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? KAMPUSTE NELER VAR?

Yangın Yerinde Orkideler
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Sa at: 19:00                    (KÜL199)

Tiyatro Anadolu

Tiyatro

6 Nisan Cuma

� Edebiyat Fakültesi tarafından düzenle-
nen konferansa konuşmacı olarak katı-
lan Almanya Bamberg Üniversitesi öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Semih Tezcan, “Topka-
pı Sarayı Oğuznamesi” konulu çalış-
ması hakkında bilgiler verdi. 3’TE

Cezmi ERSÖZ 
(Leman Mizah Dergisi Yazarı)
Yer: Kongre Merkezi - 
Kırmızı Salon
Sa at: 12:00                     

Karikatür Kulübü

Söyleşi

Aşk İksiri
Yer: Sinema Anadolu
Sa at: 14:15 
Rektörlük

Sinema

� Vatan gazetesi yazarı Necati Doğru
TVA’da yayınlanan Kalemin Dili prog-
ramına konuk oldu. Sektördeki deği-
şimleri anlatan Doğru, medya pat-
ronlarının gazeteye etkisinin yad-
sınamayacağını söyledi.  2’DE

‘Gazeteler gücün 
basını haline geldi’

‘65 satır için 10 yıl 
boyunca çalıştım’

Necati Doğru Prof. Dr. Semih Tezcan

Tekstil Bölümü Öğretim 
Elemanları ve Öğrenci Sergisi
Yer: Kütüphane ve Dok. Merkezi-
Sergi Salonları
13 Nisan 2007 tarihine kadar gezilebilir.

Sa at: 09:00 - 17:00       (KÜL199)                    

Endüstriyel Sanatlar 

Yüksekokulu

Sergi

Video 
konferans 
örgün eğitimde
� Lojistik Yönetimi dersinde video
konferans sisteminden yararlanan
Sivil Havacılık Yüksekokulu, siste-
mi örgün eğitimde kullanan ilk bi-
rim oldu. 4. SAYFADA

Öğrenci Görüşü

� Kampuste en 
beğendiğiniz yer neresi?       

8’DE

Anadolu’dan
araç takip 
sistemi
� Anadolu Üniversitesi Billgisayar
Araştırma ve Uygulama Merkezi
tarafından geliştirilen bir sistem,
Açıköğretim sınavları için soruları
taşıyan araçların internet orta-
mında adım adım izlenmesine
olanak tanıyor.          5. SAYFADA

7 Nisan Cumartesi

Web Güvenliği (Ali Okan YÜKSEL
Dokuz Eylül Üniversitesi)
Yer: Kongre Merkezi - 
Kırmızı Salon
Sa at: 14:00 - 15:30                    

Elektirik Elektronik Kulübü

Seminer

Linux Nedir? (Öğr. Gör. Uğur Can
AYFER - Bilkent Üniversitesi)
Yer: Kongre Merkezi - 
Kırmızı Salon
Sa at: 11:00 - 12:30                    

Elektirik Elektronik Kulübü

Seminer

� TRT-INT kanalında yayınlanan Eği-
tim Hattı adlı programa konuk olan
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Ana-
dolu Üniversitesi’nin Batı Avru-
pa’daki yurttaşlarımıza yönelik eğ-
tim hizmetleri hakkında bilgi verdi.

� Anadolu Üniversitesi’nin 20 yıldır
Batı Avrupa’da eğitim yaptığını be-
lirten Sürmeli, uzaktan öğretimin
eğitimde zaman ve mekan kavramı-
nı ortadan kaldırdığını ve  fırsat eşit-
liği yarattığını söyledi. 4. SAYFADA

Uzaktan öğretim fırsat
eşitliği demektir

� İkinci İnönü Zaferi’nin 86’ncı yıldönümü törenlerle kutlandı. Bilecik
Metristepe ve Eskişehir’in İnönü ilçesinde düzenlenen törenlerde Ana-
dolu Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri de yer aldı.   2’DE

104010401040 Üniversitemizin
Batı Avrupa’daki
öğrenci sayısı

Açıköğretim
en büyükler
arasında
� Açıköğretim, İktisat ve İşletme
Fakülteleri, 1 milyonu aşkın öğren-
cisi ile dünyanın en büyük açık ve
uzaktan eğitim veren kurumları
arasında yer alıyor.  Eğitim tekno-
lojisindeki gelişmeleri yakından iz-
leyen Açıköğretim, öğrencilerine
çağdaş eğitim olanakları sunmak
çalışıyor.                     5. SAYFADA

Zafer coşkusunu yeniden yaşadık

Öğrencilerden Eskişehir’e turizm desteği 
� İletişim Bilimleri Fakültesi İleti-
şim Bölümü öğrencileri Canan
Öztürk, Özlay Bülbül, Gönül Örün,
Eser Semiz, ve Can Alkan’dan olu-
şan “Beşi+1” adlı grup tarafından
hazırlanan proje, bölgenin yerel
ve ulusal medya kanalıyla daha
iyi tanıtılmasını öngörüyor. 

Öğrenciler, proje ile Eskişehir’e
olan vefa borçlarını ödemek iste-
diklerini söylüyor. Öğrenciler, ta-
rihi Odunpazarı evlerini tanıtır-
ken aynı zamanda Eskişehir’in di-
ğer zenginliklerini de dolaylı ola-
rak tanıtmayı planlıyor.

Çalışmayı yürüten 
öğrencilerin proje için 
Odunnpazarı Belediyesi
ile işbirliği yapıyor.



GÜLAY ACAR 

� Marmara Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Tekstil Sanatları
Bölümü, öğretim elemanları ve
öğrencilerin çalışmalarından olu-
şan sergiyle üniversitemize konuk
oldu. Endüstriyel Sanatlar Yüksek-
okulu tarafından düzenlenen ve
29 Mart günü Kütüphane ve Do-
kümantasyon Merkezi’nde açılan
sergide farklı dönemlerde yapılan
çalışmalar yer alıyor.

Marmara Üniversitesi Tekstil
Sanatları Bölümü Başkanı Prof.
Gülay Atalayer, sergide yer alan
eserlerin,  eser sahiplerinin birey-
sel kimliklerini ortaya koydukları
çalışmalar olarak değerlendirile-
bileceğini söyledi. Bu nedenle ça-
lışmaların hepsinin farklı teknik-
lerde olduğunu belirten Atalayer,
“Bu sergiyi, Anadolu Üniversitesi
ile eğitim işbirliği anlayışı çerçe-
vesinde gerçekleştirmek istedik”
dedi.  

Konuk öğretim elemanlarından
Yeşim Bağrışen ise giyim tasarımı-

nın sonsuz bir alan olduğunu ve
öğrencilerin sanatın içindeki yeni-
yi arama kaygısını üstlerinden hiç
atmamaları gerektiğini söyledi.
Bağrışen, Mayıs ayında Anadolu
Üniversitesi’ne bu kez bir atölye
çalışması için tekrar gelmeyi plan-
ladıklarını da sözlerine ekledi. 

Sergi 13 Nisan’a kadar açık ka-
lacak.
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Marmara’dan tekstil sergisi

Sivil Havacılık’ta 20. yıl gururu

EREN CERC�Z 
� Vatan gazetesi yazarı Necati Doğ-
ru, TVA’da yayınlanan Kalemin Dili
adlı programa konuk oldu. Doç.
Dr. Ali Murat Vural’ın sunduğu
programda 33 yıllık gazetecilik
geçmişini özetleyen Doğru, öncele-
ri Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji öğ-
retmenliği yaptığını ancak askeri
darbenin ardından görüşlerinden
dolayı öğretmenlik görevinden
alındığını söyledi. Gazetecilik mes-
leğine de bu dönemde Günaydın
gazetesinde başladığını anlatan
Necati Doğru, bu yıllarda gazete-
lerde ekonomi sayfasının olmadı-
ğını ve kendisinin de içinde bulun-
duğu bir ekibin Türkiye’de ilk kez
halkın da anlayabileceği bir ekono-
mi sayfası hazırladığını dile getirdi.

Sektördeki değişimler

Sektörün iki büyük değişim geçir-
diğini vurgulayan Doğru, bunlar-
dan ilki olan teknolojik olanakların
gelişmesine olumlu baktığını kay-
detti. Diğer büyük değişimin ise
medya sahipliği alanında yaşandı-
ğına dikkat çeken Necati Doğru, ga-
zete patronlarının farklı alanlarda
yatırım yapan insanlar olduğunu
ve bunun sektörü olumsuz etkile-
diğini kaydetti. Doğru “Gazete sa-
hipleri gazetelerini tek tek elden çı-
kardılar, sektörden ayrıldılar ve
onun yerine sermayesini başka
alanlarda biriktirmiş, bankacılıkta,
sanayicilikte, holdingcilikte biriktir-
miş insanlar gazetelere sahip oldu-
lar. Türk basını, bu gelişme yüzün-
den bağımsızlığını kaybetti” dedi. 

Doç. Dr. Vural’ın medya patron-
larının gazeteye etkisinin olup ol-
madığına yönelik sorusu üzerine
Doğru, böyle bir etkinin yadsına-
mayacak ölçüde var olduğunun al-
tını çizdi. Doğru, aslında ‘basının
gücü’ olması gereken gazetelerin
günümüzde ‘gücün basını’ halini
aldığını söyledi.

Birçok gelişme yaşandı

Kendisinin idealist bir köşe yazarı
olduğunu, yaşananları tarafsız gör-
meye çalıştığını, kurulu düzenin
örtmeye çalıştığı gerçekleri yazmak
isteyen bir gazetecilik çizgisinde
ilerlediğini dile getiren Doğru, yaz-
dığı yazıları hukuk, bilim, vicdan,
yazının kimseye saldırmaması ya
da kimseyi kollamaması ve güzellik
olmak üzere beş filtreden geçirdiği-
ni ifade etti. Doğal ve tarihi güzellik-
lerle dolu bir ülke olan Türkiye’nin
önüne doğru hedefler konulduğun-
da çalışan bir ülke olduğunu dile
getiren Necati Doğru, ülkenin geliş-
mişliğe yol aldığını, her şeye rağ-
men gerek ekonomik, gerek kültü-
rel ve gerekse eğitim açısından bir-
çok gelişmenin yaşandığını belirtti.

‘Gazeteler
gücün basını
haline geldi’

EYLEM TUNA 

� Endüstriyel Sanatlar Yükseko-
kulu Moda Tasarımı Bölümü’nün
29 Mart günü Kongre Merkezi’nde
düzenlediği konferansa, Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Tekstil Sanatları Bölümü öğre-
tim elemanları konuşmacı olarak
katıldı. Tekstil Sanatları Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Günay Atalayer
konuşmasında dokumanın moda
tasarımındaki yerine ve Anado-
lu’nun yüzyıllara dayanan köklü
dokuma tekniğinin, dokuma sa-
natına etkisine değindi. Moda ta-
sarımının vazgeçilmez tekniklerin-
den örgü hakkında bilgi veren
Doç. Dr. Biret Tavman ise örgü
tekniklerinin modayı nasıl yönlen-
dirdiğini anlattı. Prof. Dr. Ayşe Uy-
gur da konuşmasında moda ve
tasarım sektöründe tasarımı son-
landırmanın önemi üzerinde dur-
du. Endüstriyel Sanatlar Yüksek-
okulu Müdürü Prof. Zehra Çoban-
lı, konferans ile üniversitemiz Mo-
da Tasarımı Bölümü öğrencileri-
nin örgü ve dokuma teknikleri ko-
nusundaki eksikliklerini gidermeyi
amaçladıklarını ve konferansın
Marmara Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Tekstil Sanatları
Bölümü ile yapılan işbirliğinin ilk
halkası olduğunu söyledi. Çobanlı,
bu birlikteliğin hem iki okulun bir-
birine yakınlaşması hem de öğ-
rencilerinin bilgilerini paylaşması
açısından önemli olduğunun altı-
nı çizdi. 

