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KÖﬁE YAZISI ÇA⁄RISI
Anadolu Haber, üniversitemiz ö¤retim eleman›, mezun
ve ö¤rencilerin görüﬂlerini
paylaﬂmaya davet ediyor. 300
kelimeyi aﬂmayan yaz›lar›n›z› foto¤raf›n›zla birlikte “haber@anadolu.edu.tr” adresine bekliyoruz.

12 Ekim Perﬂembe

➤ SERG‹
Do¤a ve Yaﬂam Foto¤raf
Sergisi
Yer: Uydu ve Uzay Bilimleri
Araﬂt›rma Enstitüsü Fuayesi
Saat: 16:30
Uydu ve Uzay Bilimleri
Araﬂt›rma Enstitüsü

➤ KONSER

Alnar’›n Do¤umunun 100.
Y›l› Kutlama Konseri
Yer: Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi Opera ve Bale Salonu
Saat: 20:30
Anadolu Üniversitesi
Senfoni Orkestras›

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer

Yetene¤ine güvenen haz›rl›k, birinci ve ikinci s›n›f
ö¤rencilerinin dikkatine... Üniversitemiz Türk Halk
ve Türk Sanat Müzi¤i Topluluklar› ile Halkdanslar›
Toplulu¤u’na kat›lmak için baﬂvurular baﬂlad›.
Hatice GÖLCÜ
HALK Bilim Araﬂt›rmalar›
Merkezi’ne ba¤l› olarak çal›ﬂmalar›n› sürdüren Türk Halk
Müzi¤i, Türk Sanat Müzi¤i ve
Halk Danslar› Toplulu¤u’na
kat›lmak isteyen ö¤renciler
için baﬂvurular baﬂlad›.

Topuluklara yaln›zca haz›rl›k, birinci ve ikinci s›n›f ö¤rencileri kabul ediliyor. Baﬂvurular›n ﬂahsen Halk Bilim
Araﬂt›rmalar› Merkezi’ne yap›lmas› gerekiyor.
Müzi¤e ilgi duyan ve yetene¤i olan ö¤renciler müzik
topluluklar›na davet edilirken, Halk Danslar› Toplulu¤u

boy ﬂart› ar›yor.
Müzik topluluklar›na kat›lanlar
solo ve koro konserlere kat›l›rken,
Halk Danslar› Toplulu¤u’na kat›lanlar
yurt d›ﬂ›nda da gösterilerde bulunuyor.
Devam› 6’da

Tiyatro Anadolu’ya ilk alkış
ÜLKEM‹Z‹N ilk ve tek profesyonel üniversite tiyatrosu
Tiyatro Anadolu, yeni sezonu
yeni bir oyunla açt›.
Toplulu¤un bu y›l ilk kez
sergileyece¤i “Kad›nlar da Savaﬂ› Yitirdi” adl› oyunun galas›, 3 Ekim akﬂam› Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi’nde
yap›ld›.
Curzio Malaparte’nin yazd›¤› ve ﬁakir Gürzumar’›n
yönetti¤i oyunda savaﬂ›n getirdi¤i açl›k ve y›k›m tüm
ç›plakl›¤›yla gözler önüne
seriliyor.
➤5
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Rektör Prof. Dr. SÜRMELİ:
“Medya Merkezi’nin amacı
insan odaklı yayıncılık”
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‘AB yolunda
çok işimiz var’
AVRUPA Birli¤i’ne üyelik
sürecindeki dokuz ülkede ayn› anda yap›lan araﬂt›rman›n
Türkiye bölümünü Doç. Dr.
Necdet Sa¤lam ve Yard. Doç.
Dr. Mehmet Baﬂar yapt›. ➤ 3

Öğrenciler için
üç seminer
Erdem Çetintaﬂ

Yard. Doç. Dr. Haluk BİRSEN:
“e-gazete üniversitemizden
dünyaya açılan bir pencere”
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PS‹KOLOJ‹K Dan›ﬂma ve
Rehberlik Merkezi’nin ö¤renciler için düzenledi¤i seminerler
10 Kas›m’da baﬂl›yor.
➤3
Yard. Doç. Dr. ATAMAN
“Radyo A yeni döneme altı
yeni programla başlıyor”
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İİBF’den tanışma toplantısı ﬁehirde
neler
var?

ﬁeyda DALGIÇ

‹KT‹SAD‹ ve ‹dari Bilimler Fakültesi bu y›l kay›t yapt›ran ö¤rencileri için 27 Eylül
günü bir tan›ﬂma toplant›s›
düzenledi.
Fakülte bahçesinde gerçekleﬂtirilen toplant›ya Rektör
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, rektör
yard›mc›lar›, ö¤retim elemanlar› ve ö¤rencilerin yan› s›ra
veliler de kat›ld›.
Etkinlikte bir konuﬂma yapan Rektör Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli, üniversite olarak ö¤rencilerin yetiﬂmeleri ve kiﬂisel geliﬂimlerini tamamlayabilmeleri için her türlü altyap›y› oluﬂturduklar›n›, ö¤rencilere kalan görevin de sunulan
olanaklar› de¤erlendirmek oldu¤unu söyledi.
ONLARA GÜVEN‹N
Rektör Yard›mc›s› ve Çal›ﬂma Ekonomisi ve Endüstriyel
‹liﬂkiler Bölümü Baﬂkan› Prof.
Dr. Ömer Zühtü Altan da velilere “Evlatlar›n›za güvenin”
diye seslenirken “Onlar Eskiﬂehir’de daha yükseklerde özgür ve güven içinde uçabilmek
için kanat ç›rpmay› ö¤renecekler ve sizler bu heyecan ve-

6 Ekim Cuma

➤

KONSER

Flüt Konçerto Re Major
Yer: Büyükﬂehir Belediyesi
Sanat ve Kültür Saray›
Saat: 20:30
Büyükﬂehir Belediyesi
Senfoni Orkestras›

7 Ekim Cumartesi

➤

Gözlerimi Kapar›m
Vazifemi Yapar›m
Yer: Büyükﬂehir Belediyesi
Sanat ve Kültür Saray›
Saat: 20:30
Büyükﬂehir Belediyesi
ﬁehir Tiyatrolar›

‹‹BF’nin yeni ö¤rencileri, toplant›da ö¤retim elemanlar› ile tan›ﬂma f›rsat› buldu.

rici sürecin en yak›n tan›¤›
olacaks›n›z.” dedi.
HEYECAN VER‹C‹
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Güneﬂ
Zeytino¤lu ise her y›l düzenledikleri bu tan›ﬂma toplant›s›n›n amac›n›n ö¤rencilerle ö¤retim elemanlar›n› tan›ﬂt›rmak oldu¤unu ifade ederek,

T‹YATRO

bu tan›ﬂman›n herkes için heyecan verici oldu¤unu, yeni
ö¤rencilerin coﬂkusunu görmenin ö¤retim elemanlar›na
da heyecan katt›¤›n› söyledi.
Toplant›ya kat›lan bir ö¤renci velisi de üniversiteye gelmeden önce araﬂt›rmalar yaparak olumlu izlenimler kazand›klar›n›, geldiklerinde de

anlat›lanlar›n do¤ru oldu¤unu
görmenin sevincini yaﬂad›klar›n› kaydetti. Fakültenin yeni
ö¤rencilerinden Büﬂra Ulukan
ise, Anadolu Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nin iyi bir fakülte oldu¤unu
bilerek geldi¤ini ve fakültenin
yan› s›ra kampusü de çok be¤endi¤ini dile getirdi.

➤

KONSER

Yeni Türkü ve Saim
Günal
Yer: Atatürk Bulvar›
(Hasan Polatkan) Migros
karﬂ›s›
Saat: 21:00
Tepebaﬂ› Belediyesi

‹ftar çad›r› ö¤renciye yarad›

Sinema keyfi baﬂlad›
Ö⁄RENC‹LERE uygun fiyatla kaliteli filmler sunan Sinema Anadolu 3 Ekim Sal› günü yeni sezonu açt›. Seyirciyle
buluﬂan ilk film ise baﬂrollerini Jim Carrey ve Kate Winslet’in
paylaﬂt›¤› 2003 yap›m› romantik komedi “Sil Baﬂtan” oldu.
F‹LMLER 2.5 YTL
Sinema Anadolu’da biletlerin fiyatlar› da ö¤rencilerin kesesine uygun. Bu sezon 2.5 YTL olarak belirlenen fiyatlarla
filmlerin yine büyük ilgi görmesi bekleniyor. Sinema Anadolu’da filmler Ramazan ay› boyunca haftaiçi saat 20.00’de Ramazan’dan sonra sonra ise 18.45’te baﬂlayacak. Ayr›ca Cumartesi günleri de saat 14.15’te film gösterimi devam edecek.

