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? KAMPUSTE NELER VAR?

25 Mayıs Cuma

İnsan Beyni I-II Belgeseli
Yer: Fen Fakültesi
Sa at: 12:30                       

Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Film Gösterimi

Eskişehir Karakayalar 
Tırmanış Şenliği
Yer: Kaymaz - Karakaya
Sa at: 09:00 - 17:00
Doğa Sporları Kulübü

Bahar Şenliği

Anadolu Üniversitesi
Çocuk Şöleni

Yer: Sinema Anadolu
Sa at: 18:00 - 22:00                                    

Çağdaş Eğitim Kulübü ve 

Toplumsal Hizmetler Kulübü

Toplantı

Buket UZUNER Söyleşisi 
ve İmza Günü
Yer: Kongre Merkezi 
Kırmızı Salon
Sa at: 15:00 - 16:30  
Edebiyat Kulübü

Söyleşi

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

Tiyatro

19 Mayıs’a coşkulu kutlama

� AHMET S�NAV 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma  Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta ol-
duğu gibi Eskişehir’de de törenlerle kutlandı. Törenlerin, Atatürk
Stadyumu’nda düzenlenen bölümünde Beden Eğitimi ve Spor Yük-
sekokulu’nun sunduğu gösteri izleyicilerin büyük beğenisini topla-
dı. 256 öğrenci ile gerçekleştirilen “Modern Türkiye” temalı göste-
ri, tribünlerde üniversitemizi temsil eden figürlerle desteklenirken,
öğrencilerimizin performansı uzun süre alkışlandı. 

Akademisyen Görüşü

� Erasmus’la gelen öğrenci-
ler üniversite hayatına nasıl
bir katkı sağlıyor?         2’DE

26 Mayıs Cumartesi

27 Mayıs Cumartesi

4. Uçurtma Şenliği
Yer: İki Eylül Kampusü 
Şenlik Alanı
Sa at: 10:00 - 19:00
BESYO

Bahar Şenliği

Öğrenci Görüşü

� Türkiye’de mizah kültürü
hangi düzeyde?            8’DE

SEÇK�N ŞAH�N 

� Anadolu Üniversitesi Dans Ku-
lübü tarafından düzenlenen “4.
Yılsonu Dans Gösterisi”  Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve
Bale Salonu’nda yapıldı.  17 Ma-
yıs Perşembe günü gerçekleşen
etkinlikte dans kulübüne bağlı
55 öğrenci,  tango, salsa, break
ve oryantal danslarından oluşan
bir gösteri sundular.  Salonun ta-
mamını dolduran izleyiciler, za-
man zaman alkışlarla gösterilere
eşlik ettiler. 

Dans gösterisi
büyüledi

Anadolu Samsun’da

� Öğrenci Konseyi’nin düzenlediği geziyle Samsun’a giden Anadolu 
Üniversitesi öğrencileri, Samsunluların büyük ilgisiyle karşılaştı.  7’DE

KENAN BUTAKIN 

� Mor ve Ötesi
grubu Bahar 

Şenliği kapsamında
16 Mayıs günü ko-

nuğumuz oldu.
Grup, İki Eylül 

Kampusü Şenlik
Alanı’nda verdiği
konserde eski ve

yeni albümlerinden
çok sayıda parça

seslendirdi. 

Mor ve 
Ötesi’nden

konser 

Anadolu’da
kalite şöleni
� Üniversitemiz, Kalite Derneği ile Es-
kişehir Sanayici ve İşadamları Derneği
tarafından düzenlenen 6. Kalite şöle-
ni’ne ev sahipliği  yaptı. 7. SAYFADA

Öğrenciler
için e-atölye
� Sanal stüdyo, teknolojiyi mesle-
ki bağlamda kullanarak öğretim
elemanları ve öğrenciler arasında
iletişim ve tasarım ortamı yarat-
mayı amaçlıyor. 3. SAYFADA

Tercihlerde
ilk beşteyiz
� Rektör Prof. Dr. Sürmeli, TV8’de
yayınlanan  “Başarıya Doğru” adlı
programa konuk oldu. 5. SAYFADA

Yunusemre 
Kampusü’ndeki 
bitki türü sayısı

Tribünleri
doldurdular
� Vurmalı Çalgılar Topluluğu’nun
Bursa ve Ankara’da yaptığı gösteri-
ler büyük ilgi gördü.             7’DE



� Üniversitemiz 2004- 2005 yılında,
yani Erasmus eğitim programının
ülkemizde açıldığı ilk yılda  Erasmus
Üniversite Beyannamesini alarak
değişime başladı. İlk yılımızda 80 gi-
den öğrenciye karşın 8 gelen öğren-
ci vardı. Ancak karşılıklı yapılan zi-
yaretler, bizim yurtdışına giden öğ-
rencilerimizin gösterdiği başarı ve
bu 8 gelen Erasmus öğrencisinin

döndükten sonra kendi kurumla-
rında yaptıkları tanıtım sonra-

sında 2005-2006 akademik
yılında gelen öğrenci sayısı
bir anda 43’e yükseldi.
2006-2007 akademik yılın-
da ise bu sayı 43’ten 89’a
yükseldi. 2007-2008 için
ise son başvuru tarihimiz

30 Haziran olmasına rağ-
men Nisan ayından itibaren

başvurular gelmeye başladı.
Buna göre şimdiden 50’yi aşkın

öğrenci önümüzdeki güz döne-

minde üniversitemizde eğitim gör-
mek istiyor. Başvurular böyle de-
vam ederse önümüzdeki yıl  150
öğrencinin üniversitemize gelece-
ğini tahmin ediyoruz.

