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KAMPUSTE NELER VAR?

28 Eylül Cuma

Genç Pazar
Yer: Teknopark Zemin Kat
( Devlet Konservatuvarı Yanı)
Saat: 09:00-17:00
Çevre Sorunlarını
Araştırma ve
Uygulama Merkezi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAFTALIK İLETİŞİM GAZETESİ

SAYI: 432

28 EYLÜL-4 EKİM 2007

Görkemli başlangıç

29 Eylül Cumartesi

Sinema
Cashback
Yön: Sean ELLIS
Oyuncular: Sean BIGGERSTAFF,
Emilia FOX, Shaun EVANS,
Michelle RYAN
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 14:15, 16:05
Rektörlük

1 Ekim Pazartesi

Sergi
Mikhail M. ZLATKOVSKY
Karikatür Sergisi
Yer: Eğitim Karikatürleri Müzesi
Saat: 09:00-17:00
(KÜL 199)

Üniversitemiz, 2007-2008 öğretim yılına muhteşem bir törenle başladı. Rektör Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli, törende yaptığı konuşmada, “Sorunların üzerine bilim yoluya yürüyoruz” dedi. 4. ve 5. SAYFADA

Yeni bölüm,
yeni program

Sergi, 22 Ekim tarihine kadar gezilebilir.

Karikatür Sanatını Uygulama
ve Araştırma Merkezi

 Eskişehir Meslek Yüksekokulu’nda Emlak ve Emlak Yönetimi
Programı ile Edebiyat Fakültesi’nde açılan Felsefe Bölümü bu yıl
ilk kez öğrenci aldı.
3. SAYFADA

Tanıtım
Kütüphane ve Dokümantasyon
Merkezi Tanıtım Turu
Yer: Kütüphane ve
Dokümantasyon Merkezi
Saat: 09:00-11:00
14:00-16:00

Tanıtımlar,11Ekimtarihinekadarbelirtilensaatlerde
birer saatlik turlar halinde gerçekleşecektir .
Ayrıntılı bilgi : 335 05 80 / 1733

Kütüphane ve
Dokümantasyon Merkezi

Ç‹ZG‹M‹ZAH/Atila Özer

2007 ödülleri
sahiplerini buldu

 Açılış töreninde, Anadolu
Üniversitesi 2007 Bilim ve
Teknoloji Teşvik Ödülleri’ni
kazanan öğretim elemanlarımız da ödüllerine kavuştu

Lisansüstü öğrencilerine diploma töreni

 Bu yıl ilk kez hayata geçirilen uygulamayla,
lisans üstü mezunları diplomalarını açılış
töreninde aldı. Eğitimlerini başarıyla
tamamlayan öğrenciler açılış töreninde
diplomalarını aldı. 4. SAYFADA

Tezler

 Küreselleşme rekabeti
arttırıyor
2. SAYFADA

Röportaj

 Anadolu insanı doğru
besleniyor.
7. SAYFADA

Öğrenci görüşü

 Yeni eğitim ve öğretim

yılından beklentileriniz
nelerdir?
8. SAYFADA

‘Altın Çocuk’
Anadolu’dan

 Marketing Türkiye Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en
başarılı pazarlama fikirlerini ödüllendiren “Think Marketing” yarışmasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden geçen yıl
mezun olan Ogün Kayımoğlu “Yılın
Altın Çocuğu” seçildi.
3. SAYFADA

tanıtım eki
bu sayı ile birlikte

Öğrencilerinin Türk
yükseköğretimindeki
oranı
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Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans Tezi

Erkek öğrenciler
daha yalnız

Fen bilgisi dersinde
web tabanlı öğretim

Psikololog Nihal Bıyık

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YANLIZLIK DUYGULARININ KİŞİSEL VE SOSYAL
ÖZELLİKLERİ, ÖFKE EĞİLİMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırma Görevlisi Tayfun Tanyeri

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN WEB TABANLI ÖĞRETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

 Son yıllarda Türkiye’de öğret-

men merkezli eğitim anlayışından,
öğrenci merkezli eğitim anlayışına
doğru bir yönelim var. Diğer derslerde olduğu gibi fen bilgisi dersinde de görsel, etkileşimli ve somut
öğretim etkinliklerine olan gereksinim ise web destekli öğretim materyallerinin kullanılmasını zorunlu kılıyor. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olan
Tayfun Tanyeri, “Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Web Tabanlı Öğretime
İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi”
başlıklı yüksek lisans tezinde fen
bilgisi dersi için geliştirdiği web
destekli ders materyalini fen bilgisi
öğretmenleri tarafından nasıl değerlendirdiğini araştırdı. Tanyeri,
tezinde ilköğretim 8. sınıf Fen Bilgisi dersinin “ Maddedeki Değişim ve
Enerji” ünitesine yönelik web des-

tekli materyal geliştirdi. 2004 yılında tamamlanan tezin danışmanlığı Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı tarafından yapıldı.
Çalışmada, Gange’nin Öğretim
Modeli’ni temel aldıklarını söyleyen Tanyeri, “Tarama modeli ile
tasarlanan araştırma için, web
destekli öğretim materyali geliştirdik ve bu materyali değerlendirmeye yönelik bir
anket formu hazırladık” dedi. Tayfun
Tanyeri, tez çalışması hakkındaki
sözlerine şöyle devam etti: “Web tabanlı öğretime ilişkin araştırmayı Eskişehir’deki 9 okulun fen bilgisi öğretmenleri üzerinde gerçekleştirdim. İzlediğim anket yöntemi ile de geliştirilen materyalin

öğretimsel ve biçimsel yeterliliğini fen bilgisi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda ortaya koymuş oldum” dedi.
Araştırmanın sonucunda elde
edilen bilgilere göre, hazırlanan
Web destekli öğretim materyalinin Gange’nin Öğretim modeli ilkelerini yansıttığını ifade eden
Tanyeri, çalışmanın sonucunda web destekli
öğretim
için uygun bir
pedagojik yapı oluşturulduğunu belirtti. Tanyeri, araştırmanın sonucunda yaptığı çalışmanın biçimsel
olarak da web tasarım ilkelerine uygun olduğunu sözlerine ekledi.

 Anadolu Üniversitesi Kampus’ü
içerisinde bulunan Özel Çağdaş İlköğretim Okulu Rehberlik Servisinde görev yapan Psikolog Nihal Bıyık, 2004
yılında tamamladığı “Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Duygularının
Kişisel ve Sosyal Özellikleri, Öfke Eğilimleri Açısından İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinde üniversite
öğrencilerinin yalnızlık duygularının
nedenlerini ve kişisel özelliklerine göre farklılaşmalarını inceledi. Nihal Bıyık, “Öğrencilerin yalnızlık yaşadıklarını düşündüğüm için yalnızlık duygularını tanımak, ölçmek nelerle ilişkili olduklarını merak ettiğim için bu
konuyu seçtim. Yalnızlık duygusu yaşayan öğrenciler acaba öfke düzeylerini ne şekilde ifade ediyorlar, ne düzeyde yaşıyorlar onu merak ediyordum” dedi. Üniversite öğrencilerinde
yalnızlık duygusunun bazı değişkenlerle ilişkili olduğunu ifade eden Bıyık, yalnızlık duygusu yaşayan öğrencilerin aileleri ile sağlıklı ilişkileri

olmadığını, arkadaş ilişkilerini kurmada ve başlatmada sorun yaşadıklarını, yalnızlık duygusu olan öğrencilerin karşı cinsle olan ilişkilerine bakıldığında ilişki kurmadıklarını ifade
etti. Yalnızlık duygusu yaşamayan
öğrencilerin ise aileleri ile sağlıklı ilişki kurduklarını, bazılarının sevgilileri
olduğunu ve arkadaşlık ilişkilerini
başlatmada sorun yaşamadıklarını
gördüğünü ifade etti.
Nihal Bıyık, yalnızlık duygusu yaşayan kişilerin kendilerini sağlıklı ifade
edemedikleri ve özgüvenleri olmadığı
için öfke de yaşayabildiklerini ve bunları da içlerinde biriktirdiklerini söyledi. Bıyık, cinsiyete göre, erkek öğrencilerin, kızlardan daha fazla yalnızlık
duygusu yaşadıklarını sözlerine ekledi. Nihal Bıyık son olarak, “Umarım
öğrencilerimiz Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Merkezi’ nden yararlanıp
ya da psikologlara gidip kendilerinin
çözemedikleri problemleri bu şekilde
çözebilirler” diye konuştu.

