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Bu
hafta

neler
var?
➤ DUYURU
■ Üniversiteleraras› Dil S›na-

v›’na baﬂvurular 24 Temmuz’da baﬂlad›. Baﬂvurular
2 A¤ustos gününe kadar devam edecek. Baﬂvuru formlar› Rektörlük Binas› 330 numaral› odadan al›nabilecek.

Endüstriyel Doktora Program›, DPT taraf›ndan model olarak gösteriliyor

Mevlüt DEM‹RC‹O⁄LU
MÜHEND‹SL‹K Mimarl›k
Fakültesi Malzeme Bilimi ve
Mühendisli¤i Bölümü taraf›ndan 2004 y›l›nda hayata geçirilen ve ülkemizde bir ilk olan
Endüstriyel Doktora Program› yeni ö¤rencilerini bekliyor.
Devlet Planlama Teﬂkilat›
(DPT)'n›n 5.2 milyon dolar ve

sanayinin de 1 milyon dolar
kaynak ile destekledi¤i program, DPT taraf›ndan 2007 y›l› proje ça¤r›lar›nda örnek
gösterildi. Projenin amac›, sanayi yatk›nl›¤› yüksek ve sanayiyi yak›ndan tan›yan doktoral› araﬂt›rmac›lar yetiﬂtirmek. Programda yer alan her
doktora ö¤rencisinin projesi,
bir seramik üreticisi firma taraf›ndan burs verilerek des-

tekleniyor. Burs miktarlar›,
araﬂt›rma görevlisi maaﬂ› düzeyinde. Doktora e¤itimini baﬂar›yla bitirenler, al›nan burs
karﬂ›l›¤›nda ba¤l› bulunduklar› firmada göreve baﬂlayabiliyor. MMF Dekan› ve Endüstriyel Doktora Program›
Proje Yürütücüsü Prof. Dr.
Hasan Mandal, uluslararas›
rekabette ayakta kalman›n
en önemli unsurlar›ndan bi-

AGK’da görev değişikliği

■ Anadolu Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi Hastanesi’ninin dahili telefon numalar›nda de¤iﬂiklik yap›ld›. Buna
göre, Baﬂhekimlik 1800-1801,
Hastane Müdürü 1802, Baﬂhekim Yard›mc›s› 1803, Baﬂhemﬂire 1804, Hasta Kay›t
1805, ‹dare 1806, Dan›ﬂma ise
1810 olarak de¤iﬂtirildi.

rinin araﬂt›rma-geliﬂtirme
(Ar-Ge) faaliyetleri oldu¤unu
söyledi.
Mandal, Bat› toplumlar›nda
yerleﬂik ve yayg›n Ar-Ge kültüründen dolay› bu ülkelerin
bütçelerindeki Ar-Ge harcamalar›na ay›rd›klar› pay›n oldukça yüksek oldu¤una dikkat çekti.
Devam› 7. Sayfada

Üniversite
adaylarına
rektörden
mektup
BASIN ve Halkla ‹liﬂkiler Müdürlü¤ü ÖSS’de sözel, say›sal
ve eﬂit a¤›rl›k paun türünde ilk
3 bine, yabanc› dil puan›yla da
ilk 250’ye giren ö¤rencilere
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’nin mektubuyla birlikte, Anadolu Üniversitesi’ni tan›tan
materyaller gönderdi.

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer

➤ HABERİ 3’TE
ANADOLU Üniversitesi
Araﬂt›rma Görevlileri Temsilciler Kurulu’nda görev
de¤iﬂikli¤i yaﬂand›. Rektör
Vekili Prof. Dr. Ömer Zühtü
Altan baﬂkanl›¤›nda toplanan kurul yeni yönetimi be-

lirledi. Buna göre kurulun
baﬂkanl›¤›na Porsuk Meslek
Yüksek Okulu’ndan Zeynep
Gültekin getirilirken yard›mc›lar› ise Sosyal Bilimler
alan›nda ‹letiﬂim Bilimleri
Fakültesi’nden Mestan Kü-

Yüz yüze eğitim
Eskişehir’e alındı

çük, Sa¤l›k Bilimleri alan›nda Eczac›l›k Fakültesi’nden Nurcan Bektaﬂ, Fen Bilimleri alan›nda da Sivil
Havac›l›k Yüksekokulu’ndan Asuman Özger olarak
belirlendi.

AÇIKÖ⁄RET‹M Fakültesi
‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Lisans
Program› (‹ÖLP), yüz yüze
e¤itim uygulamas› ö¤rencilerden gelen yo¤un istek üzerine
2006-2007 e¤itim ö¤retim y›l›ndan itibaren yaln›zca Eskiﬂehir'de yap›lacak.

Rektör Sürmeli
CNN Türk’de
“E⁄‹T‹M ve Kariyer” program›na konuk olan Sürmeli, üniversite adaylar›na Anadolu
Üniversitesi hakk›nda ayr›nt›l›
bilgiler verdi. Prof. Dr. Sürmeli, Anadolu Üniversitesi’nin temel de¤erlerinin evrensellik,
insan odakl›, yarat›c›l›k, giriﬂimcilik, güvenilirlik ve mükemmellik oldu¤unu söyledi.
Haberi 3. Sayfada
ÖĞRENCİLERE SORDUK:
Aldığınız eğitimin iş ararken avantaj
sağlayacağına inanıyor musunuz?
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➤ HABERİ 6’DA

Otistik çocuklara
iki yeni program
ENGELL‹LER Araﬂt›rma Ensitüsü, 2006-2007 ö¤retim y›l›ndan itibaren iki yeni program› uygulamaya koyacak.
Enstitü bu amaçla bir hizmet
içi e¤itim semineri düzenledi.
Yunusemre Kampusü’nde 400 farkl› bitki türü bulunuyor

Konservatuvar eski öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Muzaffer
ARKAN’ı kaybettik
➤7
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➤ HABERİ 6’DA

Prof. Dr. Ferruh ÇÖMLEKÇİ
“Anadolu Üniversitesi
büyümeye alışkın”

➤5

Sayfa Editörü:
Araﬂ. Gör.
Ça¤daﬂ CEYHAN

2 Lezzet yolcuları Anadolu'da
Berk ÜTKÜ
FRANSA’ DA bulunan Barritz Otelcilik okulundan dört
kiﬂilik bir ekip “‹pek Yolu”ndan esinlenerek ç›kt›klar› “Lezzet Yolculu¤u”nun ilk
dura¤› olan Türkiye'de Anadolu Üniversitesi’nin konu¤u
oldu. Konuk aﬂç›lar etkinlikte hem Frans›z mutfa¤›n› tan›tma hem de Türk mutfa¤›n› yak›ndan inceleme f›rsat›
buldu. Laura Canderatz, Benoit Doillet, William Cochet
ve Florian Thienpont'dan
oluﬂan ekibin Türkiye'den
baﬂlayan “Lezzet Yolculu¤u”
‹ran, Pakistan, Hindistan,
Tayland, Kamboçya, Çin, Japonya, Mo¤olistan ve Rus-

Frans›z aﬂç›lar üç gün boyunca TO‹YO’nun konu¤u oldu.

ya'y› kaps›yor. Turizm ve
Otel ‹ﬂletmecili¤i Yüksekokulu'nun konu¤u olarak üç
gün süreyle Türkiye' ye gelen
ekip üyeleri, 13-14 Temmuz

günlerinde
Yunusemre
Kampusü Taﬂ Bina'da Frans›z mutfa¤›n› Eskiﬂehirli aﬂç›lara tan›tt›lar. Programa
çeﬂitli birimlerdeki aﬂç›lar,

Gençlik ve
istihdam
semineri

Aﬂç›l›k Program› ö¤rencileri
ve Eskiﬂehir'deki baz› otellerle lokantalar›n aﬂç›lar› kat›ld›. Turizm ve Otel ‹ﬂletmecili¤i Yüksekokulu ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Dündar
Denizer, program›n “Mutfak
Kültürleri De¤iﬂimi” projesinin ilk aya¤›n› oluﬂturdu¤unu belirterek projenin Avrupa, Asya ve zamanla Uzak
Do¤u ülkelerini de kapsayarak devam edece¤ini söyledi. Frans›z ekibin ﬂefi William Cochet ise üniversitemizde gördü¤ü konukseverlikten duydu¤u memnuniyeti dile getirerek, program sayesinde Türk mutfa¤›n› yak›ndan tan›ma f›rsat› bulduklar›n› kaydetti.

GENÇL‹⁄‹N Sesi Türkiye Grubu ve Türkiye Biliﬂim Derne¤i Eskiﬂehir
ﬁubesi taraf›ndan, düzenlenen “Gençlik ‹stihdam ve Giriﬂimcilik “ konulu seminer Kongre
Merkezi’nde gerçekleﬂti.
Seminerde ‹ﬂ-Kur ‹ﬂgücü Uyum Dairesi, Özelleﬂtirme Sosyal Destek
Projesi, Küçük ve Orta
Ölçekli Sanayi Geliﬂtirme ve Destekleme ‹daresi Baﬂkanl›¤› (KOSGEB)
Giriﬂimcili¤i Geliﬂtirme
Merkezi, Türkiye Biliﬂim Derne¤i Eskiﬂehir
ﬁubesi ve Anadolu Üniversitesi’nden konuﬂmac›lar kat›ld›.

yaﬂam

İki Eylül’de
Türk günü

AVRUPA Ö¤rencileri Forumu Kulübü (AEGEE)'nün her
y›l düzenledi¤i, “Yaz Üniversitesi” projesi bu y›l da yurtd›ﬂ›ndan gelen ö¤rencilerin kat›l›m›yla devam ediyor. Dokuz
ülkeden 34 ö¤rencinin yer ald›¤› da¤c›l›k temal› etkinlikte
kat›l›mc›lar, ald›klar› e¤itimi
16 ve 17 Temmuz günlerinde
Sar›cakaya'da uygulama ﬂans›
buldu. 13 Temmuz günü düzenlenen Eskiﬂehir turunda
da Kurﬂunlu Külliyesi ve
Odunpazar› semtini gezen konuklar ‹kieylül Kampusünde
gerçekleﬂtirilen “Türk Günü”
etkinli¤ine kat›ld›.

