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Prof. Dr. Ersin YÜCEL:
“Orman yangınlarının büyük
bölümü insan kaynaklı” 

‹kincisi düzenlenen uluslararas› sempozyuma, 23 ülkeden 67 bilim insan› kat›ld›.

“Üniversitemiz bilimsel
yay›nlarda üst s›ralarda”
RÖPORTAJ sayfam›z›n bu haftaki konu¤u olan Rektör Yar-
d›mc›s› Prof. Dr. Nezih Varcan, Anadolu Üniversitesi ö¤retim
elemanlar›n›n yurtiçinde ve yurtd›fl›nda yay›nlad›¤› bilimsel
çal›flmalardan, üniversitemizin bu konudaki deste¤ine
kadar çeflitli konularda aç›klamalarda bulundu.

AR‹ZONA Eyalet Üniversitesi
(ASU) Televizyonu, Rektör Prof.

Dr. Fevzi Sürmeli’nin konu¤u ol-
du. Sürmeli röportajda üniversite-

miz hakk›nda  bilgiler verdi. 

Prof. Dr. Sürmeli ASU
Televizyonu’nda

2 6

AÇIKÖ⁄RET‹M Fakültesi’-
nin düzenledi¤i 2. Uluslarara-
s› Aç›k ve Uzaktan Ö¤renme
Sempozyumu 23 farkl› ülke-
den 67 bilim insan›n›n kat›l›-
m›yla üniversitemizde yap›l-
d›. 11-15 Eylül günlerinde ger-
çekleflen sempozyum, Anado-
lu Üniversitesi’nde düzenle-
nen en büyük uluslararas›
toplant›lardan biri olma özel-
li¤ini tafl›yor. Üç gün süren
sempozyumda oturumlar›n
yan› s›ra 5 atölye çal›flmas› ve
bir de teknoloji sergisi yer ald›. 

Devam› 4. Sayfada AÖF, düzenledi¤i semyozyumla üniversitemizdeki en büyük bilim etkinliklerinden birine imza att›.

CeBIT Fuarı’na biz de katıldık
ANADOLU Üniversitesi ‹s-
tanbul’da düzenlenen Ulusla-
raras› CeBIT Eurasia Biliflim
Fuar›’na, Ba-
s›n ve Halkla
‹liflkiler Mü-
dürlü¤ü’nün
koordinatörlü-
¤ünde kat›ld›.
Çok say›da ku-
ruluflun yer ald›¤› fuar, 10 ay-
r› salonda gerçeklefltirildi. Çe-
flitli birimlerin temsilcilerin-
den oluflan üniversitemiz eki-
bi befl gün süren fuarda tan›-
t›m çal›flmalar› yapt›.   ➤ 3

Mevlüt DEM‹RC‹O⁄LU

Program 2’nci sayfada

Şampiyon Gülay SAVAŞ
Bilek güreşinde ülkemizi
İngiltere’de temsil edecek 

➤ 3

27 Eylül Çarflamba

Kad›nlar da Savafl› Yitirdi
Yer: AKM Oda Tiyatrosu 
Saat: 20:00

➤

➤

T‹YATRO

SERG‹

‹van Haramija Hans’›n
Karikatür Sergisi
Yer: E¤itim Karikatürleri
Müzesi
Saat: 17:30

3 5 7

Kimyacılar
Anadolu’da
toplandı
7. ULUSAL Kimya Mü-
hendisli¤i Kongresi üni-
versitemizde yap›ld›.

ÜN‹VERS‹TEM‹Z 22.
Endüstri Mühendisli¤i
Ö¤rencileri Buluflma-
s›’n›n ev sahibi oldu.

TEMÖB’ün
konusu:
Yalın Felsefe

➤ 5
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YUNUSEMRE Kampusü’n
de, rektörlü¤ün tüm uyar›la-
r›na ra¤men tafl›t sahipleri
araçlar›n› otoparklar yerine
yol üzerine b›rakmaya de-
vam ediyor. Üniversitemizde,
ana otoparklar›n yan› s›ra her
fakülteye ayr›lm›fl park yerle-
rinin bulunmas›na ra¤men,
araç sahipleri yol üzerine
parkettikleri araçlarla kam-
pus trafi¤ini zorlaflt›r›yor. Ba-
z› fakültelerin önlerinde bu-
lunan karfl›l›kl› çift s›ra halin-
deki araçlar, kampus trafi¤i-
nin en yo¤un oldu¤u saatler-
de otomobil kullan›c›lar›na
zor anlar yaflat›yor.

Bu işte bir terslik var!

Yeni ders 
yılı coşkusu

‹LKÖ⁄RET‹M okullar›
ve liselerde 2006-2007
e¤itim-ö¤retim y›l› 18
Eylül günü bafllad›. Yu-
nusemre  Kampusü’nde
bulunan Özel Ça¤dafl ve
Mustafa Kemal ‹lkö¤re-
tim Okullar›nda da yeni
ders y›l› heyecan› ya-
fland›. Ö¤renciler ve ö¤-
retmenler yaklafl›k üç
ayl›k yaz tatilinin ard›n-
dan düzenlenen tören-
lerle yeni ö¤retim y›l›na
bafllad›. 

Ö¤renciler, yap›lan ko-
nuflmalar›n ve okunan
fliirlerin ard›ndan
2006-2007 e¤itim-ö¤re-
tim y›l›na bafllad›. Yeni
ö¤retim y›l›n›n ilk dö-
nemi 26 Ocak 2007 ta-
rihinde bitecek.

Berk ÜTKÜ

REKTÖR Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli, Arizona Eyalet
Üniversitesi (ASU) Televiz-
yonu’na konuk oldu. 
ASU Rektör Yard›mc›s›
Doç. Dr. Samuel A. Digandi
ve Arizona Eyalet Üniversi-
tesi Televizyonu’ndan  gelen
çekim ekibini makam›nda

a¤›rlayan Prof. Dr. Sürmeli,
üniversitemizin  yabanc›
üniversitelerle yapt›¤› iflbir-
li¤i konusunda bilgiler ver-
di. Anadolu Üniversitesi ile
Arizona Eyalet Üniversite-
si’nin ö¤renci de¤iflimine
iliflkin bir protokol imzala-
d›klar›n› hat›rlatan Sürmeli,

“Küresel Kampus” anlay›-
fl›yla karfl›l›kl› de¤iflimin
dünya için çok önemli oldu-
¤unu vurgulad›. Prof. Dr.
Sürmeli, Anadolu Üniversi-
tesi’nin hem örgün hem de
uzaktan e¤itim anlam›nda
iflbirli¤i yapmaya aç›k bir
üniversite oldu¤unu belirtti.

Sürmeli ASU TV’ye konuştu

Atatürk An›t›na 
Çelenk Koyma 
Yer: Eski Rektörlük önü
Saat: 13:45

2006-2007 Ders
Y›l› Aç›l›fl Töreni 

Sayg› Duruflu
Yer: Atatürk Kültür ve
Sanat Merkezi
Saat: 14:00

‹stiklal Marfl›
(Anadolu Üniversitesi
Senfoni Orkestras› ve
Çoksesli Gençlik Korosu)

➤

➤

Klasik müzik dinletisi
(Anadolu Üniversitesi
Senfoni Orkestras›)

Üniversite tan›t›m
CD’sinin izlenmesi

Ö¤renciler ad›na
konuflma
(Hande Kaynar-‹BF
‹letiflim Bölümü 4. S›n›f
ö¤rencisi)

Mezunlar ad›na
konuflma
(Ramazan Ülger-Güven
Hayat Sigorta Afi Genel
Müdürü)

Ö¤retim elemanlar›
ad›na konuflma
(Prof. Dr. Hüseyin
Koca-Porsuk Meslek
Yüksekokulu)

Rektör Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli’nin konuflmas›

2006 Bilim Teknoloji,
Sanat Teflvik ve Hizmet
Ödüllerinin verilmesi

Anadolu Üniversitesi
Marfl› (Çoksesli Gençlik
Korosu)

Aç›l›fl Konseri
(Anadolu Üniversitesi
Senfoni Orkestras›)

Yer: Atatürk Kültür ve
Sanat Merkezi Opera- 
Bale Salonu
Saat: 20:30

Sürücülerin araçlar›n› otopark yerine yol kenarlar›na park etmesi büyük s›k›nt› yarat›yor.

YUNUSEMRE Kampusü
Yüzme Havuzu’ndaki yaz
yüzme kurslar›, kapan›fl  ya-
r›flmalar› ile sona erdi. Müsa-
bakalarda iyi performans gös-
teren sporcular Anadolu Üni-
versitesi Spor Kulübü’ne ka-
zand›r›ld›. Kurslardan 912 ço-
cuk yararland›. Spor Kulübü
Yüzme Branfl›  Sorumlusu ve
Antrenör  Ö¤r. Gör. Haluk
Okur, her kulüpte bir flampi-
yon bulundu¤unu, ama
önemli olan›n bunu ortaya ç›-
kartmak oldu¤unu belirterek,
kendilerinin de bunun için ça-
ba sarfettiklerini söyledi.