Küreselleşme rekabeti arttırıyor
Yardımcı Doçent Doktor Çetin Polat

ÖLÇEK EKONOMİLERİ: KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL
REKABET GÜCÜ OLGULARI İLE ETKİLEŞİMİ

 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Yard.
Doç. Dr. Çetin Polat "Ölçek Ekonomileri: Küreselleşme ve Küresel Rekabet Gücü Olguları ile Etkileşimi (Türkiye Otomobil Sektörü'nde Ölçek Ekonomilerinin
Analizi)" başlıklı doktora tezinde
küreselleşmenin, ölçek ekonomilerin ve emek gücünün birbirleriyle etkileşimini ele alarak özellikle büyük firmaların maliyetleri-

ni nasıl düşürdüğünü, maliyetin
düşmesinin nasıl rekabet üstünlüğü sağladığını araştırdı. 2003
yılında tamamlanan tezin danışmanlığı Prof. Dr. Necat Berberoğlu tarafından yapıldı.
Günümüz dünya ekonomisinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle özellikle büyük
ve uluslararası firmaların dünyada sınır tanımaksızın ülkeler arasında yatırım yapmaları, yeni gi-

Sahibi: Rektör Prof. Dr. Fevzi SÜRMELİ
fsurmeli@anadolu.edu.tr
Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Ö. Zühtü ALTAN
zaltan@anadolu.edu.tr
Medya Merkezi Koordinatörü: Prof. Dr. A. Murat VURAL
muratvural@anadolu.edu.tr

rişimlerde bulunmaları ve faaliyetlerini o ülkelerde sürdürmelerinin daha kolay hale geldiğini
belirten Polat, yerli firmaların da
bu uluslararası firmalarla rekabet edebilmesi için birtakım olanakları elde etmesi gerektiğini
söyledi. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesinin firmaların
bilgiyi elde etmelerini ve yorumlamalarını kolaylaştırdığını dile
getiren Yard. Doç. Dr. Çetin Polat, bu durumun rekabetin artmasına neden olduğunu kaydetti. Polat, ölçeği büyütmek için talebin olması ve yeterli piyasanın

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Doç. Dr. Erkan YÜKSEL
eyuksel@anadolu.edu.tr
Yayın Koordinatörü: Uzman Ufuk TOZELİK
utozelik@anadolu.edu.tr
Editörler: Araş. Gör. Çağdaş CEYHAN, Araş. Gör. Pelin ÖGÜT,
Araş. Gör. Onur BEKİROĞLU, Seza ZERMAN.

olması gerektiğini, araştırma
yaptığı otomotiv firmasının da
ölçeğini büyüterek maliyet avantajlarından faydalandığını ve rekabet üstünlüğü elde ettiğini ifade etti. Büyük firmaların hizmet
satın alırken ve girdi elde ederken pazarlık üstünlüğü elde ettiğini dile getiren Polat, kitlesel bir
alım sonucu maliyetlerin düşürülmesi için pazarlık yapılabileceğini, dolayısıyla ucuz maliyetle söz konusu malın, hammaddenin ya da ara malın
satın alınabileceğini de
sözlerine ekledi.

Görsel Yönetmenler: Yard. Doç. Dr. Sibel ONURSOY,
Öğr. Gör. Cemalettin YILDIZ
ANADOLU HABER
Telefon: (222) 335 05 80 - 1790 Fax: (222) 330 74 40
e-mail: haber@anadolu.edu.tr
Haber Merkezi: (222) 335 05 80 - 24 96 - 24 97
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Yeni bölüm ve yeni program
HABER

GÜLAY ACAR

EURODL’e
yayın kurulu
üyesi seçildi
ÜMRAN KELEŞ

Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kesim
açık, uzaktan ve e-öğrenme yöntemiyle eğitim veren üniversiteleri bir
araya getiren bir kuruluş olan
EDEN (European Distance and E-learning Network)’in desteklediği EURODL (European Journal of Open,
Distance and E-Learning) online
dergisinin yayın kuruluna seçildi.
Üniversitemiz, EURODL’e bir akademisyenle katılarak uzaktan öğretimdeki başarısını bir kez daha kanıtladı. Yeni bir vizyon için yönetiminde değişikliğe giden EDEN’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Alan Tait’in özel davetiyle 23 akademisyenden oluşan EURODL Yayın Kurulu Üyeliği görevine başlayan Prof.
Dr. Kesim’in, ayrıca EDEN’e de kişisel üyeliği bulunuyor. Üniversitemiz adına EURODL gibi bir yayın
organına üye olmanın memnun
edici olduğunu belirten Kesim, EURODL tarafından incelenmek üzere
ilk yayının kendisine gönderildiğini
ve resmen yayın kurulu üyeliği görevine başladığını söyledi. Prof. Dr.
Kesim, “Bu durum, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin
akademik olarak da ciddi çalışmalar yaptığını gösterir” dedi.
EURODL birçok ülkeden açık
ve uzaktan eğitim veren üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin akademik çalışmalarına
yer veriyor.

Kütüphane
tanıtım
turları

 Kütüphane ve Dokümantasyon
Merkezi yeni öğrenciler için tanıtım programı düzenliyor. 24 Eylül’de başlayan ve 11 Ekim’e kadar
sürecek programda öğrencilere,
kütüphanenin sunduğu olanaklar
ile merkezden nasıl yararlanabilecekleri konularında bilgi verilecek.
Turlar sabahları 09.00–11.00, öğleden sonra ise 14.00–16.00 saatleri
arasında gerçekleştiriliyor. Programa katılmak isteyen öğrenciler,
Kütüphane ve Dokümantasyon
Merkezi danışma bölümünden,
1733 dahili telefon numarasından
veya hatil@anadolu.edu.tr ile muharremyilmaz@anadolu.edu.tr
elektronik posta adreslerinden bilgi alabilecekler.

 Anadolu Üniversitesi’nde Felsefe BölümüileEmlakveEmlakYönetimiProgramı açıldı.
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji, Sosyoloji, Sanat Tarihi
ve Tarih Bölümleri’ne Felsefe Bölümü’nü de ekledi.
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir Meslek Yüksekokulu da açtığı
Emlak ve Emlak Yönetimi Programı ile
ilgili sektörlerde istihdam edilmek üzere
yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen
Yard. Doç Dr.
ve yükDemet Taşdelen

sek düzeyde bilgi, beceri ve yönetim
yeteneğine sahip, girişimci kişilik özellikleri taşıyan meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlıyor.

“Felsefe, felsefe için yapılır”

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Yard. Doç
Dr. Demet Taşdelen, Anadolu Üniversitesi programında uzun süredir Felsefe
Bölümü kurulması isteğinin var olduğunu ve bu isteğin özellikle Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli’nin girişimiyle hareketlendiğini söyledi.
“Felsefe, felsefe için yapılır” diyen ve
felsefe mezunlarının felsefe grubu öğretmenliği, yayınevlerinde editörlük,
reklamcılık, insan kaynakları gibi alanlarda yer aldıklarını belirten Yard. Doç.
Dr. Taşdelen, “İdeal olanın ise gerçekten
akademiye atılmak” şeklinde konuştu.
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Kontenjanın 20 kişi olduğu Felsefe
Bölümü’nde 1 yıl süreyle isteğe bağlı
hazırlık sınıfı bulunuyor.

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksek Okulu’nda da Emlak ve EmlakYönetimiProgramıaçıldı.Geçtiğimiz
aylardayasalaşan,kamuoyunda“Mortgage Yasası” olarak bilinen konut edindirme yasasının, bundan böyle emlak
alım-satım işleriyle uğraşacaklar için yeni düzenlemeler getirdiğini, bundan
sonra bu işi yapacak olanların meslek
yüksek okullarının “Emlak ve Emlak Yönetimi” programlarından mezun olmalarıgerektiğiniifadeedenEskişehirMeslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Kudret Özdaş, bu amaçla bünyelerinde
“Emlak ve Emlak Yönetimi” programının açıldığını söyledi.

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı,
2007-2008 öğretim yılından itibaren ön
kayıtla 30 öğrenci alarak bu alanda eleman yetiştirmek üzere eğitim öğretim
faaliyetlerine başlayacak. Bu programa
alınacaköğrencilerbilgisayardanemlak
finansmanına, emlak pazarlamasından, emlak değerlendirme ilkelerine,
gayrimenkul mevzuatından halkla ilişkilere kadar geniş bir yelpazede yetiştirilerek ve 30 iş günü sektörde fiilen staj yaparak mesleğe hazır
hale getirilecek.

Prof. Dr. Kudret Özdaş

‘Yılın Altın
Çocuğu’
Anadolu’dan
ÜMRAN KELEŞ

Tadilatlar devam ediyor

SEHER ORAK

 Anadolu Üniversitesi bünyesinde
her yıl gerçekleştirilen bakım onarım
çalışmaları bu yılda tüm hızıyla devam ediyor.
Anadolu Üniversitesi’nin Yunus
emre ve İki Eylül kampuslarında devam eden bakım onarım çalışmaları
ile üniversitede yer alan birimlerinin
çoğu yenileniyor. Bakım onarım çalışmaları hakkında bilgi veren Anadolu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanı Bülent Ustaoğlu, Yunus Emre Kampusü’nde yer alan Kapalı Spor Salonu ve Merkez Misafirhane’nin ıslak mekanlarının yenilendiğini söyledi. Ustaoğlu, “Kapalı Spor
Salonu’nun alt katında yer alan salonların da zemin kaplamaları yenileniyor ve önümüzdeki yılda Kapalı