Olayın ders boyutuna baktığı-
mızda, gelen öğrenciler sınıflarda-
ki havayı ister istemez değiştirdiği-
ni görüyoruz. Sadece sınıfta kulla-
nılan tartışma dilinin İngilizce’ye
dönüşmesini kasdetmiyorum, bu
öğrenciler ayrıca tartışmaların ya-
pısını da değiştirdiler.  Gelen öğ-
renciler kültürlerinin ve eğitim
geçmişlerinin getirdiği farklılıklar
nedeniyle ister istemez konulara
da farklı bakış açıları getirdiklerine
inanıyorum. 

Sosyal açıdan ise, bizim öğrenci-
lerimizle beraber aynı evlerde ya-
şadıkları için okul sonrasında da
günlük yaşama katılmaktalar  ve
öğrencilerimizin girdiği sosyal or-
tamlara birlikte gitmekteler. Sayı-
ları arttıkça kampüsteki varlıkları
ve etkinlikleri de artmakta. Bugün
artık kampus içinde yemek yerken
ya da kahve içerken yan masada
farklı ülkelerden gelen öğrencilerin
sohbet ettiğini görebiliriz. 

Erasmus öğrencilerinin varlığı
yapılan sosyal aktivitelerin yapısı-
nı da değiştirdi. Bu yıl, hem üni-
versitemizde hem de Türkiye’de ilk
defa uluslararası bir panayır dü-
zenledik. 13 farklı ülkeden gelen
öğrenciler kampuste stand açtılar
ve ülkelrini, kültürlerini tanıttılar.
Örneğin, gelen öğrencilerin ve bi-
zim öğrencilerimizin kurduğu
“Monopop” adlı grup doyumsuz
bir konser verdi, Anadolu Ezgileri
Gurubuyla hep birlikte halaylar çe-
kildi. Bütün bunlar kampusteki
sosyal hayatı olumlu yönde etkile-
mektedir. 

Söylediğimiz gibi, gelen 90 civa-
rındaki öğrenci şimdiden kampus-
teki sosyal hayatı pek çok açıdan
etkiliyor. Erasmus Öğrenci Değişim
Programında nihai hedefimizin
1000 gelen 1000 giden öğrenci ol-
duğunu düşünürsek, önümüzdeki
yıllarda sosyal açıdan daha fazla
değişikliğe  ve yeniliklere hazırlıklı
olmamız gerektiğini söyleyebiliriz.    

� İnsanlar öncelikle içinde doğup bü-
yüdükleri aile ve çevrenin kültürüyle
şekillenmeye başlarlar. Temel değerler
orada atılır. Zamanla okuyarak, geze-
rek, izleyerek değişik kültürlerle de ta-
nışırlar. Bu tanışmalar kişilerin, dolayı-
sıyla içinde yaşadıkları toplumların ya-
şam biçimlerini, olaylara bakış açıları-
nı, dünyayı ele alış biçimlerini etkiler.
Özellikle içinde yaşayarak öğrendikleri
farklı kültürler onlarda çok daha etki-
leyici değişimlere yol açar. Daha önce
belki sadece haritada gördükleri bir ül-
kede yaşamak onların daha önyargı-
sız, hoşgörülü, farklılıkları avantaja çe-
virebilen insanlar olmalarına çok bü-
yük katkı sağlamaktadır. 

Erasmus öğrenci değişimi hem ge-
len öğrenciler hem de giden öğrenciler
açısından ve dolayısıyla hepimiz açı-
sından önemli bir fırsattır. En basitin-
den yeme-içme alışkanlıkları ve ye-
mekleri farklıdır, bunu görürüz. Dini
inançları farklıdır, aile yapıları farklıdır,

politik yapıları farklıdır, eğitim yapıları
farklıdır. 

Gelen her farklı öğrenci çevresinde
öğrenme duygusu, merek ve heyecan
uyandırmaktadır. Dolayısıyla farklı ül-
kelerden gelen öğrencilerle birlikte ya-
şamak, öğrenmek, onları tanımak is-
temektedirler. Bu arada belki daha ön-
ce hiç gitmeyi düşünmedikleri ülkele-
re gitme isteği duymaya başlıyorlar.
Sanırım öğrenme isteği uyandırması
en önemli avantajlardan bir tanesi. 

Gelen öğrenciler kendileri burayı ta-
nımaya gayret ederken aynı zamanda
kendilerini tanıtma gayreti içindeler
de. Bu da farklı etkinliklerin yapılma-
sını beraberinde getiriyor. Tabi bu
arada her ne kadar beden dili-
nin önemini unutmasak da ile-
tişim için ortak bir dil bulun-
ması gerekiyor. Öğrencileri-
mizin yabancı dillerinin özel-
likle de İngilizcelerinin geliş-
mesine çok büyük katkı sağlı-
yor. Dili sadece derslerde kul-
lanmakla kalmıyorlar. 