Konuklardan
tasarım 
konferansı

BERK ÜTKÜ 

� Çevre ve Orman  Bakanlığı’nın
21 Mart Dünya Çevre ve Orman
Günü kapsamında düzenlediği “Ül-
kemizin Orman ve Çevre Değerleri-
ni Korumak” konulu afiş yarışma-
sında Engelliler Entegre Yüksek-
okulu Grafik bölümü üçüncü sınıf
öğrencileri Ali Mert Ünal ve Remzi-
ye Merve Erdem’in tasarladıkları
afişler sergilenmeye değer bulun-
du. Yarışmada toplam 553 afiş yer
aldı. Ünal ve Erdem’in çalışmaları
Ankara Devlet Resim ve Heykel
Müzesi’nde sergileniyor. 

Çalışmalarının sergilenmeye de-
ğer bulunmasından dolayı çok
mutlu olduklarını belirten Ali Mert

Ünal ve Remziye Merve Erdem,
başka  yarışmalara da katılmak is-
tediklerini söylediler.

CENG�Z TEPEBAŞ
� Kurtuluş Savaşı’nın en önemli
muharebelerinden  İkinci İnönü
Zaferi’nin 86’ncı yıldönümü, Bile-
cik ve Eskişehir’in İnönü ilçesinde
törenlerle kutlandı. Kutlamalara
Anadolu Üniversitesi’nden öğren-
ciler ve öğretim elemanları da ka-
tıldı. Üç otobüsle yola çıkan Ana-
dolu Üniversitesi öğrencileri ve öğ-
retim elemanları, önce Metriste-
pe’deki anma törenine katıldı. Tö-
ren daha sonra İnönü ilçesinde
devam etti. Atatürk Anıtı’na çelenk
konulmasıyla başlayan törende
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından göndere
Türk bayrağı çekildi.  Törende
Anadolu Üniversitesi yönetimi adı-
na Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Ömer Zühtü Altan hazır bulundu. 

Zafer
coşkusunu
bir kez daha
yaşadık

Afişleri sergilenmeye değer bulundu

Öğrencilerimizin çalışmaları Devlet ResimveHeykel Müzesi’nde sergileniyor.

Sergide, öğretim elemanları ve
öğrencilerin farklı zamanlarda
yaptığı çalışmalar yer alıyor.

NURAN �LTER 

Havacılığın farklı alanlarında eği-
tim veren Türkiye’nin akademik
düzeydeki ilk eğitim birimi olarak,
1986 yılında öğretim hayatına baş-
layan Anadolu Üniversitesi Sivil
Havacılık Yüksekokulu 20’nci yılını
kutluyor. 

Kuruluş yıldönümü kapsamın-
da yıl boyunca çeşitli etkinlikler
gerçekleştirilecek. Bunların arasın-
da her bölümden birer mezunun

konuşmacı olarak katı-
lacağı toplam beş se-
miner de yer alıyor.
Seminerlerin ilki

23 Mart günü Si-
vil Hava Ulaş-

tırma İşlet-
m e c i l i ğ i

Bölümü

mezunlarından Muhittin Apay-
dın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
“JAR-OPS Tanıtımı ve Düzenleme-
ler Açısından Havayolu İşletmesi
Kuruluş Süreci” konulu seminer,
Doç. Dr. Mustafa Öç Konferans Sa-
lonu’nda yapıldı. 

Hava Trafik Kontrol Bölümü me-
zunlarından Hamit Soyertem ise, 2
Nisan günü  gerçekleşen seminer-
de öğrencilere Devlet Hava Mey-
danları İşletmesi Genel Müdürlü-
ğü’nün yürüttüğü “SMART” projesi
hakkında bilgiler verdi. 

Sivil Havacılık Yüksekokulu Mü-
dür Yardımcısı Yard. Doç. Dr. En-
der Gerede, kutlama programı
kapsamında yapılacak etkinlikler
konusunda bilgi verdi. Gerede,
güz döneminde de mezun öğren-
cilerin katılımıyla bir söyleşi dü-

zenlemeyi planladıklarını belirte-
rek, “Yirminci yılda nerdeyiz” ko-
nusunu tartışmak için bir söyleşi
gerçekleştireceğiz. Ayrıca 7-8 Aralık
2007’de bir sempozyum düzenle-
meyi planlıyoruz. 7 Aralık Birleş-
miş Milletler tarafından sivil hava-
cılık günü olarak kutlanıyor. Sivil
Havacılık Günü Türkiye’de pek bi-
linmiyor. Biz de bu sempozyumu
7 Aralık’ta yaparak, Sivil Havacılık
Günü’ne dikkat çekmeyi planlıyo-
ruz” dedi.

Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun
kurulmasının Türk sivil havacılık
sistemindeki dönüm noktaların-
dan biri olduğunu belirten Ender
Gerede, yüksekokulun eğitim öğ-
retim faaliyetlerinin yanı sıra aka-
demik araştırmalar konusunda da
çok iyi yerlere geldiğini kaydetti.

Yard. Doç. Dr. Ender  Gerede



KEMAL TAŞÇIOĞLU 

� TVA yeni yayın dönemine yeni
programlarla giriyor. Türkiye’de yaşa-
yan Japonları ve kültürlerini konu
alan “Moşi Moşi Japonya”nın yapım-
cılığını ve metin yazarlığını Araştırma
Görevlisi Hakan Ergül, yönetmenliğini
ise Yard. Doç. Dr. Alper Altunay yapı-
yor. Program, pazartesi günleri 15
günde bir yayınlanacak. 

Sunuculuğunu Yard. Doç. Dr. Tufan
Çakır’ın, yönetmenliğini Dr. Serpil
Dündar’ın yaptığı Sigortalı Yaşam, da-
ha önceki yayın dönemlerinde de
TVA’da yer almıştı. “Sigortalı Yaşam”,
yeni konu ve konuklarıyla, pazartesi
günleri yayınlanacak.

Üniversitelere giriş sınavları yaklaşır-

ken, lise öğrencilerine rehberlik yap-
mak amacıyla hazırlanan, tüm fakülte
ve yüksekokulların tanıtılacağı progra-
mın adı “Tercih Zamanı”. Programlara
ilgili birimlerin yöneticileri, öğretim
üyeleri, mezunlar,  üniversite öğrenci-
leri, lise öğrencileri ve rehberlik uzmanı
katılıyor. Salı günleri yayınlanacak olan
programın sunuculuğunu Doç. Dr. Er-
kan Yüksel,  yapımcılığını ve yönet-
menliğini Dr. Gülfem Gürses yürütü-
yor. Salı günleri, haftada bir yayınlana-
cak olan “Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı
programın konusu, geniş bir yelpazede
ele alınan koleksiyonlar ve koleksiyon-
cular. Programın yönetmenliğini Sev-
can Aytaç yapıyor. 

Türkiye’nin, özellikle de  bölgemizin

zengin arkeolojik mirasının konu edil-
diği “Anadolu’da Arkeoloji”nin ise ya-
pımcı ve sunucusu Doç. Dr. Taciser Si-
vas, yönetmeni Saffet Pamuk. Çar-
şamba günleri ekrana gelecek olan
“Radar” ise yönetmenliğini Teoman
Demiroğlu’nun yaptığı, öğrencilerin
de  yapımına destek verdiği yeni bir
müzik programı. 

“Sözcüklerin Valsi” de Perşembe
günleri 15 günde bir yayınlanacak olan
bir edebiyat-kültür programı. Progra-
mın yapımcı ve yönetmenliğini Selma
Bayraktar yapıyor.  Her hafta Perşem-
be, İz TV yapımlarından örnekler ya-
yınlanacak. Ayrıca TVA belgesellerin-
den seçilen yapımlar da, geçen yıldan
bu yana İz TV’de yayınlanıyor.

KAMPUSTE NELER VAR??
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Türk Halk Müziği Konseri
(THM Personel Korosu)
Yer: Sinema Anadolu
Sa at: 20:00
Halkbilim Araştırmaları

Merkezi

Konser

Klasik Müzik Konseri
(Şef:Cem’i Can DELİORMAN So-
list:Melih KARA - Viyolonsel) 
Yer: AKM-Opera ve Bale Salonu
Sa at: 20:00
Anadolu Senfoni 

Orkestrası

Konser

SEÇK�N ŞAH�N 

� Uluslararası Medya Hukukçular
Birliği, İngiltere Oxford Üniversite-
si’nde düzenlenen çalıştayda bir
araya geldi. Çalıştayda, beş yıldır
faaliyette olan birliğin geleceği ko-
nuşuldu ve birlik üyesi ülkelerin
medya hukuku ve ifade özgürlüğü
alanındaki sorunları ele alındı. 

Birliğe üye olan Anadolu Üniver-
sitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
Basın Yayın Bölümü Araştırma Gö-
revlisi Barış Günaydın, çalıştaya
katılarak ifade özgürlüğü kapsa-
mındaki 301. madde ile ilgili bir
sunum gerçekleştirdi. Türkiye’deki
ifade özgürlüğü tartışmalarının
dünyanın çeşitli ülkelerinden ge-
len avukatlar, hukukçular ve gaze-
teciler tarafından yakından takip
edildiğini gözlemlediğini kaydeden
Günaydın, katılımcıların konu hak-
kında derinlemesine analizler ya-
pacak kadar bilgili olduklarını be-
lirtti. Günaydın, Türkiye’deki ifade
özgürlüğü davalarının sayısının
fazla olmasını ifade özgürlüğünün
sınırlarının hemen her konuda çi-
zilmiş olmasına bağladı. 

MEHMET MUTLU 

� Almanya Bamberg Üniversitesi
Türkoloji Kürsüsü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Semih Tezcan, “Topkapı Sa-
rayı Oğuznamesi” konulu çalışması-
nı, 19 Mart Pazartesi günü Anadolu
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Saki-
ne Çelik Öztürk Konferans Salo-
nu’nda sundu. Oğuzname’nin 30’lu
yıllarda bulunmuş, birçok defa ya-
yınlanmış ancak bütün sorunları çö-
zülememiş bir metin olduğunu söy-
leyen Prof. Tezcan, 65 satırlık metin
için 10 yıl çalıştığını belirtti. Destan-
ların dünya edebiyatının en kıymetli
parçaları olduğunu söyleyen Tezcan,
Topkapı Sarayı Oğuznamesi’nin ger-
çek bir destan parçası olduğunu vur-
guladı. Tezcan, Oğuzname’nin ozan
ağzından derlenmiş bir parça oldu-
ğu için değer taşıdığını söyleyerek,
yalnızca kahramanlar değil, efsane-
leştirilmiş olan Oğuz kavminin anla-
tılması yönüyle de diğer destanlar-
dan farklı olduğunu ifade etti. Prof.
Dr. Semih Tezcan, yakında kitap ola-
rak basılarak çalışmasını Anadolu
Üniversitesi öğrencileri ve öğretim
elemanlarıyla paylaşmaktan mutlu
olduğunu belirtti.