Spor Salonu’nun genişletilmesi projesi var. DİLKOM’da da (Dil ve Konuşma
Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) kendi istekleri üzerine bir takım çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.
Ustaoğlu, diğer bakım onarım çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Eğitim Fakültesi’ndeki bütün öğretim
üyelerinin odalarının halı olan tabanları pvc olarak değiştirildi. Çünkü halının temizlenmesi zor olduğu için
sağlıklı bir ortam yaratmıyor. Bu nedenle bundan sonraki prensibimiz
bütün fakülte, yüksekokul ve enstitülerde yer alan halıların pvc ile değiştirilmesi olacak. Bunların dışında TV
Yapım Merkezi’nin zemin katı yenilendi. Islak mekânları, asma tavanları
ve zemin kaplamaları daha işlevsel

bir hale getirilmeye çalışıldı. Eski bir
bina olduğu için artık ihtiyaçları karşılamıyordu. Zemin kat bugünlerde
bitmek üzere. İki Eylül Kampusü’nün
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Kimya ve Çevre Mühendisliği Laboratuvarları yenilenerek yeni teknoloji
donanımlarıyla donatıldı. Yakın zamanda bitme aşamasına getirilecek.
Yine Mühendislik Fakülte’sinin bütün
bölümlerinde halı ile kaplı olan yerler
pvc ile değiştirildi.”
Bunların dışında Yunusemre Kampusü’nde yer alan Kapalı Yüzme Havuzu’nun da yıllık bakımı devam ediyor. Yaz döneminde havuzu ısıtmak
için kullanılan kazanlar bakıma alındı. Bakım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte havuzun 8 Ekim’de
açılması planlanıyor.

nuşmasını, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atila Barkana
yaptı. Uluslararası öğrenci değişim
programı Erasmus kapsamında, en
çoköğrencideğişimolanağısunanüniversitenin Anadolu Üniversitesi olduğunuifadeedenProf.Dr.AtilaBarkana
bu duruma katkıda bulunan tüm koordinatörlere teşekkür etti. Toplantıda
öğrenciveöğretimelemanlarıdeğişimi
sırasındaki uygulamalar, bu uygulamalarsırasındakarşılaşılansorunlarile
çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıya
başkanlık eden Uluslararası İlişkiler Bi-

rimi Koordinatörü Öğretim Görevlisi
Zekiye Doğan, her geçen yıl öğrenci ve
öğretim elemanı değişim sayısının artış gösterdiğini belirterek 2004-2005
öğretim yılında üniversitemize 8 öğrencinin geldiğini, ancak aradan yalnızca 3 yıl geçmesine rağmen bu sayıyı 90’a çıkarttıklarını söyledi. Erasmus
programı sayesinde geçtiğimiz yıl 328
öğrenciyiyurtdışındaçeşitliüniversitelere gönderdiklerini dile getiren Doğan, daha fazla öğrencinin bu programdan yararlanmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Erasmus koordinatörleri toplandı
AHMET SNAV

 Erasmus Koordinatörler Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atila Barkana,
Türkiye’de Erasmus programını en
başarılı uygulayan üniversitenin, Anadolu Üniversitesi olduğunu söyledi.
Anadolu Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen
güzdönemiErasmusKoordinatörToplantısı, 18 Eylül Salı günü Kongre Merkezi Salon Anadolu’da yapıldı. Bölüm
koordinatörlerivekoordinatöryardımcılarının katıldığı toplantının açılış ko-
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 Marketing Türkiye Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en
başarılı pazarlama fikirlerini ödüllendiren “Think Marketing” yarışmasında üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
2006-2007 öğretim yılı mezunu
Ogün Kayımoğlu “Yılın Altın Çocuğu”
seçildi. Ödül, pazarlama alanındaki
tez, tebliğ, staj gibi akademik çalışmalarda başarı gösteren öğrencilere
veriliyor. 2006-2007 öğretim yılında
“Marketing Anadolu Kulübü” kulüp
başkanlığı görevinde de bulunan
Ogün Kayımoğlu, Anadolu Üniversitesi mezunu olmanın avantajlarını
çoğu alanda gördüğünü söyledi.
Anadolu Üniversitesi’nin iyi bilinen
ve çok fazla olumlu referansa sahip
bir okul olduğunu belirten Kayımoğlu, “Bir gerçek var ki; Anadolu Üniversitesi’nde İşletme okumak bana
bilgi ve onunda ötesinde okulumuz
itibariyle çok fazla sosyalite sağladı.
İİBF etkileşimin yüksek olduğu bir fakülte. Aslında genel olarak şunu anladım, bir üniversite ve bölüm size
hayatınız boyunca kullanacağınız
çok önemli bir şey verir, bu eğitim ve
öğretimden önce gelir bence, o da
bakış açısı. Hayattaki olaylara, gelişmelere, fırsatlara bakış açısı.
Benim en büyük
kazancım bu oldu
okulumdan.”dedi.

Ogün Kayımoğlu

Öğretim yılına görkemli açılış
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Törenler Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak başladı. Törene, Anadolu Üniversitesi’nin temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin kurucusu Prof. Dr. Orhan Oğuz da katıldı.

HLAL KAHYA

 Anadolu Üniversitesi 2007-2008

Ders Yılı açılış töreni 25 Eylül Salı günü yapıldı. Prof. Dr. Orhan Oğuz Tesisleri önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayan tören,
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (AKM) düzenlenen bir dizi
etkinlikle devam etti.
Törende, saygı duruşu ve Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Çok Sesli Gençlik Korosu
eşliğinde okunan İstiklal Marşı’nın
ardından, Devlet Konservatuvarı
tarafından klasik müzik dinletisi
gerçekleştirildi. Tören, Anadolu
Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesinden sonra konuşmalarla devam etti.

Konukların ilgisi büyüktü

Törene, Rektör ve Rektör Yardımcıları, Vali adına Ekrem Ballı, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz
Büyükerşen ve eşi, AKP Eskişehir Milletvekili Murat Mercan, AKP Eskişehir
Milletvekili Emin Nedim Öztürk, CHP
Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat
Sönmez, MHP Eskişehir Milletvekili
Beytullah Asil, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaburun, Adli Yargı

Adalet Komisyonu Başkanı Fahrettin
Gültekin, Bölge İdare Mahkemesi
Başkanı Kenan Dağaşan, Osmangazi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl
Tekin, Odunpazarı Belediye Başkanı
Burhan Sakallı, Prof. Dr. Orhan Oğuz,
Prof. Dr. Özgül Cemalcılar, ESİAD Başkanı Onur Sürmeli ve eşi, Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Azmi
Kerman, Eczacılar Odası Başkanı Mukaddes Harmancı katıldı.
Törenin ilk konuşmasını, öğrenciler adına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Hayal Yıldız yaptı.
Mezunlar adına da Sivil Havacılık Yüksekokulu mezunu ve Türk
Hava Yolları öğretmen kaptan pilotlarından Savaş Şen konuştu.
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Esra Ceyhan ise öğretim
elemanları adına bir konuşma
yaptı.

Bilim yoluyla yürüyoruz

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ise
törende yaptığı konuşmada başarılara imza atan, sürekli gelişme
gösteren, büyüyen, farklı program-

larla eğitim olanağı sağlayan bir
üniversite olma yünündeki çalışmaların başarıyla devam ettiğini
söyledi.
Anadolu Üniversitesi’nin, kuruluşunun 50. yılını kutlamaya hazırlandığını ve çok önemli bir misyona sahip olduğunu belirten Prof.
Dr. Sürmeli, “Üniversitemiz; iki
kampus ve kent içindeki Porsuk
Meslek Yüksekokulu ile Eskişehir’de, ülkemizin her ilinde,
KKTC’de, Avrupa’da; çeşitli üniversitelerle yaptığı iş birliği bağlamında ise hemen hemen dünyanın
her yerindedir. Üniversitemizin bu
önemli konumu ve sorumlulukları
ile ülkenin genel sorunlarına duyarlı olan, düşüncelerini açıklayan
ve ilgili çevrelerle paylaşan, nitelikli çalışmaları hedef alan, sorunların üzerine bilim yoluyla yürüyen
ve bilimsel konulara öncelik veren
bir üniversite duyarlılığı içinde yol
almaktadır.” dedi.

Uzaktan öğretim

Prof. Dr. Fevzi Sürmeli şöyle devam etti. “Uzaktan öğretim teknolojilerinin kullanılması ve gerçekleştirilmesi konusunda dünyaya

Şef Gülsevin Doğanay yönetimindeki,
Anadolu Üniversitesi Çok Sesli Gençlik
Korosu, törende İstiklal Marşı’mız ile
Anadolu Üniversitesi Marşı’nı seslendirdi.

örnek olan çalışmalarımızdan biri,
Avrupa’da yaşayan ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin ana dillerini öğrenmeleri ve doğru kullanmalarını
sağlamak, ayrıca Türkçe öğrenmek
isteyen yabancıların da ihtiyacını
karşılamak amacıyla hazırlanan
“Türkçe Sertifika Programı”dır.
Türkçe Sertifika Programı bu ders
yılında Kasım ayında; Almanya,
Belçika ve Hollanda’da başlatılacaktır. 2008 Şubat ayından itibaren Avustralya’dan Çin’e Rusya’ya
kısacası bütün dünyaya Türk Büyükelçiliklerin bulunduğu her ülkeye yaygınlaştırılacaktır.”