Yüzme kursları yarışmayla bitti



ANADOLU Üniversitesi kampuslerin-
de uygulamaya koyulan saatte 30 km.
h›z s›n›rlamas› sürücüler ve yayalar ta-
raf›ndan memnuniyetle karfl›land›. S›-
n›rlamaya uymayan iki taksinin kam-
puslere girifli yasaklan›rken, 11 Eylül
günü ilkö¤retim okullar›n›n›n yeni
ö¤retim y›l›na bafllayacak olma-
s› s›n›rlamaya uymay› daha
da önemli k›l›yor. 

20’DEN 30’A ÇIKTI

Uygulama hakk›nda bilgi
veren Anadolu Üniversitesi
Koruma ve Güvenlik Mü-
dürü Kemal Karakocal›, her-
hangi  bir kaza yaflanmamas›
için sürücülerin azami h›z s›n›r› kura-
l›na uymalar› gerekti¤ine dikkat çekti.
Kampuslerimizde can güvenli¤i aç›-
s›ndan h›z konusuna büyük önem ver-

diklerine iflaret eden Karakocal›, sürü-
cülerin h›z s›n›r›n› aflmalar› halinde
güvenlik görevlileri taraf›ndan bir de-
faya mahsus uyar›ld›klar›n› ve ihlalin
tekrarlanmas› durumunda Rektörlü-
¤ün talimat› uyar›nca kampuse al›n-
mayaca¤›n›n alt›n› çizdi. Karakocal›

bugüne kadar yaln›zca  iki tak-
sinin h›z ihlali yapt›¤›n› ve o

araçlar›n da uzun zaman-
d›r kampuslere al›nmad›-
¤›n› vurgulad›. 

Üniversitemiz personeline
verilen araç girifl kartlar›n›n

görevlilerin kolayl›kla görebi-
lecekleri yerlere as›lmas› gerekti-

¤ini vurgulayan Kemal Karakocal›, girifl
kart› olmayanlar›n en k›sa sürede Koru-
ma ve Güvenlik Müdürlü¤ü’ne baflvura-
rak kart alabileceklerini söyledi.
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MÜHEND‹SL‹K Mimarl›k
Fakültesi Kimya Mühendisli-
¤i Bölümü taraf›ndan düzen-
lenen 7. Ulusal Kimya Mü-
hendisli¤i Kongresi 5-8 Eylül
2006 tarihleri aras›nda
Kongre Merkezi’nde gerçek-
lefltirildi. Sanayi kurulufllar›,
meslek odalar› ve çeflitli üni-
versitelerden gelen 400 kat›-
l›mc›n›n yer ald›¤›  kongrede,
148’i poster olmak üzere top-
lam 292 bildiri sunuldu. 

Kongrenin aç›l›fl›nda konu-
flan Mühendislik Mimarl›k
Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Hasan Mandal, kongrenin
baflar›s›n› sunulan bu bildiri-
lerin yan›nda, bilgi al›flverifl-
leri, iflbirlikleri ve program
projeleri olarak girmeyi ar-
zulad›¤›n› söyledi.

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sür-
meli de konuflmas›nda kong-
re boyunca düzenlenen pa-
nellerde mühendislik e¤iti-
minden, Avrupa Birli¤i süre-
cindeki Türk kimya sanayi-
nin durumuna kadar çeflitli
konular ele al›narak bunlar-
dan karfl›lafl›lan sonuçlar
do¤rultusunda, “Daha iyiye
nas›l ulafl›l›r?” sorusuna ya-
n›tlar aranaca¤›n› kaydetti.

Sürmeli, “Biz Anadolu üni-
versitesi olarak bu tür anlafl-
malara destek olduk. Bun-
dan sonra da gerekli deste¤i
vermeye devam edece¤iz.
Ancak gelece¤i kültürel, bi-
limsel ve teknolojik geliflme-
ler belirleyecek” dedi. 

Kongrenin baflkanl›¤›n› yü-
rüten Prof. Dr. Mehmet R›za
Altokka da “Kimya mühen-
disli¤i ve ilgili alanlarda yü-
rütülen araflt›rmalara iliflkin

sonuçlar›n en genifl yelpaze-
de tart›fl›lmas›na ve arat›r-
mac›-sanayici iflbirli¤inin
oluflmas›na sa¤lad›¤›  katk›-
lar nedeniyle, bu kongrelerin
önemi büyüyerek devam et-
mektedir. 

Ayr›ca genç araflt›rmac›lar›-
m›z›n artan bir ilgi ve sayg›
ile Ulusal Kimya Mühendisli-
¤i Kongrelerinde yer alm›fl
olmalar› bizleri gelecek aç›-
s›ndan yüreklendirmektedir”

diye konufltu. Dört gün süren
kongrede, kimya mühendis-
li¤i ile ilgili alanlarda yap›lan
araflt›rmalar ve elde edilen
sonuçlar ele al›nd›.

Kongrede ayr›ca kimya mü-
hendisli¤i e¤itimi, Avrupa
Birli¤i sürecinde Türk kimya
sanayinin durumu gibi çeflit-
li konularda da paneller dü-
zenlendi. Ulusal Kimya Mü-
hendisli¤i Kongresi, iki y›lda
bir düzenleniyor. 

Kimyacılar kongrede buluştu
ANADOLU Üniversitesi
‹stanbul’da düzenlenen
Uluslararas› CeBIT Eura-
sia Biliflim Fuar›’na, Bas›n
ve Halkla ‹liflkiler Müdür-
lü¤ü’nün koordinatörlü-
¤ünde kat›ld›. Fuar, Bey-
likdüzü TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde 5-10
Eylül günleri aras›nda dü-
zenlendi. 
10 AYRI SALONDA
Bas›n ve Halkla ‹liflkiler
Müdürü Ö¤r. Gör. Kenan
fianl›er’in sorumlulu¤un-
daki ekipte Aç›kö¤retim
Fakültesi Bilgisayar Des-
tekli E¤itim Birimi, E¤i-
tim Fakültesi ve Mühen-
dislik Mimarl›k Fakülte-
si’nden temsilciler görev
ald›. Aç›kö¤retim Fakülte-
sinin temsilcileri standda
dönüflümlü olarak ikifler
gün görev yapt›.
Biliflim dünyas› ile ilgili
yerli ve yabanc› çok say›da
kuruluflun yer ald›¤› fuar,
10 ayr› salonda gerçeklefl-
tirildi. Anadolu Üniversi-
tesi, Baflbakanl›k, baz› ba-
kanl›klar, belediyeler ve
kamu kurulufllar›n›n da
yer ald›¤› salonda, kat›lan
di¤er 10 üniversite ile bir-
likte “Gelecek Park›” bölü-
münde 9 metrekarelik bir
standda tan›t›m yapt›. 
BROfiÜRLER
Ö¤r. Gör. Kenan fianl›er,
ziyaretçilere, üniversite-
mizin genel tan›t›m bro-
flürü ile birlikte Aç›kö¤re-
tim programlar› ile ilgili
kay›t bilgilerini içeren bro-
flür, e-ö¤renme portal›na
iliflkin broflür ve  e-konak-
lama program› ile ilgili
broflür da¤›t›ld›¤›n› söyle-
di. fianl›er, e-MBA progra-
m›na iliflkin bilgilerin de
internet ba¤lant›s›yla web
sitemizden verildi¤ini kay-
detti. 
ELEfiT‹R‹ YOKTU
Üniversitemizin di¤er bi-
rimlerine iliflkin olarak
yöneltilen sorular›n ya-
n›tlanmas›nda ya da ilgi-
li yerlere yönlendirilme-
sine büyük özen gösteril-
di¤ini ifade eden Ö¤r.
Gör. Kenan fianl›er, “Ön-
ceki y›llarda farkl› or-
tamlarda Aç›kö¤retim
sistemi ile ilgili elefltiri ve
yak›nmalarla hemen he-
men hiç karfl›lanmama-
s›; bunun yerine sistemin
baflar›s› ve e¤itimde f›r-
sat eflitli¤i sa¤lad›¤›n›n
dile getirilmesi dikkat çe-
kiciydi. Eski mezunlar›n
ve ö¤rencilerimizin fuar-
da Anadolu Üniversitesi
stand›n› görmelerinden
dolay› mutluluklar›n› ifa-
de etmeleri de onlar›n
motivasyonu aç›s›ndan
oldukça önemliydi” dedi.