Konuﬂmac›lar, “Gençlik
ve ‹stihdam” konusunda
ülke çap›nda ve yerel ölçekte yap›lan çal›ﬂmalar
hakk›nda bilgi verirken,
Eskiﬂehir’de gençlere sunulan giriﬂimcilik f›rsatlar›, üniversitelerde yürütülen giriﬂimcilik çal›ﬂmalar› ve e¤itimler ile ‹ﬁKUR ve KOSGEB’in
gençlere sa¤lad›¤› olanaklar hakk›nda bilgi
sahibi oldular.

İl birincisine
okulundan ödül
Sinan
Saraço¤lu

ANADOSK’ tan anlamlı tırmanış
ANADOLU Üniversitesi Do¤a Sporlar›
Klübü (ANADOSK), Atatürk'ün 125'inci
do¤um y›l› an›s›na A¤r› Da¤›'na t›rmand›.
Hüseyin Dönmezo¤lu liderli¤indeki kulüp
üyeleri, 22 Haziran’da Eskiﬂehir Gar’›ndan
hareket etti. Buradan Erzurum'a, oradan
da Do¤ubeyaz›t'a geçen ekip, bir gece dinlendikten sonra 24 Haziran cumartesi gü-

nü kald›klar› otelden Eli Köyü'ne gitti ve saat 11:20'de t›rman›ﬂa baﬂlad›. T›rman›ﬂ s›ras›nda 30 dakika aralarla su molas› veren
da¤c›lar, 3200, 4200 ve 4900 rak›mlar›nda
kamp kurarak ilerlediler. 26 Haziran pazartesi günü zirveye ulaﬂan ekip üyeleri, Ulu
Önder için bir dakikal›k sayg› duruﬂunda
bulundular ve ‹stiklal Marﬂ›'n› okudular.

ORTA Ö¤retim Kurumlar› Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme S›nav›nda Eskiﬂehir ‹l birincili¤ini kazanan
Özel Ça¤daﬂ ‹lkö¤retim
Okulu ö¤rencilerinden Sinan Saraço¤lu'na 12 Temmuz günü Otel Anadolu
da düzenlenen törenle hediyesi verildi. Okul yöneticileri Saraço¤lu'nu bu baﬂar›s›ndan dolay› kutlarken, Sinan ödülünü törene kat›lan ‹l Milli E¤itim
Müdürü Ertu¤rul Dindar'›n elinden ald›.

Konservatuvara 30 minik sanatçı
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DEVLET
Konservatuar›
Müzik ve Bale ‹lkö¤retim
Okulu'nun 6’nc› s›n›f›na al›nacak ö¤rencileri için uygulad›¤› yetenek s›navlar› 6-7
Temmuz günlerinde yap›ld›.
S›navlar iki aﬂamal› olarak
gerçekleﬂti. Birinci aﬂamada
baﬂar›l› olan 45 ö¤renciden
30’u ikinci aﬂama s›nav›na
girmeye hak kazan›rken,

ikinci aﬂamada ise, adaylar›n
çalaca¤› enstrumanlar belirlendi. S›navlar sonucunda
baﬂar›l› olan toplam 30 ö¤renci, 10-14 Temmuz günlerinde, keman, korno- viyola,
piyano, klarnet, viyolonsel,
obua, flut ve vurmal› çalg›lar
branﬂlar›nda Müzik ve Bale
‹lkö¤retim Okulu'na kesin
kay›t yapt›rd›.

Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampusü, Medya Merkezi, 26470 Eskiﬂehir
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Rektör Sürmeli CNN Türk'de
Gökhan KARA
REKTÖR Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli CNN Türk televizyonunda yay›nlanan “E¤itim
ve Kariyer” program›na konuk olarak kat›ld›. Ö¤renci
Seçme S›nav› ard›ndan, tercih aﬂamas›ndaki ö¤rencilere üniversiteleri tan›tmak
amac›yla haz›rlanan programda Prof. Dr. Sürmeli
Anadolu Üniversitesi hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler verdi.

ﬂunlar› söyledi:
Rektör Sürmeli
CNN TURK
televizyonuna
konuk olarak
tercih
aﬂamas›ndaki
ö¤rencilere
üniversitemizi
anlatt›.

“Çünkü demokrat ve ça¤daﬂ
bir üniversiteyiz. Deneyimli,
birikimli ö¤retim eleman›
kadromuz var. Donan›ml› fakültelerimiz var. Gerek laboratuar gerekse di¤er konularda her türlü donan›ma sahip
ça¤daﬂ anlamda bir üniversiteyiz. Biz her konuda iyi bir
ﬂekilde dil bilmesi ve bu özelli¤i sayesinde dünyan›n her
yerinde iﬂ bulabilir kapasitede
ö¤renciler yetiﬂtirmek misyonuyla çal›ﬂ›yoruz.”

KEND‹N‹ KANITLADI
Anadolu Üniversitesi’nin bilim dilinin Türkçe ve ‹ngilizce oldu¤unu belirten Sürmeli, bölümlerin tamam›na
yak›n›nda ‹ngilizce haz›rl›k
s›n›f› okutuldu¤unu söyledi.
Anadolu Üniversitesi’nin ö¤renci baﬂ›na düﬂen ö¤retim
eleman› say›s› aç›s›ndan çok
iyi bir durumda oldu¤unun
alt›n› çizen Prof. Dr Fevzi
Sürmeli, “1811 ö¤retim eleman›m›z var. 3 bin çal›ﬂan›m›zla, ö¤rencilerimize 5 bin
kiﬂiyle e¤itim ve hizmet veriyoruz. Örgün 22 bin 300,
yüksek lisans 2 bin 200 ve
uzaktan e¤itim anlam›nda
dünyada kendini kan›tlam›ﬂ
sistemimizde de 1 milyon
506 ö¤rencimiz var” dedi.
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli Anadolu Üniversitesi’nin temel

de¤erlerinin evrensellik, insan odakl›, yarat›c›l›k, giriﬂimcilik, güvenilirlik ve mükemmellik oldu¤unu belirterek sözlerine ﬂöyle devam etti:
“Bu çerçevede vizyon ve misyonumuzu ö¤renci arkadaﬂlar›n ve izleyenlerin akl›nda
tutabilmesi için gayet öz belirtmek istiyorum. Evrensel
düzeyde e¤itim bizim temel
hedefimiz. Bilgi üretmek ve
bu bilgiyi paylaﬂmak ve kullanmak amac›nda olan bir
üniversiteyiz. Çevre, ülke ve
dünya insan›n yaﬂam refah›
ve yaﬂam kalitesi artt›rmaya
yönelik her faaliyet içinde ve
kendini bu konuda sorumlu-
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luk duyan bir üniversiteyiz.
Biz ö¤rencilerimizi bu anlamda öz de¤erlerine sayg›l›
ak›lc› sorgulayan düﬂünen
üretken insana ve ülkeye duyarl› sosyal ve ayd›n bireyler
yetiﬂtirmek istiyoruz. Özellikle sosyal ve ayd›n sözcü¤ü
üzerinde durmak istiyorum.
Gerçekten e¤itimin yan›nda
bu çok önemli iki kavram›
düﬂünen bir üniversiteyiz ve
bunu uygulayan bunu yaﬂam tarz›na dönüﬂtüren bir
üniversiteyiz.”
NEDEN ANADOLU?
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ö¤rencilerin neden Anadolu
Üniversitesini tercih edebilecekleri konusunda ise

Anadolu Üniversitesi’nin oldukça zengin bir kütüphanesi
bulundu¤unu ifade eden Sürmeli, “Bu 200 binin üzerinde
bir kaynak anlam›na geliyor.
12 bin elektronik dergiye ve
dünyan›n pek çok kütüphanesine eriﬂebilecek nitelikte
ö¤rencilerimize hizmet veriyoruz. Yine yurt d›ﬂ› olanaklar› anlam›nda bu y›l 400'e
yak›n ö¤rencimizi gönderiyoruz. Ö¤rencilerimizin dünyay› görmesi, bizim d›ﬂ›m›zda
ö¤retim elemanlar› ile tan›ﬂmas›, dünya insan›n› tan›mas› bak›m›ndan son derece
önem verdi¤imiz bir proje.
ﬁu an 103 üniversite ile anlaﬂmam›z var. Bu üniversitelerin
baz›lar› Avrupa Birli¤i’ndeki
üniversiteler baz›lar› da Amerika Birleﬂik Devletleri’ndeki
üniversiteler” diye konuﬂtu.

HABER

'Gördüğüm en coşkulu diploma töreni'
ENDÜSTR‹ Yüksek Mühendisi ve iﬂletme dan›ﬂman› Cemre Selcen, Anadolu
Üniversitesi'nin sundu¤u s›navs›z ikinci üniversite olana¤›ndan yararlanarak Aç›kö¤retim Fakültesinden mezun oldu. 25 Haziran günü
düzenlenen mezuniyet törenine de kat›lan Selcen, mezuniyet heyecan›n› ve üniversitemizle ilgili duygu ve
düﬂüncelerini rektörlü¤e
yazd›¤› mektupla dile getirdi. Mektubunda uzun bir
aradan sonra yeniden ö¤renci olman›n heyecan›na
de¤inen Cemre Selcen, özetle ﬂunlar› söyledi:

“20 y›l aradan sonra tekrar
ö¤renci olmak….Kula¤a biraz de¤iﬂik gelse de son zamanlarda yapt›¤›m en keyifli iﬂlerden biri idi.
Aç›kö¤retim Fakültesi'nin
s›navs›z ikinci üniversite
program›ndan bir arkadaﬂ›m okumaya karar verince
tesadüfen haberdar oldum.
Onun önerisi ve teﬂviki ile
programlar› inceledim. Birinci s›n›f dersleri aras›nda
okumak isteyip de mühendislik okumuﬂ oldu¤um için
okuyamad›¤›m ne varsa bir
arada görünce psikoloji-hukuk, uygarl›k tarihi- hiç düﬂünmeden kaydolmaya karar verdim.
Arkadaﬂ›m kay›t oldu¤u
günden beri mezuniyet törenine gitmekten bahsediyordu. Ben aç›kças› Aç›kö¤retimin de mezuniyet töreni
olaca¤›na ihtimal vermemiﬂtim.