‘65 satır için 
10 yıl çalıştım’

301. maddeye
yakın takip 

11 Nisan Çarşamba

Aşkın Karın Ağrısı
Yer: AKM - Oda Tiyatrosu
Sa at: 19:00           (KÜL 199)
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

8 Nisan Pazar

Ferhat GÖÇER
Yer: Sinema Anadolu
Sa at: 20:30
BKM Organizasyon

Konser

12 Nisan Perşembe

Akbank 3. Kısa Film 
Festivali Üniversitelerde
Yer: Sinema Anadolu
Sa at: 13:00
Sinema Kulübü -

Akbank Sanat

Kısa Film Festivali

Eğitim

Microsoft Yeni Yazılımları-
nın Özellikleri ve Teknolojik
Gelişmeler 
(Microsoft Türkiye Eğitim Ekibi
sunuyor)
Yer: Kongre Merkezi - 
Salon Anadolu
Sa at: 13:00 - 18:00
Bilgisayar Kulübü

Konferans

AB Uyum Sürecinde 
Türkiye’de Katı Atık Sorunu
(Yard. Doç. Dr. Müfide BANAR)
Yer: Kongre Merkezi - 
Kırmızı Salon 
Sa at: 14:00
Çevre Sorunlarını Uygula-

ma ve Araştırma Merkezi

13 Nisan Cuma

Öğr. Gör. Ayhan ÖZENER
Yer: Kongre Merkezi - 
Mavi Salon
Sa at: 12:30 - 13:30
Eğitim Fakültesi

Saydam gösterisi

Fay Hattı
Yer: AKM - Oda Tiyatrosu
Sa at: 19:00 (KÜL 199)
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

SEÇK�N ŞAH�N 

� Anadolu Üniversitesi Düşünce ve
Hukuk Kulübü’nün 28 Mart günü
düzenlediği “Kadın gibi konuşma”
adlı panelde toplumsal yaşamda
kadının yeri ele alındı. 

Oturum başkanlığını Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim
üyesi Yard. Doç. Dr. Nadide Karkı-
ner’in yaptığı panelde, Açıköğretim
Fakültesi’nden Doç. Dr. Emine De-
miray “Kadın ve Medya”, Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden
Yard. Doç.Dr. Fatma Sündal “Kadın
ve Ortadoğu”, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Tür-
kan Sancar “Kadın ve Hukuk”, Os-
mangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim dalından Prof.
Dr. Gülten Seber de “Kadın ve Şid-
det” konusunda görüşlerini aktardı.

Konuşmasında medyanın top-
lumsal cinsiyet kavramının oluşu-
mundaki etkisi üzerinde duran
Doç. Dr. Emine Demiray, kitle ileti-

şim araçlarının yaygınlığı ve etkinli-
ği sayesinde, bu araçlardan yayılan
mesajlardaki kadın rolünün de pe-
kiştiğini kaydetti. Kadının kültür ta-
şıyıcı rolü üzerinde duran Yard.
Doç. Dr. Fatma Sündal ise  kültür ve
kadın ilişkisini Ortadoğu kültürü-
nün kadına dayattığı roller ve töre
cinayetleri örneğiyle açıkladı. 

Kadınların hak ve hukuk müca-
deleleri üzerinde duran Doç. Dr.

Türkan Sancar, kadına yönelik cin-
siyet ayrımcılığının hukuktaki yan-
sımalarına değindi. 

Prof. Dr. Gülten Seber ise kadına
yönelik şiddetin türleri hakkında
bilgi verirken, kadın kimliği ve şid-
det olgusunu çeşitli yönleriyle ele
aldı. Seber, namus ve töre cinayet-
lerinin kadınların ruh sağlığı üze-
rindeki etkileri hakkında açıklama-
lar yaptı.

Panele Anadolu, Osmangazi ve Ankara Üniversitesi 
öğretim elemanları konuşmacı olarak katıldı.

Araş. Gör.
Barış 
Günaydın,
301’inci
madde
konusun-
da bir
sunum
yaptı.

GÜRSU TUNA B�ÇENAY

� İletişim Bilimleri Fakültesi’nin dü-
zenlediği "Aşkın

Kimyası" başlıklı
konferansa Gü-
zel Sanatlar Fa-
kültesi öğretim
üyesi Yard. Doç.

Dr. Faruk Atalayer konuşmacı olarak
katıldı. Cinsel hormonlar, kimya ve
bu sıvılarla kaynaşık feromonların
aşkın bio-kimyasını oluşturduğunu
ifade eden Yard. Doç. Dr. Atalayer,
bunların beynin bilişsel ve duygusal
işlemlerini tetikleyip başlatan, yön-
lendiren, denetleyen ve geliştiren
ana etmenler olduğunu belirtti. Şa-
man kültürünün “ışk” dediği aşkın
kültür değil bir “güç” olduğunu dile
getiren Atalayer, aşkın insanı insan
yapan temel güçlerden olduğunu ve

insanların bu gücü biçimlendirip ter-
biye edebileceğini kaydetti. 

Toplumda kültürden kaynakla-
nan sebeplerin, kadın ve erkeklerin
farklı rollere bürünmesine neden
olduğunu vurgulayan Atalayer, bu
nedenle kadına biçilen toplumsal
rolde onun emeğinin ve duyguları-
nın kıymetsiz olduğu hatasına dü-
şüldüğünün altını çizdi. 

Atalayer, kadınların ve erkeklerin
aşkı yaşamalarındaki farklılıkları mi-
zahi bir anlatımla ifade etti. 

‘Aşkın kimyası’ konferans konusu oldu

MEVLÜT DEM�RC�OĞLU 

� Açıköğretim Fakültesi, Okul Önce-
si Öğretmenliği Lisans Programı
(OÖLP) ve İngilizce Öğretmenliği Li-
sans Programı (İÖLP)‘de sunulan
hizmetlerin sağlıklı işleyip işlemedi-
ğini yerinde görmek için ülkemizin
çeşitli illerinde Gözlem Rehberlik
Uygulamaları başlığı altında bir dizi
çalışma gerçekleştirdi. Uygulama,
bu programlarda okuyan öğrencile-

re destek olmayı, öğretmen adayla-
rının soru ve sorunlarını yerinde
saptayarak sorunlara çözüm üret-
meyi amaçlıyor.  

Okulöncesi Öğretmenliği Lisans
Programı için 27–30 Mart  günleri
arasında 12 ilde yapılan uygulama-
da, uygulama derslerinin etkin ve
verimli bir şekilde yürütülebilmesi
için il ve okul uygulama koordina-
törleri, uygulama öğretmenleri ve

öğrencilerle görüş alışverişinde bu-
lunuldu.

Bu arada, İngilizce Öğretmenliği
Lisans Programı’nda dördüncü sı-
nıfların okuduğu “Okul Deneyimi II
ve Öğretmenlik Uygulaması” dersi
19-23 Şubat günleri arasında 74 il
merkezinde, 2465 öğrenci, 112
okul, 430 öğretmen, 112 okul uygu-
lama koordinatörü ve 74 il uygula-
ma koordinatörü ile gerçekleştirdi. 

Açıköğretim’de ‘Gözlem ve Rehberlik’

Yeni yayın dönemi başlıyor

Yard. Doç. Faruk Atalayer

Konuşma sırası kadınlarda
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Personele istek üzerine İngilizce eğitimi

KULÜP HABERLERİ

Motor sporlarında 

eğitim semineri

� Motor Sporları Kulübü, 26
Mart günü Kongre Merkezi’nde
bir eğitim semineri düzenledi.
Seminere Türkiye Otomobil
Sporları Federasyonu (TOSEF)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim
Kurulu Başkanı Mazhar Demi-
ralp konuşmacı olarak katıldı.
Seminerde katılımcılara, motor
sporları organizasyonlarında gö-
rev almak isteyenlerin sahip ol-
ması gereken özellikler hakkın-
da bilgi verildi. 

Konuşmasında disiplinin öne-
mi üzerinde duran Demiralp,
“Amacımız seviyeli ve kaliteli or-
ganizasyonlar gerçekleştirmek-
tir” dedi. Organizasyonlardan
başarıyla çıkmanın insanı mutlu
etmeye yettiğini kaydeden De-
miralp, görevlilerin her şeyden
önce yarışlarda kaza geçirme-
meye dikkat etmesi gerektiğini
vurguladı. Seminer sonunda da-
ha önce motor spor-
ları organizasyon-
larında görev
alanlar lisanları-
nı yükseltmek,
yeni görev al-
mak isteyenler
ise lisans al-
mak için sına-
va girdiler

Drama ve edebiyat semineri

� Kongre Merkezi Kırmızı Salon,
30 Mart günü “Drama ve Edebi-
yat” konulu seminere ev sahipli-
ği yaptı. Edebiyat Kulübü’nün
düzenlediği seminerde konuşan
Devlet Konservatuarı Sahne Sa-
natları Bölümü öğretim üyesi
Doç. Dr. Hasan Erkek, tiyatro ve
edebiyatın bağlarının sağlam tu-
tulması gerektiğini söyledi. 

Ortak bir kökenden gelen ve
tarih boyunca birbirleriyle bağ-
lantı halinde olan tiyatro ile ede-
biyatın ilişkilerinin devam ettiği
sürece her iki alandaki yapıtla-
rın daha güçlü, daha etkili, daha
yaygın hale geleceğini belirten
Doç. Dr. Erkek, bu ilişkinin kop-
ması halinde alanların kendi
dar çerçeveleri içinde kalacakla-
rını ve belli bir kısırlığa doğru gi-
deceklerini ifade etti. 

Sanatın disiplinlere ayrıldığını
ve disiplinler arası çalışmaların
daha verimli, daha parlak ve da-
ha etkili olduğunu söyleyen
Doç. Dr. Erkek, “Operayla, sine-
mayla, tiyatroyla bağını kopar-
mayan edebiyatçıların yazdıkla-
rı ürünlerin daha başarılı oldu-
ğu görülüyor. Edebiyatla ilgili
olan tiyatrocuların,
oyuncuların, ya-
zarların, yönet-
menlerin ortaya
koydukları yapıtlar
da daha başarılı
oluyor” şek-
linde ko-
nuştu.

NURAN �LTER 

� Mühendislik Mimarlık Fakültesi De-
kanlığı tarafından başlatılan hizmetiçi
eğitim kapsamında fakülte personeli-
ne İngilizce dersleri veriliyor. Araştır-
ma Görevlileri Levent Akyalçın,  Ozan
Devrim Yay ve Ayşe Kalemtaş’ın gö-
nüllü olarak sürdürdüğü eğitim, ba-
har dönemi sonuna kadar devam
edecek. Fakültede görevli 40 persone-
lin katıldığı eğitim süresince dersler
haftanın üç günü verilecek. 

İngilizce hizmetiçi eğitim konusun-
da idari personelden gelen talepleri
değerlendirdiklerini belirten Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Tuncay Döğeroğ-
lu, “Özellikle öğrenci işleri biriminde
çalışan personelimiz ve sekreterleri-
miz için çok yoğun yurtdışı ilişkiler söz

konusu. Yürüyen projeler kapsamın-
da da telefonla iletişim kuruluyor.
Erasmus öğrenci değişim programıy-
la yurtdışından gelen öğrencilerimiz
de var ve bu öğrenciler, Öğrenci İşleri

ve diğer birimlerle temas halinde. Per-
sonelimiz onlara cevap verebilmek ve
yardımcı olabilmek için böyle bir ta-
lepte bulundular. Bunu organize et-
mek de bize düştü” dedi.