Nuran ‹LTER

Hız sınırından herkes memnun

7. Ulusal Kimya Mühendisli¤i Kongresi’nde 400 kat›l›mc› toplam 292 bildiri sundu.

FUAT ERTU⁄RUL (Memur)
Sürücü aç›s›ndan gayet mükemmel bir uy-
gulama. Art› ö¤renci için de ideal bir or-
tam olacakt›r. Bu uygulama  olabilecek
herhangi bir kazay› önlemifl olacakt›r. 
NECAT‹ ÖZMEN (‹flçi)
Ben bu üniversiteye geleli 23 sene oldu.
Burda bahçivan olarak çal›fl›yorum ve flim-
diye kadar birçok uygulama yap›ld›. 30
km h›z s›n›r› flimdiye kadar olanlar›n ara-
s›nda en iyisi. Sürücüler önceden çok h›z-
l› gidiyordu, bu uygulamayla yavafllarlar
umar›m. Buras› bir kampüs; ö¤renciler,
çal›flanlar dalg›n olabilir. Bundan dolay›
bu uygulama iyi oldu.
FEYYAZ BODUR (Ö¤retim Üyesi)
Bu uygulaman›n her yerde olmas› gereki-
yor. Üniversitemiz  ö¤renci ve çal›flanlar›n
say›s›na ba¤l› olarak araçlardaki art›fl bu-
nun denetlenmesini gerekli k›l›yor. Kam-
püste yollar virajl› ve düz de¤il. Ayr›ca has-
tanenin de bulunmas› art› bir kalabal›k
oluflturuyor. Bu da sürücülerin daha dik-
katli olmas›n› gerekli k›l›yor. ‹nsanalar bu
uygulamaya uymazsa çok ciddi kazalar
olabilir. Sonuç olarak bu h›z s›n›r›n›n ko-
nulmas› ve denetiminin olmas› yerinde bir
uygulama.
S‹NEM BETÜL fi‹MfiEK (Ö¤renci)
Mant›kl› bir uygulama. Kampus içinde
tüm ö¤renciler d›flar›daki zihniyette olmu-
yor. Dalg›n, yorgun, dikkatsiz olabiliyor-
lar. Bu tür uygulama kazalar›n yüzde
50’sinin azalmas›nda etkili olacakt›r.

Uygulama için 
neler söylediler?

Uyum Programı 27 Eylül’de
ÜN‹VERS‹TEM‹ZE yeni kat›lan ö¤-
renciler için düzenlenen uyum prog-
ram›, 27 Eylül Çarflamba günü ger-
çeklefltirilecek. Atatürk Kültür ve Sa-
nat Merkezi Opera ve Bale Salonun-
da yap›lacak etkinlikte üniversitemi-
zin çeflitli birimlerinden yetkililer,
ö¤rencilere bilgiler verecek. Saat
10.00 ve 14.00’te olmak üzere iki ayr›
oturumda düzenlenecek olan prog-
ramda Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürme-
li, Mediko Sosyal Merkezi Hastanesi
Baflhekimi Op. Dr. Turgut Kutlu, Ö¤-

renci ‹flleri Daire Baflkan› Nesrin Su-
suz, Sa¤l›k Kültür ve Spor Daire Bafl-
kan› Ahmet Aybulus, Bas›n ve Halk-
la ‹liflkiler Müdürü Ö¤r. Gör. Kenan
fianl›er, Psikolojik Dan›flma ve Reh-
berlik Merkezinden Uzman Sosyal
Çal›flmac› Ayfle K›z›ltafl ile Ö¤renci
Konseyi Baflkan› O¤uz fiükrü Ener
ö¤rencilere seslenecek. Konuflmala-
r›n ard›ndan gerçekleflecek kampus
turlar› da ö¤rencilere üniversitemi-
zin birimlerini yak›ndan tan›ma f›r-
sat› sunacak. 

Anadolu
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Ziraat
Bankası
öğle de açık
Z‹RAAT Bankas› Anadolu
Üniversitesi Bürosu bun-
dan böyle  ö¤le saatlerinde
de hizmet verecek. Büro
09:00-17:30 saatleri aras›n-
da kesintisiz çal›flacak.

Banka olarak amaçlar›n›n
ö¤rencilerin, akademis-
yenlerin veya çal›flanlar›n
her türlü bankac›l›k ifl-
lemleri için zaman s›n›r›
olmaks›z›n hizmet ver-
mek oldu¤unu belirten
büro yönetmeni K›ymet
Ça¤lar, büroda her türlü
fatura, kredi kart ödeme-
leri, tafl›t ve konut kredisi
için haz›rl›k aflamalar› ko-
nular›nda hizmet verdik-
lerini söyledi.

AÇIKÖ⁄RET‹M Fakülte-
si’nin düzenledi¤i 2. Ulusla-
raras› Aç›k ve Uzaktan Ö¤-
renme Sempozyumu 23 fark-
l› ülkeden 67 bilim insan›n›n
kat›l›m›yla üniversitemizde
yap›ld›. 11-15 Eylül günlerin-
de gerçekleflen sempozyum,
Anadolu Üniversitesi’nde dü-
zenlenen en büyük uluslara-
ras› toplant›lardan biri olma
özelli¤ini tafl›yor. Üç gün sü-
ren Uluslararas› Aç›k ve
Uzaktan E¤itim Sempozyu-
mu’nda oturumlar›n yan› s›-
ra 5 atölye çal›flmas› ve bir de
teknoloji sergisi yer ald›.
Sempozyumun ilki AÖF’ün
20’nci kurulufl y›l› olan 2002
y›l›nda gerçekleflmiflti.
23 ÜLKEDEN KATILIM

Aç›kö¤retim Fakültesi Dekan
Yard›mc›s› Prof. Dr. Ayd›n
Ziya Özgür, “Küreselleflen
Dünyada Yaflamboyu Aç›k ve
Esnek Ö¤renme” temas›n›n
ifllendi¤i sempozyumda dün-
yada uzaktan e¤itim alan›n-
da uzmanlar taraf›ndan ça¤-
r›l› konuflmalar›n yap›ld›¤›n›
söyledi. Almanya ve Amerika
Birleflik Devletleri baflta ol-
mak üzere 23 ülkeden 67 bi-
lim adam›n›n bu sempoz-
yum sayesinde araflt›rmalar›-
n› sunma ve tart›flma olana¤›
bulduklar›n› belirten Prof.
Dr. Özgür, uzmanlar›n, sem-
pozyum boyunca yap›lan 5
atölye çal›flmas›nda 4 farkl›
tema üzerinde yo¤unlaflt›kla-
r›n› ve birikimlerini kat›l›m-
c›larla paylaflt›klar›n› kaydet-
ti. Özgür ayr›ca, sempozyu-
ma kat›lan bilim adamlar›-
n›n organizasyonu çok be-
¤endiklerini belirterek, sem-
pozyumun alana akademik
anlamda çok büyük katk›lar
yapt›¤›n›, farkl› görüfllerin ve
uygulamalar›n akademik
platformda paylafl›ld›¤›n› ve
tart›fl›ld›¤›n› belirtti. 

TANINMIfi UZMANLAR
Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤-
retim Fakültesi'nin uzaktan
e¤itim deneyimlerinin çok
merak edildi¤ini ifade eden
Prof. Dr. Ayd›n Ziya Özgür,
“Proje yönetimi beceri ve ba-
flar›lar›, üniversite içindeki ifl-
birli¤i, kat›l›mc›lar taraf›n-
dan çok takdir edildi. Konufl-
mac› olarak Dr. Timothy
Shih, Prof. Colin Latchem,
Dr. Piet Kommers, Prof. Da-
vid Jonassen, Dr. Nikitas
Kastis, Dr. Wolfram Laaser
gibi alanlar›nda tan›nan bi-
lim adamlar›n›n ça¤r›lm›fl ol-
mas› ayr› bir be¤eni nedeni
idi” dedi. Prof. Dr. Özgür söz-
lerine flöyle devam etti:
“Uluslararas› bir organizas-
yon olan sempozyumun dili-
nin ‹ngilizce olmas› ülke için-
de kat›l›mlar› s›n›rlam›fl gö-
rünse de, sempozyumda aç›-

l›fl konuflmalar›, ça¤r›l› ko-
nuflmalar ve bir salonda bil-
diri sunular› s›ras›nda simul-
tane çeviri imkan› tan›nd›.
Bu uygulama da kat›l›mc›lar-
ca takdir gördü. Yerli kat›l›-
m›n beklenen düzeyde olma-
mas›, yabanc› konuklarda et-
kinli¤in yurt içinde yeterince
duyurulmad›¤› izlenimini ya-
ratm›fl olsa da, gerek online
gerek posta arac›l›¤›yla dave-
tiyeler gönderilerek yerli ve
yabanc› kat›l›mc›lar sempoz-
yum öncesinde davet edildi
ve kat›l›ma özendirildi.” 

