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Öğrenci Konseyi Başkanı ENER:
“Amacımız öğrencilerin 
sorunlarına çözüm üretmek” 

F. Şensoy ve ORTAOYUNCULAR
“Aşkımın Son Durağı” 
ile sahne aldı...

3 Ekim Sal›

Kad›nlar da Savafl› Yitirdi
Yer: Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu
Saat: 20:00
(Kültürel Etkinlikler dersi 
kapsam›nda de¤erlendiliyor)

➤ T‹YATRO GALA

TOPLANTI
Kulüp Tan›t›m Toplant›s›
Yer: Kongre Merkezi 
Mavi Salon
Di¤er kulüp tan›t›m toplant›s›
4 Ekim’de gerçekleflecek.

4 5 2

‹LET‹fi‹M Bilimleri Fakülte-
si  ö¤rencileri, Umut Vak-
f›’n›n düzenledi¤i silahs›zlan-
ma konulu yar›flmada mansi-
yon kazand›.

ANADOLU Üniversitesi Ba-
yan Hentbol Tak›m›, Avrupa
Hentbol Federasyonu Kupa-
s›’nda ikinci tura yükseldi.
Ekibimiz Kosova’n›n Vicianet
tak›m›n› farkl› ma¤lup etmeyi
baflard›. 

Avrupa’da
yola devam

ANADOLU Üniversite-
si’ne yeni kay›t yapt›ran
ö¤renciler için Rektörlük
taraf›ndan düzenlenen ve
“Oryantasyon” olarak da
bilinen Uyum Program›,
27 Eylül’de Atatürk Kül-
tür ve Sanat Merkezi’nde
yap›ld›. Ö¤rencilerin bü-
yük ilgi gösterdi¤i prog-
ramda üniversitemizin çe-
flitli birimlerinin yönetici-
leri bilgiler verdi. Progra-
m›n ard›ndan ö¤renciler,
kampus turlar›na kat›la-
rak üniversiteyi yak›ndan
tan›ma f›rsat› buldu. 

➤ 7

➤ Törende, 2006
Bilim Teknoloji,
Sanat Teflvik ve
Hizmet Ödülleri de
sahiplerini buldu. 

➤ “Nano Dünya”
konulu ilk ders,
Prof. Dr. Servet
Turan taraf›ndan
verildi. 

➤ HABERİ 7’DE

➤ Üniversitemiz
yeni e¤itim ö¤re-
tim y›l›na 26 Eylül
günü düzenlenen
törenle bafllad›. 

Oryantasyon’da buluştular

Yeni ders y›l› aç›l›fl töreninde bir konuflma yapan Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli:

Yeni ders y›l›n›n aç›l›fl› nedeniyle düzenlenen
törende Anadolu Üniversitesi mensuplar› ve

dostlar› bir araya geldi.

➤ 4

Belgesel
filmle ödül
kazandılar

➤ 6

➤

2 Ekim Pazartesi

TANITIM➤
Kütüphane Tan›t›m Turu
Yer: Kütüphane ve
Dokümantasyon Merkezi
Saat: 10:00-11:00/14:00-15:00
13 Ekim’e kadar sürecek

➤ Prof. Dr. Sürmeli,
bu y›l 400 ö¤renci-
nin Avrupa üniversi-
telerinde e¤itim gö-
rece¤ini söyledi.

‘Anadolu her evde’
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ÜN‹VERS‹TEM‹Z Arama
Kurtarma Ekibinin de kat›ld›-
¤› “Örnek Sivil Savunma Tat-
bikat›” Orhangazi Mahallesi
Ömür Mevkii’nde 25 Eylül
günü gerçeklefltirildi. Anado-
lu Üniversitesi 20 kiflilik ara-
ma kurtarma ekibi ile kat›ld›. 

Üniversitemiz Sivil Savun-
ma Uzman› Tolga Y›lmaz,
“Çal›flmalar›m›z devam
ederken, eksiklerimizi gör-
mek aç›s›ndan bu tür tatbi-
katlar›n yararl› oldu¤unu
düflünüyorum” dedi. 

FERHAN fiensoy ve Orta-
oyuncular’›n “Aflk›m›z›n
Son Dura¤›” adl› oyunu
19 Eylül Sal› günü Sinema
Anadolu’da izleyicilerle
bulufltu. 

Oyunda Ferhan fiensoy,
Nefrin Tokyay, Erkan
Üçüncü, Ali Çatalbafl, Öz-
kan Aksu, Elif Durdu ve Eb-
ru Soyuerden’in rol ald›.
Ferhan fiensoy’un  yazd›¤›
oyun, y›llar›n› tiyatroya
vermelerine karfl›n maddi
olarak bu u¤rafllar›n›n kar-
fl›l›¤›n› alamayan bir kar›
kocan›n bafltan savma bir

flekilde kurduklar› Halkal›
Sanat Akademisi’deki
oyuncular›n e¤itimi s›ra-
s›nda geçen komik olaylar›
konu al›yor. 

Ferhan fiensoy, Anadolu
Üniversitesi Tiyatro Top-
lulu¤u Tiyatro Anadolu ile
ilgili olarak da Anadolu
Üniversitesi'nin Türki-
ye'nin tek profesyonel ola-
rak  çal›flan amatör tiyat-
rosuna sahip oldu¤unu
kaydetti. Ferhan fiensoy,
elinden geldi¤ince oyna-
nan oyunlar› izlemeye ça-
l›flt›¤›n› söyledi.

Anadolu deprem tatbikatında

ANADOLU Üniversitesi Senfoni
Orekstras› (ASO), yeni ö¤retim y›l›-
n›n bafllamas› dolays›yla 26 Eylül ak-
flam› bir konser verdi. Atatürk Kül-

tür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale
Salonun’da gerçekleflen konserde or-
kestray›, fief Cemil Can Deliorman
yönetti. 

Açılış konseri ASO’dan Ortaoyuncular 
oyunculuğu anlattı

MÜHEND‹SL‹K Mimarl›k
Fakültesi mezunlar› 3’üncü
Mezunlar Günü’nde bir ara-
ya geldi. 23 Eylül Cumartesi
günü ‹ki Eylül Kampu-
sü’nde gerçekleflen bulufl-
maya 300’den fazla mezun
ve 100’den fazla ö¤retim
üyesi kat›ld›. 
MEZUN KARTI
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sür-
meli buluflmada yapt›¤›
konuflmada mezun ö¤renci-
lerle organik bir ba¤›n olma-
s› amac›yla, mezun kart›
verdiklerini belirterek iste-
yen mezunlar›n ö¤rencilik

döneminde kulland›klar› e-
posta adreslerini kullanma-
ya devam edebileceklerini
söyledi. Sürmeli, “Biz me-
zunlar›m›z›n peflinde olma-
ya devam edece¤iz. Bizim

de iste¤imiz onlar›n da bi-
zim peflimizde olmalar› ya-
ni, fakülteleriyle ba¤lar›n›
koparmamalar›" fleklinde
konufltu. MMF Dekan› Prof.
Dr. Hasan Mandal ise ko-

nuflmas›nda üniversitelerin
e¤itim ve araflt›rman›n ya-
n›nda üçüncü görevinin de
toplumsal katk› oldu¤unu
vurgulayarak, üniversite-sa-
nayi,  üniversite-sivil toplum

ve üniversite-belediye iflbir-
li¤ine önem verdiklerini
kaydetti. Mandal me-
zunlardan yenilenen web
sayfalar›ndaki formlar› dol-
durmalar›n› istedi.

MMF’de üçüncü mezunlar buluşması
Mühendislik Mimar-
l›k Fakültesi’nde
düzenlenen etkinli-
¤e 300’den fazla
mezun kat›ld›.

Nuran ‹LTER

Üçüncü kez bir araya gelen Mühendislik Mimarl›k Fakültesi mezunlar› buluflmada hep birlikte  objektif karfl›s›na geçti.
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Belgesel
filmle ödül
kazandılar

UMUT Onurlu Önderler
Yetifltirme Vakf›’n›n,
Türk toplumunda birey-
sel silahs›zlanmaya yöne-
lik bilinç oluflturmak
amac›yla olarak düzenle-
di¤i ödüllü yar›flman›n
sonuçlar› belli oldu. 

Belgesel Film alan›nda ya-
p›lan “Bireysel Silahs›z-
lanma:Yaflama Hak Tan›-
y›n” konulu yar›flman›n
2’incilik mansiyon ve 3’ün-
cülük mansiyon ödüllerini
‹letiflim Bilimleri Fakülte-
si ö¤rencileri kazand›. 

Yüksek lisans ö¤rencileri
Meltem Cemilo¤lu, Bur-
cu Halaço¤lu, Sevde Ya-
z›c›, Onur Yumurtac› ve
Tolga Gürocak’›n haz›rla-
d›¤› 15 dakikal›k belgesel
film 2’incilik mansiyon
ödülünü ald›.