Çeşitliliğin artması; birlikte barış
içinde yaşanabileceğinin öğrenilmesi;
daha önyargısız, daha hoşgörülü öğ-

rencilerin sayısını artırmaktadır. Bir
üniversite öğrencisi olarak, üniversite-
mizde gördükleri ve yaşadıkları barış,
huzur ve bilimsel ortamı çok daha ev-
rensel boyutlara taşımaya katkıda bu-
lunacaklardır. 

Aynı dünyada yaşayıp birbirleri sa-
dece haritadan tanıyan öğrencilerin
bir araya gelip bütün önyargılardan
uzak, özgür bir ortamda barış içinde
yaşanabilecek bir geleceğin temelleri-
nin atılabileceğinin bir göstergesidir
öğrenci değişimi.
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Zekiye Doğan

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ

Sayıları her yeni dönem artan
Erasmus Programı değişim öğ-
rencileriyle, kampuslerimizde
sık karşılaşmaya başladık. Kendi
başlarına ya da diğer öğrenciler-
le birlikte gerçekleştirdikleri pro-
jeler ve sosyal etkinliklerle kent
de onları çoktan fark etti ve ka-
nıksadı. Örneğin geçtiğimiz haf-
ta bir İspanyol öğrencinin İleti-
şim Bilimleri Fakültesi’nde açtığı
fotoğraf sergisi buna tipik bir ör-
nek. Sergideki fotoğrafların çoğu
Eskişehir’den. Projeyi gerçekleş-
tiren öğrenci, fotoğraf çekerken
diğer öğrencilerden destek aldı
ve kentteki yüzlerce insanla ileti-
şim kurdu. Kendisine ikram edi-
len çayı yudumlarken İspan-
ya’daki kahvaltı alışkanlıklarıyla

buradakini konuştu insanlarla.
Erasmus öğrencilerinin pek ço-
ğu zaten diğer öğrencilerle aynı
evleri paylaşıyorlar. Özellikle bu
yıl ilki gerçekleştirilen “Interna-
tional Day” üzerinde durmak ge-
rek. Değişim öğrencileri, kendi
ülkelerine ayrılan bölümlerde
geldikleri ülke kültürünü yemek-
leriyle tanıttılar, kendi üniversi-
teleri ile ilgili bilgi verdiler. Kon-
serlerle birlikte tüm etkinliğe ilgi
gerçekten büyük oldu. Öğrenci-
lerimiz, Macar “gulaş”ını, Nor-
veçlilerin özel günlerde hazırla-
dıkları bir tatlıyı Lehçe şarkılar
eşliğinde tattılar. Genel olarak
bakıldığında Erasmus öğrencile-
ri her türlü kültürel etkinlikte ol-
dukça aktifler. Bu durum bizim
öğrencilerimizi olumlu yönde
çok etkiliyor. Yaşanan deneyi-
min adı tam anlamıyla “kültür-
leşme”. Genç insanların görece
daha açık fikirli ve önyargısız ol-

duklarını gözlemliyorum. Gelen
öğrenciler, bizim kültürümüze
dair uluslararası medyada sunu-
lan olumsuz imajla gerçek kültü-
rümüz arasındaki uçurumu apa-
çık görürlerken, bizim öğrencile-
rimiz de başka kültürlerle ta-
nışma fırsatı yakalamış olu-
yorlar. Erasmus Progamı, -
ayrıca tartışılması gere-
ken- gezip görme özürlü
bir ulus olma eksikliğimi-
zin olumsuz etkilerini de
azaltan sonuçlar doğu-
ruyor. Bu çerçeve-
de, gidip dönen
Erasmus öğren-
cilerimizin ol-
duğunu da
hatırlayıp,
onlardaki
kültürel
değişim-
leri ve dön-
dükten sonra

onların neden olduğu değişimle-
ri de etraflıca düşünmek gerekir.
Ne açıdan bakarsak bakalım,
ben Erasmus Programının so-
nuçlarını çok önemsiyorum. Bu

program için gönüllü ola-
rak çalışanlara çok

saygı duyuyorum.
Onca gönüllü in-
sana tam destek
veren yönetime
de teşekkür edi-

yorum.

Erasmus’la gelen 
öğrenciler üniversite

hayatına nasıl bir
katkı sağlıyor?

Doç. Dr.

Saime Önce

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Öğr Gör.

Erdem Çetintaş

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
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KAMPUSTE NELER VAR??
28 Mayıs Pazartesi

Prof. Dr. Melih ERDOĞAN 
Resim Sergisi
Yer: Kütüphane ve 
Dokümantasyon Merkezi
Alt Sergi Salonu
Saat: 17:30 (Açılış)   (KÜL 199)
Prof. Dr. Melih ERDOĞAN

Sergi

Orta Asya’dan Anadolu’ya 
Alfabeler (Etkinlik 28-31 
Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleşecek.)
Yer: Kongre Merkezi 
Mavi Salon 
Saat: 09:00-17:00
Edebiyat Fakültesi 

Alman Orıent Enstitüsü

Kongre

29 Mayıs Salı

Güzel Sanatlar Lisesi Yıl 
Sonu Konseri
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 20:00   
Güzel Sanatlar Lisesi