TEPEBAﬁI Belediyesi’nin
Yunusemre Kampusu karﬂ›s›na kurdu¤u iftar çad›r›, ö¤rencilerin ak›n›na u¤ruyor. ‹ftar-
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Aç›kö¤retim
kesin kay›tlar›
9 Ekim’de
baﬂl›yor
‹KT‹SAT ‹ﬂletme ve Aç›k ö¤retim Fakültelerine yerleﬂtirilen
adaylar ile Lisans Ö¤renimine
Haz›rl›k Program› y›l sonu s›nav›nda baﬂar›l› olan adaylar›n kesin kay›t iﬂlemleri 9 Ekim Pazartesi günü baﬂl›yor.
11 Eylül’de baﬂlayan “internet baﬂvuru” iﬂlemlerini gerçekleﬂtirmeyen adaylar, di¤er
kay›t evraklar›n› tamamlasalar
dahi kay›t iﬂlemlerini gerçekleﬂtiremeyecekler.
Kay›t için gerekli belgeleri
tamamlayan adaylar 9 Ekim1 Kas›m 2006 tarihlerinde,
AÖF bürolar›ndan kay›tlar›n›
yapt›rabilecek.
Mazeretleri nedeniyle bu tarihlerde kay›tlar›n› yapt›ramayan adaylar 2-3 Kas›m tarihlerinde mazeretlerini kan›tlayan
resmi belge ile AÖF Bürolar›na
baﬂvurarak kay›tlar›n› yapt›rabilecek. Ayr›ca Adalet Meslek
E¤itimi Önlisans Program› ve
Lisans Ö¤renimine Haz›rl›k
Program›’na kay›t yapt›racak
adaylar da baﬂvuru iﬂlemlerini
bu tarihler aras›nda gerçekleﬂtirebilecek.
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AB yolunda yapılacak çok iş var
Mevlüt DEM‹RC‹O⁄LU
‹KT‹SAD‹ ve ‹dari Bilimler
Fakültesi ö¤retim üyeleri Doç.
Dr. Necdet Sa¤lam ve Yard.
Doç. Dr. Mehmet Baﬂar’›n yapt›klar› çal›ﬂma, Türkiye’nin birçok alanda at›l›mlar yapmas›na
karﬂ›n önümüzdeki dönemde
ekonominin büyüme performans›n›n büyük önem taﬂ›yaca¤› ve Türkiye’nin Avrupa Birli¤i üyeli¤i konusunda daha
yapmas› gereken çok ﬂey oldu¤unu ortaya koydu.
“Turkey Country Economic
Profile-The Road Ahead for
Turkey” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan çal›ﬂma, 2005 y›l› A¤ustos ay›nda

sonuçland›r›ld›. Araﬂt›rma
Economic Research Forum
ile Institut de la Mediterranee’nin ortak yürüttü¤ü ve Avrupa Komisyonu’nun destekledi¤i bir proje çerçevesinde
gerçekleﬂtirildi.
Dokuz ülke için ayn› anda
yap›lan araﬂt›rman›n Türkiye
bölümünü Anadolu Üniversitesi tamamlad›. Araﬂt›rmada,
Türk ekonomisinin genel görünümü hakk›nda bir fikir vermek amaçland›.
40 ÜLKEYE DA⁄ITILDI
Doç. Dr. Necdet Sa¤lam, çal›ﬂmada Türkiye ekonomisinin
beﬂ ana baﬂl›k alt›nda incelendi¤ini belirterek, Türkiye’nin
AB’ye üyelikte son durumunu

ortaya koymak amac›yla finansal, ticaret ve insan kaynaklar› konular›nda Türkiye’nin profilinin ç›kar›ld›¤›n›
söyledi.
Araﬂt›rmada 10 ülkede 80
kiﬂilik bir ekibin çal›ﬂt›¤›na
dikkat çeken Doç. Dr. Sa¤lam, çal›ﬂman›n 2,5 y›l sürdü¤ünü 2006 y›l›nda kitap
olarak bas›ld›¤›n› ve 40 ülkeye da¤›t›ld›¤›n› kaydetti.
Doç. Dr. Necdet Sa¤lam,
böyle bir araﬂt›rmada Anadolu Üniversitesi olarak
yer alman›n gurur verdi¤ini ve Anadolu Üniversitesi’nin kalitesinin geldi¤i
yerin kolayl›kla görülebildi¤ini sözlerine ekledi.

Sosyologlar çalışan yoksulları araştırıyor
Beﬂ ö¤retim eleman›
“Eskiﬂehir’de Çal›ﬂan
Yoksullar” konulu bir
araﬂt›rma projesi
yürütüyor.
Mehmet MUTLU

AÖF’ten
internet
baﬂvurular›
için duyuru
AÇIKÖ⁄RET‹M Fakültesi
2006 ÖSS ile, uzaktan ö¤retim
yapan fakülteleri ve Adalet Meslek E¤itimi Önlisans Program›’na
yerleﬂtirilen adaylar›n internet
baﬂvurular› konusunda bir aç›klama yapt›. Aç›klama ﬂöyle:
“2006 Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme Sistemi sonunda Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan
ö¤retim yöntemiyle ö¤retim yapan ‹ktisat, ‹ﬂletme ve Aç›kö¤retim Fakültelerine yerleﬂtirilen
adaylar ile Adalet Meslek E¤itimi
Önlisans Program›na baﬂvuru
hakk› olan adaylar›n internet
baﬂvuru iﬂlemleri 11 Eylül 2006
Pazartesi baﬂlam›ﬂ ve 29 Eylül
2006 Cuma günü saat
17:30’da sona ermiﬂtir.
Ancak, bu uygulamaya bu
ö¤retim y›l›nda ilk defa baﬂlanm›ﬂ olmas› nedeniyle, yukar›daki tarihlerde baﬂvuru yapamayan adaylar internet baﬂvuru iﬂlemlerini 13-24 Kas›m
2006 tarihleri aras›nda ek yerleﬂtirme baﬂvurusu ile birlikte
yapabileceklerdir. Bu adaylar›n
kesin kay›t iﬂlemleri 20 Kas›m –
01 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda yap›lacakt›r.”
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Proje ekibinin çal›ﬂmadaki amaçlar›ndan biri de yoksullu¤a karﬂ› çözüm önerileri geliﬂtirmek.

Öğrenciler için üç ayrı seminer
‹smail ‹LKSELV‹
PS‹KOLOJ‹K Dan›ﬂma ve
Rehberlik Merkezi’nin ö¤renciler için uygulad›¤› grup seminerleri baﬂl›yor. Merkez,
ö¤rencilerin kiﬂisel ve psikolojik geliﬂimlerine katk›da
bulunmak amac›yla üç ayr›
seminer düzenliyor.
G‹R‹ﬁKENL‹K
“Giriﬂkenlik” ad›n› taﬂ›yan
ve 10 Ekim Sal› günü,
10.00-12.00 saatlari aras›nda
yap›lacak olan seminere Psikolojik Dan›ﬂman Sevgi Koç
konuﬂmac› olarak kat›lacak.
Seminerde, Giriﬂkenli¤in
Tan›m›, Giriﬂken Kiﬂilerin
Özellikleri, Dinlenme, Beden Dilini Kullanma ve Kendini ‹fade Etme konular› ele
al›nacak.