B‹LD‹R‹ K‹TABI
Konuklar›n dikkat çektikleri
bir noktan›n da, bildiri kitab›
bas›lm›fl olmas›n›n alana
sa¤lad›¤› katk› oldu¤unu an-
latan Ayd›n Ziya Özgür, “Bu
bilgi paylafl›m›n›n önemini
vurgulayan konuklar, bir der-
leme kitap olarak bildirilerin
daha farkl› ve genifl kitlelere
ulaflt›r›lmas› için tekrar bas›-
labilece¤ini dile getirdiler.
Çok farkl› akademik yakla-
fl›mlar›n ve uygulamalar›n
paylafl›ld›¤› sempozyum,
zengin içeri¤i ve temalar› ile
yabanc› kat›l›mc›lar› etkiledi-
¤i gibi, organizasyonun bafla-
r›s› ve misafirperverli¤i ile de
dikkat çekti ve övgü toplad›.
Konuklar memnun ve tekrar
Anadolu Üniversitesi’ne gel-
me ve burada tan›d›klar›
dostlar›n› da kendi ülkelerin-
deki akademik etkinliklerde
görme arzusuyla Eskifle-
hir’den ayr›ld›lar” diye ko-
nufltu.
Sempozyumun aç›l›fl›nda bir
konuflma yapan Aç›kö¤retim
Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Nazmi Ulutak, bilgi ve ileti-
flim teknolojilerinde yaflanan
de¤iflme ve geliflmelerin ya-
flam boyu e¤itim, uzak, aç›k,
e¤itim, teknolojinin dünü,
bugünü ve gelece¤i konular›-
n› tekrar gözden geçirmeyi
gerekli k›ld›¤›n› söyledi.
Prof. Dr. Ulutak, Aç›kö¤re-
tim Fakültesi olarak birikim

ve deneyimlerini uluslarara-
s› platformda paylaflmak
amac›yla, sempozyumu
bundan sonra daha s›k ara-
l›klarla gerçeklefltirmek iste-
diklerini belirtti. 
2006’da 24’ncü y›l›na giren
Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤-
retim Sistemi’nin yüz binler-
ce kifliye uzaktan ö¤retim yo-
luyla yüksekö¤renim sa¤lad›-
¤›n› ifade eden Prof. Dr. Naz-
mi Ulutak, sistemin, özel pro-
jeler arac›l›¤›yla Türkiye’nin
e¤itim sorunlar›n›n afl›lma-
s›nda çok önemli bir rol üst-
lendi¤ini kaydetti. 
Prof. Dr. Nazmi Ulutak, sem-
pozyumun tüm tan›t›m, du-
yurum, kay›t ve iletiflim çal›fl-
malar›nda yaln›zca interneti
kulland›klar›n› belirterek,
yaklafl›k 10 bin kifliyi her dö-
nemde elektronik posta ile
bilgilendirdiklerini aç›klad›. 

Prof. Dr. Ulutak, sempozyum
kapsam›nda aç›lan teknoloji
sergisinde Aç›kö¤retim Fa-
kültesi’nin tan›t›m›n›n yan›n-
da kendi alan›nda söz sahibi
7 firmay› a¤›rlayarak, bilgi ve
iletiflim teknolojilerinde geli-
nen düzeyi ve uzaktan e¤itim
alan›ndaki uygulamalar› ör-
neklemeyi amaçlad›klar›n›
sözlerine ekledi. 

ÖNCÜ KURULUfi
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sür-
meli de konuflmas›nda 2.
Uluslararas› Aç›k ve Uzaktan
E¤itim Sempozyumu’nun,
uzaktan e¤itim yapan üniver-
sitelerin ve akademisyenlerin
daha yak›n iliflki kurmalar›,
birbirini tan›malar›, e¤itim
ö¤retim ve bilimsel çal›flma-
larla iflbirli¤i, ortakl›k ve yeni
dostluklar kurulmas› aç›s›n-
dan büyük önem tafl›d›¤›n›
söyledi. 

Üniversitemizin 1982 y›l›n-
dan bu yana çok ortaml› e¤i-
timle ülkemizin e¤itim so-
runlar›n›n çözümünde öncü
bir kurulufl oldu¤unu belir-
ten Prof. Dr. Sürmeli, Anado-

lu Üniversitesi’nin sadece
Türkiye’nin her ilinde de¤il,
ulusal s›n›rlar› aflarak; Al-
manya, Fransa, Hollanda,
Belçika, Avusturya, ‹sviçre’de
ve KKTC’de yaflayan Türk va-
tandafllar›na da e¤itim ver-
meye devam etti¤ini belirtti. 

GÜÇLÜ ORGAN‹ZASYON
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Ana-
dolu Üniversitesi’nin uzaktan
ö¤retim sisteminin güçlü bir
organizasyon yap›s›na sahip
oldu¤unu ifade ederek, e¤iti-
min ‹ktisat, ‹flletme ve Aç›-
kö¤retim Fakülteleri’nde yü-
rütüldü¤ünü ve bu fakülte-
lerde 20 önlisans ile 7 lisans
program›n›n uyguland›¤›n›
kaydetti. 

Anadolu Üniversitesi’nin, 1
milyon 50 bin ö¤rencisi ve
800 bini geçen mezunu ile
dünyan›n mega üniversitele-
ri aras›nda yer ald›¤›na dik-
kat çeken Sürmeli, bugün
Türkiye’deki yüksek ö¤re-
nim ö¤rencilerinin yüzde
43,2 sinin Anadolu Üniversi-
tesi uzaktan ö¤retim siste-
mine kay›tl› oldu¤unun alt›-
n› çizdi. 

Konuflmas›nda, üniversite-
miz uzaktan ö¤retim siste-
mindeki s›nav organizasyo-
nu, ö¤renci potansiyeli, aka-
demik dan›flmanl›k hizmet-
leri ve ders kitaplar› konula-
r›nda bilgiler veren Rektör
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Aç›-
kö¤retim Fakültesi’nin ulu-
sal ve uluslararas› kamu ve
özel kurulufllarla ortak pro-
jeler yürüttü¤ünü söyledi. 

Prof. Dr. Sürmeli, “Anadolu
Üniversitesi özellikle Avru-
pa’daki uzaktan ö¤retim ku-
rumlar›yla yeni ortak proje-
lere ve iflbirli¤ine gerekli
önemi vermeye, küreselle-
flen dünyam›zda uzaktan
e¤itim alan›ndaki geliflmele-
ri de yak›ndan takip etmeye
ve uygulamaya özenle de-
vam edecektir” dedi.

AÖF’ten dev sempozyum

Sempozyumu baflar›yla gerçeklefltiren AÖF
ekibinin mutlulu¤u yüzlerinden okunuyordu.

2006-2007 e¤itim ö¤re-
tim y›l› güz dönemi kay›t
yenileme ifllemleri 18-22
Eylül tarihleri aras›nda
gerçekleflti. 

Her dönem oldu¤u gibi
bu dönemde de kay›t haf-
tas›n›n ilk günü, sekiz ya-
r› y›ldan fazla okuyan ö¤-
renciler kay›t ifllemlerini
gerçeklefltirdi. 19 Eylül
günü yedinci yar›y›l ve
üzeri, 20 Eylül günü be-
flinci  yar›y›l ve üzeri, 21
Eylül günü üçüncü yar›y›l
ve üzeri, 22 Eylül günü bi-
rinci yar›y›l ve üzeri olan
ö¤renciler kay›tlar›n› ye-
nilediler. 

Kay›t ifllemlerinin ta-
mamlanmas›n›n ard›n-
dan dersler 25 Eylül’de
bafllayacak. ‹ki ara s›nav
yapan birimlerde ilk s›-
navlar 6-11 Kas›m tarihle-
rinde, ikinci ara s›navlar
18-23 Aral›k tarihleri ara-
s›nda yap›lacak. 
Tek ara s›nav yapan bi-
rimlerde ise ara s›navlar
27 Kas›m-2 Aral›k tarihle-
ri aras›nda gerçekleflecek.
12 Ocak tarihinde dersle-
rin tamamlanmas›n›n ar-
d›ndan 15-27 Ocak tarih-
leri aras›nda final s›navla-
r› düzenlenecek.

Öğrenciler
kayıt 
yeniledi
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ÜLKEM‹Z her y›l yüzlerce
hektarl›k yeflil alan›n› or-
man yang›nlar› sonucu
kaybediyor. Bu yaz yine
gündemin ilk s›ralar›nda
ülkenin dört bir yan›ndan
gelen orman yang›n› ha-
berleri vard›. 
E⁄‹T‹M ‹LKOKULDAN
‹T‹BAREN BAfiLAMALI
Al›nan tüm önlemlere kar-
fl›n bir türlü engellene-
meyen orman yang›nlar›-
n›n çok büyük bir bölümü
insan kaynakl›. Fen Fakül-
tesi Biyoloji Bölümü Bafl-
kan› Prof. Dr. Ersin Yücel
son 10 y›lda ç›kan orman
yang›nlar›n›n da¤›l›m›na
bak›ld›¤›nda 8bin 373
hektar ormanl›k alan›n
yand›¤›n› ve bunun yaln›z-
ca 258 hektarl›k bölümü-
nün do¤al nedenlerden
kaynakland›¤›na dikkat
çekti. Prof. Dr. Yücel, do-
¤al nedenlerle oluflan yan-
g›nlar›n genel ortalamada-
ki pay›n›n yaln›zca  yüzde
3.8 oldu¤unu söyledi. 
Yang›nlar›n ormanlar› yok
etmekle kalmad›¤›na ifla-
ret eden Yücel, yang›nlar›n
ormanda de¤er kayb›na
yol açt›¤›na erozyona ve
yaban hayat›n›n zarar gör-
mesine de neden oldu¤u-
nu söyledi. Yücel “Orman-
lar birçok canl›n›n evi ko-
numundad›r.Yang›nla bir-
likte bunlar›n bar›nma ve
saklanma alanlar› da yok
olmaktad›r” dedi.