Yar›flmaya kat›lan filmler
Belgesel Sinemac›lar Bir-
li¤i taraf›ndan 29 Eylül
2006 - 5 Ekim 2006 tarih-
leri aras›nda düzenlene-
cek “1001 Film Festivali”
çerçevesinde de gösterime
sunulacak 

TUR‹ZM ve Otel ‹flletme-
cili¤i Yüksekokulu ve Bil-
sit Uluslararas› E¤itim
Kurumu iflbirli¤i ile ger-
çeklefltirilen EL-AH and
LA (Amerika Oteller ve
Konaklama Birli¤i E¤itim
Enstitüsü) Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i Yönetimi
E¤itimi Program› 11
Ekim’de bafll›yor. 

Halen kay›tlar› devam
eden ve 2003 y›l›ndan bu
yana üniversitemizde ger-
çeklefltirilen program, or-
taö¤retimi bitiren gençle-
re meslek edindirmeyi
amaçl›yor. 

Haz›rl›k e¤itiminin de
içinde bulundu¤u prog-
ram üç y›l sürecek ve
programa kat›lanlar,
Amerika Oteller ve Ko-
naklama Birli¤i E¤itim
Enstitüsü’nün vermifl ol-
du¤u uluslararas› geçerli-
li¤i olan bir diplomay› al-
maya hak kazanacaklar.
Ö¤renimlerini tamamla-
yan ö¤renciler ABD, ‹n-
giltere ve Yeni Zellanda’
da çal›flma ve staj imkan›
bulabilecek.  

EL-AH-LA’ya
kayıtlar
sürüyor

ANADOLU Üniversitesi
Rektörlü¤ü’nün yeni kay›t
yapt›ran ö¤renciler için dü-
zenledi¤i Uyum Program› 27
Eylül günü Atatürk Kültür
Merkezi’nde gerçeklefltirildi.
Kulüplerin de stand açarak
tan›t›m yapt›klar› programa,
ö¤renciler büyük ilgi göster-
di. Program saat 10.00 ve
14.00’de iki oturum halinde
gerçekleflti.

B‹R‹MLER HAKKINDA
B‹LG‹ VERD‹LER

Program Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli’nin aç›l›fl ko-
nuflmas›yla bafllad›. Sürmeli
konuflmas›nda, “Araflt›ran,
sorgulayan, üreten, üretti¤ini
paylaflan sosyal ve ayd›n bi-
reyler yetifltirmek bu üniver-
sitenin temel yap›s›d›r” dedi.
Programda, Sa¤l›k Kültür ve
Spor Daire Baflkan› Ahmet

Aybulus, Ö¤renci ‹flleri Daire
Baflkan› Nesrin Susuz, Bas›n
ve Halkla ‹liflkiler Müdürü
Ö¤r. Gör. Kenan fianl›er,
Uluslararas› ‹liflkiler Birimi
Koordinatörü Ö¤r. Gör. Ze-
kiye Do¤an, Mediko-Sosyal
Merkezi Hastanesi Baflheki-
mi Op. Dr. Turgut Kutlu,
Rehberlik ve Psikolojik Da-

n›flmanl›k Merkezi’nden Uz-
man Sosyal Çal›flmac› Ayfle
K›z›ltafl ve Anadolu Üniver-
sitesi Ö¤renci Konsey Bafl-
kan› O¤uz fiükrü Ener birer
konuflma yapt›.

STANDLARA YO⁄UN ‹LG‹

Üniversimetiz Çok Sesli Ço-
cuk Korosu’nun da bir dinle-

ti sundu¤u programda ko-
nuflmac›lar, birimlerini tan›-
tarak, üniversitenin çeflitli
olanaklar›ndan nas›l yarar-
lanabilecekleri konusunda
bilgi verdi. Oryantasyon
Program›, düzenlenen kam-
pus turuyla sona ererken,
ö¤renci kulüplerinin açt›¤›
standlara ilgi yo¤un oldu. 

ANADOLU Üniversitesi’nin
beslenme ve bar›nma yard›-
m› olarak baflar›l› ve maddi
deste¤e gereksinim duyan
ö¤rencilere verdi¤i yard›m
miktar› bu ö¤retim y›l› için
ayl›k 100 YTL olarak belir-
lendi. Ekim-Haziran aylar›n-
da yap›lacak yard›m› alacak
ö¤rencilerin say›s›, üniversi-
temizde kay›tl› örgün ö¤re-
nim gören 24 bin ö¤rencinin
yüzde 10’unu oluflturuyor. 
BAfiVURU B‹R‹MLERE
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.
Nezih Varcan, yard›m almak
isteyen ö¤rencilerin ilan edi-
len sürelerde birimlerine
baflvurmalar› gerekti¤ini
söyledi. Baflvurular› alan bi-
rimlerde oluflturulan komis-
yonlar arac›l›¤› ile de¤erlen-

dirmelerin yap›ld›¤›n› ve so-
nuçlar›n rektörlü¤e bildiril-
mesi gerekti¤ine dikkat çe-
ken Prof. Dr. Varcan, rektör-
lü¤ün yard›ma hak kazanan
ö¤rencilerin banka ifllemleri-
ni yürüttü¤ünü ve kendileri-
ne hesap açt›rarak, yard›m
tutarlar›n›n zaman›nda he-
saplara yat›r›lmas›yla ilgilen-
di¤ini söyledi. 

BAfiARILI OLMAK fiART
Prof. Dr. Nezih Varcan, bes-
lenme ve bar›nma yard›m›n-
dan yararlanacak ö¤rencile-
rin de¤erlendirmeleri yap›l›r-
ken, yeni kay›t olan ö¤renci-
ler için sadece gelir düzeyi-
nin düflük olup olmad›¤›na
bak›laca¤›n›,  yabanc› dil ha-
z›rl›k s›n›f› ö¤rencilerinin ba-
flar› notunun en az 75 olma-
s› gerekti¤ini, ikinci ve üst s›-
n›flarda bulunan ö¤rencile-

rin genel not ortalamalar›n›n
da en az 2.20 olma kofluluna
ba¤l› olarak bu yard›mdan
faydalanabilece¤ini kaydetti. 

Önceki ö¤retim y›l›nda bu
yard›m› alan ö¤rencilerin be-
lirtilen koflullar› sa¤lam›fl ol-
salar bile her y›l yeniden bafl-
vuruda bulunmalar› gerekti-
¤ini ifade eden Prof. Dr. Var-
can, baflvuracak ö¤rencilerin
o y›l baflar›l› ve gelir düzeyi
düflük ö¤renciler için belirle-
nen listeye girmeleri halinde,
yard›m alabileceklerini söz-
lerine ekledi. 
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr..
Nezih Varcan, yap›lan yasal
de¤ifliklik nedeniyle son iki
ö¤retim y›l›ndan bu yana
üniversite olarak burs vere-
mediklerini belirterek, daha
önceki y›llarda ÖSS’de Tür-
kiye genelinde dereceye gire-

rek üniversitemize kay›t yap-
t›ran baflar›l› ve gelir düzeyi
düflük ö¤rencilere verilen
bursun 125 YTL olarak me-
zuniyetlerine kadar istenen
koflullar› sa¤lamalar› halinde
ödenece¤ini vurgulad›. 
30 EK‹M SON GÜN
Kredi Yurtlar Kurumu’nun
2006-2007 e¤itim ö¤retim y›-
l› için üniversitemize 658
burs kontenjan› ay›rd›¤›na
dikkat çeken Prof. Dr. Var-
can, üniversitemizin belirle-
di¤i koflullar› sa¤layan ö¤-
rencilerin baflvurular›n›n il-
gili birimlerde kurulan ko-
misyonlar taraf›ndan belirle-
nece¤ini ve bu bursu almaya
hak kazanan ö¤renci listele-
rini ilgili kuruma iletmek
üzere 30 Ekim tarihine ka-
dar rektörlü¤e bildirilmesi
gerekti¤inin alt›n› çizdi. 

Yenilere uyum programı 
Üniversitemizin ye-
ni ö¤rencileri için
düzenlenen Or-
yantasyon Progra-
m› AKM’de yap›ld›.

Programa  büyük ilgi gösteren ö¤renciler, AKM Opera ve Bale Salonu’nu tamanen doldurdu.

Beslenme ve barınma yardımı 100 YTL
Mevlüt DEM‹RC‹O⁄LU

‹LET‹fi‹M Bilimleri Fa-
kültesi son s›n›f ö¤rencile-
ri geçti¤imiz ö¤retim y›l›n-
da haz›rlad›klar› projeleri
sergiledi.Fakültenin yeni
ö¤rencilerinin yap›lan çal›fl-
malar hakk›nda fikir sahibi
olmalar› ve fakülte ö¤retim
elemanlar›n›n  projeleri gö-
rebilmesi amac›yla düzen-
lenen sergi 26-29 Eylül gün-
leri aras›nda aç›k kald›. 