Psikolojik Dan›ﬂma
ve Rehberlik
Merkezi’nin
ö¤rencilere yönelik
olarak düzenledi¤i
seminerler dizisi 10
Ekim’de baﬂl›yor.
Merkezin düzenledi¤i Etkili
Ders Çal›ﬂma Becerileri baﬂl›kl› seminer ise 11 Ekim Çarﬂamba günü, 14.00-16.00 saatleri aras›nda gerçekleﬂecek.
Uzman Sosyal Çal›ﬂmac›
Ayﬂe K›z›ltaﬂ’›n konuﬂmac›
olarak kat›laca¤› seminerde,
Ö¤renme (Dikkat, Motivasyon vb.) ‹lgiler, Yetenekler,
De¤erler, Çal›ﬂma ile ‹lgili
Önemli ‹lkeler, Ders Çal›ﬂma

Ortam›n›n Düzenlenmesi, S›navlara Haz›rlanma gibi konular tart›ﬂ›lacak.
YALNIZLIK DUYGUSU
Yaln›zl›k Duygusu konulu
seminer ise, 13 Ekim Cuma
günü, 14:00-16:00 saatleri
aras›nda yap›lacak.
Yaln›zl›k Duygusunu Alg›lama Biçimimiz, Yaln›zl›k
Duygusunun Sebepleri, Yaln›zl›k Duygusuyla Baﬂa Ç›kma konular›n›n ele al›naca¤›
seminere konuﬂmac› olarak
Psikolog Bahriye Yemenici
kat›lacak.
KATILIM ÜCRETS‹Z
Kat›l›mlar›n ücretsiz oldu¤u ve 15 kiﬂilik gruplar halinde yap›lacak seminerlerde
yer almak isteyen ö¤renciler,
1226-1227 numaral› telefonlardan randevu alabilirler.

EDEB‹YAT Fakültesi Sosyoloji Bölümü, “Çal›ﬂan yoksullar”›n ekonomik ve toplumsal
yaﬂam koﬂullar›n› belirlemeyi
ve yoksullu¤a karﬂ› çözüm önerileri üretmeyi amaçlayan bir
çal›ﬂma yürütüyor. “Eskiﬂehir’de Çal›ﬂan Yoksullar” ad›n›
taﬂ›yan ve TÜB‹TAK taraf›ndan da desteklenen proje Haziran’da baﬂlad› ve 2007’nin Aral›k ay›na kadar devam edecek.
4 MESLEK GRUBU

Projenin baﬂkanl›¤›n› da yürüten Sosyoloji Bölümü Baﬂkan› Prof. Dr. Nadir Su¤ur, projenin kap›c›lar, bak›c›lar, temizlikçiler ve ücretli çal›ﬂan
taksi ﬂoförlerinden oluﬂan dört
meslek grubu üzerinden yürütüldü¤ünü belirterek ﬂunlar›
söyledi: “Araﬂt›rma verileri her
meslek grubundan 100’er kiﬂi
ile yap›lan anketler ve her meslek grubundan 5-10 kiﬂi ile yap›lacak derinlemesine görüﬂmeler arac›l›¤›yla toplanacak.
Bugüne kadar yüzde 80’i tamamlanan veri toplama iﬂleminin Kas›m ay› sonuna kadar bitirilmesi planlan›yor. Daha sonra ise verilerin bilgisayar ortam›na aktar›lmas› ve yorumlanmas› iﬂlemleri yap›lacak.
Prof. Dr. Nadir Su¤ur yönetimindeki proje ekibinde Doç.
Dr. Serap Su¤ur, Yard. Doç. Dr.
Oya Beklan Çetin, Ö¤r. Gör.
Temmuz Gönç ﬁavran ve Araﬂ.
Gör. Erhan Akarçay yer al›yor.
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Medya Merkezi Yayın Kurulu toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli:

Amacımız insan
odaklı yayıncılık

Üniversitemiz Medya Merkezi çal›ﬂanlar› ile biraraya gelen Rektör Prof. Dr. Sürmeli merkezin yay›n anlay›ﬂ› hakk›nda bilgiler verdi.

Mevlüt DEM‹RC‹O⁄LU
ANADOLU
Üniversitesi
Medya Merkezi’nin yay›n kurulu toplant›s›na kat›lan Rektör
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, merkezin yay›n ilkeleri konusunda
aç›klamalar yapt›. Medya Merkezi’nde 25 Eylül günü gerçekleﬂen ve Rektör Yard›mc›s›
Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan’›n

da yer ald›¤› toplant›ya Anadolu Haber, Radyo A ve TVA yöneticileri ile çal›ﬂanlar› kat›ld›.
Toplant›da konuﬂan Prof. Dr.
Sürmeli, yay›n organlar›n›n
Atatürkçü çizgiden ödün vermeden çal›ﬂaca¤›n› belirterek,
“Amac›m›z insan odakl› yaklaﬂ›m” dedi. Prof. Dr. Sürmeli,
Medya Merkezi’nin üniversitemizin Cumhuriyet ilke ve de-

¤erlerine olan ba¤l›l›¤›na uygun bir yay›nc›l›k anlay›ﬂ› izleyece¤ini kaydetti.
Üniversitemiz yay›n organlar›ndaki öncelikli hedef kitlenin
ö¤renci ve ö¤retim elemanlar›
olmas› gerekti¤ini ve ayr›ca Eskiﬂehir’in de hedef kitle olarak
tan›mland›¤›n› ifade eden Sürmeli, Türkiye’de Anadolu Üniversitesi gibi 82 ilde örgüt-

lenmiﬂ bir baﬂka kurumun olmad›¤›n› vurgulad›. ‹llerdeki
her AÖF ö¤rencisinin asl›nda
bir haber kayna¤› oldu¤unu ve
bu ö¤rencilerimizden gelecek
yaz› ve bilgilerin de¤erlendirilmesi gerekti¤ine iﬂaret eden
Rektör Prof. Dr. Sürmeli, toplant›da birim yöneticilerinden
yeni yay›n dönemine iliﬂkin çal›ﬂmalar konusunda bilgi ald›.

e-gazete yayın hayatına başladı
ANADOLU Üniversitesi Haber Merkezi taraf›ndan haz›rlanan e-gazete, 6 Ekim günü
yay›n hayat›na baﬂlad›. e-gazete’nin yay›n hayat›na baﬂlamas›yla birlikte merkezde üretilen haberlere internet üzerinden de ulaﬂ›labilecek.
GÜNCEL HABERLER
Bir süredir kampus içinde
yerel a¤ üzerinden test yay›n›
yapan e-gazete’ye art›k internet
ba¤lant›sn›n oldu¤u her yerden eriﬂmek mümkün. http://egazete.anadolu.edu.tr/ adresinden yay›n yapan e-gazete,
öncelikle üniversitemizden
güncel haberleri yay›nlamay›
amaçl›yor. Toplad›¤› haberleri
kampus, bilim, kültür-sanat,
spor, kent, yurt, dünya, ekonomi gibi baﬂl›klar altnda okuruna sunacak olan e-gazete’de
haberlerin yan› sra hava durumu, nöbetçi eczaneler ve finans bilgileri de yer alacak. Si-

teyi ziyaret edenler haberlerin
video görüntülerine ve foto¤raflar›na da ulaﬂabilecek.
YEN‹ B‹R PENCERE
Konuyla ilgili olarak Haber
Merkezi Koordinatörü Yard.
Doç. Dr. Haluk Birsen, üniversitemizden dünyaya yeni bir
pencere açman›n heyecan›n›

yaﬂad›klarn› söyledi. Anadolu
Haberin kampuslerimiz içinde; Radyo A ve TVA’ n›n yerel
düzeyde yay›n yapabildi¤ine
iﬂaret eden Yard. Doç. Dr. Birsen, haber merkezinin saat baﬂ› haber veren Radyo A, her
gün bülten yay›nlayan TVA ve
haftada bir yay›nlanan Anado-

lu Haber için hergün haber
toplad›¤›n› ve yay›na haz›rlad›¤›n› kaydetti.
Birsen, Medya Merkezi çat›s› alt›ndaki bütün kitle iletiﬂim
araçlar›n›n öncelikli hedefinin
üniversite ile toplum aras›nda
bir köprü oluﬂturmak ve kamusal yay›nc›l›k alan›ndaki
boﬂlu¤u doldurmak oldu¤unu söyledi.
Her geçen gün büyüyen yap›s›yla yerel s›n›rlar› çoktan
aﬂm›ﬂ olan Anadolu Üniversitesi’nin üretiminin, ulusal ve
küresel düzeyde paylaﬂabilece¤i bir kitle iletiﬂim arac› oluﬂturduklar›n› belirten Yard.
Doç. Dr. Haluk Birsen, "Anadolu Üniversitesi ailesinin her
bireyine kap›m›z aç›k. Bütün
kitle iletiﬂim araçlar› ve e-gazete onlar›n katk›lar›yla ortaya
ç›kt›. Onlar›n katk›lar›yla daha da büyüyece¤ine inan›yorum" dedi.