Cemre Selcen

Sonunda ikimiz de törene
davet edildik. Arkadaﬂlar›m›z 40'›ndan sonra tekrar
okudu¤umuz için ça¤›r›ld›¤›m›z› iddia ettiler ama biz

çal›ﬂkan ö¤renciler oldu¤umuz için davet edildi¤imiz
konusunda ›srar ettik. Sonuçta çoluk çocuk bir Eskiﬂehir gezisi yapmaya karar
verdik. Geliﬂmelerini uzaktan takip etti¤imiz Eskiﬂehir
ve Anadolu Üniversitesi'ni
hep birlikte yak›ndan tan›ma f›rsat›n› kaç›rmak istemedik.
Eskiﬂehir'e çok yüksek beklentilerle geldim. Ancak tahminimin de üzerinde ﬂeylerle
karﬂ›laﬂt›m. ﬁimdi iyi ki Eski-

ﬂehir'e gitmiﬂ ve bu törene
kat›lm›ﬂ›z diyorum. Diploma
töreni gördü¤üm en coﬂkulu
diploma töreni idi. Organizasyonu gerçekleﬂtirenleri
ayr›ca kutluyorum.
Üniversitemce sunulan e¤itim programlar›n›n önümüzdeki y›llarda daha da
geliﬂece¤inden ve çok daha
fazla insana ulaﬂ›laca¤›ndan
eminim. Konu ile ilgili herkese kendi ad›ma teﬂekkür
ediyor, çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar diliyorum.”
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BASIN ve Halkla ‹liﬂkiler
Müdürlü¤ü, Ö¤renci Seçme S›nav›’nda sözel, say›sal ve eﬂit a¤›rl›k puan türünde ilk 3 bine, yabanc›
dil puan›yla da ilk 250’ye
giren ö¤rencilere Rektör
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’nin
mektubu, Anadolu Üniversitesi’nin tan›t›m broﬂürü
ve 2005 y›l›n›n taban puanlar›n› içeren tabloyu içeren bir paket gönderdi.
Ö⁄RENC‹LER ﬁANSLI
8908 adet gönderilen pakette yer alan mektupta
Prof. Dr. Sürmeli, Anadolu
Üniversitesi ö¤rencilerinin, bar›ﬂ ve sevgi ortam›nda huzur dolu bir ö¤rencilik dönemini unutamayacaklar› an›larla süsleyerek, ö¤renerek, kendilerini geliﬂtirerek yaﬂad›klar›n› söyledi. Anadolu Üniversitesi’nin tüm fakülte ve
yüksekokullar›nda, ça¤daﬂ
e¤itimin gere¤i olan teknolojik altyap›n›n tamamland›¤›n› belirten Sürmeli,
“Ö¤rencilerimiz laboratuvar, stüdyo, bilgisayar ve
di¤er teknik donan›mlar›ndan yararlanma aç›s›ndan bir çok üniversite ö¤rencisine oranla çok daha
ﬂansl›d›r” dedi.
N‹TEL‹KL‹ E⁄‹T‹M
Bas›n ve Halkla ‹liﬂkiler
Müdürü Ö¤r. Gör. Kenan
ﬁanl›er ise, ÖSS’yi kazanan ö¤rencilere yollanan
bu materyallerdeki amaçlar›n›n, ÖSS’de baﬂar›l›
olan ö¤rencilerin tercihlerini yaparken Anadolu
Üniversitesi’nin olanaklar›
ve nitelikli e¤itiminin fark›nda olmalar›n› sa¤lamak
oldu¤unu söyledi.
ÖSYM taraf›ndan Anadolu Üniversitesi’ne yerleﬂtirilecek yaklaﬂ›k 5 bin 300
ö¤renciye de yerleﬂtirilme
sonuçlar›n›n aç›klanmas›
ile birlikte Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli taraf›ndan,
kay›tlar s›ras›nda dikkat
edilmesi gereken konular›
da içeren bir mektup daha
gönderilecek. Ayr›ca her
y›l oldu¤u gibi bu y›lda
üniversitemize kaydolacak
ö¤rencilerden demir yoluyla ﬂehrimize gelenler
Eskiﬂehir tren gar›nda,
otobüs ile gelenler de ﬂehirleraras› otobüs terminalinde karﬂ›lanacak ve
kay›t yerlerine gönderilecekler.
Bu amaçla da, 4-11 Eylül
günleri aras›nda hem
DDY gar›nda, hem de otogarda dan›ﬂma masalar›
oluﬂturulacak.

E¤itim ve Kariyer program›na kat›larak Anadolu Üniversitesi’ni tan›tt›
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4 Arkeolojik çalışmalar hız kesmiyor
tan Sivas, “Buradaki ilk arkeolojik kaz›lar, 1989 y›l›nda Prof. Dr. A. Muhibbe
Darga’n›n baﬂkanl›¤›nda,
Anadolu Üniversitesi Rektörlü¤ü, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araﬂt›rmalar›
Projeleri Komisyonu Baﬂkanl›¤›’n›n maddi ve lojistik deste¤i ile baﬂlam›ﬂt›r
ve 2005 y›l›ndan itibaren
benim baﬂkanl›¤›mca devam etmektedir. 2006 kaz›
sezonu 21 A¤ustos- 30 Eylül tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilecektir” dedi.

‹smail ‹LKSELV‹
ANADOLU
Üniversitesi’nin maddi ve lojistik deste¤iyle her y›l düzenli olarak gerçekleﬂtirilen arkeolojik kaz› ve yüzey araﬂt›rmalar› tüm h›z›yla sürüyor.
Geçti¤imiz günlerde Patara’da baﬂlayan kaz›lar›n ard›ndan, Doç. Dr. Taciser
Sivas’›n bilimsel baﬂkanl›¤›nda yürütülen Frig Vadileri Arkeolojik Yüzey Araﬂt›rmalar› ve ﬁarhöyükDorylaion Kaz›lar› da 7
A¤ustos’ta baﬂlayacak.

haber

ABD’DE TANITILACAK
1989 y›l›ndan bu yana devam eden ﬁarhöyük-Dorylaion Kaz›lar›’na ise , 21
A¤ustos’ta baﬂlanacak. Yap›lan her iki çal›ﬂman›n sonuçlar›, 4-7 Ocak 2007 tarihlerinde, Amerika Birleﬂik Devletleri San Diego
Eyaleti’nde yap›lacak olan
Amerikan Arkeoloji Enstitüsü’nün 108’inci y›ll›k toplant›s›n›n Anadolu bölümünde sunulacak bir bildiri ile dünyaya tan›t›lacak.
Gerçekleﬂtirilecek olan yüzey araﬂt›rmalar› ve kaz›lar›n Anadolu Üniversitesi
Araﬂt›rma Projeleri Komisyonu taraf›ndan desteklendi¤ini belirten Doç. Dr. Taciser Sivas, yap›lacak çal›ﬂmalar ve bölgelerin tarihine iliﬂkin bilgiler verdi.
GEN‹ﬁ B‹R BÖLGE

Anadolu Haber

Frigya Vadileri Yüzey Araﬂt›rmalar›’n›n Eskiﬂehir, Kütahya ve Afyonkarahisar illerini kapsayan geniﬂ bir
bölgede yap›laca¤›n› belirten Sivas, araﬂt›rmalar›n›n
üniversitemizin arkeoloji
ve tarih bölümlerinden ö¤retim üyesi ve ö¤rencilerinden oluﬂan bir ekiple gerçekleﬂtirilece¤ini söyledi.
Yüzey araﬂt›rmalar›n›n 20
A¤ustos gününe kadar devam edece¤ini kaydeden
Sivas, “Araﬂt›rmalar›n› sürdürdü¤ümüz bölge, Anadolu’nun M.Ö. I. bin y›l siyasi
ve kültür tarihinin belli bir
dönemine damgas›n› vurmuﬂ olan, Frigler’in, tarihleri boyunca siyasi ve kültürel aç›dan en güçlü olduklar› bölgedir. Özellikle
savunmaya yönelik iskan
tipine olanak sa¤layan fiziki çevre, zengin alüvyonlu
topraklar, su kaynaklar› ve
akarsular Frigler’e bu bölgede topra¤a ba¤lanmak
için en uygun ortam› sa¤lam›ﬂt›r. M.Ö. 8. yüzy›l ile
M.Ö. 6. yüzy›l›n ilk yar›s›
içinde bölgede birçok kale
tipi Frig yerleﬂmesi kurulmuﬂtur” dedi. Arkeolojik
ve epigrafik çal›ﬂmalar›n

ﬁarhöyük’teki çal›ﬂmalar›n sonuçlar› ABD’de sunulacak.