Üç gün boyunca Reklamc›-
l›k ve Halkla ‹liflkiler Bölü-
mü ö¤rencilerinin reklam
kampanyalar›, Bas›n ve Ya-
y›n Bölümü ö¤rencilerinin
foto¤raf, gazete ve radyo
programlar›, ‹letiflim Bölü-
mü ö¤rencilerinin bitirme
tezleri ile Sinema ve Tele-
vizyon Bölümü ö¤rencileri-
nin haz›rlad›¤›  film gösteri-
leri sunuldu.

İletişim bilimciler çalışmalarını sergiledi
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ÜN‹VERS‹TEM‹Z yeni ö¤-
retim y›l›na 26 Eylül Sal› gü-
nü düzenlenen törenle “Mer-
haba” dedi.

Eski Rektörlük Binas›
önündeki Atatürk an›t›na
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sür-
meli ve ö¤retim üyeleri tara-
f›ndan çelenk konulmas›yla
bafllayan tören Atatürk Kül-
tür ve Sanat Merkezi’nde
devam etti. 

Buradaki tören Anadolu Üni-
versitesi Senfoni Orkestras›
ve Çok Sesli Gençlik Koro-
su’nun seslendirdi¤i ‹stiklal
Marfl› ile bafllad›. 

‘E⁄‹T‹M S‹YAS‹ ÇIKAR-
LARDAN ARINDIRILMALI’

Törende ö¤renciler ad›na
konuflan ‹letiflim Bilimleri
Fakültesi 4’üncü s›n›f ö¤ren-
cisi Hande Kaynar, e¤itimin
her kademesindeki sorunla-
r›n siyasi ç›karlardan ar›nd›-
r›ld›¤› zaman çözülebilece¤i-
ni belirterek, “Bizler birta-
k›m k›s›r çekiflmelere alet ol-

mak istemiyoruz” dedi.

Mezunlar ad›na konuflan Gü-
ven Hayat Sigorta A.fi. Genel
Müdürü Ramazan Ülger ise
ö¤rencilerin kendilerine k›sa
ve uzun vadeli hedefler belir-
lemeleri gerekti¤ini söyledi.
Ö¤rencili¤in k›sa zamanda
sona erece¤ini kaydeden Ül-
ger, ö¤rencilere seslenerek,
“Daha sonra daha sert müca-
deleler gerektiren gerçek ha-
yatla karfl› karfl›ya kalacaks›-

n›z” dedi ve hayatlar›n›
planlamaya flimdiden baflla-
malar›n› istedi. 

‘ÜN‹VERS‹TE YILLARINI
‹Y‹ DE⁄ERLEND‹R‹N!’

Porsuk Meslek Yüksekoku-
lu ‘ndan Prof. Dr. Hüseyin
Koca da ö¤retim elemanlar›
ad›na yapt›¤› konuflmada
ise ö¤rencilere seslendi.
Prof. Dr. Koca,  “Sizlere en
üst düzeyde e¤itim vererek,

sizleri laiklik ilkesini ve Ata-
türkçü düflünce çizgisini be-
nimsemifl gelece¤in liderleri
olarak yetifltirmeyi görev
saymaktay›z” dedi. 
Ö¤rencilere, üniversite y›lla-
r›n› en iyi flekilde de¤erlen-
dirmelerini öneren Koca,
ö¤rencilerin özgür düflünce-
li, dürüst, sorgulay›c›, ken-
dine güvenen ve etik de¤er-
ler ile biçimlenmifl ça¤dafl
yaflam› benimseyen bireyler

olarak yetiflmesinin büyük
önem tafl›d›¤›n› söyledi. 

‹LK DERS TURAN’DAN

Geleneksel olarak her y›l
ö¤retim y›l› aç›l›fl töreninde
gerçekleflen “‹lk Ders”i ise
Mühendislik Mimarl›k Fa-
kültesi’nden Prof. Dr. Servet
Turan verdi. Turan 2006-
2007 y›l›n›n ilk dersini “Na-
no Dünya” bafll›¤› alt›nda
sundu.

‘Görevimiz liderler yetiştirmek’

Prof . Dr. Hüseyin Koca Prof. Dr. Servet Turan Ramazan Ülger Hande Kaynar

Ö⁄RET‹M y›l› aç›l›fl töre-
ninde, Anadolu Üniversite-
si 2006 Bilim Teknoloji, Sa-
nat Teflvik ve Hizmet Ödül-
leri de sahiplerine  verildi. 
Sanat teflvik ödülleri Güzel
Sanatlar Fakültesi’nden
Ö¤r. Gör. R›dvan Coflkun
ve Ö¤r. Gör. Hasan Baflk›-
ran’a  Bilim ve Teknoloji
Teflvik Ödülleri ise Mühen-
dislik Mimarl›k Fakülte-
si’nden Yard. Doç. Dr. Ef-
dade Gaga ve Yard. Doç. Dr
Aynur fiensoy'a verildi.

Öğretim elemanlarının gurur günü

Yard. Doç. Dr. Efdade GAGA Yard. Doç. Dr. Aynur fiENSOY Ö¤r. Gör. R›dvan COfiKUN Ö¤r. Gör. Hasan BAfiKIRAN

Uluslararas› hakemli dergi-
lerde 5, ulusal hakemli der-
gilerde de 1 makalesi yay›n-
land› Uluslararas› bilimsel
toplant›larda sunulan 8 bil-
dirisi, bildiri kitaplar›nda ba-
s›ld›. Türkiye'de ilk defa at-
mosfer-hidrolojik model en-
tegrasyonu ve ileriye dönük
tahmin çal›flmalar›n› bafllat-
an çal›flmas›n› "73. Western
Snow Konferans›"nda
ABD’de sundu.  Konferans
komitesi taraf›ndan "Best
Student Paper Award" (en
iyi ö¤renci bildirisi ödülü) ile
ödüllendirildi.

Uluslararas› hakemli dergi-
lerde 4 makalesi yay›nla-
nan Gaga’n›n uluslararas›
bilimsel toplant›larda sunu-
lan 12 bildirisi, Ulusal bilim-
sel toplant›larda sunulan 7
bildirisi bildiri kitaplar›nda
bas›ld›. Gaga “Kentsel At-
mosferik Çok Halkal› Aro-
matik Bilefliklerin Monitor-
lanmas›: Karakterizasyon ve
Kaynak Belirleme Projesi”
ile “Eskiflehir ‹linin Hava Ka-
litesinin Belirlenmesi: Karak-
terizasyon, Kaynak Belirle-
me ve Sa¤l›k Etkileri” proje-
lerini yürütüyor.

l968 y›l›nda Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi'nin "Maliye ve ‹kti-
sat Bölümü"nden mezun
olduktan sonra, ayn› y›l,
Maliye Bakanl›¤›’nda büt-
çe uzman› olarak çal›flma-
ya bafllad›.1979’da "dok-
tor" unvan›n› alan Ataç,
l99l’de profesörlü¤e
1992’de Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanl›¤›na
atand› Prof. Dr. Engin
Ataç, güzel sanatlar e¤iti-
mi ve kültür alan›ndaki
katk›lar›ndan dolay› ulusal
ve uluslararas› 5 farkl›
ödül ald›. 199l ‘de Rektör
Yard›mc›l›¤›na atanan
Ataç Daha sonra 2 dö-
nem Anadolu Üniversitesi
Rektörlü¤ü görevini yü-
rüttü. Bu görevini 30 Ara-
l›k 2005 tarihinde tamam-
lad› ve ayn› y›l Cumhur-
baflkan› taraf›ndan Yükse-
kö¤retim Kurulu Üyeli¤i-
ne seçildi. Ataç, Anadolu
Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹da-
ri Bilimler Fakültesinde li-
sans, Sosyal Bilimler Ensti-
tüsünde ise lisansüstü
derslerini yürütüyor.

I. Uluslararas› Peripheral
Exhibition of Plastik Arts
With Work of Small Di-
mension "Healthy Mind
in Healthybody"de 1 kez,
yurtiçi yar›flmal› sergiler-
de 15 kez eseri sergilen-
di. 46 kez karma sergiye
kat›ld›. 4 kez de yurt için-
de kiflisel sergiler açt›. In-
ternational Gazi Magusa
Symposium'unda da bir
bildiri sundu ve 1996'da
Ankara Üniversitesi 50.
Kurulufl Y›l› Resim Yar›fl-
mas›’nda ikincilik ödülü-
ne lay›k görüldü.