Yurtdışı değişim programları

Konuşmasında Erasmus programına da değinen Prof. Dr. Sürmeli
Üniversitemizin, 2006-2007 ders
yılında Türkiye’den Avrupa Üniversitelerine öğrenci gönderen
üniversiteler arasında birinci sırayı aldığını vurgulayarak şunlara
dikkat çekti: “Üniversitemiz, bu yıldan itibaren yurdumuzun diğer
yüksek öğretim kurumlarıyla öğrenci ve öğretim elemanı değişimi
için 35 üniversiteyle protokol imzalamış ve değişimlere başlamıştır.
Yurdumuzdaki üniversitelerle çeşitli alanlarda işbirliği içinde olan
Üniversitemiz, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla da ortak
çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda Köln Üniversitesi işbirliği
ile Tezsiz İşletme Yüksek Lisans
programı, Suny-Empire State College (ABD) ile birlikte internet üzerinden İngilizce e-mba (işletme
yüksek lisansı) programı, Cortland
ile İngilizce Öğretmenliği ve İktisat
lisans programları başarıyla sür-

mektedir.”

Mega üniversite

Anadolu Üniversitesi’nin bir mega üniversite olduğunu, bunu Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin
yüzde 45’ini toplayarak gösterdiğini belirten ve örgün bölümlerdeki
öğrenci sayısının 25 bin, uzaktan
öğretimdeki öğrenci sayısının ise
1.200.000 olduğunu söyleyen Sürmeli, “Bu rakamlar Dünya Bankası
ve Uluslararası Para Fonu tarafından Üniversitemiz için verilen “mega üniversite” sıfatının ne denli
haklı olduğunun açık göstergesidir.” dedi.
Anadolu Üniversitesi’nde geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen bilimsel,
kültürel ve sosyal etkinliklerin sayısının 1000’i aştığına dikkat çeken
Prof. Dr. Sürmeli, etkinlikleri izleyenlerin sayısında yüzde 15,6’lık
bir artışı olduğunu ve bu artışın geçen ders yılında uygulamaya geçirilen “Kültürel Etkinlikler Dersi”nin
sonucu olduğunu sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Sürmeli’nin konuşmasının ardından Anadolu Üniversitesi
Bilim ve Teknoloji Teşvik ödülleri
sahiplerini buldu.
Törende önceki yıllarda yapılan
açılışlardan farklı olarak bu yıl yüksek lisans ve doktora öğrencileri
için diploma töreni de gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi’ne bağlı enstitülerden mezun olan öğrenciler, diplomalarını enstitü
müdürleri ve Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’den aldı.
Yeni öğretim yılının ilk dersi ise
Açıköğretim Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Murat Barkan tarafından verildi.
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Teşvik
ödülleri
sahiplerini
buldu

anadolu üniversitesi’ni seçmek doğru bir karar
SEVL KÖSE

 2007-2008 öğretim yılı açılış töreni-

SEVL KÖSE

 Öğretim yılı açılış töreninde,

Anadolu Üniversitesi 2007 Bilim
ve Teknoloji Teşvik Ödüllleri de sahiplerine verildi. Öğretim elemanlarımız, ödüllerini Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli’den aldı.
Teşvik ödüllerini bu yıl Fen Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr.
Sibel Emir Diltemiz, Fen Fakültesi
öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Cem
Yüce ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr.
Ömer Arıöz aldı.

2 proje yönetiyor

Bilim ve Teknoloji Teşvik Ödülü’ne layık görülen Yard. Doç. Dr.
Sibel Emir Diltemiz’in uluslararası
hakemli dergilerde yayınlanmış 8
makalesi bulunuyor. SCI kapsamında 8 makalesine 70’in üzerinde atıfı bulunan Sibel Emir Ertemiz, TÜBİTAK kapsamında romatizmal hastalıkların tanısında kullanılmak üzere “Hiyaluronik asit”
tayin sistemlerinin geliştirilmesi ve
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında kanser teşhisine yönelik
“Tümör Nekrosis Faktör (TNF)” sensör geliştirilmesi konularında 2
proje yönetiyor.
Şu ana kadar 7 projenin tamamlanmasına öncülük eden Diltemiz,
biyoteknoloji alanında protein ayrıma sistemleri geliştirilmesi, biyosensör teknolojileri ve moleküler
baskılamaya dayanan sentetik reseptör teknolojileri konusunda uzman olup, Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

12 makale

Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Cem Yüce
de mutlak sıfır civarı sıcaklıklarda
maddenin davranışı, elektromanyetik vakumdan foton üretilmesi,
yüksek enerjili lazer ışığı ile atomun etkileşimi konularında teorik
çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca
Yüce’nin uluslararası düzeyde saygın hakemli dergilerde yayınlanmış 12 adet makalesi bulunuyor.

32 bildiri

Törende ödül alan Mühendislik
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Dr. Ömer Arıöz’ün ise
uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 9 makalesi ve uluslararası toplantılarda sunduğu 32 bildirisi bulunuyor.
4 ulusal konferansta bilim kurulu
üyesi ve bir ulusal konferansta düzenleme kurulu başkanı olarak görev yapan Arıöz’ün, yürütücü ve
araştırmacı olmak üzere 2 TÜBİTAK
destekli projesi bulunuyor. Ayrıca
Ömer Arıöz’ün Anadolu Üniversitesi
tarafından desteklenen 3 Bilimsel
Araştırma Projesi de bulunuyor.

Editör: Mevlüt DEMİRCİOĞLU
Tasarım: Bahadır AYHAN

Hayal Yıldız

nin ilk konuşmasını, öğrenciler adına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi
Hayal Yıldız yaptı. Anadolu Üniversitesi’nin öğrencilerine geniş olanaklar
sunduğunu kaydeden Yıldız, yeni gelen öğrencilerin ilerleyen günlerde bu
üniversiteyi seçmekle ne kadar doğru
bir karar verdiklerini anlayacaklarını

söyledi. Üniversite öğrencileri olarak
beklentilerini de dile getiren Yıldız,
“Üniversiteli gençler olarak, ülkemizden ve üniversitemizden beklentimiz,
hoşgörü ve barış ortamında, Atatürkçü düşüncenin temel alındığı aydınlık
bir Türkiye’de yaşamaktır. Bugün üniversite gençliğinin çok büyük bir kesimi, ülkenin ağırlaşmış tüm ekonomik
sorunlarını aynen omuzlarında hissetmekte ve bu koşullar içinde eğitimleri-
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ni sürdürmeye çalışmaktadırlar. Gelişmiş teknolojiye, bilgisayar ve internet
ulaşımına, kültürel, sanatsal ve sportif
ortamlara sahip olmak için var olanlarla yetinmiyor, daha çoğunu istiyoruz. Eğitimde ayrımcılık değil, nitelikli
birlik istiyoruz. Her şeye rağmen, biz
gençler, yarınlara ilişkin umutlarımızı
yitirmiyor ve gelişmiş ülkelerdeki yaşam koşullarına ulaşabileceğimize
inanıyoruz” dedi.

bizler önemli olan değerleri bu yuvada edindik
ÜMRAN KELEŞ

 Mezunlar adına konuşma yapan

Sivil Havacılık Yüksekokulu mezunu
ve Türk Hava Yolları öğretmen kaptan pilotlarından Savaş Şen de, Anadolu Üniversitesi’nin sadece havacılık sektöründe değil, diğer alanlarda
da ilklere imza atarak ileri görüşlülü-

ğünü gösterdiğini söyledi. Şen şöyle
konuştu: “Anadolu Üniversiteli olmak bizlere sadece bir meslek kazandırmamıştır. Bunun kadar
önemli olan değerleri de bizler bu yuvada edindik veya geliştirdik. İnancı,
belirlenen hedefe ulaşmak için çabayı, dostlukları, ekip çalışmasını ve ai-

diyet duygusunun önemini ve sağladığı desteği de bu yuvada öğrendik.
Bizleri bu günlere hazırlayan değerli
hocalarımızın bugün hala bizlerle
birlikte ,bizlere dost olarak yanımızda olmalarının gururunu yaşadık.
Kendilerine bu konuda da şükranlarımı iletmek isterim.”

Savaş Şen

evrensel üniversite olma hedefine ilerliyoruz

ÖZLEM KARAHAN

 Öğretim elemanları adına konu-

Doç Dr. Esra Ceyhan

şan Eğitim Fakültesi öğretim üyesi
Doç Dr. Esra Ceyhan ise Anadolu
Üniversitesi’nin sadece akademik
olarak değil, duygusal ve sosyal yönlerden de öğrencilerin gelişimini
desteklediğini söyledi.
Öğretim elemanlarının bilimsel

çalışmalarının her geçen gün arttığını ifade eden Ceyhan, “Üniversitemiz, evrensel bir üniversite olma
hedefi doğrultusunda ilerlemektedir. Bu çerçevede, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliğini
artırmakta ve ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bilime katkı getiren, uluslararası düzeyde bilimsel

çalışmaların artmasına büyük
önem vermekte ve desteklemektedir” dedi.
Doç. Dr. Ceyhan, 2007-2008 eğitim ve öğretim yılının için herkes
için sevgi, paylaşım ve uzlaşma temelinde, sağlıklı, başarılı ve verimli
geçmesini dileyerek konuşmasını
sonlandırdı.