Frig kültür kal›nt›lar›n›n
yan› s›ra, bölgenin Prehistorik ça¤lardan Osmanl›
dönemine kadar kesintisiz
olarak iskan edildi¤ini ortaya koydu¤unu belirten
Doç. Dr. Sivas, “Taraf›m›zdan bu güne kadar gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalarda
Bizans ve Roma devirlerine
ait malzeme veren kale,
düz yerleﬂme, kaya mezarlar›ndan oluﬂan nekropol
(Mezar Alan›) ve tümülüsler, çok say›da yaz›tl› ve kabartma bezemeli mermer
steli (mezar taﬂ›) ve adak
steli, Demir Ça¤›’na tarihlenen Frig kaya an›tlar› ve
yerleﬂmeleri, çeﬂitli kültür
tabakalar›na sahip höyükler taraf›m›zdan saptanm›ﬂ
ve belgelenmiﬂtir” diye konuﬂtu.
Araﬂt›rmalar s›ras›nda öncelikle Frigler’e ait taﬂ›nmaz kültür kal›nt›lar›n›n
foto¤raf, dia ve çizimlerinin yap›larak belgelendi¤ini belirten Doç. Dr. Sivas
sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“Kal›nt›lar›n civar›ndaki
çanak-çömlekler, çizimleri
ve tan›t›mlar› yap›lmak
üzere sistemli bir ﬂekilde
toplanarak Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Laboratuarlar›nda incelenmiﬂtir. Araﬂt›rmalar›m›z,
höyüklerde, ören yerlerinde ve nekropol alanlar›nda
kaçak kaz›lar›n her geçen
gün artt›¤›n›, tahriplerin
onar›lamaz boyutlara ulaﬂt›¤›n› göstermiﬂtir. Projemiz, bir yandan araﬂt›rma
sahas›nda daha önceden
bilinmeyen yeni kültür kal›nt›lar›n› saptay›p bilimsel
aç›dan de¤erlendirerek bölge tarihini ayd›nlatmay›
hedeflerken, di¤er yandan
TUBA-TUKSEK Türkiye

Frig Vadisi’ndeki yüzey
araﬂt›rmalar›nda ortaya
ç›kar›lan ve piﬂmiﬂ topraktan yap›lm›ﬂ bo¤a figürleri

Kültür Envanteri Projesi’nin kat›l›mc› ekibi olarak, bu proje çerçevesinde
önerilen envanter fiﬂlerini
kullanarak bölgenin sistematik kültür envanterinin
ç›kart›lmas›na katk›da bulunmay› amaçlamaktad›r.”
KAVﬁAK NOKTASI
Gerçekleﬂtirilecek
olan
ﬁarhöyük- Dorylaion Kaz›lar› ve çal›ﬂmalar›n yap›laca¤› bölge hakk›nda da
aç›klamalarda bulunan Sivas, bugünkü ad›yla ﬁarhöyük olan Dorylaion antik
kentinin, Eskiﬂehir il merkezinin 3 km. kuzeydo¤usunda, Porsuk çay›n›n kuzeyindeki geniﬂ ovan›n güney kenar›nda yer ald›¤›n›
söyledi. Dorylaion’un antik
kaynaklara göre Eretrial›
Doryleos taraf›ndan kuruldu¤unu belirten Taciser Sivas, “ﬁarhöyük-Dorylaion,
‹ç Anadolu’nun Marmara
Denizi’ne, Ege k›y›lar›na ve
Akdeniz Bölgesi’ne aç›lan,
birinci derecede önemli yollar›n kavﬂak noktas›nda bulundu¤unu kaydetti. 18
metre yüksekli¤inde ve 450
metre çap›nda olan ﬁarhöyük’ün Orta Anadolu’nun
orta büyüklükteki höyüklerinden biri oldu¤unu anla-

Doç. Dr. Taciser Sivas, bu
y›lki kaz›lar›n amac›n›n
höyükteki tabakalanman›n
araﬂt›r›lmas›na devam etmek ve bu tabakalarda aç›lacak geniﬂ açmalarla her
tabakan›n özelliklerinin
belirlenmesi
oldu¤unu
söyledi. Bugüne kadar gerçekleﬂtirilen kaz›larda, höyü¤ün güneyindeki Bizans
dönemine ait sur bedeni ve
Helenistik bir mahalle ortaya ç›kar›ld›¤›n› anlatan
Taciser Sivas, zirvenin güneybat› kesiminde Bizans
surunun devam› olan yar›m daire biçimli kule gün
›ﬂ›¤›na ç›kar›lm›ﬂt›r” diye
konuﬂtu.
Doç. Dr. Taciser Sivas, höyü¤ün bat› yamac›nda aç›lan büyük açmada RomaHelenistik ve Frig dönemine ait aç›k avlulu konutlar›n gün yüzüne ç›kar›ld›¤›n› söyledi. Taﬂ temel üzerine kerpiç duvarl› konutlar›n çat›lar›n›n ahﬂap direklerle taﬂ›nd›¤›n› belirten Sivas ﬂunlar› söyledi:
“Üstü aç›k avlularda da f›r›n ve iﬂlikler yer ald›¤› tespit edilmiﬂtir. ‹nce uzun
magazinler içinde, tah›l,
ya¤ ve ﬂarap saklama kaplar› olan Pithoslar gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›lm›ﬂt›r. Pithoslardan birinin omuzu üzerine Apelles ismi kaz›nm›ﬂt›r. Bu isim ya pithosu yapan atölyenin veya ustan›n
ya da pithosun ismi olmal›d›r. Açmada bulunan bir
ba¤c› tahras› ﬂarap üretiminin yap›ld›¤›n› kan›tlamaktad›r. Ayr›ca bask›l›
bir Thasos amphoras› kulbu M.Ö. 3 . yüzy›lda ﬂaraplar›yla ünlü Thasos adas›ndan kaliteli bir ﬂarap getirildi¤ini gösteren önemli
bir kan›tt›r. Bat› açmas›nda yap›lan çal›ﬂmalarda
çok say›da, Helenistik ve
Frig dönemine ait çanak
çömlekler ile dokuma tezgah› a¤›rl›klar›, a¤›rﬂaklar,
kemik deliciler ve bronz
sikkeler, i¤neler ve b›çak
gibi eserlerden oluﬂan küçük buluntular gün ›ﬂ›¤›na
ç›kar›lm›ﬂt›r.”

Karikatür
sergisine
diplomat
konuk

‹RAN ‹slam Cumhuriyeti Kültür Müsteﬂar› Ferhad Palizdar, E¤itim Karikatürleri Müzesi'nde
sergilenmekte olan Tebrizli sanatç›lar›n karikatür sergisini ailesiyle birlikte gezdi.
Eskiﬂehir'i ve karikatür
müzesini görebilme f›rsat›n› yakalad›¤› için çok
mutlu oldu¤unu belirten
Palizdar, Tebrizli sanatç›lar›n eserlerini Türk sanatseverlere gösterebilme f›rsat›n› sundu¤u için
Anadolu Üniversitesi'ne
teﬂekkür etti. Kültürel
paylaﬂ›m›n artmas›nda
sanat eserlerinin önemli
rolü oldu¤unun alt›n› çizen Palizdar, “Sergiyi duyar duymaz Anadolu
Üniversitesi'ne teﬂekkür
etmek ve Tebrizli sanatç›lar›n eserlerini görmek
için buraya gelmeyi görev bildik” dedi.

AÖF lisans
tamamlama
başvuruları
AÇIKÖ⁄RET‹M Fakültesi Okulöncesi ve ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Lisans Programlar› ile E¤itim Fakültelerinin ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i, E¤itim ve Mesleki E¤itim
Fakültesinin Okulöncesi
Ö¤retmenli¤i Bölümlerinden 2001-2002 ve sonras›nda ön lisans diplomas› alarak ayr›lanlar
için AÖF ‹ngilizce ve
Okulöncesi Ö¤retmenli¤i Lisans Program› lisans tamamlama ön baﬂvurular› baﬂlad›. Adaylar
20 Ekim 2006 tarihine
kadar ön baﬂvuru yapabilecekler.

Düzeltme
GAZETEM‹Z‹N 382’nci
say›s›nda yay›nlanan
“Yaz okulunda dersler
baﬂlad›” baﬂl›kl› haberde
Aç›kö¤retim Fakültesi
“bütünleme” s›navlar› yerine, “mazeret” s›navlar›
ibaresi kullan›lm›ﬂt›r.
Düzeltir, özür dileriz.

Üniversitemizde 43 y›ldan bu yana görev yapan ve emekliye ayr›lan ‹‹BF ‹ﬂletme Bölümü Baﬂkan› Prof. Dr. Ferruh Çömlekçi, Anadolu Üniversitesi'nin bugünlere nas›l geldi¤ini ve meslek hayat›ndaki önemli olaylar› Anadolu Haber'e anlatt›.

Mevlüt DEM‹RC‹O⁄LU
ZAMANIN DIﬁINA DÜﬁMEK…

B

elki ﬂu yaﬂamakta oldu¤umuz
yaz günleri, okuma eylemi ile zaman›n d›ﬂ›na düﬂmek veya düﬂmemek aras›ndaki iliﬂkiyi düﬂünme ba¤lam›nda iyi bir f›rsat olabilir.
‹nsanlara rasgele : “‹çinde yaﬂad›¤›n›z zaman hakk›nda fikir sahibi misiniz?” diye bir soru yöneltildi¤inde, al›nacak yan›t ço¤unlukla ﬂöyledir : “Elbette! Ben zaten o zaman›n içinde yaﬂam›yor muyum? O halde, içinde yaﬂad›¤›m zaman› bilmemden, onun
hakk›nda fikir sahibi olmamdan daha do¤al bir ﬂey düﬂünülemez!”

Yaﬂamak, yaﬂama yoluyla deneyim
edinmek, elbette bilme durumunun
çok önemli koﬂullar›ndan biridir. Keza, özellikle sanat alan›nda, belli bir
hayal gücüne sahip olmak da sanattaki bilginin temelleri aras›ndad›r. Ancak, bilginin bilgiyi üretti¤i, bu noktada hiç gözden kaç›r›lmamas› gereken
bir gerçektir, ve bilme eyleminin do¤rudan kendisi, bu ba¤lamda baﬂl› baﬂ›na okuma gelene¤ini temel alan, almas› gereken bir eylemdir.
Geçmiﬂ diye adland›rd›¤›m›z süreci
bir neden-sonuç yörüngesine oturtarak tarih’e dönüﬂtüremeyen, baﬂka
deyiﬂle bir tarih bilinci oluﬂturabilmekten yoksun kalm›ﬂ bir düﬂünme
biçimi, ne kadar bugün’de, ﬂimdiki
zaman’da gerçekleﬂirse gerçekleﬂsin,
o bugün’ü veya ﬂimdiki zaman’› kavrayabilme, bunlar hakk›nda bir fikir
sahibi olabilme olana¤›ndan yoksun
kalacakt›r.
“Ben, zaten ﬂimdiki zamanda yaﬂ›yorum, o halde o zaman› bilmemden,
üzerine fikir sahibi olabilmemden daha do¤al bir ﬂey olamaz!” tarz›ndaki
dogman›n ya da önyarg›n›n yanl›ﬂl›¤›,
kendini iﬂte bu noktada aç›¤a vurmaktad›r.

