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Üniversitemiz yönetimince alınan senato kararları
doğrultusunda bazı bölümlerimize ait
programların uygulamalı dersleri ara sınava kadar
UES üzerinden çevrimiçi yapılmaya devam
edecektir. Belirlenen bu dersler ara sınavlardan
sonra yüz yüze yapılacaktır.

ara sınavlardan
sonra yüz yüze
yapılacak dersler
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#geleceğineemyoileyönver

Sanata dair her şeyi
konuşacağımız yepyeni bir seriye
başlıyoruz. Moderatörlüğünü 
Öğr. Gör. Erhan Babaç'ın
yapacağı etkinlikte konuğumuz
çok değerli ressam Dilek Saydam.

24 Şubat 2021 Çarşamba
akşamı saat 20.00'da
başlayacak olan etkinlik
okulumuzun Instagram hesabı
olan @emirdagmyoresmi
üzerinden canlı olarak
yapılacaktır. Etkinliğe tüm
öğrencilerimiz davetlidir.

Etk�nl�kler
Sanat Söyleş�ler�
Res�m Sanatı
Konuk: D�lek SAYDAM

Aşçılık Programı 2. Sınıf Dünya Mutfakları ve
Ziyafet Mutfağı; Bankacılık ve Sigortacılık
Programı 2. Sınıf Yönlendirilmiş Çalışmalar-II, Sig.
Hiz. Pazarlaması ve Sig. Bilg. Uyg. ve
Simülasyonu; Bilgisayar Programcılığı Programı 2.
Sınıf İnternet Programcılığı-II ve Nesne Tabanlı
Programlama-II; Harita ve Kadastro Programı 2.
Sınıf Arazi Ölç.-IV, Aplikasyon, Harita Yapımı-II ve
Haritacılıkta Hat Projeleri; Laborant ve Veteriner
Sağlık Programı 2. Sınıf Temel Vet. Klinik Bilgisi-II,
T. Mik.Biyo. Kim. Analiz, Salgın Hastalıklar ve
Zoonozlar ve Aşı Bilg. ve Uyg.; Yapı Denetimi
Programı 2. Sınıf Yapı Den. Uyg. ve Sayısal
Çözümleme-II dersleri ara sınavlardan sonra yüz
yüze yapılacaktır.
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aşçılık nö

 
aşçılık �ö

 
bankacılık ve s�gortacılık nö

 
b�lg�sayar programcılığı nö

 
har�ta ve kadastro nö

 
har�ta ve kadastro �ö

 
laborant ve veter�ner sağlık nö

 
laborant ve veter�ner sağlık �ö

 
muhasebe ve verg� uygulamaları nö

 
yapı denet�m� nö

em�rdağ meslek
yüksekokulu

b�r meslek
yüksekokulundan

çok daha fazlası

sayfa 2



kampüste b�s�kletler�m�z
yen�lend�

Emirdağ MYO olarak resmi web
sitemiz olan emirdagmyo.aku.edu.tr
adresiyle birlikte okulumuza ve
programlarımıza ait bazı hesaplara da
önem veriyoruz. 

Okulumuzun resmi Instagram hesabı
olan @emirdagmyoresmi hesabından
birbirinden renkli içerikleri siz değerli
öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Aynı
zamanda okulumuzun resmi Twitter
hesabından da ilgili duyuruları sizlere
ulaştırıyoruz.

Programlarımıza ait hesaplarımız ise şu
şekildedir;

Aşçılık: 
@emirdagmyoascilik
Bankacılık Kulübü:
@kocatepebankacilik
Laborant ve Veteriner Sağlık:
@emirdagmyolabvetsaglik
Yapı Denetimi:
@kocatepeyapidenetim

sosyal medya hesaplarımızı takip ediyor
musunuz?

Oldukça modern dokunuşlarla
yenilenen Emirdağ MYO Aziziye
Külliyesi kampüsümüzdeki
bisikletlerimizin bakımları yapılarak
yenilendi.

Yüz yüze eğitimin başlayacağı ara
sınavlar sonrasında sosyal mesafe
kurallarına dikkat ederek
bisikletlerinizle kampüsümüzü
dolaşırken, baharın güzel günlerini
karşılayacaksınız.
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J.D. Salinger'ın ülkemizde Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan
ve Coşkun yerli tarafından çevrilen kitabı Çavdar Tarlasında
Çocuklar, küçük bir çocuğun hikayesini anlatmaktadır. Kitabın en
sevilen alıntıların biri ise şu şekilde:

 
“Bir kitabı okuyup bitirdiğiniz zaman, bunu yazan keşke çok yakın bir

arkadaşım olsaydı da, canım her istediğinde onu telefonla arayıp
konuşabilseydim diyorsanız, o kitap bence gerçekten iyidir. 

Ama öylesi pek bulunmuyor.”

ayın k�tabı:
çavdar tarlasında
çocuklar
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Derg� ed�törü: Erhan BABAÇ