Yurtiçi ve yurtd›fl›nda bir-
çok karma sergiye kat›ld›,
kiflisel sergiler açt›. Birçok
yay›n› ve l'i uluslararas› ol-
mak üzere 2 adet de ödü-
lü bulunuyor.6. Kahire
Uluslararas› Seramik Biena-
li Seramik Yar›flmas›’nda
"Bienal Gençlik Ödülü"nü
kazand›.  VII. Alt›n Testi Se-
ramik Yar›flmas›’nda "Genç-
lik Ödülü"nün sahibi oldu.
29 kez yurtiçi, 4 kez de
yurtd›fl› karma sergiye ka-
t›ld›. 2 kez kiflisel sergi aç›n
Baflk›ran’›n alan›nda 6 fark-
l› yay›n› bulunuyor.

Prof. Dr. Engin ATAÇ

Anadolu Üniversitesi 2006 Bilim
Teknoloji, Sanat Teflvik ve Hizmet
Ödülleri, yeni ders y›l› aç›l›fl töre-
ninde sahiplerini buldu.

Ö¤r. Gör. 
R›dvan Coflkun

Ö¤r. Gör. 
Hasan

Baflk›ran

Prof. Dr. 
Fevzi

Sürmeli

Prof. Dr. 
Engin 
Ataç

Yard. Doç. 
Dr. Aynur

fiensoy

Yard. Doç. 
Dr. Eftade

Gaga
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YEN‹ ö¤retim y›l› aç›l›fl töre-
ninde bir konuflma yapan
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sür-
meli, Anadolu Üniversite-
si’nin Türk yüksekö¤retim
sistemi içindeki konumun-
dan, yap›lan çal›flmalara ka-
dar çeflitli konularda aç›kla-
malarda bulundu. ‹flte Rek-
tör Prof. Dr. Sürmeli’nin ko-
nuflmas›ndan önemli sat›r-
bafllar›:
■ BÜYÜK baflar›lara imza
atan, sürekli geliflme göste-
ren, büyüyen, ülkemiz insa-
n›na farkl› programlarla e¤i-
tim olana¤› sa¤layan bir üni-
versite olma yönündeki çal›fl-
malar›m›z; Üniversitemiz
mensuplar›n›n tüm deneyim,
birikim, yönetim kültürü, or-
ganizasyon yetene¤i ve ku-
rumsal dayan›flmas›yla arta-
rak baflar›yla devam etmekte-
dir.
BÜYÜK VE GÜÇLÜ 
B‹R ÜN‹VERS‹TE
■ Anadolu Üniversitesi bü-
yük ve güçlü bir üniversite-
dir. Çok önemli misyona sa-
hiptir. Üniversitemiz; iki
kampusü ile Eskiflehir’de, Ül-
kemizin her ilinde, her evde,
KKTC’de ve Avrupa’dad›r. 
Bunun bilincinde olan ve so-
rumluluklar›n› yaln›zca Eski-
flehir düzeyinde de¤il, ulusal
ve uluslararas› düzeyde yeri-
ne getirmekte olan Üniversi-
temiz, ayn› sorumluluk anla-
y›fl›yla, üstlendi¤i görevleri
daha mükemmel ve kalite ç›-
tas›n› yükselterek gerçeklefl-
tirme yolunda azimle ve he-
yecanla yoluna devam et-
mektedir. 
PAKET SERT‹F‹KA
PROGRAMLARI
■ Üniversitemizin sahip ol-
du¤u olanaklar ve kabiliyetle-
rimizle özel ve kamu kurum
ve kurulufllarla, ö¤retim ele-
manlar›m›z› ve ö¤rencileri-
mizi bir araya getirmek, or-
tak araflt›rma ve çal›flma
alanlar› oluflturmak ve bu fa-
aliyetlere paralel uzaktan e¤i-
timle yeni ve farkl› lisans ve
lisansüstü programlar› ile
sertifika e¤itimleri düzenle-
mek hedeflerimiz aras›nda-
d›r.   
■ Bu yönde 2007’nin baflla-
r›nda KOB‹’lere yönelik ve 3
dersten oluflan paket sertifika
e¤itim programlar›na “ sade-
ce en az lise mezunu olmak
koflulu aranarak”  bafllana-
cakt›r.
382 Ö⁄RET‹M ELEMANI
YURTDIfiINA G‹TT‹
■ 2006 y›l› içinde 382 ö¤retim
eleman›na yurt d›fl›nda, 665
ö¤retim eleman›na yurt için-
de bildiri sunmalar›na ve bi-
limsel çal›flmalara kat›l›mlar›
için maddi destek verilmifltir. 

PROJE B‹R‹M‹
■ Proje haz›rlama ve yönet-
me konular›nda e¤itim prog-
ramlar› düzenlemek, kamu
ve özel alanlardaki araflt›rma
projelerini izlemek, ö¤retim
elemanlar›m›z için gerekli
bilgileri toplamak ve duyur-
mak amac›yla “Proje Birimi”
kurulmufl ve faaliyete geçiril-
mifltir. 
■ 2006- 2007 ö¤retim döne-
minde Üniversitemizin ör-
gün ö¤retim yapan bölümle-
rine 86 s› yabanc› olmak üze-
re toplam 5.988 ö¤renci kay›t
yapt›rm›flt›r. Uzaktan e¤itim
veren; Aç›kö¤retim, ‹ktisat ve
‹flletme Fakültelerimize de
222.819 aday kay›t hakk› ka-
zanm›flt›r. 
■ ÖSYM taraf›ndan bu ders
y›l›nda devlet ve vak›f üniver-
sitelerine toplam 590 bin 509
ö¤renci yerlefltirilmifltir. Üni-
versitemizin uzaktan e¤itim
veren fakültelerine yerlefltiril-
mifl olan 222.819 kifli, ülke-
mizin bütün üniversitelerine
yerlefltirilenlerin yüzde
37.73’ünü oluflturmaktad›r. 
■ 2006- 2007 ö¤retim y›l›nda
Üniversitemizin örgün ö¤-
renci say›s› 26.000’i uzaktan
ö¤retim ö¤renci say›m›z ise,
1.100.000’ni aflacakt›r 
■ Bu ders y›l›nda da ö¤renci-
lerimiz, bölüm ve programla-
r›m›z› ilk s›ralarda tercih et-
mifl bulunmaktad›rlar. Ülke-
mizin hemen her yerinden
baflar›l› ö¤rencilerin üniversi-
temizi tercih etmeleri bizler
için gurur kayna¤›d›r. 
KRED‹L‹  YEN‹
DERSLER
■ Nitelikli bir ö¤renci profili-
ne sahip olan üniversitemiz-
de “insan odakl›” yaklafl›m,
ö¤rencilerimiz için de “ol-
mazsa olmaz”lar aras›ndad›r. 
Ö¤rencilerimizin Üniversite-
mizdeki e¤itimleri süresince,
onlar›n mesleki bilgilerle do-

nanmalar›n› sa¤laman›n ya-
n› s›ra sosyalleflmelerinin ve
toplumsal sorumluluk alma-
lar›n›n, mezuniyet sonras›
dönemde yaflamsal öneme
sahip oldu¤u inanc›nday›z.
■ Bu aç›dan bu ö¤retim y›l›n-
da bütün fakülte ve yükseko-
kul ders programlar›na mes-
leki dersler yan›nda; ‘Kültürel
Etkinlikler’ ve ‘Topluma Hiz-
met Uygulamalar›’ ad› alt›n-
da kredili yeni dersler konul-
mufltur. 
Ö⁄RENC‹
KULÜPLER‹
■ Say›s› 36’y› bulan ve Üni-
versitemizin lojistik destek
sa¤lad›¤› ö¤renci kulüplerin-
deki etkinlikleriyle; ekip çal›fl-
mas›, birlikte üretme ve pay-
laflma yeteneklerini gelifltiren
ö¤rencilerimizin tüm sosyal
ve kültürel etkinliklere de ak-
tif kat›l›mlar›n› sa¤lamaya
yönelik uygulama bafllat›l-
m›flt›r. 
YURTDIfiI DE⁄‹fi‹M
PROGRAMLARI
■ Anadolu Üniversitesi, Avru-
pa Birli¤i E¤itim ve Gençlik
Programlar›ndan birisi olan
ERASMUS Projesi içinde yer
almaktad›r. 
■ Anadolu Üniversitesi, 126
Avrupa üniversitesiyle anlafl-
ma yapm›fl bulunmaktad›r.
Bu anlaflmalar kapsam›nda
karfl›l›kl› olarak ö¤renci de¤i-
flimi sürdürülmektedir. 
■ Bugün bafllad›¤›m›z yeni
ders y›l›nda amac›m›z 400
ö¤renciyi, üniversitemizin
400 ayd›nl›k yüzünü, Avrupa
üniversitelerine göndermek-
tir. Üniversitelerin öncelikle
ihtiyaç duyaca¤› temel de¤er-
ler; evrensellik, insan odakl›-
l›k, yarat›c›l›k, giriflimcilik,
güvenilirlik, mükemmellik,
karfl›l›kl› sevgi ve sayg›d›r.
‹fiB‹RL‹⁄‹ ÇALIfiMALARI
■ Yurt içindeki üniversiteler-
le çeflitli alanlarda iflbirli¤i

