabal›k.

Hale ‹LEN / ‹BF
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Bana kal›rsa yaz okulu ö¤renci için bir avantaj.
Herﬂeyden önce yaz okulu zorunlu de¤il ve kalmak istemeyen ö¤renciler yaz okuluna kalmayabilir. Harçlar pahal› de¤il. Ama harçlar›n al›nmas› gerekiyor mu bunun düﬂünülmesi laz›m. E¤er
kayd›m›z› internet üzerinden yapt›rabilseydik
fazladan dört gün daha evimizde tatil yapma imkan› yakalayacakt›k. Bu durum bütün yaz› Eskiﬂehir'de geçirecekler için önemli.

Murat ABDURRAHMAN / Eczac›l›k Fak.
Yaz okulu bizim için üçüncü bir dönem gibi. Hiçbir yaz tatilinde eve gitmiyoruz. Buraya Suriye'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 üniversitede olmak bizim için büyük bir ﬂans.

Cihan YEN‹LMEZ / SHYO
Bana göre yaz okulu ö¤renciler için önemli bir
f›rsat. Ö¤rencilerin sene kayb› yaﬂamadan
okula devam etmesini sa¤l›yor. Fakat fakültelerde aç›lan ders say›s› az ve bu derslerin ücretleri 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.

Hülya BÖLEK / MMF
Yaz okulu ö¤rencilere, güz ve bahar döneminde
zorlan›p geçemedikleri dersleri tekrar almalar›
veya okulu 3 sene gibi k›sa bir sürede bitirmeleri imkan›n› veriyor. Fakat fakültemizde ö¤rencilerin genel olarak zorlan›p geçemedi¤i dersler
ma lesef aç›lm›yor. Ayr›ca harç ücretlerinin biraz pahal› olmas› ö¤renci bütçesini zorluyor.
Yaz okulunun dersler aç›s›ndan biraz daha geniﬂletilmesini istiyorum.

Mehmet DALYANO⁄LU / ‹‹BF
Yaz okuluna kalmak her na kadar az tatil yapmak anlam›na gelse de güz ve bahar döneminde geçemedi¤imiz dersleri telafi etmek aç›s›ndan bir avantaj. Ö¤rencilerin sadece kald›klar› 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. Fakat harç ücretleri biraz daha uygun olabilir.

Belgin ÖZDEM‹R/ Edebiyat Fakültesi
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 üniversitelerden ders almak zorunda kalmak ve
bunlarla u¤raﬂmak bizi yoruyor. Umar›m bizim üniversitemizde de bu konularla ilgili kolayl›klar getirilir.

Aydo¤an ARSLAN / Fen Fakültesi
Yaz okulu ücretleri daha uygun olsa iyi olurdu. Daha fazla ders aç›lmas›n› istiyoruz. Bu
okulu uzatmamam›z için önemli. Ama tüm
bunlar›n yerine bütünleme s›nav› olsa çok daha iyi olurdu. Böylelikle yaz tatilini daha farkl› 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.

Arzu ÜZÜM / Fen Fakültesi
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 kolayl›k sa¤layacak hiç bir s›nav yap›lm›yor.
Özellikle ECTS kredi sistemine geçildikten sonra 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.