KONSER

Nazım HİKMET’i 
Anma Konseri 
Şef: Burak TÜZÜN
Trompet: Julian LUPU 
Sezgi Sezen ÖZDEN
Yer: Doğançayır Köyü
Saat: 19:00
Anadolu Senfoni Orkestrası

Konser

31 Mayıs Perşembe

3 Haziran Pazar

Klasik Müzik Konseri
Yer: AKM-Opera Bale Salonu
Saat: 20:30
Anadolu Senfoni Orkestrası

Konser

7 Haziran Perşembe

Küresel Isınma ve Etkileri
Yer: Kongre Merkezi-Kırmızı
Salon
Saat: 14:00 
Eskişehir Çevre Koruma ve

Geliştirme Derneği

Panel

8 Haziran Cuma

Jeanne Darc’ın Öteki Ölümü
Yer: Büyükşehir Belediyesi
Kültür Sarayı 
Saat: 20:00 
Oyun Atölyesi

Tiyatro

25 Mayıs Cuma

Hayvanat Bahçesi
Yer: Büyükşehir Belediyesi
Tepebaşı Sahnesi 
Saat: 20:00 
Büyükşehir Belediyesi

Tiyatro

29 Mayıs Salı

ŞEH‹RDE NELER VAR?

CENG�Z TEPEBAŞ
� Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Malzeme Mühendisliği Bölümü’nün
düzenlediği panele konuşmacı ola-
rak katılan Bilkent Üniversitesi Fizik
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oral
Ahmet Oral, yaptığı çalışmalar hak-
kında bilgiler verdi. 16 Mayıs Çar-
şamba günü gerçekleştirilen “Ato-
mik Kuvvet Mikroskobu Akrabaları
ve Uygulamaları” konulu panelde
Oral, geliştirdiği mikroskop hakkın-
da açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Oral,
kendi geliştirdiği ve üretime sundu-
ğu “Atomik Kuvvet Mikroskobu”nun
özellikleri ve çalışma
prensiplerini anlattı.
Prof. Dr. Oral, geliş-
tirdiği mikrosko-
bun maddenin
atom yapısını ince-
lemede son derece
hassas görüntüler
sunduğunu belirtti. 

Atomik Kuvvet
Mikroskobu’nu
anlattı

SEV�L KÖSE 

� Havacılık sektörü ile ilgili eğitim,
istihdam ve teknoloji politikalarının
oluşturulmasına yönelik önerilerin
saptanmasının amaçlandığı 4. Ulu-
sal Uçak Havacılık ve Uzay Mühen-
disliği Kurultayı Eskişehir Kültür
Merkezi’nde yapıldı. 12-13 Mayıs ta-
rihleri arasında yapılan kurultay,
aralarında Anadolu Üniversitesi’nin
de bulunduğu bir çok kuruluş tara-
fından desteklendi. 

Sivil Havacılık Yüksekokulu’ndan
Yard. Doç. Dr. Ünal Battal kurulta-
ya “Türkiye’de Yap-İşlet-Devret Mo-
deli ile Yapılan Terminaller ve Ha-
vayolu Taşımacılığına Katkıları” ad-
lı bildirisi ile katılırken,  SHYO Mü-
dürü Prof. Dr. Mustafa Cavcar pa-
nelde havaalanlarının yapım aşa-
maları, standartları ve Anadolu
Üniversitesi Havaalanı hakkında
bilgiler verdi. Standartlara uyan
bütün uçaklar için havaalanının
açık olduğunu belirten Prof. Dr.
Mustafa Cavcar ayrıca bakanlıktan
geçici süre uluslararası gece uçuş
trafiğine açılması için onay verildi-
ğini kaydetti. Havaalanı pistinin
2.525 metre uzunluğunda 30 met-
re genişliğinde olduğunu söyleyen
Cavcar, bu ölçülere ve standartlara
uygun bütün uçakların havaalanını
kullanabileceğinin altını çizdi. 

Anadolu
havacılık 
kurultayında

Mühendislik’te e-atölye
MEVLÜT DEM�RC�OĞLU 

� Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü öğ-
rencileri, mesleki yaşamda kullanı-
mı yaygınlaşan e-Atelye ortamını
üniversitemizde kurdular. Öğrenci-
ler çalışma ile gelişen teknolojiyi
mesleki bağlamda kullanarak öğre-
tim elemanları ve öğrenciler arasın-

da iletişim ve tasarım ortamı yarat-
mayı amaçlıyor.  

Rektörlük tarafından da destekle-
nen ve Doç. Dr. Leyla Y. Tokman ta-
rafından yürütülen araştırma projesi
Mart ayında tamamlandı ve stüdyo
yaşama geçirildi. Sanal stüdyoda de-
neysel e-atelye, e-jüri, e-konferans gi-
bi bilişim teknolojilerinin yanı sıra

üniversitemiz öğrencilerine günü-
müzün ileri teknolojik ortamını ra-
hatça kullanma becerisinin kazandı-
rılması hedefleniyor. 