dönemin ilk dersi ‘dünyada türkçe’ üzerine
ÜMRAN KELEŞ

 Anadolu Üniversitesi açılış törenin-

de geleneksel hale gelen “İlk dersin”,
2007-2008 öğretim yılındaki konusu
“Küreselleşen Dünyada Türkçe”ydi.
Prof. Dr. Murat Barkan “Türkçe Sertifika Programı” hakkında bilgi verdi.
Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Barkan’ın verdiği “ilk ders”te Açık ve Uzaktan Öğretim konusunda başarısını kanıtlamış
AnadoluÜniversitesi’nin,dünyayaörnek olan çalışmalarından biri olan
“Türkçe Sertifika Programı” katılımcılara tanıtıldı. Yunus Emre’nin “Gelin
Tanış Olalım, İşi Kolay Kılalım, Bu
Dünya Kimseye Kalmaz” sözüyle derse başlayan ve diyalog ile iletişimin

azaldığına dikkat çeken Barkan, bu
durumun işi zorlaştırdığını, çözüm
olarak diyalog zeminini güçlendirmemiz gerektiğini ve iletişimin içini doldurmamız gerektiğini söyledi.

türkçe sertifika programı

Anadolu Üniversitesi’nin üzerine
düşen sorumluluğu yerine getirmek
amacıyla uygulamaya soktuğu “Türkçe Sertifika Programı’nın hazırlık aşamasında12öğretimelemanının7Avrupa ülkesinde, 35 iş günü görev yaptığını dile getiren Prof. Dr. Barkan,
Türkçe ihtiyaç analizini katılımcılara
aktardı.Avrupa’daTürkçe’yeduyulan
ihtiyaç hakkında bilgi veren Barkan,
“2. 3. ve özellikle 4. Kuşak Türk varlığı-

nın, Avrupa’da Türkçe eğitimi veren
kurum ve kuruluşların, Türk kökenli
mahkumların, Türkiye kökenli siyasetçi ile siyaset kurum ve kuruluşlarının uzaktan öğretim sistemiyle giderilebilecek Türkçe öğretim program ve
materyallerine ihtiyacı var.” dedi.

anadil ve 2. dil farkı yok

Programla ilgili bilgilere de değinen
Prof. Dr. Barkan, Programın “Anadil”
ve “2. Dil” farkı gözetmeyeceğini ve
alıştırma amacıyla Avrupa dillerinden giriş yapılması gerekmeyeceğini
ifade etti. Programın başlangıç düzeyinde dinleme, konuşma, okuma,
yazma ve ayrıca günlük iletişim ihtiyacını karşılamaya yönelik “Temel

Prof. Dr.
Murat Barkan

Türkçe” dil becerileri kazandıracağını belirten Prof. Dr. Murat Barkan,
Türkçe e-sertifika Programı için hazırlanan internet sitesinin kullanımını
da katılımcılara tanıttı. “Türkçe Sertifika Programı”, 1 Kasım’da hiç Türkçe
bilmeyen 300 Avrupalı öğrenciye uygulanmaya başlanacak.

Senfoni Orkestrası’ndan konser

 Şef Burak Tüzün yönetimindeki Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın
2007-2008 öğretim yılı açılış konserine pek çok öğretim üyesi ve öğrenci yoğun ilgi gösterdi.

 Letonya’nın başkenti Riga’ya 3
saat uzaklıkta bulunan Zvartava
Şatosu’nda düzenlenen “Uluslararası Porselen Dekor Sempozyumu”na katılan Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Sıdıka
Sibel Sevim ve Yar.Doç.Cemallettin
Sevim, birçok ülkeden bir araya gelen sanatçılarla geçirdikleri 16 günü
değerlendirdiler. Düzenlenen etkinlikte “En İyi Dekorlanmış Porselen
Tabak“ ödülünü alan Prof. Sıdıka
Sibel Sevim, bütün sanatçıların son
derece özgün tarzlara sahip olduklarını söyledi. Sevim, ekonomisi iyi
olmayan 2 milyon nüfuslu Letonya’nın sanata ve sanatçıya çok değer verdiğini ve Riga’da 300 seramik sanatçısı olduğunu belirtti.
Yard. Doç. Cemallettin Sevim ise Letonya’da, Zvartava Şatosu’nda bir
kültür alışverişi yaşadıklarını, oradaki sanatçıların kendilerini Türk
kültürünün temsilcileri olarak tanıdıklarını ve Letonya’nın sanata ve
sanatçıya çok fazla önem veren bir
ülke olduğunu belirtti.

Zlatkovsky
Anadolu’da
KENAN BUTAKIN

HLAL KAHYA

 1 Ekimde yenilenmiş olarak izleyicilerinin karşısına çıkacak
olan TVA; yeni programlar, ilgi çekici konular, çeşitli film ve belgesellerle izleyicilere farklı seçenekler sunuyor. TVA Genel
Yayın Yönetmeni
Doç. Dr. Mediha
Sağlık Terlemez, kurum içi iletişim
araçlarına yönelik
ankette TV A için en
çok ilgi çeken programların, üniversitedeki etkinliklerin ele alındığı, kültür sanat
programları ve haberler olduğuna dikkat çekti. Bu doğrultuda
haber içerikli programlarda artış
yapıldığını belirtti.
Haberler kuşağında yer alan
TVA Haber, 7 Gün Spor, Fragman,
Fuaye gibi programların bu yayın
döneminde de devam edeceğini
belirten Doç. Dr. Mediha Sağlık,

 16 Mart 1998’de kurulan radyonun 10.yılı çeşitli etkinliklerle
kutlanacak.
1 Ekim’de yeni yayın dönemine girecek olan Radyo A’da 10.
yılında birbirinden farklı programlar ve müzik
türleri yer alacak. Türk Sanat
Müziği
programı Kırık Plak yeni prog-

Yard. Doç. Dr.
Özlem ATAMAN

2 Ekim Salı
Yönetmen: Billie AUGST
Yapım Yılı: 2007
Güney Afrika’da gardiyanlık
yapan James Gregory’nin
hayatı Nelson Mandela’nın
gardiyanlığını yapmaya
başlamasıyla değişir. Film,
2-6 Ekim tariheri arasında
Sinema Anadolu’da.
Salı, Çarşamba,
Perşembe: 20:00
Cuma: 12:45-20:00
Cumartesi: 14:15

TÜRK KAHVESİ

ÖZGÜRLÜĞÜN RENGİ

SİNEMA
ANADOLU’DA
BU HAFTA

man’ın kitabından alan ve sinema sanatı, sinemanın toplumsal
yapıyla ve diğer sinemalarla ilişkisi, dünya sineması konularını
ele alacak sinema programı dizisi
“Büyülü Fener”, yıllarını tiyatroya veren sanatçıların konuk olarak katıldığı “Tiyatro Söyleşileri”
yeni dönemin yeni programları.
TVA, geçen dönemden devam
eden Ayraç, Sağlık Saati, Radar,
Ekonomi Gündemi ve Yaşayan
Hukuk programlarını da izleyicileriyle buluşturmaya devam edecek.

ramlardan. Ayrıca, Türkçe pop
müziğinin yer aldığı Türk Kahvesi, tarihte ön plana çıkmış isimlerin konu olacağı Aykırı Profil, kitap dünyasındaki gelişmeleri aktaracak olan Parantez, müzik
dünyasındaki gelişmeleri içeren
Haberin Olsun, sinema dünyasından haberlerin verileceği Sekans
ve her hafta farklı bir konuğuyla
dinleyicilerle buluşacak olan Misafir Odası adlı programlar da bu
dönemde devam edecek.
Radyo A Genel Yayın Yönetmeni Özlem Ataman, bu dönem
hem müzik ve hem de programlar anlamında öğrenciyi mutlu
edecek, alternatif program ve
müzik çeşitlerine yer verilen bir
yayın akışı oluşturduklarını belirtti. Ataman, yeni dönemde pa-

zartesiden cumaya her gün
Türkçe Pop Müzik dinleyicisine
ulaşmaya çalışacaklarını ifade
etti. Ataman ayrıca, yayın akışları içerisinde Türk Sanat Müziği’ne de yer vereceklerini belirtti. Yaz döneminde ara verdikleri
“Rektörümüz Sorularınızı Yanıtlıyor” programının 1 Ekim’den
sonra ayda 1 kez yapılacağını
belirten Ataman, programla öğrencilerin, akademisyenlerin ve
üniversite çalışanlarının sorularıyla rektörümüze ulaşabileceklerini ifade etti. Geçtiğimiz dönem içerisinde Radyo A’ya başvuran ve seçilen öğrencilerin
radyoda aldıkları eğitimin sonucunda bu dönem kendi programlarını gerçekleştireceklerini
kaydetti.