Yang›nlara karfl› al›nmas›
gereken önlemler konu-
sunda ise Yücel, “‹lkokul-
dan bafllayarak orman
yang›nlar›n›n nas›l söndü-
rülmesi gerekti¤inin e¤iti-

mi verilmeli, ormanlar
yang›na dayan›kl› hale ge-
tirilmeli, ormanlarda sön-
dürmeler için küçük gölet-
ler infla edilmelidir. Mev-
cut araç gereç say›s› artt›-

r›lmal›, yang›n amaçl› kü-
çük ve bölgesel ölçekli me-
teoroloji istasyonlar› ku-
rulmal›, enerji nakil hatlar›
da topra¤›n alt›na indiril-
melidir” diye konufltu.
Orman yang›nlar› konu-
sunda Eskiflehir için kü-
çümsenmemesi gereken
bir risk bulundu¤unu ifade
eden Prof. Dr. Ersin Yücel,
“Eskiflehir Orman ‹flletme-
si, Türkiye’deki 217 orman
iflletmesi aras›nda yang›na
hassasl›k bak›m›ndan or-
talama yang›n say›s›na gö-
re 62’nci, yanan alana göre
ise 43’üncü s›rada yer al-
maktad›r” dedi. 
Son 20 y›lda Eskiflehir’de
her y›l ortalama 18 yan-
g›n ç›kt›¤›n› ve 77.107
hektar orman alan›n›n
yand›¤›n› belirten Yücel,
özellikle Eskiflehir ve Kü-
tahya’n›n ana içme suyu
kayna¤› olan Tütmen
da¤lar›n›n, yang›na karfl›
ek tedbirlerle daha da
güçlendirilmesinin ge-
rekti¤ini söyledi.

Esra DEM‹R    

TÜRK‹YE Endüstri Mühendisli¤i
Ö¤rencileri Buluflmas› (TEMÖB)’ün
22’ncisi 6-9 Eylül günlerinde Anado-
lu Üniversitesi’nde gerçekleflti. 
YALIN DÜfiÜNCE

Üniversitemiz Endüstri Mühendisli-
¤i Kulübü taraf›ndan Atatürk Kültür
ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen
buluflmaya pek çok üniversitenin
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü ö¤-
rencileri ve ö¤retim elemanlar› kat›l-
d›. Çeflitli sektörlerden konuklar›n da
yer ald›¤›  toplant›da “Yal›n Felsefe”
adl› ö¤retim ve yönetim sistemi tart›-
fl›ld›. Toplant›n›n aç›l›fl›nda bir ko-
nuflma yapan Mühendislik Mimarl›k
Fakültesi Endüstri Mühendisli¤i Bö-
lümü Baflkan› Prof. Dr. Musa fienel,
bölüm ö¤rencilerinin böyle büyük
bir organizasyon düzenleyerek, Tür-
kiye’nin sanayileflme sorunlar›n› tar-
t›flmaya açt›klar›n› söyledi. 
HEDEF G‹R‹fi‹MC‹L‹K
Mühendislik Mimarl›k Fakültesi De-
kan› Prof. Dr. Hasan Mandal, TE-
MÖB’ün geçmifl y›llara bak›nld›¤›n-
da giriflimcil¤i hedef ald›¤›n› belirte-

rek, bu y›l Anadolu Üniversitesi’nde
gerçeklefltirilen toplant›n›n temas›-
n›n Yal›nlaflma Felsefesi olmas›n›n
kendisini çok mutlu etti¤ini söyledi.
Prof. Dr. Mandal, sanayide rekabet
ortam›na bak›ld›¤›nda 1960’larda
üretimin, 1970’lerde maliyet üstün-
lü¤ünün, 1980’lerde kalitenin
1990’larda h›z›n ve 2000’li y›llarda
ise bilgi üstünlü¤ünün amaç olarak
ifllendi¤ini ifade etti. Yal›nlaflman›n
bunlar›n tümünü içeren bir yaklafl›m
oldu¤unu içeren Mandal, Anadolu
Üniverstesi Mühendislik Mimarl›k
Fakültesi’nde de iflleri kolaylaflt›ra-
cak bir yöntem esas ald›klar›n› sözle-
rine ekledi.
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli de ko-
nuflmas›nda üniversite olarak böyle
çal›flmalar› her zaman destekledikle-
rini belirterek, “Bundan sonra da ge-
rekli deste¤i vermeye mutlaka de-
vam edece¤iz” dedi.

Bu tür organizasyonlar›n kültür, bi-
limsel ve teknolojik geliflmelerin ge-
lece¤i belirleyece¤ini ifade eden Prof.
Dr. Sürmeli, toplant›n›n temas› olan
Yal›n Düflünce’nin de bir çok ifllet-
menin faaliyetlerini hem üretim hem
de hizmet anlam›nda son derece

önemli bir düflünce olarak etkiledi¤i-
ni belirterek, Yal›n Enstitü Derne-
¤i’nin bu konuda son derece önemli
çal›flmalar›n›n oldu¤unu kaydetti. 
Yal›n Düflünce’nin sadece müflterile-
rin istedi¤i ürünleri, müflterilerin iste-
di¤i zamanda, daha az kaynak harca-
yarak, müflteri için bir de¤er temsil
eden faaliyetlere odaklanmak oldu¤u-
nu belirten Sürmeli, “Bu amaçla seçi-
len bu konu hemen hemen her ifllet-
meyi ister ö¤retim ve ister hizmet ala-
n›nda olsun ilgilendirmektedir” diye
konufltu. 
TOPLANTI YARARLI GEÇT‹
Buluflmaya kat›lan  ö¤renciler gün-
düz saatlerinde gerçekleflen toplant›-
lar›n d›fl›nda, geceleri düzenlenen çe-
flitli etkinliklere de kat›larak Eskifle-
hir’i ve Anadolu Üniversitesi’ni yak›n-
dan tan›ma f›rsat› buldu. Toplant›n›n
çok yararl› geçti¤ini belirten  ö¤renci-
ler, kariyerlerini flekillendirebilecekle-
ri bilgiler elde ettiklerini söylediler.
Ö¤renciler, Anadolu Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ve Mü-
hendislik Mimarl›k Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Hasan Mandal’›n da toplan-
t›ya gösterdikleri ilgiden memnun ol-
duklar›n ifade etti.

Kenan BUTAKIN 

‘Ormanı insanlar yok ediyor’

TEMÖB bu kez Anadolu’da

ÜN‹VERS‹TELER‹N bofl kalan
kontenjanlar›na  ö¤renci al›m› 25-28
Eylül günleri aras›nda gerçeklefltiri-
lecek. Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme
Merkezi’nden yap›lan aç›klamada,
üniversitelerin bofl kontenjanlar›n›
15 Eylüle kadar ÖSYM'ye bildire-
cekleri ve ek kontenjan k›lavuzlar›-
n›n da 25 Eylüle kadar okullara da-

¤›t›m› olaca¤›  bildirildi. Ek yerlefl-
tirmede, hem merkezi yerlefltirme
hem de kay›tlar sonucunda bofl ka-
lan kontenjanlara baflvuru yap›labi-
lecek. Adaylar, geçen y›llarda oldu¤u
gibi sekiz tercih yapabilecekler. Ek
yerlefltirme sonuçlar›, Eylül ay› so-
nunda veya Ekim ay›n›n ilk hafta-
s›nda aç›klanacak.

Ek kontenjan kayıtları 25 Eylül’de

HALK Bilim Araflt›rmalar› merke-
zi’ne ba¤l› olarak faaliyetlerini yürü-
ten Anadolu Üniversitesi Çocuk
Halkdanslar› Toplulu¤u yeni kay›t-
lar›na bafll›yor. 

Toplulukta yer almak isteyen 9-12
yafllar› aras›ndaki ö¤renciler
18-29 Eylül tarihleri aras›n-
da Halk Bilim Araflt›rmalar›
Merkezi’ne bizzat gelerek

ya da 3350580/6121-6122
numaral› telefonu ara-

yarak seçmeler için
kay›t yapt›rabilecek.

30 Eylül günü ger-
çekleflti-
r i l e c e k

seçmeler
sonucunda
toplulu¤a

kat›lacak ö¤-
renciler belirle-

necek. 

E¤itime geçen y›l
bafllayan ö¤renciler

ise 1 Ekim günü Halk Bi-
lim Araflt›rmalar› Merke-
zi’nde toplanacak.

DEVLET Konservatuvar› ö¤retim
üyesi Doç. Dr. Hasan Erkek’in “Çi-
çek Prenses” adl› gençlik oyunu AS-
SITEJ (Uluslararas› Çocuk ve
Gençlik Tiyatrolar› Birli¤i), ITI
Dünya Merkezi (Uluslararas› Tiyat-
ro Enstitüsü) ve Uluslararas› Oyun
Yazarlar› Forumu’nun (IPF) birlik-
te düzenledikleri Gençlik Oyunu
Yar›flmas›nda mansiyon ald›.

Oyun, birincilik ve ikincilik ödülle-
rinin ard›ndan aç›klanan dört
oyunluk listede yer ald›. Volga Y›l-
maz’›n ‹ngilizceye çevirdi¤i oyun 8
yafl ve üzeri gençleri hedef al›yor.
Birçok ülkeden 100’den fazla oyu-
nun kat›ld›¤› yar›flmada, ülkemiz-
den bir oyunun dereceye girmesi
bir ilki oluflturuyor. 