içinde olan Üniversitemiz,
yurt d›fl›ndaki yüksekö¤re-
tim kurumlar›yla da ortak
çal›flmalar yürütmektedir.
Bu kapsamda; 
KÖLN Üniversitesi iflbirli¤i
ile Tezsiz ‹flletme Yüksek Li-
sans program›,
SUNY-Empire State College
(ABD) ile birlikte internet
üzerinden ‹ngilizce 
e-mba (iflletme yüksek lisan-
s›) program›,
SUNY-CORTLAND College
ile ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i li-
sans program› baflar›yla sür-
mektedir. Bu ders y›l›nda da
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fa-
kültesi ile Cortland College
ortak iktisat program› baflla-
t›lm›fl bulunmaktad›r.
■ Ayr›ca Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nde Lefkofla’da
Üniversitemiz taraf›ndan
tezsiz ‹flletme Yönetimi Yük-
sek Lisans Program› yürütül-
mektedir. Derslerin Anadolu
Üniversitesi ö¤retim eleman-
lar›nca verildi¤i bu program-
dan KKTC yurttafllar›yla ora-
da yaflayan yurttafllar›m›z
yararlanmaktad›r. 
■ Unutulmamal›d›r ki; Üni-
versiteler üzerinde hassasi-
yetle durulmas› gereken ve
alternatifi olmayan temel ku-
rumlard›r. Çünkü; gelece¤i,
kültürel, bilimsel ve teknolo-
jik geliflmeler belirleyecektir. 
■ Geçti¤imiz akademik y›l
içinde çok say›da meslektafl›-
m›n ve ö¤rencimizin bilim ve
sanat alan›nda ulusal ve
uluslararas› baflar›lara imza
att›¤›n› ve ödüller ald›klar›n›
da gururla belirtmek istiyo-
rum. Çal›flma Arkadafllar›m›
huzurunuzda içtenlikle bir
kez daha kutluyorum.
■ Ulusumuzun ç›karlar› do¤-
rultusunda üniversiter dü-
zeyde ça¤dafl de¤erlerle e¤iti-
me ve ülkemizin kalk›nmas›-
na yönelik her tür projeye,

yüksek ö¤retimde kaliteyi en
üst düzeye ç›karma çal›flma-
lar›na, ö¤retim eleman› arka-
dafllar›m›n bilimsel çal›flma-
lar›na, ö¤rencilerimizin hu-
zur ve güven ortam› içinde
e¤itim ve ö¤renimlerini ta-
mamlayarak hayata dona-
n›ml› ve ça¤dafl bireyler ola-
rak at›lmalar› yönündeki her
faaliyete deste¤imiz tamd›r.
Ve bu destek devam edecek-
tir. Çünkü; Türkiye’nin yeri
dogmalar›n, gericili¤in, irti-
can›n egemen oldu¤u dünya
de¤il, Büyük Önder Ata-
türk’ün tan›m›yla “irfan› hür,
vicdan› hür” insanlar›n yafla-
d›¤›, akl›n ve bilimin egemen
oldu¤u ça¤dafl dünyad›r.
MEZUN KARTI
■ Üniversiteler, mensuplar›
ve mezunlar›n›n baflar›lar›y-
la orant›l› bir flekilde toplum
içinde yer al›rlar. Üniversite-
lerin mezunlar›yla, kurum-
sallaflman›n bir gere¤i ola-
rak, güçlü bir ba¤ oluflturma-
lar› ve karfl›l›kl› iletiflim için-
de olmalar› gerekti¤i, inan-
c›nday›m. Nitekim bu inan-
c›m›z›, geçti¤imiz ders y›l›
sonunda, Haziran 2006’da,
yeni mezun olan arkadafllar›-
m›za “mezun kart›” vererek,
hayata geçirmeye bafllad›k. 
■Önceki y›llarda mezun olan
arkadafllar›m›za da ayn› kart›
verece¤iz. Böylelikle, tüm
mezunlar›m›z›n üniversite-
mizle olan ba¤lar› güçlendiri-
lecek; mevcut e-mail adresle-
ri, yani “anadolu.edu.tr” de-
vam edecek, üniversitemizin
olanaklar›ndan yararlanarak
kendilerini sürekli gelifltirme-
leri sa¤lanacakt›r. 
■ Geçti¤imiz ders y›l›nda
mensuplar›m›z›n baflar›lar›y-
la övündük. Emekli olarak ya
da baflka kurumlara giderek
aram›zdan ayr›lanlar oldu;
onlara yeni yaflamlar›nda ba-
flar›lar diliyorum. Ac› günleri-
miz de oldu; Gürbüz Yang›n,
Halil Sasa, Muzaffer Levent,
Havva Ulukan ve Sevinç
Uzun’u yitirdik. Onlar› da
sayg›yla ve rahmetle an›yo-
rum.
ULU ÖNDER’‹N ‹Z‹NDE
■ Üniversitemizin geçmiflten
gelen ve yar›nlara tafl›nacak
olan kurumsal kültürünün
temel yap› tafllar› olan; de-
mokratik laik Cumhuriyete,
Atatürk ilke ve devrimlerine,
bilimin ayd›nl›¤›na, ülkemi-
zin ba¤›ms›zl›¤›na ve bütün-
lü¤üne ba¤l› kalaca¤›na olan
inanc›m› bir kez daha vurgu-
luyor; yeni ders y›l›n›n tüm
mensuplar›m›za, ö¤rencile-
rimize, ülkemize ve insanl›-
¤a hay›rl› olmas› dile¤iyle en
içten sevgi ve sayg›lar›m› su-
nuyorum.

‘Yolumuza azimle devam ediyoruz’
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, yeni ders y›l› aç›l›fl töreninde yapt›¤› konuflmada önemli mesajlar verdi

Rektör Prof. Dr. Sürmeli, yeni ders y›l›
aç›l›fl›nda Anadolu Üniversitesi
mensuplar›na seslendi.

Prof. Dr. Sürmeli konuflmas›nda  Anadolu Üniversitesi ile ilgili  önemli mesajlar verdi.
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Aralık’ta
yapılacak

2006 Aral›k Dönemi Li-
sansüstü E¤itimi Girifl S›-
nav›'n›n 3 Aral›k günü  40
ilde Lefkofla'da yap›lacak. 

‹STENEN BELGELER

S›nava girmek isteyen
adaylardan bir lisans prog-
ram›ndan mezun olabile-
cek durumda bulunanlar
kendi üniversitelerinden,
mezun adaylar ise istedik-
leri üniversiteden baflvuru
evrak›n› 18-27 Eylül 2006
tarihleri aras›nda 2 YTL
karfl›l›¤›nda alabilecekler.

SON BAfiVURU
TAR‹H‹ 27 EYLÜL 

Baflvuru belgelerinin, 45
YTL s›nav ücretinin yat›-
r›ld›¤›n› gösteren banka
dekontuyla birlikte en geç
27 Eylül 2006 tarihinde,
mezun olabilecek durum-
da bulunanlar›n kendi üni-
versitelerine, mezun olan-
lar›n ise istedikleri üniver-
siteye onaylatarak teslim
etmeleri gerekiyor Baflvu-
ru belgeleri teslim edilir-
ken 2 YTL olan baflvuru
hizmet ücreti de adaylar
taraf›ndan ödenecek.

EDEB‹YAT Fakültesi Sos-
yoloji Bölümü ö¤retim
üyesi Yard.Doç. Emre Gö-
kalp, Ö¤r. Gör. Temmuz
Gönç ve Anadolu Üniversi-
tesi Yurtd›fl›nda Yaflayan
Türk  ‹flçilerinin Sorunlar›-
n› Arafltrma Merkezi çal›-
flan› Filiz Göktuna, bu y›l
beflincisi gerçekleflen Ulu-
sal Sosyoloji Kongresi'nde
birer bildiri sundu.

Sosyoloji Derne¤i tarafn-
dan 19-23 Eylül günleri
arasnda ‹nönü Üniversite-
si'nde düzenlenen "Türki-
ye'de Güncel Toplumsal
Sorunlar" konulu kongre-
de  Yard. Doç. Gökalp
"Türk Milli Kimli¤inin ve
Milliyetçi Söylem(lerin) ‹n-
flas›nda Spor Bas›n›n›n
Rolü", Temmuz Gönç
"Toplam Kalite Yönetimi
ve Endüstri ‹liflkilerinde
Demokratikleme ‹kilemi",
Filiz Göktuna ise "Türk Si-
nemasnda Kimlik Krizleri
ile Kültür Sorunlar›n›n ‹n-
celenmesi: Bat› Avrupa Ül-
kelerinde Yaflayan Birinci
ve ‹kinci Kuflak Türk Göç-
menler Örne¤i" bafll›kl› bil-
dirileri sundu.