Radyo A
yeni yay›n
döneminde
ANADOLU Üniversitesi radyosu Radyo A, yeni yay›n dönemine 2 Ekim’de birbirinden
renkli programlarla “Merhaba”
dedi.
AYKIRI PROF‹L
Radyo A Müdürü Yard. Doç.
Dr. Özlem Ataman, yeni yay›n
dönemine, alt› yeni programla
baﬂlad›klar›n› söyledi. Ataman,
yeni programlar aras›nda sanata yön veren, bilim dal›nda buluﬂ yapan özel insanlar›n hayat
hikayelerinin ve ilginç yönlerinin yer ald›¤› “Ayk›r› Profil”, alternatif müzik türlerinin yer ald›¤› “Alternatif Ak›m”, haftal›k müzik haberlerinin yer ald›¤› “Haberin Olsun”, adl› programlar›n
yer ald›¤›n› kaydetti.
Ataman, yeni dönemde ayr›ca, her hafta müzikle ilgili müzikaller, düetler, tango ve cover
gibi farkl› konulara yer veren
“Bumerang”, Anadolu Üniversitesi ö¤renci kulüplerinin tan›t›ld›¤› “Ö¤renci Kulüpleri” adl›
programlar›n da yeni yay›n döneminde dinleyicilerle buluﬂaca¤›n› ifade etti.
M‹SAF‹R ODASI
Yeni programlardan bir di¤erinin de “Misafir Odas›” adl› yap›m oldu¤unu söyleyen Yard.
Doç. Dr. Özlem Ataman, Uzm.
Nebiye Ak Özaydemir’in sunaca¤› programa her hafta üniversitemizin farkl› birimlerinden
ö¤retim üyelerinin konuk olarak kat›laca¤›n› dile getirdi.
Yard. Doç. Dr. Ataman, yay›n›na geçen y›llarda da devam
edilen “Klasik Müzik Saati” adl› program› yeni yay›n döneminde Devlet Konservatuar›
Müzik Bölümü’nden Doç. Dr.
Ozan Tunca ve Yard. Doç. Dr.
Burcu Tunca’n›n sunaca¤›n›
söyledi. Yeni programlarla birlikte bu yay›n döneminde Radyo A’da toplam 19 program
olaca¤›n› dile getiren Ataman,
Radyo A’n›n www.radyoa.anadolu.edu.tr internet
adresinden de canl› olarak dinlenebilece¤ini sözlerine ekledi.

“Hedefimiz
oyunlar›
tan›tmak”
B‹LG‹ ve Zeka Oyunlar› Kulübü’nün düzenledi¤i faaliyet
toplant›s› 3 Ekim Sal› günü
Kongre Merkezi Mavi Salon’da
gerçekleﬂti. Yeni üyelerin kabul
edildi¤i ve yap›lacak etkinliklerin belirlendi¤i toplant›da konuﬂan kulüp baﬂkan› Murat Taner, bilgi ve zeka oyunlar›n› tan›t›p üyelere sosyal bir etkinlik
yaﬂatmak istediklerini söyledi.

Sayfa Editörü:
Araﬂ. Gör. Ça¤daﬂ CEYHAN
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Yeni sezonun ilk oyunu “Kadınlar da Savaşı Yitirdi”nin galası 3 Ekim’de yapıldı

Tiyatro Anadolu ‘Perde’ dedi
“Sa¤lad›¤›n›z
avantajlar
saymakla bitmez”
AÇIKÖ⁄RET‹M Fakültesi ‹ﬂletme Bölümü
mezunu Hüseyin Demircan, Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli’ye
gönderdi¤i e-postada
Anadolu Üniversitesi’nin ö¤rencilerine sa¤lad›¤› avantajlar› vurguluyor.
Marmara Üniversitesi’nde iki yüksek lisans
program›na birden hak
kazanan Demircan’›n
mektubu özetle ﬂöyle:
Anadolu Üniversitesi Rektörü Say›n Fevzi Sürmeli,
Üniversitemizin uzaktan
e¤itim sistemine göre e¤itim
ve ö¤retim hizmeti veren ‹ﬂletme Fakültemizin 20052006 dönemi mezunuyum.
Bugün yaﬂad›¤›m sevinci
sizinle paylaﬂmak istedim.
Dört y›l sonra karﬂ›n›za dereceli bir Anadolu Üniversitesi
mezunu olarak ç›k›yorum.
Bizlere sa¤lad›¤›n›z imkanlar›n sa¤lad›¤› avantajlar saymakla bitmez ama ben ﬂu
anda yaﬂad›¤›m, Anadolu
Üniversitesi Aç›kö¤retim ‹ﬂletme diplomas›n›n bana sa¤lad›¤› avantajdan bahsetmek
istiyorum. Bugün Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü hem Muhasebe Finansman hem de ‹ktisat Teorisi bölümünde yüksek lisans yapmaya hak kazand›m.
Aç›kö¤retim’de okurken
hem bir üniversite diplomas›na sahip oldum, hem muhasebe mesle¤ine hakim bir birey oldum. Bugün yüksek lisans yapmaya hak kazanm›ﬂ
bir ö¤rencinizim. ﬁu an çok
mutluyum ve bu mutlulu¤umda en büyük pay sizlere
aittir. (Kendi ad›ma)
Haddimi aﬂmayarak sizlerden bir temennim olacak.
Temennim üniversiteli iﬂsizli¤in yayg›n oldu¤u ülkemizde Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim fakültelerinin (Aç›kö¤retim, ‹ktisat, ‹ﬂletme)
önemini ve sa¤lad›¤› avantajlar› daha çok vurgulaman›zd›r.
Sizin ve sizin arac›l›¤›n›zla
bütün Anadolu Üniversitesi
akademisyenlerine sonsuz
teﬂekkürlerimi sunar›m.
Hüseyin DEM‹RCAN
Marmara Üniversitesi SBE.

TÜRK‹YE’N‹N ilk ve tek
profesyonel üniversite tiyatrosu olma özelli¤ini taﬂ›yan Tiyatro Anadolu, 3 Ekim Çarﬂamba günü perdelerini bir
kez daha açt›. Topluluk, bu y›l
repertuar›na katt›¤› “Kad›nlar
da Savaﬂ› Yitirdi” adl› oyunun
galas› ile seyirci karﬂ›s›na ç›kt›.

Y›lda 30 bin seyirciye ulaﬂan
Tiyatro Anadolu,
yeni oyunuyla sahne ald›.

SAVAﬁIN GET‹RD‹KLER‹

Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi’nde saat 20.00’de baﬂlayan oyun izleyicilerden büyük ilgi gördü. ‹talyan yazar
Curzio Malaparte taraf›ndan
kaleme al›nan oyun bir savaﬂ›n
ard›ndan, iﬂgal edilmiﬂ bir ülkede, bir evde geçiyor.
Oyunun yönetmenli¤ini birçok ünlü tiyatro eserini de yöneten ﬁakir Gürzümar üstleniyor. Savaﬂ olgusunun bir evin
çat›s›nda yaﬂayan bireyler yoluyla anlat›ld›¤› oyun savaﬂ›n
ard›ndan yaﬂanan açl›k, y›k›m,
yitirilen insani de¤erler tüm
ac›mas›zl›¤›yla gözler önüne
seriliyor.
‹kinci Dünya Savaﬂ›’n›n
ma¤lup ülkelerinden Avusturya’da geçen oyunda Arzu Turan, Ezgi Uzﬂen, P›nar ﬁenol,
Süleyman Karaahmet, Yonca
Ender Sekmen, Aylin Aydo¤du, F. Ça¤r› Mengüç, Polat Bilgin ve Nazan Yerli yer al›yor.
Oyunun dekor ve kostümlerini
ise Sertel Çetiner, Iﬂ›k Tasar›m›n› Osman Uzgören üstleniyor. Son günlerde ayn› vahﬂet
görüntülerini, tüm ç›plakl›¤›y-

la, çok s›cak bir ﬂekilde yaﬂad›¤›m›z dünyaya ayna tutan “Kad›nlar da Savaﬂ› Yitirdi” sezon
boyunca dönüﬂümlü olarak
sahnelenecek.
ORK‹DELER VE HIRSIZ
BU SEZON DA SAHNEDE

Tiyatro Anadolu, ilk kez geçti¤imiz y›l sahneye taﬂ›d›¤›
“Yang›n Yerinde Orkideler” ve
“H›rs›z” adl› oyunlar› bu sezon da dönüﬂümlü olarak sergileyecek.
Ö⁄RENC‹YE 2 YTL

Tiyatro Anadolu’nun bilet fiyatlar› tam 3 YTL, ö¤renci için
de 2 YTL olarak belirlendi. Biletler Sinema Anadolu ve AKM
giﬂelerinden al›nabilir.