‘Çiçek Prenses’
dereceye girdi

Yetenekli minik
dansçılar aranıyor

ENGELL‹LER Entegre Yükseko-
kulu’nun Grafik ve Seramik lisans
programlar›na al›nacak  ö¤rencileri
belirlemek için yap›lan yetenek s›-
nav› 11 Eylül günü gerçeklefltirildi.
S›nava 15 aday kat›ld›. 

1990 y›l›ndan bu yana iflitme engel-
lilere e¤itim veren Engelliler Enteg-
re Yüksekokulu’nda ikisi iki y›ll›k
olmak üzere dört bölüm bulunuyor. 

Engellilerin
sınav heyecanı



■ Anadolu Üniversitesi’nin
yurtd›fl› yay›nlar› hakk›nda
bilgi verir misiniz? Kaç ö¤-
retim eleman›m›z yurtd›fl›-
na bildiri sunmak ve e¤itim
amaçl› gitti? 
Yurt d›fl› yay›nlar› dedi¤i-
mizde Citation Index’çe tara-
nan dergilerde yay›nlanan
veya bu taraman›n d›fl›nda
yay›nlanan yay›nlar var. Bu
ayr›m› yaparak vurgularsak,
2005 y›l› içerisinde tam za-
manl› ö¤retim üyemiz fakül-
telerimizde 606, yüksek okul
ve meslek yüksek okullar›n-
da ise 88. Enstitülerle birlik-
te bu say› 701. 
Geçti¤imiz y›l Citation In-
deks kapsam›nda Social Ci-
tation Indeks’te 12 yay›n yap-
m›fl›z. Science Citation In-
deks kapsam›nda taranan
dergilerde ise bu say› 128,
Art and Humanities Indeks
kapsam›nda da 2 yay›n›m›z
var. Bunlardan disiplinlera-
ras› ortak yay›nlar›m›zda
mevcut. Onlar›n say›s› da 4.
Ortak yap›lan çal›flmalar›
toplam çal›flmalardan ç›kar-
d›¤›m›zda 138 bilimsel yay›-
n›m›z ortaya ç›k›yor. 
Ancak bu belirtti¤im indeks
kapsam› taraf›ndan yay›nla-
nan yay›nlard›r. Bunlar›n d›-
fl›nda bir de yurt d›fl›nda ya-
y›nlanan kitaplar›m›z var.
Mesela geçti¤imiz y›l ö¤re-
tim elemanlar›m›z›n yay›nla-
d›¤› 9 adet kitab›m›z var.

Onun d›fl›nda yine uluslara-
ras› alanda bildiri ya da özet-
lerin yer ald›g› kitaplarda 449
yay›n›m›z bulunuyor. Di¤er
hakemsiz, bilimsel ve sanat-
sal dergilerde ise 28 uluslara-
ras› dergide yay›n›m›z var.
Citation Indeks d›fl›nda di¤er
özler ve endeksler taraf›ndan
taranan dergilerde ise teknik
not, editörel mektup, vaka
takvimi, tart›flma gibi yay›n-
lar›n toplam› da 114. Dola-
s›yla bütün bunlar›n toplam›,
memnun oldu¤umuz bir sa-
y›y› ortaya koysada, ö¤retim
elemanlar›m›z›n yay›n say›-
lar›n›n daha da artt›rmas›n›
beklemekteyiz.  
■ Ö¤retim elemanlar›m›z›n
yurt içindeki yay›nlar› hak-
k›nda biraz bilgi verebilir-
misiniz?
Hakemli dergilerde ulusal
bazda 162 tane yay›n›m›z 
olmufl. Di¤er hakemsiz, bi-
limsel ve sanatsal dergilerde
ise 203 bildiri ve özetlerin yer
ald›¤› kitaplardaki yay›n say›-
s›da 263 olmufl. Yurt içinde
yay›nlanan kitap say›s› ise
84. Yüksek lisans tezlerimiz
bildiginiz gibi kütüphane ve
di¤er ilgili yerlere de da¤›t›l›-
yor. Bunlar da 119 adet. 
Doktora tezlerimiz ise geçen
ögretim y›l›nda 54 adetti. Bu
doktora tezlerinin hepsini za-
ten üniversite yay›n› olarak
bas›yoruz. Çeviri olarak da 3
kitab›m›z›n, 13’te makalenin
çevrildi¤ini görüyoruz. Yay›-
na iliflkin bilgiler bu flekilde
özetlenebilir. 
■ Ö¤retim elemanlar›m›z
bilimsel çal›flmalar konu-
sunda nas›l teflvik ediliyor?
Bu konuda sa¤lanan mad-
di destek hakk›nda bilgi
verebilirmisiniz? 
Üniversitemiz, uluslararas›

yay›nlar›n say›s›n›, dolay›-
s›yla bilimsel geliflmifllik dü-
zeyinin artt›r›lmas› amac›y-
la yurtd›fl›nda yap›lan bü-
tün kongre sempozyum, se-
miner ve benzeri toplant›-
larda, sözlü ya da poster
olarak sunum için kabul
edilen ö¤retim elemanlar›-
m›za da bir takvim y›l›nda
en çok iki kez, poster sunu-
mu yapacak olanlara ise bir
kez döner sermaye bütçe-
sinden karfl›lanmak üzere
destek veriyor. 
Bu destekler kiflinin ilgili ül-
keye gitti¤inde bu etkinli¤in
yap›ld›¤› yere gitme süresine
ba¤l› olarak verilen yevmiye,
yollu¤u ve varsa yevmiye
unsurlar›n› içermeyen ve
salt kat›l›m ücretinden olu-
fluyor. Dolay›s›yla ö¤retim

elemanlar›m›za, y›lda iki
kez  hem yollu¤unu hem
yevmiyesini hem de kat›l›m
ücretini ödemek suretiyle
destek vermifl oluyoruz. 
Bunun d›fl›nda Citation In-
deks’çe taranan taranan der-
gilerdeki yay›nlara, TÜB‹-
TAK Uluslararas› Yay›nlar›
Teflvik Program› do¤rultu-
sunda baz› yay›n kategorile-
rinde daha fazla teflvi¤i üni-
versite olarak ödemekteyiz. 
■ Bilimsel çal›flmalar aç›-
s›ndan Anadolu Üniversi-
tesi’nin Türkiye’deki di¤er
üniversiteler aras›ndaki
yeri sizce nas›l? 
Bu rakamlar gösteriyor ki,
Anadolu Üniversitesi’nin ye-
ri iyi bir düzeyde. Biliyorsu-
nuz ki, bu yerle ilgili kamu-
oyunda bir çok tart›flma var.

Bu yay›nlarla ilgili yeri sap-
tarken biraz önce verdi¤im
bir çok yay›n türlerine ilifl-
kin farkl› kategorileri bir
araya getirerek üniversitele-
ri s›ralam›yorlar. Son y›llar-
da yap›lan Citation Indeks
taraf›ndan taranan dergiler-
deki yay›n s›ralamalar›na
bak›yorlar. Bu yay›n s›rala-
malar›na bakarken de üni-
versiteler hakl› olarak bu s›-
ralamay› itirazla karfl›l›yor-
lar. Çünkü özellikle t›p fa-
kültelerinin oldu¤u üniversi-
telerde yay›n say›s› daha faz-
la oluyor. 
Bunun d›fl›nda t›p fakültesi
olmayan yerlerde fen ve
mühendislik fakültelerinin
olmas› veya olmamas›, sos-
yal bilimlerin a¤›rl›¤›n›n
karfl›laflt›r›lmas›n› farkl›lafl-
t›rmakta.Mesela böyle bir
s›ralama yap›ld›¤›nda Ana-
dolu Üniversitesi Mühen-
dislik Mimarl›k Fakültemiz
ya birinci ya da ikinci s›ra-
da ç›kar. Bu fakültemiz fen
ve eczac›l›k fakülteleriyle
birlikte üniversitemiz ya-
y›nlar›n›n önemli bir k›sm›-
n› oluflturuyor. 

Di¤er üniversitelerin ilgili
fakültelerinin yay›nlar›n› da
biliyoruz. ‹lgili dekan arka-
dafl›m›z s›k s›k bilgi veriyor
bizlere. Dolay›s›yla fen fa-
kültelerini kendi aras›nda,
eczac›l›k fakültelerini kendi
aras›nda s›ralamak laz›m. 

Bu birimlerden yoksun olan
üniversiteyi, yay›n say›s› aç›-
s›ndan “Yay›n say›s› çok fa-
kir” diye listenin dibine atar-
san›z do¤ru bir karfl›laflt›r-
ma olmaz. Elmalarla armut-
lar› toplam›fl gibi olursunuz.
Hangi kritere göre yap›ld›¤›-
n› yay›nlamak laz›m ve bu
kriterleri do¤ru analiz edip,
bu s›ralamay› do¤ru verme-
niz laz›m. 

Bu aç›dan üniversitemizin
yay›nlar› özellikle son dokuz
y›ld›r h›zla artmaktad›r. Ya-
y›n say›lar›m›z›n yan›s›ra ni-
teliklerinin de önemli oldu-
¤unu vurgulamak isterim. 