Eğitim programı fakülte
öğretim elemanları 

tarafından yürütülüyor.
Mazhar Demiralp

Doç. Dr. Hasan Erkek

GÜRSU TUNA B�ÇENAY 

� TRT-INT kanalında yayınlanan
Eğitim Hattı programına konuk
olan Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürme-
li, Anadolu Üniversitesi’nin 20 yıl-
dır Batı Avrupa’da eğitim yaptığı-
nı ve Avrupa’da yaşayan Türklere
eğitimin her aşamasında ulaşma-
ya çalıştığını söyledi. Batı Avru-
pa’da şu an Anadolu Üniversitesi
uzaktan öğretim sistemine kayıtlı
1040 öğrenci bulunduğunu kay-
deden Prof. Dr. Sürmeli, Anadolu
Üniversitesi’nin ayrıca Milli Eği-
tim Bakanlığı adına ilköğretim ve
açık lise eğitim organizasyonunu
ve sınavlarını gerçekleştirdiğini
ifade etti. 

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
kişilerin toplumsal yapılarını güç-
lendirmelerinin en önemli yolu-
nun eğitim olduğuna inandığını
ve bu nedenle eğitimi Avrupa’ya
götürmeye çalıştıklarını vurguladı.
Prof. Dr. Sürmeli,  “Anadolu Üni-
versitesi Batı Avrupa’da İşletme,
İktisat, Kamu Yönetimi lisans
programları ve Dış Ticaret, Tu-
rizm-Otelcilik, Halkla İlişkiler, Bilgi
Yönetimi ön lisans programları
kapsamında eğitim veriyor ve bu
programlar toplum içinde yüksel-
meyi sağlayacak, evrensel nitelik-
te programlar” dedi. 

Bilgiye talep arttı

İletişim olanaklarının gelişme-
sinin bilgiye olan talebi artırdığı-
nı belirten Sürmeli, bu talebi kar-
şılamanın üniversitelere düşece-
ğinin altını çizdi. Prof. Dr. Sürme-
li, üniversitelerin hedeflerini bu
yönde belirlemesi gerektiğini be-
lirterek, “Anadolu Üniversite-
si’nin amacı bu talebi karşıla-
maktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, uzaktan
öğretim sisteminin geleneksel eği-
timin alternatifi olmadığını hatırla-
tarak, bu sistemi geleneksel örgün
eğitimin yanında ikinci bir eğitim-
öğretim sistemi olarak görmek ge-
rektiğine işaret etti. Uzaktan öğre-
tim ile zaman ve mekan sınırları-
nın kaldırıldığını dile getiren Prof.
Dr. Sürmeli, bunun eğitimde fırsat
eşitliği yaratan bir unsur olduğu-
nu kaydetti. 

Yedi farklı ortamda eğitim

Prof. Dr. Sürmeli, uzaktan öğ-
retimin bütün iletişim teknoloji-
lerini kullanarak, eğitim ve ay-
dınlanma talebini karşılayan bir
sistem olduğunu vurguladı ve
sistemin her zaman, her yaşta,
her kişiye ulaşabilmeye olanak
verdiğine dikkat çekti. 

Geçmişte “Açıköğretim” olarak
adlandırılan sistemin geliştiğini
ve “Uzaktan Öğretim” olarak ifa-
de edildiğini belirten Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli, eğitimin artık ki-
tap, televizyon ve danışmanlık
hizmetlerine ek olarak eğitim
teknolojileri, e-öğrenme hizmetle-
ri, video konferans ve e-sınav gibi
yedi farklı ortamda gerçekleştiril-
diğini sözlerine ekledi.

Uzaktan
öğretim 
eşitlik sağlar

NURAN �LTER 

Daha çok üniversitemizin uzak-
tan öğretim sisteminde görmeye
alıştığımız video konferansla ders
işleme yöntemi, Sivil Havacılık
Yüksekokulu’nda da kullanılmaya
başlandı. Sivil Hava Ulaştırma İş-
letmeciliği Bölümü’nde yürütülen
Lojistik Yönetimi dersinde yararla-
nılan sistem, örgün eğitimde bir
ilk anlamına geliyor. Dersin misa-
fir öğretim elemanı olan ve 2003-
2004 öğretim yılından bu yana
dersi İstanbul’dan Eskişehir’e ge-
lerek yürüten Dr. Hakan Çelikoğlu,
video konferans yöntemiyle artık
derse İstanbul’dan katılıyor. 

Video Konferans uygulamasını
SHYO’da ilk kez denediklerini ve
oldukça yararlı olduğunu belirten
Çelikoğlu, “Sivil Havacılık uzman-

lık isteyen bir konu. Dersimizin bir
bölümünü İstanbul’dan gerçekleş-
tiriyoruz. Bu, öğrencilerin ileride
profesyonel olarak çalışacağı kişi-
leri de dinleme fırsatı bulması ko-
nusunda yardımcı olacak” dedi. 

Çelikoğlu, bu uygulama sayesin-
de bilgiye daha kolay ve düşük
maliyetlerle ulaşılabileceğini vur-
gulayarak “Bu denemenin ileride
Türkiye’ye yayılmasıyla birlikte
herhangi bir konunun uzmanını
kısa bir sürede ders ortamına ge-
tirmek mümkün olacaktır” şeklin-
de konuştu. 

Lojistik Yönetimi dersi bir hafta
örgün olarak sınıfta işlenirken di-
ğer hafta video konferans yönte-
miyle yürütülüyor. Sınıftaki ders
sonunda öğrencilere küçük proje-
ler veriliyor. Öğrenciler projelerini
hazırlıyor ve bir sonraki hafta
Uzaktan Öğretim Sistemi’nin Vi-
deo Konferans Salonu’nda derse
katılıyor. Aynı anda Dr. Hakan Çe-
likoğlu, Anadolu Üniversitesi’nin
İstanbul’daki Aksaray bürosunda
kurulu olan video konferans siste-
miyle derse katılarak öğrencilerin
projelerini yönlendiriyor.

Video konferans örgün eğitimde
Lojistik Yönetimi dersin-
de video konferans yön-
teminden yararlanan Sivil
Havacılık Yüksekokulu,
sistemi örgün eğitimde
kullanan ilk birim oldu. 

SHYO öğrencileri iki haftada bir video konferans yöntemini kullanıyor.

ESRA ÇEV�K 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Merkezinin, Eskişehir Kızılay Kan Mer-
kezi işbirliğiyle düzenlediği kan bağışı
kampanyası 4 Nisan Çarşamba günü
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Kampanya hakkında bilgi veren Kızı-
lay Kan Merkezi yetkili Dr. Orhan Da-
malı, 18-65 yaş arasındaki sağlıklı her
bireyin kan bağışında bulunabileceği-

ni söyledi. Damalı, bireylerden kan al-
madan önce tansiyon, kan grubu, kan
oranı gibi ölçümlerde bulunduklarını
söyleyen bir kişinin kan verebilmesi
için tansiyonun normal, kan oranının
en az bayanlarda 12.5 erkeklerde 13.5
olması, sağlıklı, antibiyotik tipi ilaç kul-
lanmaması, kan bağışı sırasında aç ol-
maması ve en az 50 kil olması gerek-
tiğini kaydetti.

Sağlıklı her birey kan verebilir

D�LAN BAYIR 

� Erasmus öğretim elemanı deği-
şim programı kapsamında Edebi-
yat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde
bulunan İspanya Granada Üniver-
sitesi’nden Yard. Doç. Dr. Oscar Lu-
engo, Kongre Merkezi’nde “Terö-
rizm ve İletişim” konulu bir konfe-
rans verdi. 

Luengo, Sosyoloji Bölümü tara-
fından 4 Nisan günü düzenlenen
konferansta İspanya’nın kuzeyinde
yer alan 2 milyon nüfuslu ve en
zengin bölgelerinden biri olan Bask
Bölgesi’ne ilişkin olaylar konusun-
da sosyalpsikolog ve politikacıların
yorumlarının yer aldığı bir belgesel
film gösterimi gerçekleştirdi.

İletişim ve
terörizm
konferansı



KENAN BUTAKIN 

� Rock Kulübü’nün düzenlediği 5.
Amatör Caz Müzisyenleri Festiva-
li’nin açılış konserini vermek üzere
grubuyla birlikte  Eskişehir’e gelen
piyanist Ayşe Tütüncü, Radyo A’da
yayınlanan Misafir Odası adlı prog-
rama konuk oldu. 
Uzm. Nebiye Ak Özaydemir’in sun-
duğu programda Tütüncü, müzik
hayatı ve festival konusunda görüş-
lerini aktardı. Ayşe Tütüncü, Türki-

ye’de caz müziğine son de-
rece sadık, meraklı ve dik-

katli bir dinleyici kitlesi bu-
lunduğunu söyledi. 
Anadolu Üniversitesi’nin bu
tür etkinliklerdeki rolün-
den haberi olduğunu be-
lirten Tütüncü, Anadolu
Üniversitesi’ne ilk defa gel-

diğini ve çok olumlu bir iz-
lenim edindiğini kaydetti.

AnadoluHaber F A K Ü  L T E L E R İ M İ Z Editör: Uzm. Ufuk TOZELİK
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ÜMRAN KELEŞ
� Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan
eğitim veren Açıköğretim, İktisat ve
İşletme Fakültelerinin 2006-2007 yılı
bahar dönemi ara sınavları 31 Mart
ve 1 Nisan günlerinde yapıldı. 905
bin öğrencinin katıldığı sınav, 94 bin
869 salonda gerçekleşti. 102 ceza-
evinde toplam 698 tutuklu ve hü-
kümlünün de katıldığı sınavlarda
769’u Anadolu Üniversitesi’nden ol-
mak üzere 101 bin 318 gözetmen
görev aldı.

Sadık bir caz
dinleyicisi var

MEVLÜT DEM�RC�OĞLU 

� Üniversitemiz Açıköğretim, İktisat
ve İşletme Fakülteleri, 1 milyonu aş-
kın öğrencisi ile dünyanın en büyük
açık ve uzaktan eğitim veren kurum-
ları arasında yer alıyor. 

Anadolu Üniversitesi tarafından
1982 yılında kurulan ve Türk yüksek-
öğretim sisteminde bir ilke imza atan
Açıköğretim Fakültesi, yüz binlerce
gence eğitim fırsatı sunuyor.  Fakülte-
de çalışan kesimden, üst düzey yöne-
ticilere ve görme engellilere kadar pek
çok  öğrenci öğrenim görüyor. 

Dekanlar konuştu

Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Nazmi Ulutak ile İşletme Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Fethi Şeniş ve İktisat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Öz-
men, üniversitemizin senato ve yöne-
tim kurulu üyelerine, fakültelerinin
etkinlikleri, projeleri ve mezunları
hakkında bilgiler verdi. 

Açıköğretim Fakültesi’nin ülkemiz-
de çağdaş anlamda çokortamlı eğitim
modeliyle, Türkiye’deki yükseköğre-
timde okullaşma oranını yükselttiğini
belirten dekanlar, fakültenin, öğrenci-
lerine ülke düzeyine yayılmış birimle-
riyle akademik danışmanlık (yüz yüze
eğitim) hizmetleri sunduğunu söyledi.
Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans, li-
sans tamamlama ve her türlü sertifi-
ka programı ile yaşamboyu eğitim
olanağı sağlayan bir fakülte olduğunu
ifade eden fakülte dekanları, öğrenci-
lerin derslerini kolaylıkla takip edebil-
mesi için her türlü kolaylığı sağlama-
yı amaçladıklarını kaydettiler. 