T‹YATRO ANADOLU EK‹M PROGRAMI
3 Ekim Sal› 20.00
Kad›nlar da Savaﬂ› Yitirdi
4 Ekim Çarﬂamba 20.00
Kad›nlar da Savaﬂ› Yitirdi
6 Ekim Cuma 20.00
Kad›nlar da Savaﬂ› Yitirdi
7 Ekim Cumartesi 15.00
Kad›nlar da Savaﬂ› Yitirdi
10 Ekim Sal› 20.00
Yang›n Yerinde Orkideler
11 Ekim Çarﬂamba 20.00
Yang›n Yerinde Orkideler
13 Ekim Cuma 20.00
Kad›nlar da Savaﬂ› Yitirdi

14 Ekim Cumartesi 15.00
Kad›nlar da Savaﬂ› Yitirdi
17 Ekim Sal› 20.00
Yang›n Yerinde Orkideler
18 Ekim Çarﬂamba 20.00
Yang›n Yerinde Orkideler
20 Ekim Cuma 20.00
H›rs›z
21 Ekim Cumartesi 15.00
H›rs›z
27 Ekim Cuma 20.00
Yang›n Yerinde Orkideler
28 Ekim Cumartesi 15.00
Yang›n Yerinde Orkideler

Hırvat çizerden karikatür sergisi

DÜNYACA ünlü H›rvat çizer Ivan Haramija Hans, E¤itim Karikatürleri Müzesi’nde
açt›¤› sergiyle Anadolu Üniversitesi’ne konuk oldu. Karikatür Sanat›n› Uygulama ve
Araﬂt›rma Merkezi taraf›ndan düzenlenen sergi 27 Eylül’de aç›ld›. Aç›l›ﬂa Rektör

Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
Odunpazar› Belediye Baﬂkan› Burhan Sakall›, H›rvatistan’›n Ankara Büyükelçili¤i’nden yetkililer ile çok say›da davetli kat›ld›.
Serginin aç›l›ﬂ›nda bir konuﬂma yapan Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli, sanata

destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.
15’‹NC‹ SERG‹

Karikatür Sanat›n› Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi
Müdürü Prof. Atila Özer de
E¤itim Karikatürleri Müzesi’nin 15’inci sergisinde Ivan
Haramija Hans’›n eserlerine

yer vermenin kendileri için
bir k›vanç kayna¤› oldu¤unu
belirtti. Bundan sonra da bu
tür kaliteli sergilere yer vermek istediklerini ifade eden
Özer, ﬂimdiye kadar yapt›klar› 15 serginin de çok tan›nm›ﬂ sanatç›lara ait oldu¤unu
söyledi.
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Patara Tiyatrosu’nun gizemi kalkıyor
‹smail ‹LKSELV‹
ANADOLU Üniversitesi Bilimsel Araﬂt›rma Komisyonu taraf›ndan desteklenen Patara kaz›s› çal›ﬂmalar›n›n bu y›lki bölümü tamamland›.
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü ö¤retim üyesi Doç.
Dr. Hüseyin Sabri Alanyal›
baﬂkanl›¤›nda, 03 Temmuz- 03
Eylül günleri aras›nda gerçekleﬂtirilen kaz›ya, arkeoloji bölümünden iki ö¤renci de araﬂt›rmac› olarak kat›ld›. Kaz› çal›ﬂmalar›nda Mimarl›k ve Mühendislik Fakültesi’nden Doç.
Dr. Alper Çabuk ve iki ö¤retim
görevlisi ile üç ö¤renci de
uzaktan alg›lama yöntemi ile
taﬂ plan› ç›kard›.
Bu çal›ﬂmalar›n temelini Patara Hurmal›k Hamam› Projesinin oluﬂturdu¤unu ve Anadolu Üniversitesi ile TÜB‹TAK
destekli olarak baﬂlat›ld›¤›n› belirten Doç. Dr. Hüseyin Sabri
Alanyal› çal›ﬂmalar›n bu y›l Patara Tiyatrosu’nda da uyguland›¤›n› söyledi.

ANADOLU’DA TEK
Kaz›ya ayr›ca mimari araﬂt›rmalar için Almanya Hannover
Üniversitesi’nden
Joachim
Ganzert baﬂkanl›¤›nda alt› mimarl›k ö¤rencisi ve iki topograf›n kat›ld›¤›n› kaydeden Alanyal›, “2006 y›l› içerisinde çal›ﬂmalar tiyatronun iç k›sm›nda
yo¤unlaﬂt›. Sahne binas›n›n iç
cephesinin mimari oluﬂumu
konusunda detayl› bilgi elde
edildi” dedi. Alanyal› sözlerine
ﬂöyle devam etti: “Bu k›sm›n

özellikle M.S. 2. yüzy›l ilk yar›s›nda inﬂa edilmeye baﬂland›¤›
ve 144 y›l›ndaki depremden
sonra baz› küçük de¤iﬂikliklerle devam edildi¤i anlaﬂ›ld›.
Sahne cephesi Roma dönemi
barok hatta Rokoko diyebilece¤imiz tarzda ﬂekillendirilmiﬂ ve
mimari bezemeleri de yüksek
kabartma olarak iﬂlenmiﬂ
durumda.”
Sahne binas›n›n iç cephesinin Anadolu’daki di¤er Roma
tiyatrolar› gibi hareketli oldu-

¤unu ifade eden Alanyal›, buna
karﬂ›n binan›n oluﬂumunun di¤er örneklerden farkl› oldu¤unu kaydetti.
B‹NA ORTAYA ÇIKIYOR
Oturma basamaklar›n›n tümüyle temizlenerek aç›ld›¤›n›
anlatan Doç. Dr. Alanyal›, tiyatronun orta meydan› olan orkestra zemini konusunda baz›
ipuçlar› elde edilmiﬂ olsa da,
kesin sonucun önümüzdeki y›l
yapaca¤›m›z çal›ﬂmalarda elde
edilebilece¤ini ifade etti.
Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyal› ﬂunlar› söyledi: “Kaz› s›ras›nda sahne binas›n›n iç cephesini süsleyen heykellere ait
fragmanlar ele geçmiﬂtir. Yaln›z bu fragmanlar bize bu heykellerin görünümleri hakk›nda
detayl› bilgi yans›tacak ﬂekilde
de¤illerdir. Patara Tiyatrosu
kaz›lar› baﬂlad›¤›nda bina tümüyle kumlara gömülmüﬂ ve
gizemini korur durumdayd›.
Fakat y›llar içerisinde yap›lan
çal›ﬂmalar sonucunda gizemi
kalkmakta ve tüm güzelli¤i ile
bize kendini tan›tmaktad›r.”

Müzik ve dans için fırsat

Prof. Çobanl› ve ö¤rencileri Çin’de sempozyuma kat›lacak.