An
ad

ol
u

Ha
be

r
RÖ

PO
RT

AJ
6

Sa
yf

a 
Ed

itö
rü

:
Ar

afl
.G

ör
. 

Ça
¤d

afl
 C

EY
H

AN

Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Nezih 
Varcan, ö¤retim 
elemanlar›m›z›n 
yurtiçinde ve 
yurtd›fl›nda yapt›¤›
yay›nlarla üniver-
sitemizin bilimsel 
çal›flmalara
sa¤lad›¤› destek
konusunda aç›kla-
malarda bulundu. 

Üniversitemizin bilimsel 
yayınları artış gösteriyor

Prof. Dr. Nezih Varcan
üniversitemizin yayan-
lar›n›n her geçen y›l
artt›¤›n› söyledi. 

Varcan, üniversitemiz
Mühendislik 
Mimarl›k 
Fakültesi’nin
yay›nlar›na 
dikkat çekti.

Mevlüt DEM‹RC‹O⁄LU
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Voleybolda
fikstür çekildi

BEDEN E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu’nda 2’nci s›-
n›f ö¤rencisi olan Gülay
Savafl 29 Ekim-6 Kas›m ta-
rihleri aras›nda ‹ngilte-
re’de yap›lacak olan Dünya
Bilek Gürefli fiampiyona-
s›’nda Anadolu Üniversite-
si’nin deste¤i ile Türkiye’yi
temsil edecek. 
MADD‹ ZORLUKLAR 
Bilek güreflinde son üç y›-
l›n gençler ve büyükler
Türkiye fiampiyonu olan
Gülay bu flampiyonan›n ilk
uluslararas› tecrübesi ola-
ca¤›n› vurgulayarak, alt›n
madalya ile dönece¤ine
inand›¤›n› belirtti. Gülay
Savafl “Yapt›¤›m spor ile
gurur duyuyorum fakat bu
sporun önündeki en büyük
engeli mali sorunlar olufl-
turuyor. Ülkemde üst üste
3 sene flampiyon olmama
ra¤men hiç yurtd›fl›na ç›-
kamad›m çünkü yap›lan
flampiyonalara giden spor-
cular tüm masraflar›n›
kendileri karfl›lamak zo-
runda kal›yorlar ve bu se-
beple ancak mali gücü iyi
olan sporcular yurtd›fl›
flampiyonalara kat›labili-
yorlar” dedi. 
Gülay Savafl, en büyük ha-
yalinin Dünya fiampiyona-
s›’nda ülkesini temsil et-

mek oldu¤unu belirterek
29 Ekim-6 Kas›m günleri
aras›nda ‹ngiltere’de yap›-
lacak olan Dünya fiampi-
yonas›’na gidecek olmak-
tan dolay› çok mutlu  oldu-
¤unu ifade etti 
GENLER‹MDE VAR 
fiampiyon sporcu Savafl bi-
lek gürefli sporu için: “De-
dem, babam ve ailedeki di-
¤er erkekler hep gürefl kö-
kenli sporlar yapm›fllar ya-

ni güç gerektiren bu spor
benim geneti¤imde var,
ama bilek gürefli sporu ül-
kemizde çok yanl›fl tan›n›-
yor ve bu sporun sadece
erkekler taraf›ndan yap›l-
d›¤›na dair yanl›fl bir ina-
n›fl var” fleklinde konufltu.
Gülay Savafl, “Dünya fiam-
piyonas›’na gitmem için
desteklerini esirgemeyen
Anadolu Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Fevzi Sür-

meli’ye, Beden E¤itimi
Spor Yüksek Okulu Müdü-
rü Prof. Dr. Coflkun Bay-
rak’a ve Milli Tak›m Antre-
nörü fiener Arslan’a çok te-
flekkür ediyorum” dedi.
fiampiyonaya toplam 5
sporcuyla kat›lacak olan
Türk Milli Tak›m›’n›n ra-
kipleri Rusya, Bulgaristan,
Ukrayna, Yunanistan, Al-
manya, ‹ngiltere ve Fransa
olacak.

ANADOLU Üniversitesi Bayan Hentbol
Tak›m›, EHF (Avrupa Hentbol Federas-
yon Kupas›) 1’inci tur ilk maç›nda Koso-
va’n›n Vicianet tak›m›na deplasmanda
31-29 ma¤lup olarak avantajl› bir sonuç-
la Eskiflehir’e döndü. 

Bayan Hentbol Tak›m› Antrenörü Sinan
Öner maç öncesi yapt›¤› aç›klamada
“Yeni bir yap›lanma içine girdik. Tak›-
m›n yafl ortalamas› düfltü. 6 tane genç
milli tak›m oyuncusuna sahibiz. fienay
bir y›l aradan sonra tekrar hentbola
döndü. Bu y›l Murat Kabaday› yard›m-
c›l›¤›m› yapacak. Ülke puan› düflük ol-
du¤u için bu y›l Avrupa Kupalar›na
1.Turdan itibaren kat›l›yoruz. Avrupa
kupalar›nda belli bir hedefimiz yok. Bu
sene lig çok çekiflmeli geçecek. 6-7 tak›m
denk güçte. Ligin kalitesi belki düflük
olacak ama heyecan üst seviyede olacak.
Kadromuzu Romanya’dan Güler Os-
man ve Kastamonu Gençlik’ten Gamze
ve Neriman ile takviye ettik. Ligde hede-
fimiz ilk dört” dedi. 

Hentbolcular›m›z karfl›laflman›n ilk ya-
r›s›n› 15-13 önde kapamas›na karfl›n
müsabakadan 31-29 yenik ayr›ld›. Kar-
fl›laflman›n rövanfl› 23 Eylül günü saat
16.00’da Porsuk Spor Salonu’nda oyna-
nacak. Tur için ekibimize en az üç fark-
l› bir galibiyet gerekiyor. Turu geçen ta-
k›m ikinci turda S›rbistan’›n   Knjaz Mi-
los tak›m›n›n rakibi olacak

TÜRK‹YE 2. Ligi'nde mü-
cadele eden Anadolu Üni-
versitesi Bayan Voleybol
Tak›m› ile 3. Lig'de yer alan
Erkek Voleybol Tak›m›’n›n
lig fikstürü çekildi. Anado-
lu Üniversitesi Bayan Vo-
leybol Tak›m› sezonu 29
Ekim günü kendi evinde
oynayaca¤› ‹çel Dekamar
Gözde maç› ile açacak.
‹kinci hafta Ankara deplas-
man›nda Eczac› ile karfl›la-
flacak olan Anadolu Üni-
versitesi, üçüncü hafta Cu-
kurova Üniversitesi'ni ko-
nuk edecek. 

Geçen y›l 2. Lig’e ç›kma
flans›n› son maçta yitiren
Anadolu Üniversitesi Er-
kek Voleybol Tak›m› ise 3.
Lig'de ilk haftay› bay geçe-
cek. Ekibimiz ikinci hafta
Erbaa'y› konuk edecek.

Voleybol ligleri 28-29 Ekim
günlerinde bafllayacak ve
ilk yar› karfl›laflmalar› 24
Aral›k günü sona erecek .
Liglerde ‹kinci yar› 7 Ocak
günü bafllayacak ve 4
Mart’ta lig perdesi kapana-
cak. 2. Lig’de ilk dört s›ray›
alacak olan ekipler yar› fi-
nal grubuna yükselecek. 3.
Lig’de ise ilk iki s›ray› ala-
cak olan ekipler do¤rudan
2. Lig’e ç›kacak. Gruplar›n-
da son s›ray› alan ekipler
bir alt lige düflecek.

Şampiyon İngiltere’ye gidiyor

Son üç y›l›n
Türkiye
flampiyonu Gülay
Savafl, flimdi de
ülkemizi ‹ngilte-
re’de temsil
edecek.

Hentbolcular
umutlu döndü

TAR‹H‹NDE ilk kez Türkiye 2. Bas-
ketbol Ligi’nde mücadele edecek
olan Anadolu Üniversitesi Basketbol
Tak›m› befl yeni oyuncuyu renklerine
ba¤lad›. Bordo-mavililer Amasya Be-
lediye’den Turgay Tatl›, Bosch’tan
Bilsehan Vatansever, Oyak Rena-
ult’dan Mete Do¤an, ‹stanbul
TED’ten Ufuk Hortum ve Tofafl’›n
genç tak›m›ndan Tayfun Karabey ile
birer y›ll›k sözleflme imzalad›.

‹mza töreninde Anadolu Üniversitesi
Genel Kaptan› Muzaffer Ö¤ütveren
ve Basketbol fiube Sorumlusu Ne-

dim Gürses de haz›r bulundu.

27 tak›m›n iki grupta yer alaca¤› 2.
Ligde maraton 14 Ekim günü oyna-
nacak karfl›laflmalar ile bafllayacak.
13 tak›ml› grupta yer alan Anadolu
Üniversitesi ilk maç›nda Bursa dep-
lasman›nda Yeflimspor ile karfl›lafla-
cak. Gruplar›n› ilk sekiz içinde bitire-
cek olan ekipler play-off’a yüksele-
cek. Basketbol Tak›m› Antrenörü Ali
R›za Solmaz genç ve dinamik bir ta-
k›m kurduklar›n› belirterek, öncelikli
amaçlar›n›n ligde tutunmak oldu¤u-
nu söyledi.