Doç. Dr. Mediha Sağlık

yeni dönemde doludizgin

KENAN BUTAKIN

 Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi 26 Eylül - 22 Ekim
tarihleri arasında Rus Karikatürist Mikhail M. Zlatkovsky’nin
eserlerinden oluşan bir sergi düzenliyor. Belçika’da 50 birincilik
ve büyük ödül olmak üzere, Bulgaristan, Kanada, Almanya, İtalya, İran, Japonya, Güney Kore,
Polonya, Portekiz, İspanya, Türkiye, Yugoslavya ve ABD’de sayısız uluslararası ödül alan Mikhail M. Zlatkovsky’nin eserleri Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

kuşağa Kampus Haber, Ayda Bir,
Haber Ekspres gibi yeni haber
programların eklendiğini kaydetti. Tüm bu programlar, Doç Dr.
Nezih Orhon, Öğretim Görevlisi
Erdem Gösterişli, Devrim
Taban, Hande Demiroğlu ve Elif Pınar Kılıçatan’dan oluşan TVA Haber Grubu tarafından
hazırlanacak.
Mediha Sağlık, yeni
dönemde haftada bir gün
Türk filmi yayınlanacağını, yabancı filmlere, ASO konserlerine
ve yabancı müzik yayınlarına yer
verileceğini kaydetti.
Yeni yayın döneminde TVA yeni programlarla geliyor. “Çizgi Dışı” sanat programı olarak izleyicileriyle buluşacak. Sosyal politikanın ele alınacağı “Gündemin Kıyısı” , tüketici haklarını konu edecek “Tüketim Bilinci”, adını ünlü
İsveç’li yönetmen Ingmar Berg-

RADYO A’DA BU HAFTA

TVA’DA BU HAFTA

Tel: 335 03 33 - 2699
www.radyoa.anadolu.edu.tr

Tel: 335 12 88 - 2499
http://e-gazete.anadolu.edu.tr/tva

Hafta içi her gün
Türkçe hit müziğin en
iyileri Nur DEMİR’in sunumuyla 12:30-14:00
saatleri arasında.

1Ekim Pazartesi
2 Ekim Salı
Türk Sanat Müziği’nin
en güzel örneklerinin
yer aldığı Kırık Plak, Çisil ALTAY’ın sunumuyla
pazartesi ve salı günleri 23:00’da.

Üniversitemizin güncel haber portalı:
http://e-gazete.anadolu.edu.tr

3 Ekim Çarşamba
Yönetmenliğini Özden
CANDEMİR’in, sunuculuğunu Yard. Doç. Dr. Yener
ŞİŞMAN’ın yaptığı programda sosyal politika ele
alınıyor. Program saat
16:00’da.

4 Ekim Perşembe
Kültür Bakanlığı’nca hazırlanan yapımların yer aldığı belgesel kuşağı 16:05’te TVA
ekranlarında.

BELGESEL KUŞAĞI

KENAN BUTAKIN

TVA yeni döneme hazır
KÜ LTÜ R-SANAT

GÜNDEMİN KIYISI

Sanatın
içinde 16 gün
Editör: Seza ZERMAN
Tasarım: Bahadır AYHAN
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AnadoluHaber

Okuma
Köşesi
Ahmet CEMAL
SIRADIŞI BİR FOTOĞRAF KİTABI…
John Berger, ülkemizde edebiyatla
vesanatlauğraşanlarınonyıllardırçok
iyi tanıdıkları bir ad. Yazarın “Görme
Biçimleri” adını taşıyan ve dilimizde
defalarca basılmış olan kitabı, artık
görsel sanatlar alanında klasikleşmiş
birbaşyapıt.Amabukitabınyanısıra,
Berger’in dilimizde çıkmış olan “Picasso’nun Başarısı ve Başarısızlığı”(1989), “Bir Zamanlar Avrupa’da”(1990), “Domuz Toprak”(1998),
“Leylak ve Bayrak”(1996), “Düğüne”(1996), “Görünüre Dair Küçük Bir
Teoriye Doğru Adımlar”(1999) ve “SanatveDevrim”(2007)gibieserlerinide
unutmamak gerekir.
Daha önce Berger’in “Sanat ve
Devrim”ini basan Agora Kitaplığı, bu
yakınlarda yazarın ünlü fotoğrafçı Jean Mohr ile birlikte hazırladığı “Anlatmanın Başka Bir Biçimi” başlıklı
kitabını, Osman Akınhay’ın çevirisiyle bastı. Gerçekten çok özenli bir baskıyla okurlara sunulan eser, yedi yıllık bir çalışma süresinin sonunda ortaya çıkmış. Kitabın temel amacı, fotoğrafa şu ya da bu yönden ilgi duyan herkese fotoğraf yoluyla anlatımın ‘derinliklerini’ açmak diye tanımlanabilir. Bu bağlamda kitap,
“Fotoğraf yoluyla bir anlatı nasıl kurulabilir?” ya da “Fotoğraf yoluyla
oluşturulan anlatının gerçek içeriği
nedir?” gibi sorulara yanıt arıyor.
“Anlatmanın Başka Bir Biçimi”, kitaptaki zengin fotoğraf malzemesinin
de ortaya koyduğu gibi, fotoğrafın derinliklerine hayata dolaysız yaklaşımlar aracılığı ile iniyor. Beş bölümden
oluşankitaptaorganikolarakbirbirini
izleyen bölümler, ‘fotoğrafın belirsizliği’nden teorik yaklaşımlara, düşünceden kitaba konu olan köylülerin yaşam öykülerine kadar uzanan geniş
bir yelpazeyi kapsıyor.
“Fotoğraf öyle bir buluşma noktasıdır ki, orada fotoğrafçının, fotoğraflanan şey ya da kişinin, fotoğrafa bakanın ve fotoğrafı kullananların çıkarları genellikle birbirininkiyle çelişir. Ve bu çelişkiler, fotoğrafik görüntünün doğal belirsizliğini ya gizlemeye ya da artırmaya yarar…” Bu sözler, kitabın ilk bölümünde yer alıyor.
Kitabı hazırlayanların temel amaçları ve “Anlatmanın Başka Bir Biçimi”
söylemiyle ne kast ettikleri de belki
en somut biçimde burada belirginleşiyor : Fotoğrafa bakanlar ile fotoğrafı kullananların çıkarlarının oluşturduğu çelişkilerin, genel bir görme biçimi sayılabilecek fotoğraf sanatı çerçevesinde değerlendirilmesi.
“Bir fotoğraf, çoğu hatıradan daha
basittir, kapsamı daha sınırlıdır. Yine
de,fotoğrafınicadıyla,hafızaylabaşka
araçlardan daha yakından ilintili yeni
bir ifade aracı kazanmış olduk. Fotoğrafın ilham perisi, Hafıza’nın kızlarından biri değil, Hafıza’nın bizzat kendisidir…” Peki ama bu, nasıl bir hafıza?
Sorunun yanıtı, meraklıları için,
“Anlatmanın Başka Bir Biçimi”nde !

AnadoluHaber
KİTAP TANITIMI
Gürsu Tuna BİÇENAY

Yard. Doç. Dr.
Deniz Kağnıcıoğlu

Endüstride
Sosyal
Sorumluluk

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Deniz
Kağnıcıoğlu’nun Anadolu Üniversitesi yayını olan “Endüstri İlişkileri
Boyutuyla Sosyal Sorumluluk”
isimli kitabında sosyal sorumluluk
ilkesi çalışma hakları açısından ele
alınıyor. Sosyal sorumluluğun kavramsal çerçevede değerlendirildiği
kitapta, sosyal sorumluluğun tarihsel gelişimi ve sosyal sorumluluk
yaklaşımları konularına yer veriliyor. Kitapta, sosyal sorumluluğun
sendikalara etkileri inceleniyor ve
sendikalar için yaratılan fırsatlara
değiniliyor. Çalışma standartları açısından sosyal sorumluluğun araçlarının incelendiği kitapta, yürütme
ilkeleri ve sosyal etiket programlarının nasıl uygulandıkları ve denetlendikleri konusuna ışık tutuluyor. Kitabın son bölümlerinde
ise, OECD ve BM tarafından hazırlanan ve çokuluslu işletmelerin
sosyal sorumluluk açısından temel alması gereken çeşitli düzenlemeler yer alıyor.

Web’e Dayalı
Eğitim

 Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Dr. Adile Aşkım Kurt’un
Anadolu Üniversitesi Yayını olan
“Yükseköğretimde Web’e Dayalı ve
Yüzyüze Ders Alan Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerinin, Bilgisayar
Kaygılarının ve Başarı Durumlarının Karşılaştırılması” isimli kitabında Web’e dayalı eğitim için uygulamaya dönük önerilerde bulunuluyor. Kitapta, yükseköğretimde
Web’e dayalı ve yüzyüze ders alan
öğrencilerin öğrenme stratejileri ile
bilgisayar kaygı durumlarının, başarı ile ilişkisini ortaya koymak
amaçlanıyor. Kitabın sonucuna göre, yüzyüze öğretim yapılan gruptaki öğrencilerin öğrenme kaygıları
ve başarıları, Web’e dayalı öğretim
yapılan gruptaki öğrencilere göre
daha yüksek bulunuyor. Ancak; bu
sonucun, kitabın
araştırma sürecinde ortaya çıkan sınırlılıklar
dahilinde değerlendirilmesi gerektiği
belirtiliyor.
Yard. Doç. Dr.
Adile Aşkım Kurt

Anadolu insanı doğru besleniyor
RÖPORTAJ

 TV A’da yayınlanan ‘Yaşamın İçinden’ programına katılan yiyecek uzmanı Vedat Başaran beslenme alışkanlıklarımızdan Türk Mutfağı’nın
özelliklerine kadar pek çok konuda
bilgi verdi. Başaran, Gülfem Gülses’in
yönettiği programda sunucular Prof.
Dr. Mustafa Çakır ve Prof. Dr. İrfan Arıkan’ın sorularını yanıtladı.