ﬁunu, istesek de, istemesek de, asla
gözden uzak tutmamal›y›z: Okuma
ba¤lam›nda sergileyece¤imiz her
tembelli¤in bedeli, yaﬂamakta oldu¤umuz zaman›n d›ﬂ›na düﬂmemizle
ödenecektir!

ufac›k bir yatakhaneden
bu kadar büyük ve bütün
etkinliklerin yap›labilece¤i, yeﬂil alan› bol olan ve
bir site olarak kabul edilebilen kampuse taﬂ›nm›ﬂ
bulunuyoruz. Fizik olarak
bu kadar büyümesinin yan› s›ra asistanl›ktan meslekte ilerlemek için gerekli
olan bütün araç gereçlerimiz, bütün arkadaﬂlar›m›za örne¤in bilgisayar verilmiﬂ durumda halbuki biz
doktoram›z› ödünç ald›¤›m›z daktilolarda iki parmakla yazar öyle jürilere
girerdik. Ben ﬂöyle ba¤lamak istiyorum: Baﬂta kurucu olarak. Prof. Dr. Orhan O¤uz arkas›ndan
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerﬂen, Prof. Dr. Engin Ataç,
Prof. Dr. Akar Öcal ve ﬂu
anda da Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli'nin üniversite olma ve di¤er üniversitelerle
yar›ﬂabilir duruma getirmedeki emeklerini takdir
etmek gerekmektedir. Sonuç itibariyle fiziki imkanlar, e¤itim imkanlar› ve
di¤er bütün faaliyetler an-

cak benim gibi içinde yaﬂay›p büyüyenlerin görebilece¤i ve kabul edebilece¤i ﬂekilde say›ca ve boyutça büyümüﬂ durumda.
Tabii ki bu ortamdan da
ö¤renciler her yönüyle
faydalan›yorlar. San›yorum bizim üniversitemiz
duramaz. Büyümeye al›ﬂk›n. O sebeple san›yorum
çok daha fazla alanlarda
her bak›mdan geliﬂecek
bir üniversitedir. Bu
üniversitenin bir eleman›
olmak 43 senelik mesle¤i
tamamlay›p yaﬂ haddiyle
ayr›lmak, bana büyük heyecan ve mutluluk veriyor
■ Üniversitemiz ö¤retim
elemanlar›na ve çal›ﬂanlar›na ne söylemek istersiniz ?
Hep çal›ﬂmalar›n› öneriyorum. Çünkü bizim meslek öyle biﬂeyki, ö¤retmekten önce hep ö¤renmek
durumundas›n›z. ‹kincisi
,bilim o kadar h›zl› geliﬂiyor ki, bir insan›n hayat›
da çal›ﬂmalar› da ona yetiﬂemiyor. Onun için duraksamamak ﬂart. Mesle¤i

Prof. Dr. Ferruh Çömlekçi kimdir?
Eskiﬂehir’de 1939 y›l›nda do¤du. Lisans e¤itimini
Eskiﬂehir ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi (E‹T‹A)
Muhasebe Bölümü’nde tamamlayarak 1963 y›l›nda mezun oldu. Yine E‹T‹A’da 1967 y›l›nda doktoras›n› tamamlad›. 1970 y›l›nda doçenti¤e yükseldi.
1977 y›l›nda Anadolu Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi’nde profesörlük ünvan› ald›.
1975-1982 y›llar› aras›nda Eskiﬂehir ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi’nde baﬂkan yard›mc›l›¤›, 19821984 y›llar›nda Anadolu Üniversitesi ‹‹BF’de dekan
yard›mc›l›¤› yapt›. 1982-1994 y›llar› aras›nda Muhasebe ve Finansman Anabilim Dal› Baﬂkan›,
1991-1994 y›llar›nda ‹‹BF dekanl›¤› görevini yürüttü. 2004-2006 y›llar›nda ise ‹‹BF ‹ﬂletme Bölüm
Baﬂkanl›¤›’n› üstlendi.

■ Unutamad›¤›n›z bir

an›n›z var m›?
An›lar›n güzelleri de var
çirkinleri de var. Hoﬂ bir
an› akl›ma geldi. Bir gün
ikiyüz veya üçyüz kiﬂilik
anfide ders verirken ö¤rencinin birisi bir ﬂey sorabilir miyim hocam dedi
buyurun dedim böyle güzel anlatmay› eﬂinizden
mi ö¤rendiniz dedi çok
hoﬂuma gitmiﬂti. Bir insan böyle güzel ﬂeyleri
eﬂinden veya arkadaﬂ›ndan ö¤renirse kötü mü
olur ﬂeklinde konuﬂtum.
Buna benzer bir çok an›m›z var. Her ﬂeye ra¤men
o kadar tatl› bir meslek
varl›¤›n›z› hissediyorsunuz. Hasta girseniz dersten sa¤l›kl› ç›k›yorsunuz.
San›yorum mesleklerin
en güzeli bizim mesle¤imiz. Bana bu f›rsat› verdi¤iniz için sizlere çok teﬂekkür ediyorum.

Anadolu Haber

Bilgi edinmek amac›yla belli hedeflere yönelik okumalar, kitaplar›n
evrenine yelken açmalar, okuman›n
d›ﬂ›ndaki yollarla – örne¤in yaﬂamayla, tan›kl›klarla, hayal gücüyle –
edinilmiﬂ deneyimleri yorumlamak,
anlamland›rmak ve belli bir bütün
içersinde konumland›rmak için temel araçt›r.

raz bahseder misiniz?
1939 Eskiﬂehir do¤umluyum. Evliyim ve iki o¤lum
var. 1959-60 dönemi itibariyle ‹‹BF buraya aç›l›nca, bir arkadaﬂ›mla birlikte Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Bölümü s›navlar›na girerken oradaki s›nav› b›rak›p buraya
koﬂarak geldik ve 37’nci
kiﬂi olarak kazand›m, çok
mutlu oldum. Çünkü aile
yan›nda Eskiﬂehir'de yaﬂamak bak›m›ndan cazip
geldi bana ve bütün dört
y›l boyunca çok zevkli bir
talebelik dönemi yaﬂad›m.
Eﬂimde bu akademiden
mezundur. Kendisi istatistik profesörüdür. O da geçen sene emekli oldu. Nasip olursa ben de bu akﬂam yaﬂ haddi itibariyle
emekli olaca¤›m.
■ Ö¤retim üyesi olarak
kalmay› neden tercih ettiniz?
Bunu iki sebebe ba¤layaca¤›m. Öncelikle ortaokul
ve lisedeyken tan›d›klar›m›n çocuklar›n› eve ça¤›r›r lisede ve ortaokulda
okudu¤umuz baz› dersleri
ö¤retmeye çal›ﬂ›rd›m. Bir
ö¤retmenlik arzusu belki
de yetene¤i oldu¤unu düﬂündürtüyor ﬂu an için.
Ama mesle¤i tercih etmemde sonradan Marmara Üniversitesi olan ‹stanbul Yüksek Ticaret’den gelen Prof. Dr. Cevat Yücesoy etkili oldu. Bana asistan›m olur musun diye
teklifte bulundu. Herhalde
o lisede dönemindeki arzu
da o arada hemen gündeme gelmiﬂ oldu ve ben hemen evet dedim. Mezun
olduktan sonra s›navlara
girerek kazand›m. Göreve
asistan olarak muhasebe
dal›nda baﬂlad›m.
■ Anadolu Üniversitesi'nin bugün geldi¤i noktay› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
‹ktisadi ve Ticari ‹limler
Akademisi olmadan önce
Yüksek Ticaret olarak gece e¤itim yapmak üzere
kurulmuﬂtu. O zaman
Ba¤lar Caddesi’nde Sosyal
Sigortalar Kurumu vard›
ve iﬂçi yatakhanesinin
dershaneye çevrilmiﬂ bir
odas›nda derslerimizi yap›yorduk. O günkü imkans›zl›klar zaman›nda geliﬂmeye baﬂlad› ve biz Devlet
Demir Yollar› binas›na taﬂ›nd›k. Dikkat edersiniz

sevmelerini ö¤rencileri
sevmelerini en çok da bu
yüke omuz vermelerini
her konuda tavsiye ederim.
■ Emeklili¤inizi nas›l geçirmeyi planl›yorsunuz?
Bu konuda çok düﬂündüm sa¤ olsunlar baﬂta
rektörümüz, rektör yard›mc›lar›m›z ve dekan›m›z baﬂta olmak üzere
bölüm baﬂkan›m›z ve ana
bilim dal› baﬂkan›m›z beni emekli saymad›klar›n›
dile getirdiler. Derslere
girmenizi istiyoruz dediler. Dolay›s›yla 1963'den
beri yapt›¤›m görevi
emekli olmama ra¤men
devam edece¤im. ﬁu anda
da yaz okulu derslerine giriyorum. 2006-2007 ö¤retim y›l›nda da derslerim
var. San›yorum sa¤l›¤›m
el verdi¤i sürece ilerde de
olacak. Özel hayat›mda
yine oturup her zamanki
gibi mesleki çal›ﬂmalar›m› yapmak istiyorum.
Çünkü daha rahat bir
planlama yapma imkan›na sahibim bunun yan› s›ra ev hayat›n› çok severim. 150 metre karelik bir
bahçem var. Bundan sonraki hayat›mda yine meslekten kopmam›ﬂ bir vaziyette eskisi gibi aile hayat›m›n devam› ﬂeklinde yaﬂamay› arzu ediyorum,
çok büyük ﬂeyler düﬂünmüyorum. Çünkü zaten
yapt›klar›m›z küçük ﬂeyler de¤il. ‹nﬂallah sa¤l›¤›m
el verirse hep bunlar› yaparak hayat›ma devam etmek istiyorum.
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Bu, ilk bak›ﬂta, ama yaln›zca ilk bak›ﬂta mant›kl›, gerçekte ise yanl›ﬂ bir
yan›tt›r. Çünkü bilgi ya da bilmek
söz konusu oldu¤unda, ‘zaten’ sözcü¤ü devreden ç›kar; baﬂka deyiﬂle,
hiçbir ﬂey yaln›zca zaten bilinemez.
Bilmek, ancak bu hedefe yönelik
özel bir çaban›n harcanmas› sonucu
var›labilecek bir durumdur. Bu çaba
yeterince veya hiç harcanmad›¤›nda,
bir ﬂeyin sadece zaten yaﬂanmas›, o
ﬂeye iliﬂkin bilgi eksikli¤ini asla bütünüyle gideremez.