Sosyoloji
Kongresi’nde
üç bildiri

■ Anadolu Üniversitesi Ö¤-
renci Konseyi’nin amaç ve
ifllevleri nelerdir?
Anadolu Üniversitesi Ö¤ren-
ci Konseyi olarak, okulumu-
zun içinde ve d›fl›nda ö¤ren-
cilerimizin bütün sorunlar›-
na pozitif ve sa¤lam çözüm-
ler getirmeyi, isteklerini  ger-
çeklefltirmeyi hedefliyoruz.
Biz son bir senedir yönetme-
li¤i olan resmi bir kurum
statüsündeyiz. Tüm ö¤renci-
lerin  sorunlar›n› ve istekleri-
ni Yüksekö¤retim Kurulu
yönetimine  iletmekle görev-
liyiz. Bunun için de çal›flma-
lar›m›z› sürdürüyoruz. 

Ayr›ca Ö¤renci Konseyi’nin
temel görevlerinden bir ta-
nesi de okul içerisindeki
sosyal ve kültürel faaliyetle-
ri yürütmek, ö¤rencilerin
sosyal ve kültürel geliflimini
sa¤layabilmek için bütün ça-
l›flmalar› koordine etmektir.
Bunun için de çal›flmalar›-
m›z› sürdürmekteyiz. Sosyal
ve kültürel geliflimi tam an-
lam›yla okulumuzda yakala-
may› hedefliyoruz. 
■ Ö¤renci Konseyi’nin ör-
gütsel yap›s› hakk›nda bi-
ze bilgi verebilir misiniz?
Ö¤renci Konseyi, genel ku-
rul ve yönetim kurulundan
meydana gelmektedir. Genel
kurul, her fakülte ve yükse-
kokulun temsilcilerinden
oluflmaktad›r. 

Fakülte ve yüksekokul tem-
silcileri de kendi bölümlerin-
de demokratik bir flekilde
kapal› oy aç›k say›m usulüy-
le seçilmektedirler. Genel
kurul da kendi içerisinden 5
kiflilik yönetim kurulunu
oluflturur. Yönetim kurulu;
baflkan, genel sekreter, e¤i-
tim sorumlusu, sa¤l›k kültür
ve spor sorumlusu ile say-
mandan oluflmaktad›r. 
■ Anadolu Üniversitesi’nde
okumakta olan ö¤renciler
fakültelerinde bulunan
konsey temsilcilerine nas›l
ulaflabilirler?
Yukar›da örgütün yap›s›n-
dan bahsederken de¤indi-

¤im gibi biz bölümlere kadar
inen genifl bir teflkilatlanma
içerisindeyiz. Bunun sebebi
de ö¤rencilerimizin bize da-
ha kolay ulaflabilmesini sa¤-
lamakt›r. 

Bunun yan›nda, bize ulafla-
mayan ya da bölümünün ve-
ya fakültesinin temsilcisini
bilmeyen arkadafllar varsa
fakültesinden veya dekanl›-
¤›ndan ö¤renci konseyindeki
arkadafllar›n isimlerini alabi-
lirler. 

Bunlarla birlikte,
yüz yüze görüfle-
meme ihtimalini
de göz önüne
alarak  her fa-
külte ve yükse-
kokul kantini-
ne dilek- istek
flikayet  kutu-
lar› koyduk.
Bu kutular
sayesinde
arkadafllar,
iletmek is-
t e d i ¤ i
düflünce-
l e r i n i

bir ka¤›da ya-
z›p bu kutula-

ra atarak isim be-
lirtme zorunlulu¤u olmadan
bize çok rahat bir flekilde
ulaflabilirler. 
■ Konseyin bugüne kadar
gerçeklefltirdi¤i faaliyet-
ler hakk›nda bilgi verir
misiniz?
Son bir senedir  yeni yönet-
meli¤imizle birlikte Yükse-
kö¤retim Kurulu’nun tan›d›-
¤› bir kurum olarak geçmek-
teyiz. Biz de bu yeni geçiflin
sanc›lar›n› ister istemez ya-
flad›k. Kurumsallaflma süre-
cinde elimizden geleni yap-
maya çal›flt›k ve bir kurum
olarak Ö¤renci Konseyi’ni
tan›tma yoluna gittik. 

Bunun için bugüne kadar ya-
p›lmayan baz› fleyleri gerçek-
lefltirmemiz gerekiyordu. Ör-
ne¤in Ö¤renci Konseyi’nin
banka hesab›n› açt›rd›k. Ge-
len giden evrak kay›tlar›n›
tutmaya bafllad›k ve böylelik-
le bizden sonra gelecek yöne-
timlere daha sa¤lam bir arfliv
b›rakmay› ve evraklar› kay›t
alt›na almay› hedefledik. 

En önemli faaliyetlerimiz-
den birisi de Atölyeler Mü-
dürlü¤ü’nün alt›ndaki oda-

ya okul yönetiminin onay›-
n› alarak yerlefltik. Böylece,
flimdiye kadar olmayan Ö¤-
renci Kkonseyi odas›n›, bil-
gisayar› ve eflyalar›m›z› al-
d›k. Baz› eksiklerimiz var.
Onlar› da bu günler içeri-
sinde okul yönetimimizin
olurlar›yla gidermeyi düflü-
nüyoruz. 

Ayr›ca bu sene ilk defa 6 ta-
ne stand  kiralayarak bahar
flenliklerinde de aktif bir rol
almaya çal›flt›k. Böylelikle,
ö¤renci konseyinin bütçesi-
nin oluflmas›na bir parça
yard›mc› olduk. 

Bunlar›n yan›nda, Rektör
Bey’in de onay›n› alarak fa-
külte ve yüksekokullar›m›-
z›n kantinlerine Atatürk
portresi as›lmas›n› istiyo-
ruz. Bu konu hakk›nda Dev-
let Malzeme Ofisi’yle görü-
flüldü. Onlardan gelecek ce-
vaba göre önümüzdeki ay-
lar içerisinde  Atatürk port-
relerini kantinlerimize as-
may› planl›yoruz. 

Ö¤renci Konseyi olarak 18
Mart Çanakkale Zaferi Haf-
tas›’nda “Atatürk’e ve Çanak-
kale’ye Sayg› Yürüyüflü” dü-
zenledik ki bu bence en gü-
zel ve gelenekselleflmesini is-
tedi¤imiz faaliyetti. Bu faali-

yet sayesinde Atatürkçü du-
ruflumuzu ulusal ve yerel ba-
s›n kanallar›yla bütün Türki-
ye’ye duyurmaya çal›flt›k. 

Bunun d›fl›nda, 24-25 Nisan
tarihleri aras›nda Ulusal Ö¤-
renci Konseyi taraf›ndan
Çanakkale’de düzenlenen
“Ata’n›n Yolunda 57. Alay
Yürüyüflü” ad› verilen  Tür-
kiye genelinde bir organi-
zasyona kat›ld›k. 110 kifliyle
kat›ld›¤›m›z bu organizas-
yonda iki gün süreyle okulu-
muzun görevlendirdi¤i  ö¤-
renciler olarak okulumuzu
temsil ettik. 

Ulusal Ö¤renci Konseyi ad›
alt›nda Türkiye genelindeki
ö¤renci konseyi baflkanlar›-
n›n oluflturdu¤u bir kurum
var. Bu kurumun bütün top-
lant›lar›na bizzat ben baflkan
olarak kat›ld›m ve üniversi-
temizi temsil etmeye çal›fl-
t›m. Bugüne kadar Ulusal
Ö¤renci Konseyi’nde üniver-
sitemiz hiçbir görev alma-
m›fl. Bununla ilgili olarak
Anadolu Üniversitesi’nin
gerçek kimli¤iyle beraber
yönlendirici ve yönetici du-
rumda olmas›n› hedefledi¤i-
miz için orada da baz› ko-
misyonlarda çeflitli görevler
alarak okulumuzu en iyi fle-
kilde temsil etmeye çal›flt›k. 
■ Konseyin Anadolu Üni-
versitesi ö¤rencilerinden
beklentileri nelerdir?
Biz Anadolu Üniversitesi Ö¤-
renci Konseyi olarak bir ger-
çe¤i kesinlikle dile getirmek
istiyoruz:  Okulumuzdaki
ö¤renciler gerçekten iyi ye-
tiflmifl bir flekilde üniversite-
mizden mezun oluyorlar.
Ama bir fleyin de fark›na var-
mam›z gerekir ki biz bu
okulda sadece ö¤renci de¤i-
liz ayn› zaman da bu okulun
emanetçileriyiz. Bizden son-
ra gelecek ö¤rencilere baz›
fleyleri çok daha iyi, çok da-
ha sa¤lam bir flekilde b›rak-
mak zorunday›z. Zaten gü-
nümüz gençli¤i de kabul
eden de¤il isteyen, talep
eden olmak zorundad›r. Bu-
nun da en uygun ve kanuna
göre yetkili olan mevkii ö¤-
renci konseyidir. Ö¤rencile-
rin daha aktif bir flekilde ça-
l›flmalar›n› ve Ö¤renci Kon-
seyi’ne ellerinden geldi¤ince
yard›m etmelerini bekliyo-
ruz. Bunun d›fl›nda dilek, is-
tek, flikayet kutular›m›z›n
amaçlar›na uygun bir flekil-
de  kullan›lmas›n› istiyoruz.
Baz› arkadafllar›m›z›n bu
kutular› amac› d›fl›nda kul-
land›¤›n› görüyoruz. Bu fle-
kilde kullan›lmamas›n› özel-
likle rica ediyoruz. 