 Vedat başaran kimdir? Hangi özellikleri ile öne çıkmıştır? Hangi süreçten geçerek Vedat Başaran olmuştur?
Babam, hem manav ve şarküteri
işletmecisi hem de eski bir futbolcudur. Ben de onun izinden gitmiş
bir insanım. Profesyonel futbol hayatımla birlikte Balıkesir’de Uludağ
Üniversitesi Turizm ve Otelcilik
Meslek Yüksekokulu’ndan mezun
oldum. Futbol hayatım bittikten
sonra İngiltere’ye gidip kariyerimi
orda ilerletmeye çalıştım. Orada
Kraliyet Akademisi aşçılık okulunda
eğitimime devam ederek bir sene
de asistan aşçı hocalığı yaparak ülkeme döndüm.
Daha sonra Çırağan Sarayı’nda
Yiyecek İçecek Müdürü olarak görev aldım, sonra Genel Müdür Muavini oldum. O süreçte Osmanlıca
öğrenip, Osmanlıca yemek kitaplarını toplayıp bunları tercüme edip,
günümüze adapte ederek uluslararası çeşitli seminer, konferans gibi
etkinliklerle bunları anlatmaya çalıştım. Daha sonra da şimdiki Feriye Lokantası, yani Kabataş Erkek
Lisesi’nin yanında yer alan yerde,
10 senedir Osmanlı-Türk mutfağında yapmış olduğumuz araştırmaları direkt uygulayarak profesyonel
sektör ile buluşturuyoruz.
 Dilimize başka dillerden
girmiş, gastronomi, restoran, gurme gibi kelimeleri biraz açıklar mısınız?
Gastronomi,
genel latincede gastronomos -mide kanunları- kelimesinden çıkmaktadır. Bunun Osmanlıca
karşılığına baktığımızda şikenperver kelimesini alabiliriz, bu kelimeyi
gurmenin tam karşılığı olarak da
değerlendirebiliriz; yani yeme içmeyi seven, midesine ve zevkine
düşkün insan.
Bir de boğazına düşkün, obur anlamında gurman var o da gene Latinceden gelen fakat Fransa da yerleşmiş. Fransızlar terimleri dillerine
yerleştirdiklerinde gastronomi (mide kanunları) hakikaten çok önemli
bir kavram. Açılımına bakarsak yer
içerken midenin sağlıklı şartlarda
çalışmasını sağlayabilecek bir beslenmeyi ifade ediyor . Gurme kelimesi bunu bir estetik düzen içinde
zevkle tüketen insan kitlesi için kullanılıyor, yiyecekleri bilerek, anlayarak tüketen insan kitlesine diyoruz.

 Bunun dışında, günümüz Türkçesindekullanılanlokanta,aşevi,restorankelimeleri ?
Kişinin kendini yenilemesi anlamında çıkan restoratif kelimesi, vücudu yenileyici, besleyici, canlandırıcı anlamında bir kelime. Bir şey yediğiniz zaman
kendinizi restore ediyorsunuz yani yeniliyorsunuz. İşte restoratif kelimesinden restoran kelimesi türüyor. Lokanta gene İtalyancadan gelen bir kelimedir fakat eski tabirle bakarsak aşevi veya aşçı dükkanlarıdır bizim esas terimimiz. Fakat aşçı dükkanları tamamen kalkmıştır . Lokanta çok da yay-

Editör: Seza ZERMAN
Tasarım: Bahadır AYHAN
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Başaran’la ye
nu yıllardır dünyada tartışılan bir şeydir, “Mutfak sanatları digınlaşmıştır. Restoran, bu dönemin ye bir şey söz konusu olabilir mi?” AsTürkiyesinde iyice oturmuş bir kav- lında Batı’da sanat bilimi içinde yer alramdır. Restoran artık dünyada klişe- mıştır. Yalnız dünyada bu kavramlaleşmiş bir kavram haline dönüşmüş- rın içinde sıkıntılar var: Sanat sınırları
tür. Restoran dediğiniz zaman insan- olmayan bir işlem olarak tabir edililar şunu anlıyor: Yüksek kalitede ye- yor. Fakat yiyecek içecekte her ne kamek yenen yer. Lokanta dendiği za- dar siz kendi sınırsızlığın içinde çalışman esnaf lokantası kavramı, aşevi de- sanız da sizin sınırlarınız vardır çünkü
diğimiz zaman da bölgedeki fakirlere ilgilendiğiniz şey tabiatın sunduğu gıyardım eden, yeme içme hizmetlerini dadır. Bu gıdanın kendi içinde bilimsunan bir kurum olarak algılanıyor.
sel uygulamaları söz konusudur. Dolayısıyla tabiatın size sunduğu ürünle
Ahçı ve aşçı kelimelerini ilgili olarak uygulama alanlarınız sınırbiraz açabilir miyiz?
lı kalmıştır. Diğer bir sınırlama: belli
Türk Dil Kuru- zaman içinde bir şeyi üretip sunmak
mu’nun verdiği durumundasınız. Dolayısıyla sınırları
referansa göre olan bir organizasyon, yani bir sanatahçı ve aşçı çı gibi geniş vakitleri, geniş dünyası,
kelimeleri- geniş sınırları olan organizasyon değil
nin ikisi de bu açıdan dünyanın en zor sanatı.
doğru kabul
edilmekte-  Doğru mu besleniyoruz? Beslendir. Ama kö- me alışkanlıklarımız nasıl?
kenine indiğiCan boğazdan gelir ama can bomizde kelime ğazdan gider. Yediğimiz her şey isteateşbaz kelimesin- diği kadar doğal, organik, kontrollü
den gelir; yani ateşle üretilsin mutlaka içinde toksitler oluşmahir kimse . Ateşbaz Veli turur ve vücut bunları ayrıştırarak yaHazretleri, Mevlana’nın önemli aşçıla- şantısını sürdürmeye çalışır. Özellikle
rından biri ve dünyada ilk defa bir aş- geçmiş zamanlarda bugünkü mediçı için türbe yapılmıştır. Mevlevi öğre- kal imkanların olmadığı dönemlerde
tisi içinde, bir insanın en iyi terbiye ol- insanlar öncelikle hastalanmak üzema şeklinin mutfaktan geçebileceğine re, yani önleyici tıp dediğimiz sisteminanılır . Şu anda Konya’da bu kişinin le, beslenmek durumunda idi. Sağlıktürbesi bulunmaktadır ve türbesi Kon- lı beslenebilmek için yaşadığınız bölya yöresinden çıkan kırmızı taşlarla genin ürünleri ile aynı paralellikte yayapılmıştır, bu bir kor ifadesidir. İçin- şamak zorundasınız.
de de tuz bırakılır, o tuzdan alınır, eviMevsim size ne sunuyorsa metabonize bereket getirsin diye de simgesel lik olarak ihtiyacınız odur. Lahana
olarak taşınır. Ateşbazdan aşçıya geli- özellikle kışa girerken geçmiş dönemyorsunuz, aşçıdan ahçıya geliyorsu- de insanın vücudundaki savunma
nuz bunlar aynı şeyleri ifade eder.
mekanizmasını artıran elementler
içerir. Lahana ile beslenmeye başla Farklı ekollerden, farklı okullarda yan insan pırasa ile kereviz ile mevsim
yetişen aşçılar ortaya çıkıyor. Bu du- sebzeleri ile beslenmeye devam ederrumda kimi kendine sanatçı diyor. Bu se, kış şartlarına daha dayanıklı girer.

 “Yemek ilaçtır” diyebiliriz yani...
Doktorun verdiği reçete ile herhangi bir firmanın siz görmeden
ürettiği ilaçları rahatlıkla alabiliyorsunuz. Yemek yemek daha da sağlıklı bir ilaçtır.
Mide bir mekanizmadır vücutta
alarmlar vardır: susuzluk, açlık
,uykusuzluk gibi. Ancak tokluk
alarmı yoktur. Yemekten sonra şişkinlik hissi yarım saat sonra gelir
ancak açlık hissi anında gelir ancak açlık hissi anında gelir. Vücut
eksikliğin sinyalini verir ancak ihtiyacın tamamlandığı sinyalini
vermez. O zaman siz bunu kendiniz oluşturacaksınız .
 Mevsimlik ve doğal yiyecekler konusunda ne düşünüyorsunuz?
Mevsiminde olan bir ürün öncelikle doğal, sağlıklı ortamda üretilmiştir, ikincisi en ekonomik şartlarda üretilmiştir, üretilmesi için ilave
masraflar yapılamıştır, ileri teknoloji gerektiren sera ve hormon müdahalesi yapılmamıştır. Doğal beslenmede örneğin ot kültürü çok
önemli bir kültürdür, çünkü dünya
organik besinlerle uğraşırken Anadolu topraklarında insan kontrolünde olmayan kendi başına yetişen otlarla beslenmek, hem de bedava beslenmek mümkün. Anadolu insanı doğayla iç içe büyüdüğü
için nasıl besleneceğini iyi bilen bir
toplumdur. Yani bizim için damak
tadı bir öğreti değildir. Genetik kodumuzda varolan bir değerdir.
 Sizce Türk mutfağının en belirgin
özelliği nedir?
Dünyada tabiatın sunduğu ürünün şeklini değiştirmeden, gereği
gibi hakkını veren tek mutfaktır
Türk mutfağı. İşçiliği uzun ama damakta yalın sade rafine bir lezzettir.
Dolayısıyla yoğun bir şekilde malzemelerin birlikteliğini ve uyumunu
sağlayan bir pişirme sistemini içerir. İyi pişirme, yavaş pişirmedir.
Türk mutfağı bu niteliğe sahiptir.
Mutfağımız hem lezzet hem de sağlıklı beslenme adına dünyanın en
gelişmiş mutfaklarından biridir.
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Mustafa Öztoprak Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 Her şeyden önce bu eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını
umuyorum. Yeni yıldan beklentim
geçen yıllarda ne idiyse yine o. Başarılı olabilmek. Tabii içi boş bir başarıdan bahsetmiyorum. Nihayetinde
üniversite eğitimini daha önceki eğitim-öğretim aşamalarından ayırmak
gerekiyor. Burada aldığımız eğitim
bizi hem gelecekteki mesleğimize, hem de hayata karşı hazırlıyor. Bu anlamda burada alacağımız eğitimin her şeyiyle tam olması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle tek beklentim buradan
başarıyla mezun olabilmek.