■ K›saca kendinizden bi-

Prof. Dr. Çömlekçi,
Anadolu
Üniversitesi’nin
çok daha fazla
alanlarda ve her
bak›mdan geliﬂecek
bir üniversite
oldu¤unu
söyledi.

Prof. Dr. Ferruh Çömlekçi

Ahmet CEMAL

‘Üniversitemiz büyümeye alışkın’
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6 Otistik çocuklara iki yeni program
kesintisiz bir e¤itim program› uygulayacaklar›n› söyledi.

Nuran ‹LTER
ENGELL‹LER Araﬂt›rma
Enstitüsü, gelecek e¤itim
ö¤retim y›l›ndan itibaren iki
yeni program› uygulamaya
koyacak. Enstitü, yeni programlar› tan›tmak amac›yla
bir hizmetiçi e¤itim program› düzenledi. (Otistik Çocuklar ‹çin Davran›ﬂsal E¤itim Program› (OÇ‹DEP) ve
Etkinlik Temelli Ö¤retim
(ETÖ) adl› programlar için
düzenlenen hizmetiçi e¤itim etkinli¤i 17 Haziran-28
Temmuz günleri aras›nda
gerçekleﬂiyor.
Engelliler Araﬂt›rma Ensi-

Programlar› tan›tmak için hizmet için e¤itim düzelendi.

tüsü Müdürü Prof. Dr. Gönül K›rcaeli ‹ftar, zihin engelli çocuklarda daha az yap›land›r›lm›ﬂ bir program

yürütmek istediklerini belirterek, gelecek y›ldan itibaren otistik çocuklara yönelik olarak da daha yo¤un ve

‹leri derecede otistik özellik
gösteren çocuklar›n, bire
bir, çok uzun süreli ve kesintisiz bir e¤itime gereksinim duyduklar›n› belirten
Prof. Dr. Gönül K›rcaali ‹ftar, “Otistik çocuklar günde
5-6 saat süre ile mümkünse
haftada 6-7 gün toplam 40
saat civar›nda bir e¤itime
ihtiyaç duyuyor. Böyle bir
e¤itim henüz ülkemizde verilmiyor. Önümüzdeki y›l
böyle bir e¤itim baﬂlataca¤›z. Bu e¤itimin bir k›sm›
evlerde, bir k›sm› da enstitümüzde yürütülecek” dedi.

Yüz yüze eğitim sadece Eskişehir’de

haber

Ümran KELEﬁ

Doç. Dr. Handan Yavuz

AÇIKÖ⁄RET‹M Fakültesi
‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Lisans
Program› (‹ÖLP), yüz yüze
e¤itim uygulamas› ö¤rencilerden gelen yo¤un istek üzerine 2006-2007 e¤itim ö¤retim y›l›ndan itibaren yaln›zca
Eskiﬂehir'de yap›lacak. 28
ﬁubat 2000 tarihinde Milli
E¤itim Bakanl›¤› ile Anadolu
Üniversitesi aras›nda imzalanan protokol gere¤i baﬂlat›-

lan program kapsam›ndaki
yüz yüze e¤itim uygulamas›,
daha önce 10 ilde yap›l›yordu.
‹ÖLP Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Handan Yavuz,
bu karar›n ö¤rencilerden gelen istek üzerine al›nd›¤›n›
söyledi. Yüz yüze e¤itim uygulamas›n›n Eskiﬂehir d›ﬂ›ndaki yedi ilde liselerde yap›ld›¤›n› hat›rlatan Yavuz,
‹ÖLP ö¤rencilerinin liselerde
e¤itim görmek istemedikleri-

ni ve farkl› illerde e¤itim gördüklerinde Anadolu Üniversitesi'nin ö¤rencisi olduklar›n› hissedemediklerini dile getirdiklerini kaydetti. Doç. Dr.
Handan Yavuz ö¤rencilerin
Anadolu Üniversitesi içerisinde e¤itim gördüklerinde
kütüphane, internet gibi bilgi
kaynaklar›na eriﬂimleri çok
daha kolay oldu¤u için, yeni
uygulaman›n do¤ru bir karar
oldu¤una inand›klar›n› sözlerine ekledi.

GSF sınav
programı
açıklandı
GÜZEL Sanatlar Fakültesi 2006-2007 ö¤retim y›l›
ön kay›t-özel yetenek s›nav› program› aç›kland›.
Buna göre önkay›tlar 1424 A¤ustos 2006 günleri
aras›nda Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde yap›lacak.
‹ki aﬂamada gerçekleﬂecek s›nav›n ilk aﬂamas› 25
A¤ustos’da baﬂar›l› olan
adaylar, ikinci aﬂama s›nav›nda girmek istedikleri bölüme iliﬂkin alan s›nav›na girecek. Animasyon-Heykel-Seramik-Bask› Sanatlar› Bölümler
için 27 A¤ustos, GrafikResim-Cam ve ‹ç Mimarl›k Bölümleri için 28
A¤ustos. Baﬂar›l› olanlar›n kesin kay›tlar› ise 4-8
Eylül günleri aras›nda yap›lacak.

Kan bağışı
sürüyor

Yunusemre Kampusü botanik bahçesi gibi
Ö⁄RET‹M y›l› içinde çeﬂitli e¤itim birimlerini dolaﬂarak kan ba¤›ﬂ› kabul
eden Eskiﬂehir K›z›lay
Kan Merkezi, yaz döneminde de Sinema Anadolu önüne kamp kurdu.
Kan vermek isteyenler,
K›z›lay’›n özel donan›ml›
arac›n›n içinde ba¤›ﬂta
bulundular.

Anadolu Haber

Berk ÜTKÜ
FEN fakültesi Biyoloji Bölümü Baﬂkan› Prof. Dr. Ersin Yücel, üniversitemizin
oldukça zengin bir bitki çeﬂitlili¤ine sahip oldu¤unu
söyledi. Bunda gerek do¤al
flora elemanlar›n›n, gerekse peyzaj çal›ﬂmalar› s›ras›nda kampuse getirilen
bitki taksonlar›n›n etkili
oldu¤unu belirten Prof.
Dr. Yücel, Yunusemre
Kampusü’nde 400 farkl›
bitki türünün bulundu¤unu kaydetti.
Yücel, bitki çeﬂitlili¤indeki bu zenginli¤in
sa¤l›kl› alanlar›n oluﬂmas›na ve yak›n çevremizde ya da ülkemizde göremedi¤imiz
baz› bitkileri bir arada
görme ve tan›ma f›rsat›
sundu¤unu belirtti.
Yunusemre Kampusü’nde yaklaﬂ›k 400
farkl› bitki türünün

bulunmas›n›n
bitkisel materyallerle ilgilenen araﬂt›rmac›lar için
adeta bir laboratuar ortam› sa¤lad›¤›n› söyledi.
Farkl› yaﬂam
isteklerine
sahip bitkilerin kampus
içinde oluﬂturulan uygun alanlar-

da yetiﬂme imkan› bulabildi¤inin alt›n› çizen Ersin
Yücel, Afganistan ve Himalaya da¤lar›n›n bir bitkisi
olan A¤layan Çam, Güneydo¤u Kanada'n›n bir bitkisi olan Veymut Çam› ve
dünyada sadece Kütahya'da bulunan Ehrami Karaçam gibi bitkilerin kampuste bir arada yaﬂad›¤›n›
ifade etti.
Bu özellikleri ile Yunusemre Kampusü’nün ad›
konmam›ﬂ bir botanik
bahçesi oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Ersin Yücel, canl› bitki müzelerinin (Botanik Bahçelerinin) oluﬂturulmas› için bir çok
Yaln›zca Kütahya’da yetiﬂen Erhami Karaçam Yunusemre
uygar ülkenin çok büKampusü’nde süs bitkisi olarak yetiﬂtiriliyor.
yük paralar ay›rd›kla-

Prof. Dr. Ersin Yücel

r›n›n alt›n› çizdi.
“Kampuste kurulmuﬂ bir
canl› bitki müzesi olmas›na ra¤men bu imkan gerekti¤i gibi de¤erlendirilmiyor ve at›l bir ﬂekilde
bekletiliyor”diyen Ersin
Yücel, bitki örneklerinin
e¤itim ve ö¤retim için etkin hale getirilmesi gerekti¤ini vurgulad›. Prof. Dr.
Ersin Yücel, böyle bir durumda Kanada'ya, Sibirya'ya veya Himalaya da¤lar›na gitme imkan› bulamayan bir ilkö¤retim ö¤rencisinin oralarda yetiﬂen bitki
türlerinin canl› örneklerini
kampüsümüzde görme f›rsat›na sahip olaca¤›n› sözlerine ekledi.

Donörlerden
Mehmet
Okyay ve Mustafa Göncel
kan vermenin sa¤l›k aç›s›ndan yarar› bulundu¤unu belirterek, bu tür etkinliklerin toplum yarar›n› ön plana ç›kard›¤›n›
söyledi. Mehmet Okyay,
“Kan verdikten sonra manevi olarak kendimi çok
iyi hissediyorum. Kan
verdi¤im için mutlu ve
gururluyum, herkesin
kan vermesini istiyorum.
Mustafa Göncel ise “Toplumsal bir görev olarak
herkesin kan vermesi gerekir. Kan vermekle insan
daha bir dinç hale geliyor.
Ayr›ca kan verdikten sonra kana uygulanan testlerle sizde olan ve olas› bir
hastal›kta ortaya ç›k›yor.
Kan vermek bu aç›dan da
faydal›” diye konuﬂtu.