‘Konseyin amacı, öğrencilerin
sorunlarına çözüm üretmek’ 
Anadolu Üniversi-
tesi Ö¤renci Kon-
seyi Baflkan› O¤uz
fiükrü Ener,  konse-
yin hedeflerini, ça-
l›flmalar›n› ve ö¤-
rencilerden  bek-
lentilerini  anlatt›.

Berk ÜTKÜ

“18 Mart Çanakkale Zaferi
nedeniyle  düzenledi¤imiz “Ata-
türk’e ve Çanakkale’ye Sayg› Yü-
rüyüflü  en güzel etkinli¤imizdi”
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ANADOLU Üniversitesi Ba-
yan Hentbol Tak›m›, EHF
Kupas› 1’inci tur rövanfl kar-
fl›laflmas›nda Kosova’n›n Vi-
cianet tak›m›n› 23 Eylül gü-
nü Porsuk Spor Salonu’nda
konuk etti. 

‹lk karfl›laflmada rakibine
31-29 ma¤lup olan Anado-
lu’ya tur için en az üç farkl›
galibiyet gerekiyordu. 704
gün sonra Eskiflehir’de bir
Avrupa Kupas› maç›na ç›-
kan Anadolu Üniversitesi
Bayan Hentbol Tak›m› en
son  9 Ekim 2004 günü Rus-
ya’n›n Astrakhan tak›m› ile
Eskiflehir’de karfl›laflm›flt›. 

Anadolu Üniversitesi karfl›-
laflmaya fienay, Bilge, Gam-
ze, Seda, Asiye, Güler ve Es-
ra yedilisi ile bafllad›. Bilge
ile gol perdesini açan Anado-
lu’ya Giceva karfl›l›k verdi.
Güler’in golüyle ilk befl daki-
ka Anadolu’nun 2-1’lik üs-
tünlü¤ü ile geçildi. 

ELEKTR‹K MOLASI

Karfl›laflman›n  8. dakikas›
13. saniyesinde  Anadolu
Üniversitesi 3-2 öndeyken
ya¤an fliddetli ya¤mur nede-
niyle elektrikler kesildi. 

Salonda jeneratör olmamas›
nedeniyle karfl›laflmaya ara
verildi. Maç›n hakemleri ve
oyuncular soyunma odas›na
gitti. 50 dakikal›k bir bekle-
yiflten sonra elektriklerin gel-
mesi ile karfl›laflma tekrar
bafllad›. 10. dakika 5-2 Ana-
dolu Üniversitesi lehine so-
nuçland›. Maç›n bu bölü-
münde kaleci fienay, yapt›¤›
kurtar›fllar ve asistler ile ma-
ça a¤›rl›¤›n› koydu ve 15. da-
kika 8-4 Anadolu’nun üstün-
lü¤ü ile geçildi. Bu dakikalar-

da Vicianet tak›m›nda Gice-
va fark›n aç›lmas›n› önleyen
isim oldu ve 20. dakika skor
11-7 ile geçildi. ‹lk yar›n›n
son bölümlerinde Asiye ve
Gamze ile  üst üste goller bu-
lan Anadolu Üniversitesi ilk
yar›y› da 19-9 önde kapatt›. 

‹K‹NC‹ YARI FORMAL‹TE

Maç›n ikinci yarIs›n›N baflla-
mas›yla aradaki fark› gide-
rek açan Anadolu Üniversi-

tesi, 45. dakika sonunda 31-
14’lük skor üstünlü¤ünü ya-
kalad›. Maç›n son bölümle-
rinde Esra, uzaktan att›¤›
gollerle fark› açan isim ol-
du. Karfl›laflmadan 40-25
galip ayr›lan Anadolu Üni-
versitesi, EHF Kupas›’nda
ad›n› ikinci tura yazd›rd›.
Anadolu Üniversitesi’nin
gollerini Asiye 11, Gamze 8,
Esra 7, Bilge 5, Güler 3, Ne-
riman 3, Seda 1, Burcu 1,

Ayflenur 1 kaydetti.  Vici-
anet Vushtrri’de ise Gigeva
8, Admire 5 ve Shqoipe 5
konuk tak›m›n en skorer
isimleri oldu.

Karfl›laflmadan sonra Ana-
dolu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ve
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr.
Nezih Varcan soyunma oda-
s›n› ziyaret ederek teknik
ekibi ve oyuncular› kutlad›.

En uzun maç Anadolu’nun Yeni rakip
Sırp Milos
ANADOLU Üniversitesi
Bayan Hentbol Tak›m›,
EHF Kupas› 2’nci turun-
da S›rbistan’›n ZRK
Knjaz Milos tak›m› ile
eflleflti. 

Serinin ilk maç› 14-15
Ekim’de Eskiflehir’de, rö-
vanfl› ise 21-22 Ekim’de
S›rbistan’da oynanacak.
Kadrosunda iki Rumen
oyuncu bulunduran Mi-
los,  Avrupa Kupalar›nda
çok tecrübeli bir tak›m.
Milos tak›m› geçen y›l
fiampiyonlar Ligi’nde
mücadele etme baflar›s›n›
gösterdi. 

Ön eleme turunda Slo-
vakya’n›n Slovan Duslo
Sala tak›m›n› 35-27 ve
24-29’lük skorlar ile eledi.
fiampiyonlar Ligi’nde ise
Danimarka’dan Slagese
(24-33, 24-36), Rusya’dan
Lada (23-32, 27-25) ve
Macaristan’dan Dunaferr
( 24-27, 24-39) ile müca-
dele etti ve grubunu son
s›rada bitirdi. 

Milos 2002-2003, 2003-
2004 ve 20004-2005 se-
zonlar›nda EHF Kupas›
3’üncü turunda Fran-
sa’n›n Besancon,  Nor-
veç’in Byasen ve Ukray-
na’n›n Galychanka Lviv
tak›mlar› taraf›ndan ku-
pa d›fl› b›rak›ld›. Milos
Tak›m› 2001-2002’de Ku-
pa Galipleri 4’üncü tura
ç›kma baflar›s›n› göster-
mifl  Rus Lada’ya elene-
rek kupaya veda etmiflti.
Milos Tak›m› 2000-
2001’de EHF’de 3.Turda
ve 1999-2000 Chalenge
Kupas›’nda 4’üncü turda
Avrupa’ya veda etti.

ANADOLU Üniversitesi Ba-
yan Masa Tenisi Tak›m› Sü-
per Lig’deki ilk maç›nda Cu-
martesi günü ‹stanbul Ba¤-
lar Spor Salonu’nda ‹stan-
bul DS‹ ile karfl›laflacak.
Anadolu Üniversitesi Pazar
günü  sabah Bal›kesir Tunç-
siper ve ö¤leden sonra Bur-
sa DS‹ Nilüferspor karfl›lafl-
malar› ile ilk hafta maçlar›n›
noktalayacak. 

Tak›m›m›z daha sonra Avru-
pa Nancy Kupas› 1’inciTur
grup maçlar› için Belçika’ya
gidecek. Bayan masa tenisçi-
lerimiz 7 Ekim’de grubunda-
ki ilk maçlar›nda ev sahibi
Belçika’dan  TT Vervia ve
Rus Luch Vladimir’in karfl›-
s›na ç›kacak. Ekibimiz 8
Ekim günü ise grubundaki
son maçta Bosna-Hersek ta-

k›m› TTC Borac Travnik ile
karfl›laflacak ve grup maçla-
r›n› tamamlayacak. Grupta
ilk iki s›ray› alan ekipler 2’in-
ci tura ç›kacak. 

Anadolu Üniversitesi Ba-
yan Masa Tenisi Tak›m›
Branfl› Sorumlusu ve Ant-
renörü Melek Bilimli “
Grubumuzu ilk iki içinde

bitirerek ikinci tura yüksel-
mek istiyoruz. Ayr›ca bu
y›l ligde flampiyonluk he-
defimize ulaflmay› arzulu-
yoruz” diye konufltu.