Seramikçiler Çin’e gidiyor
GÜZEL Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü Baﬂkan› Prof.
Zehra Çobanl› ile Seramik Bölümü’nden 9 ö¤renci Çin’de gerçekleﬂtirilecek Seramik Sempozyumuna kat›lacak.
14-30 Ekim tarihleri aras›nda
Pekin’de ﬁingua Üniversitesi’nin ev sahipli¤inde gerçekleﬂtirilecek sempozyuma Türkiye’den sadece Anadolu Üniversitesi kat›l›yor.
Sempozyumda ayr›ca Çin,
Japonya, Amerika, ‹ngiltere, Almanya, Kore, Avustralya ve
Meksika’dan seramik ö¤rencileri ve ö¤retim elemanlar› yer alacak.
DÜNYADA ‹LK KEZ
Etkinli¤in amac›n›n dünyada
seramik e¤itimi veren üniversiteleri, ö¤retim üyelerini ve ö¤rencileri buluﬂturmak oldu¤unu belirten Prof. Çobanl›, sem-

pozyumun dünyada ilk kez düzenlenen bir seramik e¤itim etkinli¤i oldu¤unu kaydetti.
Gerçekleﬂtirilecek etkinlikler
hakk›nda bilgi veren Prof. Zehra Çobanl›, sempozyumda ö¤renci ve ö¤retim elemanlar›n›n
çal›ﬂmalar›ndan oluﬂan bir sergi düzenlenece¤ini ifade etti.
Çobanl›, “Serginin ard›ndan
sempozyum, konuﬂmalar konferanslar ve atölye çal›ﬂmalar›
gerçekleﬂtirilecek. Sempozyumun ikinci yar›s›nda ise seramik ile ilgili sanat merkezlerine
bilimsel inceleme gezileri düzenlenecek. Ayr›ca geleneksel
Çin f›r›nlar›n› görme olana¤›
bulacak ö¤rencilerimiz ve porselenin hammaddesiyle birlikte tüm üretim yöntemlerini geleneksel yöntemlerle izleme ve
sonuçlar›n› görme olana¤› bulacaklar” dedi.

Baﬂtaraf› 1’de
Anadolu Üniversitesi Türk
Halk Müzi¤i Toplulu¤u’ndaki
ö¤renciler koroda yer alman›n yan› s›ra solo performanslar›n› da sergileyebiliyor ya da herhangi bir halk
müzi¤i enstrüman› çal›yorsa
koroya enstrüman›yla da kat›labiliyor. Türk Sanat Müzi¤i Toplulu¤u da bu müzi¤e ilgi duyan ve yetene¤ine güvenen ya da herhangi bir Türk
Sanat Müzi¤i saz› çalabilen
ö¤rencileri çal›ﬂmalar›na
bekliyor.
Haftan›n iki akﬂam› çal›ﬂmalara kat›lan ö¤renciler düzenlenen konserlerde dinleyici karﬂ›s›na ç›k›yor.
THM TOPLULU⁄U

Türk Halk Müzi¤i Toplulu¤u çal›ﬂmalar›na her y›l tamam› üniversite ö¤rencileri
ve çal›ﬂanlar›ndan oluﬂan 100
kiﬂi kat›l›rken, Türk Sanat
Müzi¤i Toplulu¤u ise çal›ﬂmalar›na 50 ö¤renciyle devam ediyor.
Türk Halk Müzi¤i Toplulu¤u’na kat›lmak isteyen ö¤renciler 2-30 Ekim günleri
aras›nda baﬂvuru yapabilecekler. Türk Halk Müzi¤i
Toplulu¤u’nun seçmeleri ise
31 Ekim-1 Kas›m günlerinde
yap›lacak.
TÜRK SANAT MÜZ‹⁄‹

Türk Sanat Müzi¤i Toplulu¤u’na kat›lmak isteyen ö¤rencilerin baﬂvuru tarihleri

de yine 2- 30 Ekim olarak belirlendi. Topluluk için yap›lacak seçmeler 1-2 Kas›m tarihinde gerçekleﬂecek.
HALK DANSLARI

Bugüne kadar yapt›¤› 500
gösteri ile birçok yöremizin
danslar›n› baﬂar›yla sergileyen Halk Danslar› Toplulu¤u, halk danslar›na ilgisi
olan ve disiplinli bir çal›ﬂma
temposuna ayak uydurabilecek ö¤rencileri seçmelerine
bekliyor.
Halk Danslar› Toplulu¤u
üniversitemiz ö¤rencilerinin
yan› s›ra profesyonel bir müzik kadrosuyla çal›ﬂmalar›n›
sürdürüyor.
Bu güne kadar Yugoslavya,
Fransa, Belçika, Macaristan,
Meksika, Polonya, ‹ngiltere,
KKTC, ve ABD’de 200’ün
üzerinde gösteri gerçekleﬂtiren topluluk, 24 canl› yay›n
ve 18 kablolu televizyon yay›n›na da imza att›. Üniversitemizi 31 y›ld›r Türkiye’de ve
yurt d›ﬂ›nda baﬂar›yla temsil
eden toplulu¤a kat›lmak için
k›z ö¤rencilerin 1.65 m ve yukar›s›, erkek ö¤rencilerin ise
1.70 m ve yukar›s› boya ve
düzgün bir vücuda sahip olmas› isteniyor.
Halk Danslar› Toplulu¤u’na kat›lmak isteyen ö¤renciler 2 Ekim-3 Kas›m günleri aras›nda baﬂvuru yapabilecek. Seçmeler ise 4 Kas›m
günü gerçekleﬂtirecek.

Erasmus ile
45 ö¤renci
Anadolu’da
ANADOLU Üniversitesi’ne
2006-2007 ö¤retim y›l›nda
Erasmus Program›’yla 45 ö¤renci ö¤renim görmeye geldi. Üniversitemize en çok ö¤renci gönderen ülkeler aras›nda Fransa, Almanya, ‹spanya, Norveç ve Litvanya baﬂ›
çekiyor. Uluslararas› ‹liﬂkiler Birimi Koordinatörü Ö¤r. Gör.
Zekiye Do¤an, ikinci dönem
için de 40’ya yak›n Avrupal›
ö¤rencinin Anadolu Üniversitesi’ne gelmesinin beklendi¤ini söyledi.
183 Ö⁄RENC‹ G‹D‹YOR
Programda üniversitemizin
183 ö¤rencisinin de ilk dönem
için yurt d›ﬂ›na gidece¤ini ifade eden Zekiye Do¤an, ikinci
dönem ise yurt d›ﬂ›na 200 ö¤renci göndermeyi planlad›klar›n› kaydetti.
Do¤an, programa baﬂvurabilmek için ö¤rencilerin lisans
ve yüksek lisansta 2.50, doktorada ise 3.00 genel not ortalamas›na sahip olmas› gerekti¤ini vurgulad›. Do¤an, 14
Ekim’deki yaz›l› bölümde ve
sözlü mülakatlar süresince yap›lacak olan dil s›nav›ndan da
en az yüzde 60 baﬂar› gerekti¤ini kaydetti. Do¤an, 20052006 ö¤retim y›l›nda da 185
ö¤rencinin Erasmus Program›’yla Norveç’e gitti¤ini belirterek, Avrupa’dan da 43 ö¤rencinin üniversitemizde e¤itim
görmeye geldi¤ini söyledi.
Ö¤renciler Anadolu Üniversitesi’nin uluslararas› ö¤renci
de¤iﬂim programlar› hakk›nda
ayr›nt›l› bilgiyi üniversitemizin
internet sitesinden edinebilir.

ﬁehir
Tiyatrolar›
perde açt›
BÜYÜKﬁEH‹R Belediyesi
ﬁehir Tiyatrolar›, Haldun Taner’in ölümsüz eseri “Gözlerimi
Kapar›m Vazifemi Yapar›m”
adl› oyun ile perdelerini açt›.
Yaz döneminin ard›ndan topluluk, 3 Ekim Çarﬂamba günü,
Büyükﬂehir Belediyesi Sanat ve
Kültür Saray›’nda sanatseverlerle buluﬂtu.
ﬁehir Tiyatrolar›’n›n oyunlar›
için biletler Haller Gençlik Merkezi Tepebaﬂ› Sahnesi, B.S.M
Turgut Özakman Tiyatro Sahnesi ve Büyükﬂehir Belediyesi
Sanat ve Kültür Saray› Tiyatro
Salonu’ndan edinilebilir. Bilet
ücretleri tam 2YTL, ö¤renci 1
YTL ve coçuk ise 50 Ykrﬂ olarak
belirlendi.
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Filede şampiyonluk istiyoruz

Sezona yeni bir yap›lanma ile giren Anadolu Üniversitesi Erkek Voleybol Tak›m›, güçlenen kadrosuyla ﬂampiyonluk hedefliyor.