Dünyayı kucaklıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
sistemi, 1982-1983 öğretim yılında İk-
tisat ve İş İdaresi Lisans Bölümlerine
29 bin 500 öğrenci alarak öğretime
başladı. 25 yıl içerisinde de sisteme
yaklaşık 3,5 milyon öğrenci kayıt yap-
tırdı ve KKTC ile 6 Batı Avrupa ülke-
sinde yaşayan vatandaşlarımıza da
yükseköğretim olanağı sağlandı. 

Anadolu Üniversitesi uzaktan öğre-
tim sistemi, 1993 yılında İktisat ve İş-
letme Fakültelerini de bünyesine aldı.
Böylece Açıköğretim Fakültesi İktisat
ve İşletme Fakültelerinin öğrenci ka-
yıtlarından kitaplarına kadar birçok
etkinliğini üstlenmiş durumda.

Üniversitemiz Açıköğretim Siste-
mi, 2006-2007 öğretim yılında 7 li-
sans ve 28 önlisans programına ka-
yıtlı yaklaşık 1 milyon 100 bin öğ-
rencisi ile dünyanın en büyük açık
ve uzaktan eğitim veren kurumların-
dan biri oldu.

Kurulduğu yıllarda büyük ilgi gö-
ren Anadolu Üniversitesi Açıköğre-
tim sistemi, çok düşük maliyetlerle
yükseköğretimde fırsat eşitliği ya-
rattı ve olanaksızlıklar nedeniyle ör-
gün eğitime devam edemeyen kişi-
lere yükseköğrenim olanağı sağladı.
Sistem, Türkiye’de yükseköğretim-
de okullaşmayı yükseltti ve eğitim
teknolojilerindeki gelişmelerin yük-
seköğretimde uygulanmasını sağla-

yarak meslek eğitimi olanaklarını
arttırdı. 

Üniversitemiz Açıköğretim siste-
mi günümüzde, çok farklı alanlarda
yaptığı meslek eğitimleri ile çalış-
makta olan bireylere işlerinden ay-
rılmadan kariyerlerini geliştirme
olanakları sağlıyor. Sistem ayrıca
ikinci üniversite, dikey geçiş ve li-
sans tamamlama gibi projelerle ya-
şamboyu öğrenme konusunda yay-
gın ve etkin modeller geliştirmekle
kalmayıp, internet destekli Bilgi Yö-
netimi ve İngilizce Öğretmenliği Li-
sans Programı gibi özel projelerle
de bilgi ve iletişim teknolojilerini
özellikle internet üzerinden web ta-
banlı derslerin uzaktan eğitimde
kullanımında özgün modeller orta-
ya koydu. 

948 binin üzerinde mezun 

Uzaktan eğitim sisteminde yer
alan fakültelerden Açıköğretim Fa-
kültesi 538 bin 360, İktisat Fakültesi
133 bin 854, İşletme Fakültesi de
224 bin 860 mezun verdi. İşletme
Önlisans Programı’ndan mezun
olan34 bin 10, İktisat Önlisans Prog-
ramı’ndan da 17 bin 208 öğrenci ol-
mak üzere toplam 948 bin 292 öğ-
renci mezun oldu. 

Açılan zorunlu ders sayısı 

Açıköğretim Sistemi’nde 281 ders
yer alıyor. Bu derslerden 47’si ortak,
234’ü ise bölüm dersi olarak okutu-
luyor. Uzaktan sisteminde temel öğ-

retim ortamı olarak ders kitapları
kullanılıyor. Ders kitaplarını destek-
leyici öğretim ortamı içinde ise tel-
evizyon programları, akademik da-
nışmanlık hizmetleri, bilgisa-
yar destekli eğitim uy-
gulamaları ve video
konferans yer alı-
yor. 

Sistemde ayrı-
ca öğrencilerin
başarılarını ölç-
mek için yılda üç
kez ara, yıl sonu
ve bütünleme sı-
navları yapılıyor. Öğ-
renciler her türlü öğrencilik hizmet-
lerini bürolardan alabiliyor. Ayrıca
Açıköğretim Fakültesi, İktisat ve İşlet-
me Fakültelerinin öğrencileri için ha-
zırlanan kitaplar da dahil olmak üze-
re öğrencilere her yıl yaklaşık 5 mil-
yon kitap ulaştırılıyor. 

Açıköğretim Fakültesi’nin kurulu-
şundan bugüne kadar lisans, önli-
sans ve lisans tamamlama program-
larına yönelik olarak yaklaşık 5 bin
200 TV eğitim programı gerçekleşti-
rildi. TV eğitim programları TRT 4 ka-
nalından yılda 24 hafta, haftada 37
saat ve 888 saat yapılıyor. Ayrıca yaz
döneminde de 16 hafta boyunca TV
eğitim programları da yine TRT 4‘de
yayınlanıyor. Programlar her yayın
döneminde en az iki kez tekrar edili-
yor. Açıköğretim sisteminde 2006-

2007 öğretim yılı için 1132 TV prog-
ramının yayını planlandı ve yenile-
nen kitaplara paralel olarak da 136
televizyon ders programının yenilen-
me çalışmaları devam ediyor. 

Videokonferans 

2002 yılından bu yana her yıl dü-
zenli olarak sürdürülen video konfe-
rans uygulaması ile KKTC ve Siirt’teki
öğrencilere akademik danışmanlığa
yönelik olarak 16 farklı ders için haf-
tada 6 gün ve 22 saat ders veriliyor.
Ayrıca 2007 yılı Ocak ayında Batı Av-
rupa’da bulunan Köln Bürosu ve İs-
tanbul’da bulunan Aksaray Konuk-
evi’nde de video konferans hizmeti
uygulanmaya başlandı. 

Akademik Danışmanlık Hizmetleri 

Yüz yüze eğitim anlamına gelen
Akademik Danışmanlık Hizmetleri
uygulaması, öğrencilerin en fazla ba-
şarısız oldukları 10 ders için 65 il ve 4
ilçedeki 73 merkezde gerçekleştirili-
yor. 861 öğretim elemanı tarafından
yürütülen dersler, Ocak-Mayıs 2007
tarihleri arasında akşamları veya haf-
ta sonları üniversite kampuslerinde
gerçekleştiriliyor. Akademik Danış-
manlık hizmetlerinde yer alan öğre-
tim elemanlarının 121’i Anadolu Üni-
versitesi’nde 740’ı ise Türkiye’deki 50
farklı üniversitede görev yapıyor. 

e-Öğrenme Hizmetleri 

E-Öğrenme hizmetleri ise öğrenci-
lerin internet üzerinden istedikleri
zamanda ve istedikleri yerde ders
çalışmalarını sağlayan bir dizi elek-
tronik öğrenme hizmetini kapsıyor.
Eğitsel içeriği ile yararlanan öğrenci
sayısı açısından Türkiye’nin en bü-
yük e-Öğrenme uygulaması olarak
değerlendirebileceğimiz e-Öğrenme

hizmetleri e-alıştırma, e-
kitap, e-televizyon, e-

sınav, e-danışmanlık
ve e-sesli kitap bile-
şenlerinden oluşu-
yor. 

Sınav Hizmetleri 

Sistemin en
önemli parçaların-

dan biri olan sınavla-
rın organizasyonu, Anado-

lu Üniversitesi Bilgisayar Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi tarafın-
dan gerçekleştiriliyor. Sınavlar, ülke
içinde 88 merkezde, çeşitli Avrupa
ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nde yapılıyor. 2005-2006
öğretim yılı, yıl sonu sınavlarına 82
ildeki, 89 sınav merkezinde 872 bin
100 öğrenci katıldı. 5 bin 685 bina-
daki 91 bin 986 salonda ve dört otu-
rumda gerçekleştirilen sınavlarda
244 bin 871 kişi görev aldı.

Açıköğretim Fakültesi’nin hayata
geçirdiği özel projeler ise birçok ki-
şiye iş hayatında kolaylıklar ve kari-
yer olanakları sağlıyor. Geçtiğimiz
yıl uygulnmaya başlayan projeler
şunlar:

e-Sertifika Programları, Türkçe
Sertifika Programı, Özel Sektör e-öğ-
renme projeleri. 

Mevcut öğrenci sayısı 

2006-2007 eğitim öğretim yılın-
da Açıköğretim Fakültesi’nde 300
bin 583, İşletme Fakültesi’nde 355
bin 413 ve İktisat Fakültesi’nde de
250 bin 341 olmak üzere toplam 1
milyon 91 bin 497 öğrenci öğre-
nim görüyor.

Öğretim elemanı sayısı 

Açıköğretim, İktisat ve İşletme
Fakültesi kadrosunda 14 profesör,
7 doçent, 28 yardımcı doçent, 102
öğretim görevlisi, 6 araştırma gö-
revlisi ve 10 uzman olmak üzere
toplam 167 öğretim elemanı gö-
rev yapıyor.

“AÖF, dünyanın en büyük
eğitim kurumları arasında”EREN CERC�Z 

� Anadolu Üniversitesi Bilgisayar
Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÜ-
BAUM) tarafından geliştirilen sistem,
Açıköğretim sınavları için soru kitap-
çıklarını taşıyan araçların internet
üzerinden izlenmesini ve nerede ol-
duklarının bilinmesini sağlıyor. Sis-
tem, GPRS bağlantısı sayesinde, soru-
ları Türkiye’nin dört bir yanına dağı-
tan araçların kaç kilometre hızla git-
tiklerine, nerede olduklarına ve takip
etmeleri gereken güzergaha uyup
uymadıklarına ilişkin verileri internet
üzerinden gerçek zamanlı olarak gö-
revlilerin ekranına taşıyor.

Açıköğretim sınavlarına soru kitap-
çığı taşıyan 30 aracın tümünde bulu-
nan cihazın daha da geliştirilmesi
planlanıyor. Teknolojinin gelecekte
bir takip sistemi olmanın ötesine ge-
çip, soruların emniyeti için koordi-
nasyonun sağlanmasına yardımcı
olacak bir iletişim sistemi olması ön-
görülüyor. Buna göre araçlarla ilgili
olarak ortaya çıkabilecek herhangi
bir sorunda sistem, görevlilerin em-
niyet güçleriyle bağlantıya geçebil-
mesini ve aracın konumuyla ilgili bil-
gileri paylaşmasını olanaklı kılacak.

Anadolu’dan
araç takip
sistemi 

AÖF’te sınav
heyecanı
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07 Nisan Cumartesi
İçsavaş sırasında Kan-
sas yöresinde şiddet
yaratan Quantrell bas-
kıncılarının öyküsünün
anlatıldığı film, 7 Nisan
Cumartesi saat
23.30’da TVA ekranla-
rında olacak. 
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9 Nisan Pazartesi
Saat 13.00’de, Öğren-

ci Kulüpleri progra-

mında,  Derya Yıldı-

rım’ın konuğu, Ana-

dolu Üniversitesi

Rock Kulübü Başkanı

Murat Aşar olacak.

08 Nisan Pazar
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’nden Yard. Doç.
Dr. Tufan Çakır’ın hazırla-
yıp sunduğu Sigortalı Ya-
şam, yeni yayın dönemin-
de tekrar izleyicileriyle
buluşacak. Her hafta
farklı alanlardan uzman
konuklarıyla sigorta sek-
töründeki gelişmeleri
masaya yatıran proğram
8 Nisan Pazartesi saat
15:25’te TVA ekranlarında
olacak.