Zehra Şimşek Endüstriyel Sanatlar Y.O.
 Bu eğitim öğretim yılına üniversitedeki son senem olduğundan buruk
başlıyorum. Önümdeki bu bir seneyi
çok iyi değerlendirmem gerektiğini
düşünüyorum. Ne de olsa iş hayatına
başlamadan önceki son senem. Bu
sene aynı zamanda kendime daha rahat vakit ayırabileceğim son sene. Bu
anlamda ben yeni eğitim öğretim yılını dolu dolu geçirmeyi planlıyorum, herkese de aynı şeyi tavsiye
ederim. Üniversite eğitimine yeni başlayan ve buradaki herkesin
sadece yeni yıllarını değil burada geçirdikleri her seneyi iyi değerlendirmelerini gerektiğini düşünüyorum.

Erdem İrtem Açıköğretim Fakültesi
 Yeni eğitim-öğretim yılında herkese başarılar dilemek istiyorum
öncelikle. Hepimiz için zorlu geçecek olan bu yılda kendimizi geliştirmek için çaba sarfetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle seneye başlarken düzenli bir program
uygulamaya çalışmak önemli bence.
Böylece sınav haftalarını daha rahat
geçirebileceğimi umuyorum. Özellikle Açıköğretim Fakültesi
öğrencileri için disiplinli olmanın önemi çok büyük bence. Benim bu sene en öncelikli hedefim bu disiplini oturtarak yeni yılı en verimli şekilde kapatmak.

Hatice Yılmaz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 Bu sene hazırlık sınıfındayım ve
Anadolu Üniversitesi’ni seçerken akademik yeterliliğin yanı sıra üniversitenin öğrencilerine sunduğu sosyal gelişime dönük uygulamaları göz önünde
bulundurdum. Üniversitede gerçekleştirilen kültürel ve sosyal etkinliklerin
bizler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki ilk senemde benim
en büyük beklentim, isabetli bir karar vermiş olduğumu görmek.
Kendi alanımızla ilgili konferansların yanında sinema ve tiyatro gibi
etkinlikleri de takip etmeyi düşünüyorum.

Seçkin Sert EMYO
 Üniversitedeki son senem ancak
okulum uzadı. Bu nedenle yeni eğitim öğretim yılından en öncelikli beklentim başarı. Üniversite yönetiminin
genel olarak öğrencilerin pek çok ihtiyacını karşıladığını düşünüyorum.
Anadolu Üniversitesi bu anlamda oldukça başarılı bir üniversite. Tüm öğretim görevlilerinin de burada okuyan öğrencilere karşı duyarlı ve ilgili olduklarını düşünüyorum.
Üniversitemizin tüm kültürel ve sosyal etkinlikleri içerisinde zayıf
kalan tek uygulamanın bahar şenliği olduğunu düşünüyorum.

ÖĞRENCİ GÖRÜ ŞLERİ

Yeni eğitim
öğretim yılından
beklentileriniz
nelerdir?

Özüm özler Fen Fakültesi

AnadoluHaber

 Uzun ve zorlu geçen yaz okulundan sonra yeni bir yıla başlıyor
olmanın sevinci içerisindeyim. Bu
yeni yılda uygulamaya yönelik çalışmaların artmasını ve sınav sisteminin değişmesini bekliyorum.
Özellikle yaz okulu uygulaması
yerine bütünleme sınavlarının
konmasını tercih ederim. Bu bize
daha fazla dersten geçebilme imkanı sunacaktır. Bu anlamda tüm arkadaşlarımın da benimle bu konuda hemfikir olacağını düşünüyorum. Yeni eğitim öğretim yılında üniversite
yönetiminden temel beklentim bu.

Emre Güler Edebiyat Fakültesi
Şefika Ağar Eczacılık Fakültesi
 Öncelikle herkese başarılar
dilerim. Üniversitemize yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz
demek istiyorum. Bu üniversiteyi
seçen arkadaşlarımızın doğru bir
karar verdiklerini düşünüyorum.
Benim bu yeni yıldan en öncelikli beklentim fakültemize ait bir
kantin. Yine fakültemizde kantinde masa tenisi oynayabilmeyi isterdim. Ayrıca üniversitemizde gerçekleştirilen kültürel etkinliklerin sayıca arttırılmasını diliyorum. Böylece bizim kendi ilgi alanlarımıza göre
seçme fırsatımız olacaktır.

Volkan Öztürk Hukuk Fakültesi
 Okumakta olduğum fakültenin üniversitedeki en zor branşlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle diğer öğrencilere göre daha fazla çalışmam gerektiğinin farkındayım. Yeni eğitim öğretim yılında ortalamamı
yükselterek diğer yılları daha rahat geçirmeyi planlıyorum. Tek
beklentim, fakültemiz öğretim üyelerinin ne kadar zorlu bir
eğitimden geçtiğimizi ara sıra hatırlamaları.

Fatih Pazvantoğlu Devlet Konservatuarı
 Anadolu Üniversitesi’nde ilk yılım değil ancak bu sene benim için
herşey farklı. Yeni bir bölümdeyim. En önemlisi istediğim bir bölümdeyim. Sanırım bu seneki öğretim yılı benim için çok daha farklı ve önemli olacak. Dersler başlar
başlamaz çok yoğun bir çalışma
temposunun içine girdik ama tabi
ki bundan şikayetçi değilim. Umarım bu çabalarımın karşılığını dönem sonunda alırım. Sanırım diğer öğrencilerin de beklentisi benimkilerden pek farklı değildir.

Bilemir ünal BESYO
 Bu sene buradaki ikinci senem olacak. Geçen seneki yoğun ve uzun hazırlık döneminden sonra, bu sene kendime
daha fazla zaman ayırabilmek
istiyorum. Yeni eğitim öğretim
yılı fakültede ilk yılım olması
nedeniyle benim için pek çok
yeniliği de beraberinde getirecek. Umarım hem benim için, hem de tüm arkadaşlarım
için eğlenceli bir sene olur.

 Öncelikle üniversitemize yeni
gelen arkadaşlarımızın ve halihazırda okuyan herkesin güzel bir
yıl geçirmelerini dilerim. Yeni eğitim-öğretim yılından en temel
beklentim, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yönelik uygulamaların arttırılması. Uygulamalı
derslerimizin bu anlamda geliştirilmesi gerekiyor. Araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi iyi olacaktır. Bunun
dışında üniversitemizin bize sağladığı olanaklar konusunda
yönetime teşekkürlerimi bildirmek istiyorum.

Şirin Can Tekin Eğitim Fakültesi
 Son sınıf öğrencisi olduğumdan
bu yeni eğitim öğretim yılından en
temel beklentim yılı başarıyla tamamlamak ve iyi bir okula atanmak. Bu nedenle en öncelikli
amacım KPSS’dan iyi bir puan almak. Son sınıf öğrencisi olarak bahar şenliklerini doya doya yaşayamamak beni üzüyor. Fakültemizin
ikinci vizeleriyle çakışan bahar şenliğine dilediğimiz gibi katılamıyoruz. Her sene yaşadığımız bu sorunun üniversite yönetimi tarafından dikkate alınmasını rica edeceğim.

Hamdi Can Özmutlu Sivil Havacılık Y.O.
 Anadolu Üniversitesi’ndeki ilk
senem olacak ve bu nedenle bu yeni eğitim öğretim yılında biraz zorlanacağımı düşünüyorum. Daha
önce burada okuyan arkadaşlarımdan üniversite hakkında pek çok
şey duymuştum. Şu anda onların
anlatmış olduklarından daha güzel
bir yerde olduğumu düşünüyorum.
Kampus gerçekten de çok güzel. Bu üniversiteden tek beklentim bana kendimi geliştirmek için fırsat sunması ve iyi bir çalışma ortamı sağlaması.

Özge Çavdar TOİYO
 Geçen sene benim için zorlu
ve bunaltıcı bir yıl olmuştu. Çünkü üniversitemizin hazırlık programı oldukça yoğun bir program.
Diğer yandan ingilizceyi öğrenmek benim için oldukça önemliydi. Bu anlamda her ne kadar
zorlu da geçse verimli bir sene
olduğunu söyleyebilirim. Bu seneden en önemli beklentim herşeyin yoluna girmesi ve fakültede daha verimli bir sene
geçirebilmek. Her öğrenci gibi benim de yeni yıldan temel beklentim derslerimi başarıyla geçebilmek.