Baﬂtaraf› 1. Sayfada
GEL‹ﬁM‹ﬁ ülkelerde ArGe giderlerinin GSMH'ye
oran› yüzde 2.5 in üzerinde oldu¤unu kaydeden
Prof. Dr. Mandal, ülkemizde ise bu oran›n yüzde 0.6
oldu¤unu ifade ederek,
özel sektörün bu paya katk›s›n›n devletin de alt›nda
oldu¤unu söyledi. Mandal,
“Ar-Ge giderleri ço¤u sanayi kuruluﬂlar›n›n bütçesinde mevcut de¤ildir. Bu göstermektedir ki sanayimizin
Ar-Ge'ye yatk›nl›¤› yetersiz
oldu¤u gibi yetkinli¤i de
yetersizdir. Nitekim, geliﬂmiﬂ ülkelerde doktora unvan›na sahip elemanlar›n
istihdam› yüksek iken ülkemizde yok denecek kadar azd›r. Sanayi kesimi
böyle bir istihdama ihtiyac› oldu¤unun bilincinde
dahi de¤ildir” dedi.
MODEL GÖSTER‹LD‹

TÜRK‹YE’DE ‹LK
Prof. Dr. Hasan Mandal
Anadolu Üniversitesi'nin,
gerçekleﬂtirdi¤i ilklerle Türkiye'deki di¤er kurumlar
aras›nda bir fark›ndal›¤› oldu¤unu kaydetti. Endüstriyel Doktora Program›'n›n da
Anadolu Üniversitesi'nin
Türkiye'de gerçekleﬂtirdi¤i
ilklerden biri oldu¤unu hat›rlatan Prof. Dr. Mandal,
“Devlet Planlama Teﬂkilat›'n›n 2007 y›l› proje ça¤r›lar›nda Anadolu Üniversitesi'ni Sanayi Doktora Program›'nda model olarak göstermesi ve takibinde de¤iﬂik
üniversite ve sanayicilerden
bu program hakk›nda bilgi
almak için aranmak, bu
amac›m›za ulaﬂt›¤›m›z›n
önemli bir göstergesi olarak
düﬂünüyorum” diye konuﬂtu.
‹K‹ DANIﬁMAN VAR

“Buna yönelik olarak, bu
programda ö¤rencilerimizin iki dan›ﬂman› var. Biri
üniversiteden, di¤eri sektörden ve tez konusu da
sektörle birlikte belirleni-

Tuna Ayd›n, Müge Tuna, Hakan K›ran ve Betül Karademir.

Prof. Dr. Hasan Mandal

Ö⁄RENC‹LER PROGRAM HAKKINDA NELER SÖYLED‹?
Endüstriyel Doktora Program›’nda e¤itimlerine devam eden ögrenciler,
program hakk›ndaki görüﬂleri ve hedefleri konusunda ﬂunlar› söyledi:
Hakan KIRAN

Müge TUNA

Endüstriyel Doktora Program›’nda ikinci y›l›m. Bu
programa
baﬂvururken
program›n hem endüstri
hem de üniversite ile iﬂbirli¤i içinde olmas› benim karar›m› etkileyen en önemli
faktörlerden biriydi. Çünkü
biz mezun olduktan sonra
üniversitede ald›¤›m›z birikimi endüstriye uygulayaca¤›z. Ayn› zamanda sanayideki tek düzeli¤i ortadan
kald›rmay› planl›yoruz. ﬁöyle ki, sanayideki görüﬂe göre akademisyenler tek bir
görüﬂe sahip. Üniversitedeki görüﬂe göre ise, sanayidekiler tek bir görüﬂe sahip
ve bu program›n kurulmas›n›n esas amac›, bu iki görüﬂü bir arada götürmek.

Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisli¤i Endüstriyel Doktora Program’›nday›m. Bu sene ikinci senem. Biz doktora projemizi sanayiye yönelik olarak
yapaca¤›z bu program
kapsam›nda. ﬁu anda benim ders aﬂamam bitti.
Akademik ve endüstriyel
dan›ﬂman›m belli oldu.
Projem baﬂl›yor. Gelecekte de yenilikçi, araﬂt›rmac›
bir arge yöneticisi olmay›
düﬂünüyorum.

Hep bahsediliyor üniversite-sanayi iﬂbirli¤i diye. Bu
program Türkiye'deki üniversite-sanayi iﬂbirli¤inin
öncüsü olacak. Böyle planland› ve biz de çal›ﬂmalar›m›z› bu do¤rultuda yürütüyoruz. Benim ikinci y›l›m
bitti. Ders aﬂamas›n› bitirdim, bundan sonra proje
aﬂamas›na geçip her birimiz ba¤l› oldu¤umuz fabrikalara yönelik projeler haz›rlayaca¤›z. Hepimiz bu
projelerin baﬂar›l› olmas›n›
ümit ediyoruz ve çal›ﬂmalar›m›za bu konuda devam
ediyoruz.
yor. Tez çal›ﬂmalar› esnas›nda zamanlar›n›n en az
yüzde 25'ini sektörde geçiriyorlar. Baﬂar›lar› düzenli
olarak hem üniversite ve
hem de sektör taraf›ndan
de¤erlendiriliyor. Tezlerden
beklentilerimiz, sonuçlar›n
endüstriyel olarak kullan›m›, ticari ve patent alma
potensiyelidir. Bu kapsamda bu programa girmek is-

Tuna AYDIN
Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Doktora Program›’n›n ilk dönemini bitirdim. Bu program hakk›ndaki düﬂüncelerim ise,
kendilerini geliﬂtirmek isteyen ö¤renciler için çok yararl› oldu¤u. Özellikle ben
masteri burada bitirdi¤im
için kendimi nas›l geliﬂtirece¤imi düﬂündüm.
Endüstriyel Doktora Program›’yla bu sayede burada
tan›ﬂt›m. Bu program›n
çok faydal› oldu¤unu düﬂünüyorum.
Betül KARADEM‹R
2004 y›l›nda Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve
Mühendisli¤i bölümünden mezun oldum. Ayn›
y›l Endüstriyel Doktora
teyen arkadaﬂlar›n bu yaklaﬂ›mda olmalar› ve k›sa vadede geleceklerini sanayide
görmelerini bekliyoruz.”
14 KONTENJAN VAR
Endüstriyel Diploma Program› Ö¤rencileri Koordinatörü
Doç. Dr. Ender Suvac› ise,
2004 y›l›nda programa baﬂlayan dokuz ö¤rencinin ﬂu anda ders aﬂamalar›n› tamam-

Program›’na baﬂlad›m. ﬁu
anda Yurtbay Seramik'in
doktora ö¤rencisi olarak
çal›ﬂmalar›ma devam ediyorum.
ﬁu anda ders aﬂamas›n› bitirmiﬂ durumday›m. ‹ki ay
sonra doktora yeterlilik s›nav›na girece¤im. Programa baﬂlad›ktan bir y›l sonra akademik dan›ﬂman›m
belli oldu. Dan›ﬂman›m ve
firma ile görüﬂmelerimiz
baﬂlad›.
Yaz sürecinde ve ﬁubat tatilinde firmaya gittim ve
orada çal›ﬂt›m. Program
baﬂlad›ktan bir y›l sonra
proje konum belli oldu ve
ﬂu anda o projeyi TEYDEB
projesi olarak de¤erlendirmeye çal›ﬂ›yoruz. Firmam›zca ve TEYDEB'ten ArGe yard›m› almaya çal›ﬂaca¤›z. Programa baﬂlama
nedenim, zaten lisansta
okurken de e¤itimime devam etmek istiyordum ve
bu ben ve arkadaﬂlar›ma
sunulmuﬂ büyük bir ﬂans.
Çünkü hem okuyup hem
sanayiyi tan›ma ﬂans›m›z
var.
Program› bitirdikten sonra
burada ald›¤›m bütün donan›m› orada kullan›p sektörde kariyer edinmek istiyorum. Üniversite-Sanayi
iﬂbirli¤ine de firmamda
devam etmek istiyorum.
lad›klar›n› ve doktora projelerinin çal›ﬂma aﬂamas›na geldiklerini söyledi. Endüstriyel
Doktora Program›'na bu y›lki
baﬂvurular›n 11A¤ustos’ta bitece¤ini ve 14 ö¤rencilik kontenjan bulundu¤unu söyledi.
Doç. Dr. Suvac›, bu konuda
gerekli bilgilerin www.anadolu.edu.tr\matse internet sitesinden edinilebilece¤ini
kaydetti.

Sa¤l›k problemleri nedeniyle, Ankara Üniversitesi
‹bn-i Sina Hastanesi’nde
bir süredir tedavi gören Arkan, 10 Temmuz Pazartesi
günü vefat etti. Sanatç›, 13
Temmuz Pazartesi günü,
Büyük Tiyatro / Opera
Sahnesinde düzenlenen
törenin ard›ndan Kocatepe Camii’nde k›l›nan ö¤le
namaz›ndan sonra Cebeci
Asri Mezarl›¤›na defnedildi. Üniversitemiz Devlet
Konservatuvar› ö¤retim
elemanlar›ndan Okutman
Özlem Arkan Sümer’in de
babas› olan Prof. Muzaffer Arkan’a Tanr›’dan rahmet, ailesi ve yak›nlar›na
Anadolu Haber olarak baﬂ
sa¤l›¤› diliyoruz

Çözüm temiz
enerjide
ESK‹ﬁEH‹R Meslek Yüksekokulu ö¤retim üyesi
Yard. Doç. Dr. Bülent Açma, iklim de¤iﬂiklikleri ve
küresel ›s›nma yüzünden,
dünyan›n 10 y›l içinde geri
dönülmez bir noktaya gelece¤ini söyledi. Rusya’da
düzenlenen “‹klim De¤iﬂiklikleri ve Do¤al Yaﬂama
Etkileri” baﬂl›kl› uluslararas› konferansa kat›lan Açma’ya göre ormanlar›n
yok olmas› sonucu çölleﬂme yaﬂanacak, bu tar›ma
da yans›yacak, deniz seviyesi yükselecek ve dünya
salg›n hastal›klar›n pençesine düﬂecek. Bu süreç,
sosyal ve ekonomik yaﬂam› da olumsuz etkileyecek. Bu felaket senaryolar›
maalesef gerçek ve giderek
de yo¤unlu¤u artmaktad›r.
Yard. Doç. Dr. Bülent Açma, çözümün ise, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›lmas› ve çevre
dostu teknolojilerin devreye girmesinde oldu¤unu
kaydetti. Türkiye’nin de
enerji kaynaklar›n› temiz
enerjiye çevirmek zorunda
kalaca¤›na iﬂaret eden Açma, temiz enerjiye geçiﬂin ,
ülkemizde ayn› zamanda
istihdam da yarataca¤›n›
söyledi.