KENT  ÜZERİNE  BİR  BAŞYAPIT…

‘Kent’ diye adlandırılan yerleşme bi-
rimi, öteden beri, başta toplumbilimci-
ler olmak üzere, çeşitli dallarda çalışan
bilim adamlarının, kültür tarihçileri-
nin, bu arada da sanatın gelişmesi
üzerine kafa yoranların ilgisini çek-
miştir. Tarihsel birer olgu olarak, kent-
lerde yaşayan insanlar arasında daha
küçük yerleşme birimlerinde yaşayan-
larınkine oranla çok daha farklı ilişki-
lerin gelişmesi, özellikle tarihte çoğu
kentlerin kimi zaman devlet yapısında
birer iktidar ve egemenlik odağına dö-
nüşmeleri olmaları, sanatın ve düşün-
cenin tarihsel gelişim sürecinde ancak
kentsel yapılar içersinde ve bu yapılar
ayakta kalabildiği sürece serpilip geliş-
me olanağını bulmuş olması gibi ger-
çekler, bu ilginin boşuna olmadığını
ortaya koymaktadır.

Ülkemizde bugüne kadar kent olgu-
sunu tarihsel geçmişiyle ve bugünüyle
birlikte değerlendiren, küçümseneme-
yecek sayıda önemli çeviri eser yayın-
landı. Bunlar arasında Amerikalı araş-
tırmacı Richard Sennet’in Metis Yayın-
ları arasında çıkan “Ten ve Taş, Batı Uy-
garlığında Beden ve Şehir” ve Alman
kültür tarihçisi Walter Benjamin’in Ya-
pı Kredi Yayınları arasında çıkan “Pa-
sajlar” başlıklı eserleri – elbet kişisel
değerlendirmem doğrultusunda –
başta gelir. Bunların dışında, örneğin
Ayrıntı Yayınları arasında bugüne ka-
dar yayınlanmış olan “Gözün Vicdanı
– Kentin Tasarımı ve Toplumsal Ya-
şam” (Richard Sennett), “Mekânları
Tüketmek” (John Urry) ve “Kamusal İn-
sanın Çöküşü” (Richard Sennett) ile,
Payel Yayınları arasında çıkan “İnsan
ve Kent” (Henri Laborit) adlı kitapları
unutmamak gerekir.

Ayrıntı Yayınları tarafından geçtiği-
miz günlerde yayınlanan “Tarih Bo-
yunca Kent – Kökenleri, Geçirdiği Dö-
nüşümler ve Geleceği” (“The City in His-
tory – Its Origins, Its Transformations,
and Its Prospects”) başlıklı eser, bugü-
ne kadar ülkemizde kent üzerine çıkan
en kapsamlı eserlerden biri.  Yaşadığı
sürece edebiyat eleştirisi, kentlerin ta-
rihi, mimarlık, uygarlık ve teknoloji gibi
çok değişik alanlarda eserler veren
Amerikalı araştırmacı Lewis Mumford
(1895-1990) tarafından yazılan, dilimi-
ze Gürol Koca ve Tamer Tosun tarafın-
dan çevrilen, 735 sayfalık bu devasa ki-
tapta yazar, kentlerin evriminin tarihi
çerçevesinde özgün bir uygarlık tarihi
kaleme almış. Araştırmasında kent ol-
gusunun izlerini tarih öncesine kadar
süren Mumford, böyle bir başlangıcın
ardından okuru Mezopotamya ve Mı-
sır’dan yola çıkarıp, antikçağ Yunan
dünyasının sitelerinden, Roma’dan,
ortaçağdan, Rönesans’tan, Avrupa’da-
ki imparatorlukların başkentlerinden
ve sanayi kentlerinden geçirerek günü-
müzün kent yaşamı ve kentlerin gele-
ceği bağlamında tartışılan sorunlarına
ulaştırıyor. “Tarih Boyunca Kent”, gü-
nümüzde kentsel yaşamdan çoğun-
lukla bir kargaşaya ve bilinmeze dön-
meye yüz tutmuş bir yaşama biçimine
merak duyanlar için eşsiz bir kaynak.

Ahmet CEMAL

Okuma 

Köşesi

8 Nisan Pazar
60`lar, 70`ler, 80`ler
ve 90`ların efsanevi
seslerinin sizi geçmi-
şe götürdüğü “ Tu-
runcu Plak”, Ezgi Çe-
tinkaya’nın sunumuy-
la,  8 Nisan Pazar gü-
nü, saat 14.00’te.
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6 Nisan 1896 İlk modern olimpiyat
oyunları Atina'da başladı.
6 Nisan 1917 ABD, Almanya'ya sa-
vaş ilan etti ve I. Dünya Savaşı'na
müttefiklerin yanında girdiğini
açıkladı.
7 Nisan 1827 İngiliz kimyager John
Walker'in buluşu kibrit, 
İngiltere'de piyasaya sürüldü.
8 Nisan 1973 Modern sanatın devi,
çağdaş resim sanatının en ünlü
temsilcisi Pablo Picasso, 91 yaşında
Paris'te öldü.
9 Nisan 1947 Türkiye'de yerli ampul
üretimi başladı.
10 Nisan 1927 Binaların numaralan-
dırılmasına ve sokakların adlandırıl-
masına ilişkin yasa kabul edildi.
11 Nisan 1995 GAP kapsamında, Fı-
rat Nehri’nin suyu Harran Ovası'na
verilmeye başlandı.
12 Nisan 1961 Sovyetler Birliği uza-
ya ilk insanı gönderdi. ''Vostok I''
ile uzaya giden Yuri Gagarin, uzay-
da 108 dakika kaldı.

MEHMET MUTLU 

� Dünyaca ünlü Alman caz piya-
nisti Holger Mantey, 19 Mart günü
Sinema Anadolu’da gerçekleşen
“Açıklamalı Caz Konseri”nde, Eski-
şehirli müzikseverlere caz tarihin-
de keyifli bir gezinti yaşattı. Al-
man Faz Gazetesi’nin “Tüm mü-
zik evrenini kafasında taşıyan pi-
yanist” olarak nitelendirdiği Hol-
ger Mantey, dört bölümden olu-
şan konserde, cazın farklı dönem,
coğrafya ve yorumlarından örnek-
ler seslendirdi. 

Caz tarihinde
bir gezinti

GÜLAY ACAR 

� Kapadokya Ürgüp Karikatür Yarış-
ması’nın son 6 yılında ödüle değer
görülen karikatürler 28 Mart-4 Nisan
günleri arasında Eğitim Karikatürleri
Müzesi’nde sergilendi. 

Karikatür Sanatını Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin düzenlediği
serginin açılış konuşmasını yapan
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer
Zühtü Altan, Ürgüp Karikatür Yarış-
ması’nın tarihçesi hakkında bilgi ver-
di. Ürgüp Belediye Başkanı Bekir
Ödemiş de yarışmaya gelecekte ulus-
lararası bir nitelik kazandırmayı
planladıklarını söyledi. Bekir Ödemiş,
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli adına
Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan, Büyük-

şehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yıl-
maz Büyükerşen ve yarışmada daha

önce ödül alan Prof. Atila Özer’e te-
şekkür plaketi verdi.

‘6 Yılın En İyileri’ Anadolu’da

GÜLÇ�N KOCABUĞA
� Anadolu Üniversitesi Sinema ve
Video Kulübü’nün düzenlediği
“Uzakdoğu Filmleri Haftası” 26-30
Mart günleri arasında gerçekleşti-
rildi. Sinema Anadolu’da yapılan
etkinliğin açılışı, usta Japon yönet-
men Takeshi Kitano’nun “Takes-
hi” adlı filmiyle yapıldı. 
Uzakdoğu Filmleri Haftası boyun-
ca seyirciler,  yönetmenliğini Ta-
keshi Kitano’nun yaptığı  “Dolls”,
Isako Yukisada’nın
yönettiği “Dünyanın Orta Yerinde
Aşk İçin ğlıyorum”, Takashi Mii-
ke’nin başarılı gerilim filmi “Ölüm
Provası” ve Hayao Miyazaki’nin
Altın Ayı ve Oscar ödüllü  başyapı-
tı “Spirited Away” adlı filmlerini
izleme fırsatı buldu. 

Kampuste 
Uzakdoğu 
rüzgarları

Ürgüp Belediye Başkanı
Bekir Ödemiş, Prof. Özer’e
de teşekkür plaketi verdi.

Takeshi Kitano’nun “Dolls” adlı 
filmi de etkinlikte seyirciyle buluştu.

�SMA�L �LKSELV�
� Devlet Konservatuvarı Müzik ve
Bale İlköğretim Okulundan Öğr. Gör.
Robert Farkas ve öğrencilerden Ezgi
Tanrıverdi, Csaba Fervacsner ile
Lazslo Farkas Macaristanda “Türk-
Macar Dostluk Konseri” adı altında
iki ayrı konser verdi. 6 Mart günü Bu-
dapeşte Nadar Salonu’nda ve 8 Mart
günü de Liszt Akademi Salonu’nda
gerçekleşen konserlerde Öğr. Gör. Ro-
bert Farkas ve Ezgi Tanrıverdi piyano,
Lazslo Farkas keman ve Csaba Fer-
vagner ise kontorbas ile yer aldı.

Robert Farkas, konserlere Macar
halkının büyük ilgi gösterdiğini ve ge-
lecek yıl, Anadolu Üniversitesi’nde de
bir dostluk konseri düzenlemeyi
planladıklarını söyledi. Konserde yer
alan genç sanatçıların zor parçaları
seslendirmesinin Macar izleyicileri
çok şaşırttığını da belirten Farkas,
“Konserlerimiz büyük ilgi topladı. Sa-
nırım üniversitemizin adını çok ba-
şarılı bir biçimde tanıttık. Bir gün ara
ile konser vermek çok zordur, ancak
öğrencilerimiz bu konuda çok başarı-
lıydılar. Her iki konserde farklı reper-
tuarları çalarak kendilerini de dene-
miş oldular” dedi.

Anadolu’dan Türk-Macar dostluk konseri
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http://e-gazete.anadolu.edu.tr/tva

Prof. Atar’ın yeni litografileri
� Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Atilla Atar’ın “Yeni Litografi-
ler” adlı sergisi 6-31 Mart günleri
arasında Ankaralı sanatseverlerle
buluştu. Atlas Sanat Galerisi’nde
açılan ve sergide Atar’ın 33 çalış-
ması yer aldı. “Yeni Litografiler” ile
21’inci kişisel sergisine imza atan
Prof. Atilla Atar daha önce ABD,

Mısır, Bulgaristan, Belçika ve Al-
manya başta olmak üzere birçok
ülkede sergi açtı. 
Bienal ve trienallere de
katılan Atar, 15 ödül al-
dı. Prof. Atar’ın ayrıca
çeşitli koleksiyonlar-
da da yapıtları
bulunuyor.

Öğr. Gör. Robert Farkas, oğlu Lazslo ile birlikte konserde sahneye çıktı.

Prof. Atilla Atar
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� Türkiye Erkekler Basketbol
Ligi’nin son maçında Anadolu
Üniversitesi deplasmanda
Uşak Belediye Spor ile karşı-
laştı. 1 Nisan Pazar günü
Uşak’ta, 2500 seyircinin izledi-
ği maçta play off’u garantile-
yen rakibi karşısında Anadolu
Üniversitesi İlk iki çeyrekte
başa baş bir mücadele göste-
rerek ilk yarıyı 42-38 geride
kapattı.

Bol faullü geçen ikinci dev-
rede Anadolu Üniversitesi
oyuncularının faul problemle-
ri yaşaması ve Uşak ekibinin
Amerikalı oyuncusunun üstün
performansı sonunda aradaki
fark hızla açıldı.