ANADOLU Üniversitesi Erkek Voleybol Tak›m› bu y›l yeni
bir yap›lanma ile lige giriyor.
Erkek voleybol ﬂubesinin baﬂ›na Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu’ndan Ö¤r. Gör. Sabri
Köse’nin yerine SHYO’dan
Yard. Doç. Dr. Hakan Korul getirildi. Teknik heyette de de¤iﬂikli¤e giden Anadolu Üniversitesi, alt› y›ld›r tak›m›n baﬂ›nda
bulunan R›fat Sezgin ile yollar›n› ay›rd› ve tak›m› Önder Öztürk’e emanet etti.
Anadolu Üniversitesi Beden
E¤itimi Ö¤retmenli¤i Bölümü
mezunu olan Öztürk, iki y›ld›r
Anadolu Üniversitesi altyap›s›n-

da görev al›yordu. Daha öncesinde ise Anadolu Üniversitesi
Erkek Voleybol Tak›m›n›n formas›n› 13 y›l giyen Önder Öztürk, kariyerinde ilk kez A Tak›m antrenörlü¤ü yapacak. Boﬂalan altyap› antrenörlü¤ü görevine ise Yücel Düzcesoy ile
Evren Tarcan getirildi. Yücel
Düzcesoy daha önce Anadolu
Üniversitesi bayan voleybol tak›m›n›n altyap›s›nda görev alm›ﬂt›.
Voleybol ﬂubesinin yeni sorumlusu Hakan Korul, hedeflerinin 2. Lig’e yükselmek oldu¤unu belirterek bu do¤rultuda
transferler yapt›klar›n› ve ilk

kez böyle bir deneyim yaﬂayacak olmas›n›n kendisini mutlu
etti¤ini ve elinden gelen her ﬂeyi
yapaca¤›n› ifade etti.
Porsuk Meslek Yüksekokulu
Spor Salonu’nda çal›ﬂmalar›n›
sürdüren voleybol tak›m›, lig
haz›rl›klar›na ara vermeden devam ediyor. Antrenör Öztürk,
Bursa Osmangazi Belediye
spor’dan libero Melih’i alarak
transferi kapatacaklar›n› söyledi. Öztürk, önlerinde bir ayl›k
bir süre oldu¤unu ve bu süre
içersinde yeni transferlerin tak›ma uyum sa¤lamas› ile birlikte
lige iyi bir giriﬂ yapmak istediklerini söyleyerek Anadolu Üni-

versitesi’nin as›l yerinin 2. Lig
oldu¤unu kaydetti.
Geçen y›l final maç›nda Salihli Belediyespor’a 3-1 yenilerek 2. Lig’e ç›kma ﬂans›n› kaç›ran Anadolu Üniversitesi bu y›l
hedefine ulaﬂmak istiyor. 19952000 y›llar› aras›nda 2. Lig’de
yer alan erkek voleybol tak›m›,
en son 2004-05 sezonunda 2.
Lig’de mücadele etmesine ra¤men baﬂar›l› olamayarak Bölgesel Lig’e düﬂmüﬂtü. Erkek
voleybol tak›m› bu y›l ilk kez
kurulan 3. Lig’de yer alacak.
Ligde 9 tak›m ilk ikiye girme
savaﬂ› verecek. Grup sonuncusu ise mahalli lige düﬂecek.

Dört yeni transferle güçlendik
ﬁampiyonluk yar›ﬂ›nda iddial› olmak isteyen
erkek voleybol tak›m›m›z, kadrosunu Erdem,
Eser, ‹smail ve Serkan ile güçlendirdi.

BU SEZON ligde zirve yar›ﬂ›n›n içinde yer almak isteyen
Anadolu Üniversitesi Erkek
Voleybol tak›m› kadrosunu
dört yeni oyuncu ile takviye
etti.
Arkas’tan pasör çapraz› 17
yaﬂ›ndaki Erdem, Kütahya
Belediyespor’dan 4 numaral›
mevki için 21 yaﬂ›ndaki Eser,

DS‹ Bentspor’dan pasör ‹smail ve altyap›dan orta oyuncu
Serkan’› kadrosuna katt›.
Anadolu Üniversitesinin ﬂu
anda gündeminde ise Bursa
Osmangazi Belediyesinin liberosu Melih var.
Bu oyuncunun transferi ile
birlikte Anadolu transfer defterini kapatacak.

Anadolu Üniversitesi Erkek
Voleybol Tak›m› 2006-07 Kadrosu
ADI

Voleybol tak›m›m›z, yeni sezonda zirve yar›ﬂ›nda olmak istiyor.

D.YILI

Evren Tarcan
1982
S›tk› Sapmaz
1982
Bahad›r Atasever 1983
Abdullah Kasapo¤lu1986
Seçkin Molla
1983
Taner Çaylak
1985
Fahri ‹nan
1983
U¤ur Ar›kan
1989
Erdem Ünlü
1989
Eser Esener
1985
‹smail Türkmen
1988
Sekan Demir
1988

MEVK‹‹

Orta
4.no
Orta
Pasör
4.no
2.no
Orta
Pasör
Pasör Çapraz›
4.no
Pasör
Orta

GELD‹⁄‹ TK.

Esk.Gençlik
Isparta Emniyet
Aselsan
Beﬂiktaﬂ Genç
BESK
DS‹ Bentspor
Kütahya Belediye
Altyap›
Arkas
Kütahya Belediye
DS‹ Bentspor
Altyap›

7

Masa
tenisçilerimiz
lige h›zl›
baﬂlad›
TÜRK‹YE Bayanlar Masa
Tenisi Süper Ligi’nde 2006-07
sezonu 30 Eylül- 1 Ekim tarihlerinde ‹stanbul’da oynanan karﬂ›laﬂmalar ile baﬂlad›.
Anadolu Üniversitesi ilk gün
‹stanbul DS‹’yi 5-1 ile geçti. ‹kinci gün müsabakalar›nda Anadolu Üniversitesi sabah seans›nda Bal›kesir Tunçsiper’i 5-1,
ö¤leden sonra ise Bursa DS‹ Nilüferspor’u 5-0 ma¤lup etmeyi
baﬂard›. Anadolu Üniversitesi
Bayan Masa Tenisi Tak›m› bu
galibiyetlerle Avrupa Nancy
Evans Kupas› maçlar› öncesi
moral buldu.
Anadolu Üniversitesi Masa
Tenisi Tak›m› Avrupa Kupas›
grup maçlar›n› oynamak için
Perﬂembe günü Belçika’ya gidecek. Anadolu Üniversitesi’nin grubunda ev sahibi ülkeden TT Vervia, Rusya’dan Luch
Vladimir ve Bosna-Hersek’ten
TTC Borac Travnik tak›mlar› bulunuyor.
Tek devreli lig usulu oynanacak olan karﬂ›laﬂmalar› ard›ndan grubu ilk iki içinde bitirecek olan tak›mlar 2.Tur’a yükselecek.

Hentbol
tak›m›na
kötü sürpriz
ANADOLU Üniversitesi Bayan Hentbol Tak›m›, Süper Ligdeki ilk maç›nda 2 Ekim günü
Ankara deplasman›nda Gazi
Üniversitesi ile karﬂ›laﬂt›. Anadolu Üniversitesi maç›n ilk yar›s›n›
19-17 önde kapatmas›na ra¤men sahadan 33-28 ma¤lup
ayr›larak lige puans›z baﬂlad›.
Bu y›l ligde genç bir kadro ile
mücadele eden tak›m›m›z önümüzdeki hafta Porsuk Spor
Salonu’nda Osmangazi Üniversitesi ile karﬂ›laﬂacak.

‹lk maç
Sa¤l›kspor’la
ESK‹ﬁEH‹R Süper Amatör
Ligi fikstürü çekildi. Yedi tak›m›n mücadele edece¤i ligde
Anadolu Üniversitesi futbol
tak›m› ilk maç›nda kendi evinde Sa¤l›kspor ile karﬂ›laﬂacak.
Süper Amatör Lig 15 Ekim’de
oynanacak karﬂ›laﬂmalar ile
baﬂlayacak.
Süper Amatör Ligi ilk üç içinde bitirecek olan ekipler 3. Lig’e
yükselme maçlar›na gitme hakk›n› elde edecek.