Bu amaçla 8 Mayıs günü bir e-
Atelye çalışması gerçekleştirildi. Ça-
lışmaya MMF Sanal Stüdyosu’ndan
bağlantı kuran Mimarlık Bölü-
mü’nden Prof. Dr. Ruşen Yamaçlı,
Doç. Dr. Leyla Y. Tokman ve Açıköğ-
retim Fakültesi Video Konferans Sa-
lonu’ndan bağlantı kuran İç Mimar-
lık Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr.
Meral Nalçakan, Yard. Doç. Dr. Öz-
lem Mumcu Uçar ile her iki bölüm-
den altışar öğrenci katıldı. 

Öğretim elemanları uygulamada,
kullanacakları bilişim ortamını ve ya-
zılımını öğrencilere tanıttıktan sonra
ön tasarımla ilgili birer çalışma yapa-
rak, elektronik ortamda dosya payla-
şımı gerçekleştirdi. Böylece öğrenci-
ler video konferans sistemiyle sanal
ortamda çalışmalarını sergileyerek,
projelerini geliştirme olanağı buldu. 

�SMA�L �LKSELV�
� İktisat Fakültesi ile İşletme ve Eko-
nomi Kulubü’nün ortaklaşa düzenle-
diği “Parlayan Sektör Sigortacılık” ad-
lı panel 3 Mayıs günü Kongre Merke-
zi Salon Anadolu’da gerçekleşti. Si-
gortacılık dünyasının önde gelen
isimlerini bir araya getiren ve İki bö-
lüm halinde gerçekleşen panelin açı-
lış konuşmasını İktisat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ahmet Özmen yaptı.
Prof. Dr. Özmen konuşmasında hem
bireyler hem de kuruluşlar için sigor-
tanın uygarlık ve gelişmişlik gösterge-
si olduğunu söyledi. 

Panelde, Dr. G. Şebnem Uralcan
“Sigortanın Sosyo-Ekonomik Hayat
ile Etkileşimi ve Çeşitli Kesimlere Dü-
şen Sosyal Sorumluluklar”, Başba-
kanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacı-
lık Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet
Genç ”Kamunun Sektöre Yeni Yakla-
şımı, Sinerji ve Motivasyon”,  Milli
Reasürans T.A.Ş Genel Müdürü Yar-
dımcısı Barbaros Yalçın da “Milli Rea-

sürans’da Değişim ve Gelişim” konu-
larında görüşlerini aktardı.

Dr. Uralcan, sigorta kavramı olma-
yan toplumların hayatlarında riskin
arttığını ve güven kavramlarının za-
rar gördüklerini ifade etti. İsviçre’nin
5.559, İngiltere’nin 4.559, Türkiye’nin
ise 2005 yılında 79 ve 2006 yılında yı-
lında ise 95 dolar gibi bir para harca-
dığını belirten Çetin Alanya ise “ Geç-
tiğimiz 15 ay Türkiye’ye sigorta sek-
töründe yabancı sermaye de girmiş-
tir. Ülkemizde 9.6 milyar YTL toplam
sigorta pirimi toplanmıştır. Bu prim-
lerin yüzde 85.7’sini hayat sigortaları,
yüzde 14.3’ünü ise hayat dışı sigorta-
ları oluşturmaktadır. Ancak 2006 yı-
lında ülkemizdeki sigorta şirketleri
171 milyon YTL zarar etmiştir. Yine
geçtiğimiz yıl 27.791 milyon sigorta
poliçesi yapılmıştır. Halen sigorta sek-
töründe 13.550 personel hizmet ver-
mektedir” dedi.

“Tarım Sigortalarında Havuz Siste-
minin Sektöre ve Ekonomiye Katkıla-

rı” konusunda Tarım Sigortaları Havuz
İşletmesi Genel Müdürü Bülent Bora
bilgi verirken, Ray Sigorta Eski Genel
Müdürü Çetin Alanya da “Türk Sigorta
Sektöründe Büyüme Beklentileri” baş-
lıklı bir konuşma yaptı.

Panelde ayrıca Software Empowers
Corporations  Yönetim Kurulu Başkanı
Gültekin Günal “TSS’de Bilgi Yönetimi
ve Bilgi Teknolojileri”, Doğal Afet Sigor-
taları Kurumu Yönetim Kurulu Başka-
nı İdris Serdar “DASK’ın İşlevleri, Sos-
yo-Ekonomik Hayata Etkileri”, New Li-
fe Hayat Genel Müdürü Tansel Birol
ise “Hayat ve Sağlık Sigortalarının Öne-
mi ve TSS’de Bu Alanda Yaşanan Ge-
lişmeler ve Beklentiler” başlıklı konuş-
malar ile panelde yer aldı. Panelde, Ya-
pı Kredi Emeklilik Genel Müdür Yar-
dımcısı Umur Çullu “BES’in Gelişimi ve
Sosyo-Ekonomik Hayata Etkileri” ko-
nusunda bilgi verirken, Ramazan Ül-
ger de  “Sigortayla Tanışmamış Kesim-
lerin Sigortayla Tanıştırılması Strateji-
si” konulu bir sunum yaptı.