12’nci sırada bitirdi 

Rakibinin ataklarına karşılık
veremeyen Anadolu Üniversi-
tesi maçtan 95-65 mağlup ay-
rılan taraf oldu. Anadolu Üni-
versitesi aldığı bu sonuçla Tür-
kiye Erkekler Basketbol 2. Li-
gi’ni 26 puanla 12. sırada ta-
mamladı.

Anadolu Üniversitesi Antre-
nörü Rıza Solmaz “ Bu sene
çıktığımız 2. ligde, maçlar
oyuncuların deneyim kazan-
maları için çok yararlı oldu.
Bu sene takımdan 3 oyuncu
ayrılıyor. Gelecek sezon için
alt yapıdan yetişmiş oyuncu-
larında takıma gelmesiyle bir-
likte yeni bir yapılanma ile di-
ğer sezona hazırlanacağız.
Amacımız, takımın perfor-
mansını en üst seviyeye çıka-
rarak ligde başarılı olmaktır”
diye konuştu.

Basketçiler 
son maçtan
galip ayrıldı AHMET S�NAV 

� Anadolu Üniversitesi Kapalı Yüz-
me Havuzu, Atatürk Kapalı Yüzme
Havuzu ile birlikte, Eskişehir’in sahip
olduğu iki yüzme havuzundan biri.
1995 yılında kurulan havuz, 12 yıldır
Anadolu Üniversitesi mensuplarına
ve Eskişehirlilere hizmet veriyor. Tür-
kiye’nin birçok yerinde onlarca spor
tesisi atıl durumda beklerken, Ana-
dolu Üniversitesi Kapalı Yüzme Ha-
vuzu tam kapasiteyle çalışıyor. Aka-
demik ve idari personelin, öğrencile-
rin ve üniversite işçilerinin yanı sıra
okul öncesi çocuklardan hamile ka-
dınlara, bel ve boyun ağrısı çeken-
lerden yüzme bilmeyenlere kadar
birçok ayrı gruba hizmet sunan ha-
vuzdan, 360’ı öğrenci olmak üzere
toplam 1688 kişi yararlanıyor. Ha-
vuz, sadece yüzme amacıyla değil,
rehabilitasyon amacıyla da etkin bir
şekilde kullanılıyor. 

Türkiye’nin en organize havuzu

Anadolu Üniversitesi Kapalı Yüz-
me Havuzu’nun geniş bir yelpazede
birbirinden çok farklı gruplara hitap
eden çalışma programları sayesinde
Türkiye’nin en organize işleyen ha-
vuzu olduğunu belirten Havuz Mü-
dürü Öğretim Görevlisi Haluk Okur,
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde-
ki havuzların, bu işleyiş biçimini ör-
nek aldıklarını kaydetti. İşleyişteki
başarının en önemli nedenlerinden
birinin yüzme gruplarını belirlerken
gösterilen özen olduğunu ifade eden
Okur, öğretim elemanları, öğrenci-
ler, idari personel ve üniversite işçi-
leri için ayrı çalışma saatleri belirlen-
diğini, böylece herkesin rahat bir şe-
kilde spor yapabilme imkanı buldu-
ğunu vurguladı. Havuzun rehabili-
tasyon amacıyla kullanımına da de-
ğinen Okur, “Fiziksel engeli olan kişi-
ler gelip başvuru yapıyor ve biz de
havuzumuzun kapasitesi ölçüsünde
bu kişilere hizmet veriyoruz. Örne-
ğin bel ve boyun ağrısı çekenler, do-
ğum sırasında zarar görmüş çocuk-

lar ve hamile bayanlar için özel eği-
tim programları hazırlıyoruz. Küçük
havuzumuzda bu kişilere değişik fi-
ziksel aktiviteler uygulatıyor böylece
hareket kapasitelerinin artmasını
sağlıyoruz” dedi. Okur, amaçlarının
tüm Eskişehir halkına hizmet ver-
mek olduğunu ancak sınırlı kapasite
nedeniyle bir çok başvuruyu geri çe-
virmek zorunda kaldıklarını belirtti.
Okur, “Bu nedenle üyelerimizin de-
vam durumlarını kontrol ediyoruz.
Uygulamaya koyduğumuz barkot
okutmalı sistem ile havuzdan kimin
ne kadar faydalandığını görebiliyo-
ruz” şeklinde konuştu.

“milli sporcular yetiştirdik”

Eskişehir’de yüzme sporuna ilgi
duyanların ve yüzme bilenlerin
kentte bulunan iki yüzme havuzu

sayesinde arttığını belirten Okur,
Anadolu Üniversitesi’nin, altyapıya
verdiği önem sayesinde amatör yü-
zücülerin yanı sıra bugüne kadar
birçok milli sporcu yetiştirdiğinin al-
tını çizdi. Özellikle genç kuşağın, bi-
linçli aileler sayesinde, yüzde 95’e
varan oranda yüzme bildiğini söyle-
yen Okur, “Bu, Eskişehir için çok gü-
zel bir durum. Gönül arzu eder ki ül-
kemizin her yerinde durum böyle ol-
sun. Yürümeyi nasıl biliyorsak, yüz-
meyi de öyle bilelim. Biz de bu
amaçla hizmet veriyoruz” dedi. Yüz-
me Havuzu’nda, Cumartesi ve Pazar
günleri gerçekleştirilen çalışma

gruplarında, en küçüğü 6 yaşında
olan çocuklara yüzme eğitimi veril-
diğini kaydeden Okur, “Bu çocukla-
ra, öncelikle suya alışmalarını ve su-
dan korkmamalarını sağlayan temel
eğitimleri veriyoruz. Daha sonra su
üzerinde kalmalarını sağlayıcı tek-
nikler öğretiyoruz. En sonunda da
stil derslerine yoğunlaşıyoruz. Tüm
bu aşamalarda yetenekli çocukları
belirleyip onları Anadolu Üniversite-
si Gençlik ve Spor Kulübü bünyesine
katıyoruz. Böylece bu çocukların
sporcu olmalarını sağlıyoruz. Bugü-
ne kadar bu yöntemle, altyapımız-
dan yetişen ve milli takıma kadar
yükselen birçok sporcu oldu. Tüm
bu çalışmalarımız sayesinde şu an,
Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor
Kulübü’ne bağlı, üniversiteler arası

Türkiye şampiyonalarında üniver-
sitemizi temsil eden bir yüzme ta-
kımına sahibiz” dedi.  

Kayıt için sağlık raporu şart

Havuzdan yüzme bilenler kadar
bilmeyenlerin de yararlanabilmesi-
ni istediklerini belirten Haluk Okur,
bu nedenle üniversite mensupları-
na, mesai saatleri göz önünde bu-
lundurularak yüzme öğretmek
amacıyla özel çalışma saatleri dü-
zenlediklerini kaydetti. Okur ayrıca,
tüm bu çalışma gruplarıyla birlikte
havuzdan ayda 1688 kişinin yarar-
landığını, 3 bine yakın kişinin ise sı-
rada beklediğini ifade etti. 

Bunun bir yandan sevinç verici
bir durum olduğunu ancak diğer
yandan insanları geri çevirmenin
üzüntüsünü yaşadıklarını dile geti-
ren Okur, “Gönlümüzden herkesin
bu hizmetten faydalanabilmesini
sağlamak geçiyor” dedi. Anadolu
Üniversitesi Kapalı Yüzme Havu-
zu’na kayıt yaptırmak isteyenlerin
havuza her ayın son günü şahsen
başvurmaları gerekiyor. Havuza baş-
vurabilmek için Anadolu Üniversite-
si Hastanesi’nden sağlık raporu alın-
ması gerekiyor.

Bu havuzda hepsi bir arada

� Son maçında Demirspor’a
3-1 yenilerek ligi üçüncü sıra-
da bitiren Anadolu Üniversite-
si Genç Futbol Takımı oyuncu-
ları maçtan sonra soyunma
odasında duygulu anlar yaşa-
dı. Genç takımda oynama ya-
şını dolduran oyuncular arka-
daşarı ile vedalaştı. 

Takımın antrenörü Tuğrul
Deveci oyuncularına bu sene
özellikle ligin ikinci yarısında
ortaya koydukarı performans
için teşekkür etti ve ayrılan
oyuncularına bundan sonraki
yaşamlarında başarılar diledi.
Deveci daha sonra, oyuncula-
rına bir kutu lokum ikram et-
ti. Böylece, Anadolu Üniversi-
tesi Genç Futbol takımı bu se-
zonki macerasına nokta koy-
muş oldu. 

Önümüzdeki yıl genç takım-
da 1989 ve sonrası doğumlu
oyuncular oynayabilecek

� Hentbol Bayanlar Süper Ligi’nde
başarılı bir grafik çizen Anadolu
Üniversitesi, ligin son maçında İz-
mir Büyükşehir Belediyesi’ni saha-
sında konuk etti. 31 Mart Cumartesi
günü Porsuk Spor Salonu’nda oyna-
nan mücadele saat 13:00’de başla-
dı. Anadolu Üniversitesi sahaya Şe-
nay, Asiye, Seda, Bilge, Güler, Fatma
ve Gamze yedilisiyle çıktı. Karşılaş-
manın ilk yarısı her iki takımın da
karşılıklı ataklarına sahne olurken,
Anadolu Üniversitesi mücadeleye
ağırlığını koyarak ilk yarıyı 19-11
önde kapattı. 

İkinci yarı çekişmesi

Müsabakanın ikinci yarısı ise ol-
dukça çekişmeli geçti. Farkı ka-
patmak isteyen İzmir Büyükşehir
Belediyesi maçın sonlarına doğru
skoru 29-25’e getirdi. Ekibimiz farkın
daha fazla kapanmasına izin verme-
yerek maçtan 33-26 galip ayrıldı.

Anadolu Üniversitesi’nin en skorer
isimleri ise attıkları 6’şar golle Seda
ve Fatma olurken, kaleci Şenay’da
yaptığı başarılı kurtarışlar ile ekibi-

mizin galibiyetine katkısı olan isim-
lerden biri oldu. Mücadelenin ardın-
dan bir değerlendirmede bulunan
Anadolu Üniversitesi kalecisi ve kap-
tanı Şenay Kabadayı “ Sezon başında
ilk dört ve Avrupa Kupaları’nı he-
deflemiştik. Bu hedefimize ulaştık.

Fakat takımın genç kadrosu ve
tecrübesizliği sebebiyle kay-

bettiğimiz maçlar da oldu.
Takıma genel olarak baktı-
ğımızda çok başarılı bul-

muyorum. Ama hedefimize ulaştık.
Deplasmanda tecrübesizlik ve stres
altında oynamamız sebebiyle İzmir
Büyükşehir Belediyesi’ne yenilmiş-
tik. Bugün iyi bir oyun çıkararak ka-
zanmasını bildik.” dedi. Şenay Kaba-
dayı ayrıca Türkiye Kupası’na da de-
ğinerek, şampiyonluğun kendilerine
uzak olmadığını, final oynayarak ve
finalde de kazanarak Eskişehir’e dön-
mek istediklerini belirtti. 

Anadolu Üniversitesi, ligin ilk
devresinde deplasmanda yenildi-
ği İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni
mağlup ederek bir maç eksik ile li-
gi tamamladı. Anadolu Üniversite-
si, ligin son sırasında bulunan Kas-
tamonu GMSK ile oynayacağı erte-
leme maçı ile 2006- 2007 sezonu-
nu tamamlayacak. Ekibimiz bir
maç eksiğiyle 15 puanla 4. sırada
yer alıyor. 