TÜRK‹YE Y›ld›zlar-
Gençler Türkiye fiampiy-
onas› 22-23 Eylül tarih-
lerinde Antalya’da yap›ld›. 

Enis Gürsoy, Yahya
Cerrah ve A.Fatih Sarp’tan
kurulu Anadolu Üniver-
sitesi Makaral› Y›ld›z
Erkek Tak›m› Türkiye
fiampiyonlu¤una uzand›. 

Ayr›ca ferdilerde Anadolu
Üniversitesi’nden Enis
Gürsoy Türkiye ikincisi
olarak gümüfl madalyan›n
sahibi oldu. Antalya’daki
flampiyonaya Türkiye’nin
çeflitli illerinden 16 tak›m
kat›ld›.

Masa tenisçiler sezonu açıyor

Bayan hentbolcular›m›z, rahat bir oyun ç›kard›¤› maçtan ikinci tura yukselerek ayr›ld›.

Bayan masa tenisi tak›m›m›z, yeni sezona deplasmanda oynayaca¤› karfl›laflma ile bafll›yor.

Okçular
şampiyon
dönüyor
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Anadolu Üniversitesi’nin yeni gelen ö¤renciler
için düzenledi¤i oryantasyon program› gerçek-
ten çok hofluma gitti. Aç›kças›, böyle güzel bir
tan›t›m organizasyonu düzenlenece¤ini zan-
netmiyordum. Bu organizasyon sayesinde yeni
gelen ö¤renciler Anadolu Üniversitesi’nde hiz-
met veren bütün birimleri yak›n bir flekilde tan›-
ma f›rsat› buluyor. Anadolu Üniversitesi ad›na
her etkinli¤e kat›lmak isterim.

Yeni öğrencilerimize sorduk: Oryantasyon Programı’nı nasıl buldunuz?  

Anadolu Üniversitesi’ni kazanmadan önce de
çok be¤eniyordum. Babam da bu üniversite-
den mezun olmufltu. Üniversite her yönüyle
hofluma gidiyor. Bu düzenlenen oryantasyon
program› da üniversiteyi benim için ayr›cal›kl›
k›lan özelliklerden biri oldu. Henüz iki y›ll›k bir
bölümdeyim.Hedefim yatay geçifl yap›p bölü-
mümde yükselmek. Oryantasyon s›ras›nda ger-
çekleflen bütün etkinlikler gayet güzeldi.

Oryantasyon program› sayesinde ö¤renci ku-
lüplerinin hepsini bir arada tan›ma f›rsat› bul-
dum. Üniversitemizdeki olanaklar› ve yararla-
nabilece¤imiz di¤er hizmetleri oryantasyon
program› sayesinde ö¤rendim. Bu sayede Ana-
dolu Üniversitesi’nde olman›n ayr›cal›¤›n› fark
ettik. Bu üniversite gerçekten bambaflka ve her
yönüyle farkl› oldu¤unu her f›rsatta gös-
teriyor.‹yi ki buray› kazand›m!

Normalde benim fikrim bu etkinli¤in daha ge-
nifl bir ortamda ve daha kapsaml› olmas›yd›.
Geçen senelerde oryantasyon program›n› kam-
pusün spor salonunda yap›lan tan›t›mlarla ö¤-
rencilere sunuldu¤unu ve çok daha iyi oldu¤u-
nu eski ö¤rencilerle  yapt›¤›m sohbetlerden ö¤-
rendim. Eski uygulaman›n daha iyi oldu¤unu
düflünüyorum. Yine de bugün okulumuzu da-
ha yak›ndan tan›d›m.

Bu fakülteye  gelme sebebim baflta tek flans›m
olmas›yd›. Fakat kampuse giriflimle beraber üni-
versite ile ilgili baz› düflüncelerim de¤iflti. Befl
senemi geçirece¤im ortam› sevmem bence ger-
çekten önemli. Düzenlenen oryantasyon prog-
ram› kampüsü tan›mamda bana büyük katk› ve
kolayl›k sa¤lad›. Yeni gelen ö¤rencilere böyle
bir program ile tan›tmak çok iyi bir fikir. Her-
kese teflekkürler.

Anadolu Üniversitemiz taraf›ndan yeni kay›t
yapt›ran ö¤renciler için düzenlenen oryantasyon
program› konuflmalar›n biraz uzun olmas›na ra¤-
men gayet iyi. Özellikle ö¤renci kulüplerinin et-
kinlikleri, bizlere faydal› olma ve bilgi verme yö-
nündeki çabalar› çok iyiydi. Böyle etkinliklerin dö-
nem içinde de devam etmesini diliyorum. Üniver-
sitenin yeni ö¤rencilerine  gösterilen ilgi için her-
kese çok teflekkürler.

Düzenlenen oryantasyon program› bence gayet
iyiydi. Kafamdaki soru iflaretlerinin cevaplar›n›
bu programda buldum. Üniversitenin bütün bi-
rimleri hakk›nda bir fikir sahibi olma flans›n› yaka-
lad›m ayr›ca kendi ilgi alan›ma yak›n olan kulüp
arkadafllar›yla tan›flabildim. Oryantasyon progra-
m›n›n  düzenlenmesinde eme¤i geçen herkese
teflekkür ederim. Programdaki herfley çok iyi
haz›rlanm›flt›.

Hatice Gökçen ÖNAL  / Bozüyük MYO

Anadolu Üniversitesi, ö¤rencilerine her yönden
yard›mc› olmaya çal›fl›yor. Özellikle yeni gelen ö¤-
renciler için böyle bir oryantasyon program›n›n dü-
zenlenmesinin cok yararl› ve güzel bir fley oldu¤u-
nu düflünüyorum. Düzenlenen oryantasyon prog-
ram› bize üniversitemizi daha yak›ndan tan›ma f›r-
sat› verdi. Üniversiteyi tan›d›kça da kendimizi her
aç›dan gelifltirmeye çal›flaca¤›z.Özellikle kulüplerin
etkinlikleri çok ilgimi çekti.

Koray S‹VR‹KAYA / MMF

Fatih SELÇUK / ‹‹BF

‹brahim DUR / BESYO

Serdar DEVAN / GSF

Bora IfiIK /  EMYO

Oryantasyon program› sayesinde Halk Bilim
Araflt›rmalar› Merkezi’nin çal›flmalar›ndan haber-
dar oldum. ‹lk olarak Halk Bilim Araflt›rmalar›
Merkezi’ne baflvurdum çünkü; önceden beri
halk danslar› çal›fl›yorum. Halk danslar›n› seçme-
min ikinci nedeni de ders d›fl›ndaki zamanlarda
ö¤rencilerin kat›ld›¤› aktivitelerin kiflisel geliflimi-
miz için yararl› olaca¤›n›  düflünmem.Kendi ad›-
ma programdan çok memnun kald›m.

Pelin fiAHBAZ /  Fen Fakültesi

Üniversitemizin haz›rlam›fl oldu¤u oryantasyon
program›na dair görüfllerim gayet olumlu. Kimi ko-
nuflmalar biraz uzun olsa da bu konuflmalar›n bizim
yarar›m›za oldu¤una inan›yorum. Özellikle birimle-
rin tan›t›ld›¤› yerdeki etkinlikler çok ilgimi çekti. Bu
birimlerin kifliyi ilgi alanlar›na göre gelifltirdi¤ini ve
yönlendirdi¤ini düflünüyorum. Anadolu Üniver-
sitesi’nde olmaktan çok memnunum. Zevkli bir dört
y›l beni bekliyor.

fierife YAfiAR / E¤itim Fakültesi

Elvan KAYACI / Edebiyat Fakültesi     

Havva TOPRAK / ‹BF

Ayfle ÜREK / Hukuk Fakültesi

Raflit TAfiKIN / SHYO

Üniversite bence özgürlüktür. Özgürlük, bir nevi
kendini rahat ifade edebilmektir. Oryantasyon
program› sayesinde her birimin özgürce kendini
ifade edebilmesi gerçekten güzel bir olay. Bana
kal›rsa birimler, ö¤rencileri sadece derslere gir-
mekten oluflan yavan bir üniversite hayat›ndan
kurtar›yor. Bu güzel oryantasyon program›n›
düzenlenmesinde katk› sa¤layan herkese teflek-
kür ederim.

Anadolu Üniversitesine ilk geldi¤imde böyle güzel
bir ortam beklemiyordum. Bu sene ilk senem ol-
du¤u  için Anadolu Üniversitesi hakk›nda merak
etti¤im bir çok fleyi bu oryantasyon program› sa-
yesinde ö¤rendim. Bizim için yap›lan aç›l›fl konufl-
mas› da çok güzeldi. Birimlerin tan›t›m› için kuru-
lan standlar dahil herfley çok iyi düflünülmüfl.Böy-
le bir tan›t›m etkinli¤i yapt›¤› için Anadolu Üniver-
sitesine teflekkür ederim.