Sigorta olmayan toplumlarda risk artıyor

İspanyol
öğrencinin
fotoğraf
sergisi
SEÇK�N ŞAH�N 
� Erasmus programı ile İspanya’dan
İletişim Bilimleri Fakültesine gelen
Salva Ferrado, Eskişehir’de çektiği ve
Atatürk Anadolu Meslek Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi’nde basılan
Atatürk konulu fotoğraflarını İletişim
Bilimleri Fakültesi’nde sergiledi. Salva
Ferrado, çektiği fotoğraflarla Türki-

ye’nin bilinmeyen yönünü ve Tür-
kiye’ye duyulan önyargının doğru
olmadığını göstermek istediğini

söyledi. Ferrado ayrıca, tez çalışma-
sı olan projeyi kendi ülkesinde de
sergileyeceğini kaydetti.

Prof. Dr.
Mustafa
Cavcar

Öğrenciler, sanal stüdyoda
günümüzün teknolojik olanaklarını

kullanma becerisi kazanacak.

Salva Ferrado

Prof. Dr. 
Ahmet Oral



MEVLÜT DEM�RC�OĞLU
� 1993 yılında kurulan Anadolu
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hu-
kukla ilgili tüm alanlarda çalışacak
ve hukuk danışmanı, yargıç, savcı
ve avukat olarak görev yapacak ni-
telikli insan gücü yetiştirmeyi
amaçlıyor. 

Fakültede değişen koşullara göre
yenilenen ve seçmeli derslerle des-
teklenen eğitim anlayışı doğrultu-
sunda, hukukla ilgili bütün alanlar-
da çalışacak nitelikli hukukçular
yetiştiriliyor. 

Hukuk Fakültesi’nde isteğe bağlı
olarak bir yıl ya-
bancı dil hazır-
lık eğitimi mev-
cut. Belirli koşul-
lara sahip öğren-
ciler, ikili anlaş-
malar sonucun-
da, öğrenimleri-
nin bir yarı yılını
Almanya, Fransa,
İngiltere, Polonya
ve Yunanistan’daki hukuk fakülte-
lerinde sürdürebiliyorlar.  

Bugüne kadar fakülteden 1172
öğrenci mezun oldu. Bunlardan
1017’si avukat, avukat stajyeri,
96’sı hakim ve savcı adayı, 23’ü
akademisyen, 12’si İcra Müdürü
veya yardımcısı, 24’ü de kayma-
kam, uzman veya müfettiş olarak
görevlerine başladı. 

Hukuk Fakültesi’nde öğrenciler

gerçek dosyalarla
yargıç, savcı ve
avukat konu-
munda örnek
mahkeme salo-
nunda duruş-
malara katıla-
rak, fakültede
verilen eğitimi

adliye ortamı içinde gerçekleş-
tirebiliyorlar.

Rakamlarla Hukuk Fakültesi

• Mevcut öğrenci sayısı 516
• Mezun olan öğrenci sayısı 1172
• Yandal-çift anadal yapan öğrenci
sayısı 2
• Kadrolu öğretim elemanı 
sayısı 41
• Dışarıdan gelen öğretim elemanı
sayısı 26

• Derslik sayısı 6
• Laboratuvar sayısı 1
• Zorunlu ders sayısı 33
• Seçmeli ders sayısı 21
• Zorunlu derslere kayıtlı öğrenci
sayısı 516
• Seçmeli derslere kayıtlı öğrenci
sayısı 516
• Öğretim elemanı başına öğrenci
sayısı 10
• Öğretim üyesi başına öğrenci sa-
yısı 58

Uluslararası Değişim Programı

• Uluslararası değişim programları
ile gelen öğrenci sayısı 5
• Uluslararası değişim programları
ile giden öğrenci sayısı 20
• Uluslararası değişim programları
ile gelen öğretim elemanı sayısı 2
• Uluslararası değişim programları
ile giden öğretim elemanı sayısı 3
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MEVLÜT DEM�RC�OĞLU
� Anadolu Üniversitesi’nin kurucu
fakültelerinden olan ve 50 yıla aş-
kın eğitim veren İİBF’nin amacı,
Türkiye’deki üniversiteler arasında-
ki fakülteler içinde ilk üçe girmek. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
köklü, kurumsallaşmış, günümüzün
ve geleceğin çalışma hayatının ge-
reksinimlerine yönelik bilgi ve bece-
ri zenginliği kazanmış, çağdaş bakış
açısına sahip elemanlar yetiştiren
bir fakülte olma özelliği taşıyor.  Uz-
man öğretim kadrosu, bilgisayar la-

boratuvarları ile yüksek öğretim için
ideal ortamı sağlayan fakültede İngi-
lizce hazırlık eğitimi, İngilizce prog-
ramlarda zorunlu iken diğer prog-

ramlarda ise isteğe bağlı olarak
veriliyor. 

İİBF’nin mezun profili, ka-
mu ve özel sektördeki ulu-

sal ile uluslararası kurum
ve kuruluşlarda, çeşitli
alanlarda görev alacak
donanıma veya kendi
işini kurma potansiyeli-
ne sahip, küresel stan-
dartlarda yetişmiş iş gü-

cü olarak tanımlanıyor. Fakülte-
de, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, İktisat, İngilizce İktisat, İş-
letme, İngilizce İşletme ve Maliye ol-
mak üzere 6 bölümde öğrenim gö-
rülüyor. 