Eskişehir’i temsil edecek

Takımımız ayrıca 21-22 Nisan ta-
rihleri arasında Safranbolu’da dü-
zenlenecek olan Türkiye Kupası’na
da katılma hakkını elde etti. 28
Mart Çarşamba günü İzmir Büyük-
şehir Belediyesi ile oynanacak olan
Türkiye Kupası eleme maçında İz-
mir ekibi sahaya çıkmayınca Ana-
dolu Üniversitesi hükmen galip ge-
lerek Türkiye Kupası’nda Eskişe-
hir’i temsil etmeye hak kazandı.

Hentbolcular İzmir Büyükşehir’den rövanşı aldı

Soyunma 
odasında
duygulu anlar

Anadolu Üniversitesi
Kapalı Yüzme Havuzu, 
spor yapma olanağının
yanı sıra bir çok ayrı 
gruba rehabilitasyon
hizmeti ve yüzme 
eğitimi de veriyor.

Hentbolcularımız, ligin ilk
yarısında yenildiği İzmir

Büyükşehir Belediyesini bu kez
Mağlup etmeyi başardı.
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� Ders dışındaki zamanlarımda
kampuste birşeylerle ilgilenmeyi se-
viyorum. Kampuste en çok Mig-
ros’un önündeki çimenlerde ve bü-
yük havuzun çevresininde oturmak
hoşuma gidiyor. Özellikle havuzun
çevresi sakin olduğu için orada vakit
geçiriyorum. Bir de Japon Bahçesi’ni
çok merak ediyorum ve görmek isti-
yorum.  Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi’nin içindeki sergileri
gezmeye bayılıyorum. Çok ilginç eserler görüyorum. Özellikle
fakültenin yuvarlak pencerelerinden dışarıyı seyretmekten bü-
yük haz alıyorum. Kampusumuzun heryeri güzel aslında. Bunlar
sadece şu anda aklıma gelenler.

Betül Kuru Endüstriyel Sanatlar Y.O.

� Kampuste en çok jimnastik salo-
nunu seviyorum. Nedeni de günün
altı saatini orda geçirmem ve dans
etmem. Günün çoğu zamanını
danstan arkadaşlarımla burada
çok büyük bir keyifle geçiriyorum.
Kendimi dans için yaratılmış olarak
görüyorum. İlerde Tan Sağtürk’ün
dişi versiyonu olarak ekranlarda
görülmek en büyük hedefim. Kampusteki spor olanakların-
dan çok memnunum. İlkbaharda şehirden çok kampuste va-
kit geçirmeyi seviyorum. Aradığım huzur ve mutluluk ortamı-
nı kampuste kolaylıkla buluyorum.

Sinem Kesecek  Beden Eğitimi ve Spor Y.O.

� Çoğu kişinin bilmediği, Koç Bina-
sı’nın arka tarafında öğrencilere ya-
saklanmış, açık amfi tiyatroyu çok
seviyorum. Çünkü kendimi orada
huzurlu ve sakin hissediyorum. Ora-
da aklıma eski amfi tiyatrolar geli-
yor. Buralar niçin öğrencilere açılmı-
yor çok merak ediyorum. Migros’un
önündeki çimler sadece benim için
değil, tüm öğrencilerin oturmaktan zevk aldıkları bir yer. Özel-
likle bahar aylarında çok güzel bir mekan oluyor.

Tolga Ozan Fen Fakültesi

� Üniversitemizin kampusunde
en çok beğendiğim yer Migros
önündeki yeşil alandır. Orada ar-
kadaşlarımla oturup muhabbet
etmekten ve eğlenceli vakit geçir-
mekten çok hoşlanıyorum. Üni-
versite gençliğinin ihtiyaç duydu-
ğu yeşil alanlar kampusumuzde
fazlasıyla var ve biz bana kalırsa
birçok üniversiteliye göre çok şanslıyız. Yeşil alanların dı-
şında hoşuma giden diğer ortamlar ise İletişim Bilimleri Fa-
kültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kantinleri, buraları
da boş geçmemeliyiz.

Halil Bayramoğlu Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O.

� Migros’un önündeki yeşillik
alanı seviyorum. Ders stresinden
kurtulup rahatladığım, arkadaşla-
rımla vakit geçirip oyun oynaya-
bildiğim bir yer olduğu için burayı
tercih ediyorum. Bu alan benim
kampusu sevmemdeki en önemli
faktör. Ayrıca görsel olarak çok
güzel bir mekan, bu da orayı be-
nim için önemli yapan bir başka unsur. Sıcak havalardaki cı-
vıl cıvıl ve renkli ortam çok hoşuma gidiyor. Bahar şenlikle-
rinde ise Migros’un önü bir karnaval yerini andırıyor.

Sena Özyıldırım Güzel Sanatlar Fakültesi

� İnsan sosyal bir varlıktır. Far-
kındayım, çok sık söylenen bir
sözdür bu. Ama zannedersem
gündelik hayatta en fazla göz ar-
dı edilen konulardan birisi. Kısa-
cası şöyle de diyebilirim: Bir ara-
ya gelmek için eğlenmek şart de-
ğil! Neyse, uzun lafın kısası tüm
bunlar kapsamında kampus için-
de en çok beğendiğim yer Migros’un karşısındaki yeşil
alandır ki en çok da güneşli ve hareketli günlerde beğeni-
rim. Teşekkürler!

Umut Bazlama Devlet Konservatuarı

� Okulumuzun içinde bulunan
Migros’un önünü ve altındaki parkı
arkadaşlarım ve tüm E.M.Y.O tu-
rizm erkekleri olarak çok beğeniyo-
ruz. Açık hava ortamı ve geniş bir
yeşil alan olması arkadaşlık ilişkile-
rini kuvvetlendiriyor ve yeni arka-
daşlarla tanışmamıza olanak sağlı-
yor ama biraz daha ağaçlandırma
yapılması daha doğal bir ortam yaratır. Kısaca anlatmak gere-
kirse okulumuzun en hoş ve doğal görünen yeri olması nede-
niyle cazip ve ilgi çekici olduğundan değişik insanlar görme-
mizi de sağladığından sevdiğimiz güzel bir mekandır park.  

Selçuk Genç Eskişehir Meslek Y.O.

� Kampusumuzun mimarisine ilk
geldiğim seneden beri hayranım.
Hemen her yeşillik alanda arkadaş-
larımla beraber oturup, hoşça vakit
geçirebiliyor olmak çok güzel ve
enerji verici. Üniversitemizin içinde
Japon Bahçesi adında müthiş bir
alan var ancak dört senedir burada
okumama rağmen yasak olduğu
için oraya gidememiş olmak çok üzücü. Migros’un önündeki
yeşillik alan genel olarak oturmak için seçtiğimiz bir yer. Ora-
da oturan arkadaşlardan ricamız çöpleri çimlerin üzerine bı-
rakmamalarıdır.  

Berkant Erdem Hukuk Fakültesi

� Kampusun içinde Ada Kitap-
evi’nin bulunmasının öğrenciler
için yararlı bir hizmet olduğunu
düşünüyorum. Her ne kadar bi-
raz pahalı olsa da, yerli ve ya-
bancı dergilerin olması, nere-
deyse aradığım tüm kitapları
orada buluyor olabilmem, ayrıca
kaset ve CD’lerin satılması öğ-
renciler için bulunmaz bir nimet. Kampusun dışına çıkma-
dan bu hizmetlerin tümünden yararlanabiliyoruz. Öte
yandan farklı alanlarda (yerli-yabancı) birçok gazetenin
satılması da öğrencilere kolaylık sağlıyor. Kütüphanemiz
de bizler için büyük avantaj.

Güher Dündar İletişim Bilimleri Fakültesi

� Volkan Pastanesi’ni seviyorum.
Çünkü iyi bir mekan ve çok zengin
bir mönüsü var. Fakülteme de çok
yakın aynı zamanda. Ayrıca Mig-
ros’un önündeki çimlik alanı da
seviyorum. Orada oturup, güneş-
lenebiliyoruz ve temiz hava alabi-
liyoruz. Özellikle bahar şenlikle-
rinde güzel bir ortama dönüşüyor.
Bu yüzden vakit geçirebilecek iyi bir yer. Aslında kampusumu-
zun tüm mekanlarıyla birlikte Türkiye’nin en iyi kampuslerin-
den biri olduğunu düşünüyorum.

� Kampusumuzde en beğendi-
ğim yerler yeşil alanlar. Ancak bu
yeşil alanların  içine giremediği-
miz için Japon Bahçesi’ni almıyo-
rum. Yeşil alanların benim açım-
dan en önemli yanı insanları din-
lendirmesi. Kütüphane ve spor
salonu da kampusteki kayda de-
ğer güzel yerler. Bunun dışında
başka gidilecek yer olduğunu düşünmüyorum. Öğrencilerin
boş vakitlerini değerlendirmesi için geniş kapsamlı bir eğ-
lence merkezi ya da büyük bir restoran yok. Umarım ilerle-
yen zamanlarda isteklerimiz değerlendirilir.

� Açık söylemek gerekirse İkieylül
Kampus’unde benim ihtiyaçlarımı
karşılayacak ve bana hitap edecek bir
birim bulamıyorum. Çünkü sosyal te-
sisler yetersiz, öğle aramızı değerlen-
direcek nitelikte bir aktivite bulamı-
yorum. Şehir merkezinden uzak olu-
şumuz da bunu etkiliyor. Öğle arala-
rımız internette oyalanmak ya da
kantinde boş boş oturmakla geçiyor.  Akıp giden zamana acıyo-
rum ve kampusumuze sadece bahar şenliklerinde değil tüm yıl
boyunca  özen gösterilmesini istiyorum. Buna karşın Yunusemre
Kampusu doğal güzellikleri ve öğrencilere sağladığı olanaklarla
oldukça cazip bir yer.

Özlem Moroğlu Sivil Havacılık Y.O.

� Fakültemden çok memnu-
num. Genel olarak her şey çok
güzel, huzur veren bir dizaynı
var. Vakit geçirebileceğimiz
yerleri çok, sosyal faaliyetleri
güzel. Ödev ve final zamanları
kütüpnaheyi çok huzurlu bulu-
yorum. Sıcak havalarda ise fa-
kültenin önündeki banklarda
oturmayı seviyorum. Burada öğrenci olmaktan dolayı çok
mutluyum ve şanslıyım.

� Kampuste en çok Japon Bah-
çesi’ni seviyorum mu demeliyim,
zira malumunuz orası kampus
içindeki yasak bölge nicedir. Ge-
rekçenin “yangın tehlikesi” oldu-
ğunu duydum ancak bu mantıkla
bakıldığında yemekhanenin, sı-
nıfların, kütüphanenin ve hatta
sınıfların da kapatılması gerek-
mez mi? Dahası Japon Bahçesi’nin kapatılmaması için öğ-
rencilerin bir ses çıkarması hoş olmaz mı? Zira kampus içeri-
sinde yer aldığı için böyle bir güzellikten öğrencilerin de ya-
rarlanması gerekir diye düşünüyorum.

Kampuste en 
beğendiğiniz
yer neresi?

Hüseyin Arslan Edebiyat Fakültesi

ÖĞRENCİ GÖRÜ ŞLERİ

Büşra Eren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Alper Atan Eczacılık Fakültesi

Ümmü Tangut Eğitim Fakültesi
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