Basketbolda transfer atağı

‹lk kez Türkiye 2. Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Anadolu 
Üniversitesi Basketbol Tak›m› befl yeni oyuncu ile  sözleflme imzalad›.

BAYAN VOLEYBOL 
Anadolu Üniversitesi'nin
ilk yar›daki di¤er maçlar›
flöyle: 
1.Hafta: Dekamar Gözde
2.Hafta: Eczac› (D)
3.Hafta: Çukurova Üni.
4.Hafta: Konya Ere¤li (D)
5.Hafta: Ank.Karayollar›
6.Hafta:Diyarbak›rspor (D)
7.Hafta : Gazi Üniversitesi
8.Hafta: Tarsus Belediye
9.Hafta: Giresun Tirebolu.
ERKEK VOLEYBOL
1.Hafta: Bay
2.Hafta: Erbaa
3.Hafta: ‹TÜ(D)
4.Hafta: Altay
5.Hafta: Erciyes Üni.  (D)
6.Hafta: SHÇEK
7.Hafta: Merzifon Bld. (D)
8.Hafta: Ankaragücü
9.Hafta: Okmeydan› E¤t.
ve Arafl. Hastanesi (D).
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Eskiflehir’in bir ö¤renci flehri olarak ününü çok
duydum. Tam bir ö¤renci flehri olarak anlat›ld›.
Bunlar tercihlerim aras›nda Anadolu Üniversite-
si’nin bulunmas›nda etkendi. Tercihleri yaparken
biraz tereddüt etmifltim ama flu an çok memnu-
num Anadolu Üniversitesi’ni kazand›¤›ma. Kam-
pus çok güzel ve içinde herfley var. Birçok olana-
¤a sahip. Böyle donan›ml› bir üniversiteyi kazan-
d›¤›m için flansl›y›m.

Yeni öğrencilerimize sorduk: Anadolu Üniversitesini neden seçtiniz?    

Benim Anadolu Üniversitesi’ni tercih etmemin
nedeni öncelikle üniversitenin Eskiflehir gibi gü-
zel bir flehirde yer almas›. Anadolu Üniversitesi
isim yapm›fl bir üniversite. Ö¤renciye kendini ge-
lifltirmesi için verilen imkanlar oldukça fazla. ‹n-
ternetteki görüntüleri de gayet çekici. Anadolu
Üniversitesi’nin oluflturdu¤u imaj birçok kiflinin
tercihinde önemli bir etken. 

Anadolu Üniversitesi’ni internetten araflt›rd›m.
‹sim yapm›fl bir üniversite. Görüntüsü ayr›ca
tercih sebebim. Harika bir kampusü var. Kam-
pusten d›flar›ya ç›kmaya gerek yok. Herfley için-
de mevcut. Ben Ankara’dan geldim buraya ve
memleketime yak›n olmas› da ayr›ca mutlu etti
beni. fiunu da belirtmeliyim ki internette gör-
düklerimle buraya geldi¤imde gördüklerim bi-
rebir ayn›. 

Ben ‹stanbul’da Marmara Üniversitesi’nde ö¤-
retmenlik okuyordum. Ancak mezun olduktan
sonra ifl bulmakta zorluk çekece¤imi düflünerek
okulu b›rakt›m. Daha sonra buradaki bölümü-
mün ifl olanaklar›n› araflt›rd›m. Gayet umut ve-
riciydi. Seçim flans›m da s›n›rl›yd› ve seçebilecek-
lerim aras›ndaki en avantajl› yer buras›yd› be-
nim için. Bu nedenlerle Anadolu Üniversitesi’ni
seçtim.

Anadolu Üniversitesi’ni tercih etmemdeki ilk
neden her yönden avantajl› oluflu.  Eskiflehir’in
ö¤renci flehri olarak bilinmesi de buray› ter-
cihimde önemli bir etken oldu. Tercihlerden ön-
ce üniversitenin foto¤raflar›n› internet adresin-
den görmüfltüm. Kampus bana çok güzel ve et-
kileyici gelmiflti. Ayr›ca tercih etti¤im fakültenin
ö¤retim kadrosunun da çok kaliteli oldu¤unu
ö¤renmifltim. 

Buray› kazanmadan önce Anadolu Üniversite-
si’nin sadece Aç›kö¤retim Fakültesinden ibaret
oldu¤unu zannediyordum. Geldi¤imde ve
kampusü gördü¤ümde çok flafl›rd›m. Anadolu
Üniversitesi çok güzel bir kampüse sahip. 5’inci
tercihimdi. Burada birçok arkadafl›m var, ya-
banc›l›k çekece¤imi düflünmüyorum. Kampusü
ve üniversitenin sa¤lad›¤› olanaklar› gördükten
sonra iyi ki gelmiflim diyorum.

Eskiflehir’e Mersin’den geldim. Anadolu Üniver-
sitesine gelmem tesadüfen oldu. Bilgisayar Mü-
hendisli¤i Bölümü’nü kazand›m. Üniversite çok
güzel hemen hemen her fleyi be¤endim. Tercih
etti¤ime hiç piflman olmad›m. Bence Türki-
ye’nin en iyi üniversitelerinden biri. Daha önce
bu üniversitede okuyan tan›d›klar›m vard›. Üni-
versiteyi övmekle bitiremiyorlard›. Gerçekten
öyleymifl.

Anadolu Üniversitesi’ni tercih etmemdeki ilk se-
bep ‹ngilizce e¤itim vermesi. Asl›nda Hukuk Fa-
kültesinde okumak istiyordum ama olmad›. ‹n-
gilizce-‹ktisat bölümünü kazand›¤›ma da pifl-
man de¤ilim. Güzel bir üniversite. ‹nternetten
araflt›rd›¤›ma göre de birçok etkinli¤i ve olana-
¤› var. fians eseri bu bölüm ve üniversiteye gel-
mifl olsam da ilk izlenimlerim bana güzel y›llar
geçirece¤ime iflaret ediyor. 

Anadolu Üniversitesi ilkokuldan beri idealimdi.
Çünkü a¤abeyim ve yak›n akrabalar›m›n he-
men hemen hepsi Anadolu Üniversitesi’nden
mezun oldular. Anadolu Üniversitesi adeta bir
aile gelene¤i haline geldi. Bu üniversiteyi seç-
me sebeplerimden birisi de kampusünün ö¤-
renciye her aç›dan çok büyük olanaklar sa¤la-
mas›. ‹leride  mezun olduktan sonra okulda ka-
l›p ö¤retim eleman› olmak en büyük idealim.

Emrullah BARUT / MMF

Anadolu Üniversitesi’ni seçmemdeki ilk sebep Engel-
liler Entegre Yüksek Okulu’nun bir tek bu üniversite-
de olmas›d›r. Tercih klavuzunu açt›¤›m›zda ilk gör-
dü¤ümüz yer buras›yd›. Herkes çok iyi ve içten. Bu
da Anadolu Üniversitesi’ni seçti¤imiz için memnun
olmam›z› sa¤l›yor. Ayr›ca gezdi¤imiz ve gördü¤ü-
müz kadar›yla kampusün içinde ö¤renciye verilen
imkanlar had safhada. Bu üniversiteyi tercih etti¤im
ve kazand›¤›m için kendimi flansl› hissediyorum.

Mustafa Y‹⁄‹T / Edebiyat Fakültesi

Yasemin FENAR / Fen Fakültesi

Orhan Burak ÖZKAN / ‹‹BF

Yefleren TEK /  E¤itim Fakültesi

Adem GÜLER / SHYO

Anadolu Üniversitesi ilk tercihimdi. Çünkü istedi¤im
bölüm sadece burada vard›. Ayr›ca üniversitenin
ününü de çok duydum. Kuzenim burada okumufltu
ve bana burayla ilgili çok güzel fleyler söyledi. Ben de
hiç tereddüt etmeden Anadolu Üniversitesi’ni seç-
tim. Kampüse gelip de gezdi¤imde ne kadar do¤ru
bir tercih yapt›¤›m› anlad›m.

Özge ÇOLAK / ESYO

Anadolu Üniversitesi 13’üncü tercihimdi. Asl›nda
buray› kazand›¤›m› görünce biraz flafl›rd›m. Aç›kças›
beklemiyordum. Ama internetten bakt›¤›mda kam-
pusün güzel foto¤raflar› ile karfl›laflt›m. Anadolu
Üniversitesi’ni kazand›¤›ma piflman olmayaca¤›m›
zannediyorum. fiu an ki tek sorunum, bir sene ingi-
lizce haz›rl›k okuyacak olmam. Haz›rl›k oldu¤unu
bilmiyordum.

Özge ABACI / MMF

Kaan AYDEM‹R / ‹BF

Ebru ÇINAR / Eczac›l›k Fakültesi

‹mge Irmak SOYLU / EEYO

Mehmet Melih KALL‹ / MMF