Rakamlarla İibf 

•Mevcut öğrenci sayısı 4155
• Mezun olan öğrenci sayısı 34228
• Yan dal yapan öğrenci sayısı 33
• Çift ana dal yapan öğreni sayısı 19
• 25 Profesör
• 21 Doçent
• 50 Yardımcı Doçent
• 8 Öğretim görevlisi
• 31 Araştırma Görevlisi
• Toplam 135 kadrolu öğretim ele-
manı
• Diğer fakültelerden gelen öğretim
elemanı sayısı 23
• Başka üniversitelerden gelen öğ-
retim elemanı sayısı 6
• Derslik sayısı 11
• Amfi sayısı 11
• Bilgisayar laboratuvarı 4
• Zorunlu ders sayısı 190
• Seçmeli ders sayısı 74

Uluslararası Değişim Programı

• Uluslararası değişim programları
ile gelen öğrenci sayısı 27
• Uluslararası değişim programları
ile giden öğrenci sayısı 74
• Uluslararası değişim programları
ile gelen öğretim elemanı sayısı 6
• Uluslararası değişim programları
ile giden öğretim elemanı sayısı 32

Geleceğin hukukçuları yetişiyor 
Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamuya ve özel sektöre çağdaş öğrenci 

İİBF, uzman öğretim kadro-
su ve standartları ile yüksek
öğretim için ideal bir ortam
sağlıyor.

�   Mevcut öğrenci 516

�  Mezun öğrenci 1172

�   Öğretim elemanı 41

�   Derslik 6

�   Zorunlu ders 33

�   Seçmeli ders 21

Hukuk Fakültesi, uygulamalı eğitim ile geleceğin hukukçularını yetiştiriyor.

KULÜP HABERLERİ

Çocuklara süt dağıttılar

Çağdaş Eğitim’e yeni başkan

� Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Hazırlık sınıfı öğrencisi Nergis
Kumbas, Çağdaş Eğitim Kulü-
bü’nün yeni başkanı oldu. Kulü-
bün,15 Mayıs günü gerçekleştiri-
len toplantısında, etkinlikleri ve
ileriki dönemlerde yapılması he-
deflenen çalışmalar ele alındı.
Çağdaş Eğitim Kulübü üyeleri top-
lantıda yeni başkanı seçmek için
de oy kullandı.  Seçimde başkanlı-
ğa getirilen Nergis Kumbas,
önemli bir amaca hizmet eden
kulübün başkanlığına seçildiği
için gurur duyduğunu söyledi. 
Kumbas, Anadolu Üniversitesi
Çağdaş Eğitim Kulübü olarak
amaçlarının eğitimdeki açıkları bir
parça da olsa gidermek ve yaratıcı
fikirler ve üstün gayret-
ler ile istenildiğinde
her alanda başa-
rılı olabilecekle-
rini tüm dün-
yaya göster-
mek oldu-
ğunu söz-
lerine
ekledi.

� Malzeme Teknolojileri Kulübü,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu’ndaki çocuklara
süt dağıttılar. Nisan ayında ger-
çekleşen çalışmada özel şirketle-
rin ve öğretim elemanlarının
desteğiyle 21 koli sütü kurumda-
ki çocuklara teslim eden öğrenci-
ler, böyle bir çalışma içerisinde
olmaktan ve bu sorumluluğu
üstlenmekten büyük gurur duy-
duklarını söylediler.

Gelecek inovasyonda

� Endüstri Mühendisliği Kulübü,
18 Mayıs günü “İnovasyon” ko-
nulu bir panel düzenledi. Mü-
hendislik Mimarlık Fakültesi’nde
gerçekleştirilen panele, MMF
Malzeme Bilimleri Mühendisliği
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Ferhat Kara, Sabancı Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi’nden Hande Yeğenoğlu
ile özel bir şirketin genel müdür
yardımcılığını yürüten Elif Baktır
konuşmacı olarak katıldı. 

Panelde konuşan Elif Baktır,
inovasyonun günümüzde büyük
hedefleri olan tüm işletmelerin
gelişim listelerinde birinci sırayı
aldığını söyledi. Sabancı Üniver-
sitesi’nden Hande Yeğenoğlu da
inovasyon hakkında uzun yıllar-
dır araştırma yaptıklarını ve yap-
tıkları bu çalışmalarla firmalara
yol açtıklarını, fikir verdiklerini
kaydetti. Prof. Dr. Ferhat Kara ise
“inovasyondan ne anlamamız
gerektiği” konusunda açıklama-
lar yaptı.  Endüstri Mühendisliği
Kulübü Başkanı Erman Kaval,
yaptıkları etkinliklerde konula-
rında uzman kişileri getirmeye
gayret ettiklerini ve bundan son-
ra da devam edeceğini söyledi.

Nergis Kumbas

�  Mevcut öğrenci 4155�  Mezun öğrenci 34228�  Derslik ve Amfi 11
�  Öğretim elemanı 135�  Zorunlu ders 190
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MEVLÜT DEM�RC�OĞLU 
� Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
TV8’de 10 Mayıs günü yayınlanan ve
Sait Gürsoy’un hazırlayıp sunduğu
Başarıya Doğru adlı programa konuk
oldu. Prof. Dr. Fevzi Sürmeli program-
da, üniversiteye hazırlanan öğrencile-
re, Anadolu Üniversitesi’nin verdiği
nitelikli eğitim  ve sunduğu olanaklar
konusunda bilgiler aktardı. 