Anadolu Haber

Prof. Dr. Hasan Mandal,
Endüstriye Doktora Program›'ndaki ö¤rencilerin üniversite ile seramik sektörü
aras›nda bir köprü görevi
yapmalar›n› beklediklerini
ifade ederek sözlerini ﬂöyle
sürdürdü:

ÜLKEM‹ZDE çok sesli
müzi¤in
geliﬂmesinde
önemli bir misyonu olan,
opera, bale ve tiyatro gibi
dallarda bir çok sanatç› yetiﬂtiren üniversitemiz Devlet Konservatuvar› eski ö¤retim üyelerinden Prof.
Muzaffer Arkan yaﬂam›n›
yitirdi.

HABER

Program›n ﬂu anda 16 ö¤rencisi ve destekleyen 13 firman›n bulundu¤unu anlatan Prof. Dr. Hasan Mandal,
üniversitelerin e¤itim ve
araﬂt›rman›n yan›nda üçüncü öz görevinin de yenilikçilik oldu¤una iﬂaret etti.
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Öğrencilere sorduk: Üniversitemizde aldığınız eğitimin iş ararken
size avantaj sağlayacağına inanıyor musunuz?
Ayﬂe Mine ERDEM / ‹‹BF
Ald›¤›m›z e¤itimin iyi olmas›na karﬂ›n sistemin
daha çok ezberle ve s›nava girilmesi ﬂeklinde olmas› yeteri kadar ö¤retici olmuyor. Bu durumun
ileride girmemiz gereken iﬂ s›navlar›n› olumsuz
ﬂekilde etkileyebilece¤ine inan›yorum. Bunun yan›nda kendisini geliﬂtirmek isteyen ö¤renciler
için düzenlenen konferanslar ve paneller okulumuzun bize sa¤lad›¤› bir ﬂans.

Cemal ‹SLAMO⁄LU / Eczac›l›k Fakültesi
Üniversitemizin verdi¤i e¤itimin eczac›l›k mesle¤i
aç›s›ndan yeterli oldu¤unu düﬂünüyorum. Meslek hayat›mda gerekli olan bilgiler teorik ve pratik olarak fakültemizde verilmekte. Topluma yönelik sa¤l›k hizmeti ve dan›ﬂmanl›¤› yapmak için gerekli olan tüm uygulamalar› üniversitemiz sayesinde ediniyoruz. Bu ba¤lamda rakiplerimizden bir
ad›m daha önde oldu¤umuza inan›yorum.

bize göre

Duygu GÖKER / TO‹YO
Okulda ald›¤›m e¤itimin çok yeterli oldu¤unu
düﬂünmüyorum.Tabii ileride, iﬂ hayat› için yaln›zca okul e¤itimi yeterli olmayabilir. Bu yüzden
okul d›ﬂ›ndaki aktivitelere kat›larak, meslek ve iﬂ
hayat› konusunda kendimi e¤itmeye çal›ﬂ›yorum. Bence okulumuzda düzenlenen aktiviteler,
özellikle AISEC’in düzenledi¤i kariyer günleri oldukça yararl›. Her ﬂeyi okul e¤itiminden beklemek bence do¤ru de¤il.

Emirhan DÖNGEL / MMF
Anadolu Üniversitesi’nde ald›¤›m›z e¤itim kaliteli olmas›na ra¤men a¤›r programlar ve benzeri
sebepler bizi ileride iﬂ ararken herhangi bir meslektaﬂ›m›z›n önüne geçebilece¤imiz okul d›ﬂ› aktivitelere kat›lmam›z› zorlaﬂt›r›yor. ‹ki kampus
aras›ndaki imkan farkl›l›¤› da yapmak zorunda
olduklar›m›z ve istediklerimizi gerçekleﬂtirmek
için gere¤inden fazla zaman harcamam›za neden oluyor.

Sevim AT‹L / MMF

Anadolu Haber

Fakültemde genel olarak projeye yönelik çal›ﬂmalar yap›ld›¤› için mezun olduktan sonra sektöre girdi¤im zaman bana katk› sa¤layaca¤›na inan›yorum. Bununla beraber okulum bana bire bir
profesyonel insanlarla çal›ﬂma imkan› sunuyor.
D›ﬂar›yla ortaklaﬂa yürütülen giriﬂimcilik projeleri
bana göre pratik yapmam›z ve piyasaya al›ﬂmam›z aç›s›ndan çok önemli. Ortaklaﬂa yapt›¤›m›z
bu projeler sektörü tan›mam›z› sa¤l›yor.

Y›lmaz Y›ld›r›m / ‹BF
Ö¤retim elemanlar› ve sundu¤u ekipmanlar› ile
dersleri verimli hale getiren üniversitemiz, bana
kal›rsa di¤er üniversitelerden önde görünüyor. Benim bölümüm ve birkaç bölüm için gerçekten ‘Lider’ s›fat›n› taﬂ›yan üniversitemiz, ayn› özeni di¤er
bölümlere göstermiyor. Bana göre üniversitemizin
di¤er üniversitelerden en büyük eksikli¤i marka
olamamas›. Bu da yeni mezunlara sektörde ciddi
oranda s›k›nt› yarat›yor.

Salih YURTTAPAN / Fen Fakültesi
Bana kal›rsa ö¤rencilerin iﬂ yaﬂam›nda di¤er rakiplerinden önde olmas› üniversitede ald›¤› e¤itimden çok, üniversitede kendini ne kadar geliﬂtirdi¤ine ba¤l›d›r. Anadolu Üniversitesi’nde
bir ö¤rencinin kendini en iyi ﬂekilde donataca¤› bütün imkanlar sunulmakta, kendini geliﬂtirme, yeni yeni bilgilerle donanma arzusu tamamen ö¤renciye b›rak›lmaktad›r.

Nilgün ÖZDAMAR / E¤itim Bil. Enst.
Ald›¤›m lisans e¤itimi ilkö¤retim düzeyinde ö¤retmenlik yapacaklar için yeterli. Fakat akademik
alanda veya özel sektörde çal›ﬂmak isteyen arkadaﬂlar için eksikler söz konusu. Örne¤in akademik alanda çal›ﬂmak isteyen arkadaﬂlar› için Sosyal Bilimlerde Araﬂt›rma Yöntemleri dersi konabilirdi. Hocalar›m›z›n di¤er fakültelerden ders seçilmesine izin vermesinin bir ö¤rencinin kendisini
geliﬂtirmesi aç›s›ndan iyi olaca¤› kan›s›nday›m.

Yaﬂar Özden ‹NCELER / ‹‹BF
Üniversitemizin gerek kaynak gerekse kaliteli
ö¤retim elemanlar›yla bizlere sundu¤u e¤itimin
meslek hayat›m›z boyunca bize faydal› olaca¤›n› düﬂünüyorum. Meslek hayat›na geçiﬂimizde
Anadolu Üniversitesi isminin avantaj sa¤lamas›
ve de ald›¤›m›z e¤itimin kaliteli olmas›n›n bize
her alanda olumlu yönde etki edece¤ini düﬂünüyorum.Ald›¤›m e¤itimin beni iﬂ hayat›nda
baﬂar›l› k›laca¤›na inan›yorum.

Betül BENAL / Fen Fakültesi
Üniversitemin bana verdi¤i e¤itimin mesle¤e
at›ld›¤›m zaman, di¤er üniversitelerden bölümdaﬂlar›m›n en az bir ad›m önünde yer almam›
sa¤layaca¤›na inan›yorum. Ö¤retim elemanlar›n›n kalite düzeyi ve okulda dönem içinde düzenlenen panel, konferans ve benzeri aktivitelerin beni mesle¤ime ve hayata en iyi ﬂekilde
haz›rlad›¤›n› düﬂünüyorum. Gerisi tamamen bize kalm›ﬂ.

Cemal EﬁREF / Hukuk Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye’deki hukuk fakülteleri aras›nda en baﬂar›l› say›lan fakülteler aras›nda ilk s›ralarda yer almakt›r. Bunu di¤er üniversitelerden gelen arkadaﬂlarla yapt›¤›m›z mülakatlarda çok kolay anlayabiliriz. Bana göre Anadolu Üniversitesi’nin ö¤rencilere pratik imkan› sunma d›ﬂ›nda e¤itim
alan›nda hiçbir eksi¤i yok.

Mustafa ÖZKAN / SHYO
Öncelikle Türkiye‘de bu bölüm ad› alt›ndaki ilk
ve tek okul oldu¤u için özenle seçilmiﬂ olan plotaj bölümü ö¤rencileri ad›na ald›¤›m›z e¤itim ,
dört y›l süresince gerek teorik gerek pratik yönden dünya standartlar›nda olup e¤itimimizi
Türk sivil havac›l›¤› ve dünya sivil havac›l›¤› için
yeterli düzeydedir. Bu ﬂartlarda mezun olan pilotlar›m›z sektörde kolayl›kla iﬂ bulabilmektedir.