Anadolu Haber

Yeni öğrencilerimize sorduk: Üniversitemizin sağladığı eğitim olanaklarından
İkinci Anadal ve Yandal uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Gizem MANALP / TO‹YO
Reklamc›l›k ve Halkla ‹liﬂkiler Bölümü’nde anadal
yap›yorum. Bu bölümü kendi bölümümle yak›ndan iliﬂkili oldu¤u için tercih ettim. Benim için yararl› oldu¤unu düﬂünüyorum. Çünkü okuldan
mezun oldu¤um zaman iki diplomaya sahip olaca¤›m. Bunlarla birlikte, anadal yapman›n birkaç
zorlu¤u var. Örne¤in; ders seçiminde her iki bölümün ders saatlerinin çak›ﬂmas› gibi durumlar
söz konusu olabiliyor.

Muharrem Demir / GSF
Anadolu Üniversitesi ö¤rencilerine anadal ve yandal uygulamalar›yla farkl› branﬂlarda diploma ve sertifika alma hakk› veriyor. Asl›nda çok güzel bir uygulama olmakla beraber ders seçimlerindeki düzensizlikten dolay› ço¤unlukla anadal veya yandal uygulamas› tamamlanam›yor ve ö¤renci ma¤dur olabiliyor. Üniversitemizin bu konuda daha duyarl› ve çözüme yak›n ders programlar› haz›rlamas›n›n bizim
aç›m›zdan daha faydal› olaca¤›n› düﬂünüyorum.

BİZE GÖRE

Gülsüm S. CÖMERT / Hukuk Fakültesi
Üniversitemiz'in yandal ve anadal gibi imkanlar sunmas› ö¤renciler aç›s›ndan oldukça faydal› bir uygulama. Hukuk ö¤renimi yan›nda iﬂletme okumay› isterdim. ‹leride iﬂ bulmak aç›s›ndan bana büyük avantajlar sa¤layaca¤›n›
düﬂünüyorum. Fakat yo¤un bir ders program›na sahip olmam beni düﬂündürüyor. Yine de
düzenli ve planl› hareket edildi¤inde zorluk kalmayaca¤›na inan›yorum.

Hakk› B‹L‹R / ‹‹BF
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi'ni normal bir
tempoda çal›ﬂan bir ö¤renci zorlanmadan dönemi bitirebilir. Ancak dönem baﬂ›nda verilen 20
kredilik dersi 30 krediye tamamlayarak tempoyu
h›zland›r›p daha k›sa sürede okulu bitirmek elinizde. K›sacas› Anadolu Üniversitesi'nin ö¤renciye sundu¤u imkanlarla isterseniz okulu k›sa sürede bitirebilir isterseniz de yandal yaparak e¤itiminizi daha da yo¤unlaﬂt›rabilirsiniz.
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Ceyda ﬁAH‹NO⁄LU / ‹BF
Anadolu Üniversitesi ve ‹letiﬂim Bilimleri Fakültesi'nde ö¤renci olmak benim için oldukça mutlu edici bir durum. Buraya geldi¤imde amac›m
bölümümü baﬂar›l› bir ﬂekilde bitirmekti ama
okulumuzun bize sa¤lad›¤› olanaklarla ikinci
anadal yapma ﬂans›m oldu ve iki bölümde de
okumak bana düﬂündü¤ümden de fazla ﬂey katmakta. ‹letiﬂimi görsel anlamda ortaya ç›karacak
yönde bakmam› sa¤lad›.

Cem YE⁄EN / TO‹YO
Ö¤rencilere sunulan bu e¤itim imkanlar›n›n
ö¤rencilerin gelece¤i ve kariyer planlar› aç›s›ndan iyi oldu¤u kan›s›nday›m. Bu durumun ö¤rencilere kendilerini geliﬂtirme konusunda da
katk›s› gözard› edilemez. Yani üniversitenin ö¤rencilere verdi¤i bu e¤itim olanaklar› sayesinde
kiﬂi hem kendi bölümüyle beraber baﬂka bir bölümde de uzmanlaﬂ›yor ve mezun olduktan sonra iﬂ bulma olana¤›n› yükseltiyor.

Ali BAYINTIR / SHYO
Anadolu Üniversitesi'nin ö¤rencilerine sundu¤u geniﬂ imkanlardan yararlanan ö¤rencilerden biriyim. Matematik Bölümü'nden SHYO
Uçak Gövde Motor Bak›m Bölümü'ne bu dönem geçiﬂ yapt›m. Üniversitemiz ö¤rencilerine
yatay geçiﬂ, anadal, yandal gibi geniﬂ imkanlar
sunuyor. Anadolu Üniversitesi yatay va dikey
geçiﬂlerde kolayl›k sa¤l›yor. Ö¤rencilere sunulan bu tür imkanlardan çok memnunum.

Funda ÖZDEM‹R / MMF
Bence üniversitemizin sundu¤u yandal ve anadal
imkanlar› ileride iﬂ bulma olana¤› aç›s›ndan çok faydal›. Ö¤renim gördü¤ümüz dört y›l›n sonunda iki
diplomaya sahip olmak çok iyi. Örne¤in ben Çevre
Mühendisli¤i Bölümü'nde okuyaca¤›m. Bununla
birlikte Endüstri Mühendisli¤i Bölümü'nde yandal
yapmak istiyorum. Bana sunulan bu imkanlar›n
ileride iﬂ bulmamda yard›mc› olaca¤›na inan›yorum.

Muzaffer N. BABACAN / E¤itim Fakültesi
Bugün Anadolu Üniversitesi'nde ikinci günüm
olmas›na ra¤men üniversitenin olanaklar›ndan
oldukça umutluyum Çift anadal ve yandal imkanlar›ndan çok fazla haberdar olmasam da s›cak bakt›¤›m› söyleyebilirim. Bence insanlar›n
hedeflerini yüksek tutmas› laz›m. Bu yüzden
ben de en k›sa zamanda bu imkanlardan yararlanmak istiyorum. Ö¤renim hayat›mdaki hedeflerimi buna göre belirleyece¤im.

Gülay ACAR / Edebiyat Fakültesi
Bas›n Yay›n Bölümünde ikinci anadal yap›yorum.
Üniversitemiz'in bizlere sundu¤u bu olanak pek çok
konuda geliﬂmemizi sa¤l›yor. Ayr›ca bize verilen bu
imkanla mezuniyet sonras›nda farkl› alanlarda çal›ﬂabilme imkan›na sahip olaca¤›z. Ço¤u üniversitede
ö¤rencilerin yararlanamad›¤› bu e¤itim olanaklar›ndan bizler burada çok rahat ve kolay bir ﬂekilde yaralan›yoruz. Bu durum da Anadolu Üniversitesi'nin
di¤er üniversitelerden fark›n› ortaya koyuyor

Mehmet MUTLU / Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü ö¤rencisiyim ve ‹BF Bas›n Yay›n Bölümü'nde ikinci anadal yap›yorum. Çift Anadal Program›, akademik ve mesleki aç›dan daha nitelikli ve geniﬂ bak›ﬂ aç›s›na sahip olma olanaklar›n› sunuyor. Üniversitenin sundu¤u bu olanaktan
ö¤rencilerin çekinmeden yararlanmas› gerekti¤ini
düﬂünüyorum. Ders yükü art›yor ancak kesinlikle
kald›r›lamayacak kadar de¤il. K›saca programdan
memnunum.

Nilay KIDIK / ‹‹BF
‹ﬂletme bölümü 3’üncü s›n›f ö¤rencisiyim. Çal›ﬂma Ekonomisi Bölümü'nde geçen seneden
beri yandal yap›yorum Amac›m ‹ﬂletme Bölümü'nden mezun olurken daha iyi niteliklere sahip olmak.Bu yüzden yandal yap›yorum. Yandal baﬂvurumu yaparken çok zorland›m. Ö¤renci iﬂleri program hakk›nda biraz daha bilgilendirilebilir. Ama yine de bu program›n benim
için çok yararl› oldu¤unu düﬂünüyorum.