Anadolu Üniversitesi’ndeki birimle-
rin tamamına yakınında İngilizce ha-
zırlık eğitimi verildiğini ve bazı dersle-
rin de İngilizce olarak işlendiğini belir-
ten Prof. Dr. Sürmeli, 22 bin 300 ör-
gün, 2 bin 200 lisansüstü ve 1 milyon
100 binin üzerinde uzaktan öğretim
öğrencisinin Anadolu Üniversite-
si’nden eğitim aldığını söyledi. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sı-
navına katılarak Anadolu Üniversi-
tesi’ni tercih eden öğrencilerin yüz-
de 46’sının üniversitemizi ilk beş
tercih arasında gösterdiğine işaret
eden Sürmeli, yurtdışındaki birçok
üniversite ile yapılan işbirliği kapsa-
mında Erasmus Programı ile 350
öğrenciyi ve 156 öğretim elemanını
yurtdışına gönderdiklerini ve 90 öğ-
rencinin de Anadolu Üniversitesi’ne
geldiğini kaydetti. 

Prof. Dr. Sürmeli, “Evrensel dü-
zeyde eğitim, öğretim ve araştırma-
larla, bilgi üretmek ve paylaşmak
suretiyle, ülke ve dünya insanlarının
kalitesini artırmaya yönelik çalışma-
lara katkıda bulunan bir üniversite
olmak istiyoruz” dedi. 

Programda, ön kayıt ve özel yete-
nek sınavlarıyla öğrenci alan fakülte
ve yüksekokullar hakkında da bilgi-
ler veren Prof. Dr. Fevzi Sürmeli,
Anadolu Üniversitesi’nde 36 öğrenci
kulübünün yer aldığını ifade ederek
üniversitemizin öğrencilerini kültür,
sanat ve spor olmak üzere birçok
alanda geliştirdiğini sözlerine ekledi. 

Tercihlerde
ilk beşteyiz

� 9. Uluslararası Eskişehir
Film Festivali’nin onur ko-
nuklarından Müjde Ar ile festival, üni-
versitemiz ve Türk Sineması hakkın-
da konuştuk.

� Uluslararası Eskişehir Film Festivali’
nin Kadir İnanır’ la birlikte bu yılki
onur konuğu sizdiniz. Tören sırasın-
da ödülünüzü aldınız. Üniversite-
mizin düzenlediği bir  film festivalin-
den ödül almak nasıl bir duygu ?

Bir kere, öncelikle Eskişehir’de çok
şeye hayretler içerisinde kaldığımı
ifade etmek istiyorum. Burası her an-
lamda modern bir dünya kenti ol-
muş. Yaşam kalitesi çok yükselmiş.
Tabi üniversitenin kattığı şeyler çok
fazla. Onun dışında da üniversite or-
tamı gerçekten pek çok yerden farklı.
Çok aydın. Çok hoş duygularla karşı-
laştım burada ve son birkaç aydır
gerçekten beni umutlandırılan bir re-
simle ayrılıyorum buradan. Üniversi-
tenin verdiği ödüle gelince; aslında
ben geçen yıl alacaktım bu ödülü,
sağlık sebebiyle gelememiştim. Çok
onurlandım, çünkü çok sahici karşı-
landım burada, çok iltifatlar aldım.
Bu kadarını hak ettim mi diye düşü-
nüyorum açıkçası. 

� Türk Sineması’nda deyim ye-
rindeyse tabu yıkan filmlerde
gördük sizi. 1975 yılından bu yana
sinemanın içindesiniz. Şimdilerde
Türk Sineması’na baktığınızda kendi
döneminizin etkilerini görebiliyor
musunuz?

Tabii benim bir dönem yaptığım
filmler, onların hepsi karşılığını buldu
ve çok ince düşünülmüş işlerdi. Fakat

ondan sonra sinema farklı bir döne-
me girdi. Amerikan Sineması’nın et-
kisiyle seyirci sinemadan ayağını çek-
ti, özellikle de kadın seyirci. Ben o dö-
nem bırakmamak lazım diye düşün-
düm ve yeni bir resimle sinema yap-
maya devam ettim. “Ağır Roman” ve
Mustafa Altıoklar’ın “İstanbul Kanat-
larımın Altında” filmleri Türk Sine-
ması’nın yeni bir başlangıcı oldu. Ta-
bi zaman zaman ekonomik olaylar-
dan, toplumsal olaylardan her şeyde
olduğu gibi sinema da etkileniyor.
Ama bugün geldiğimiz noktaya bak-
tığımızda çok sayıda  genç yönetme-
nin  imkân bulabildiği ve film çeke-
bildiğini görüyoruz. Ben bunun çok
olumlu bir şey olduğunu düşünüyo-
rum. Tabii gönlümüzde yatan şey şu
ki Türk Sineması dünya pazarına film
yapabilsin. Daha çok film yapabilsin
ve daha karakteristik bir resmi olsun
Türk Sineması’nın. Ben bunu gençle-
rin başaracağını düşünüyorum. 

� Ah Belinda, Teyzem, Fahriye Abla
gibi kadın olmanın zorluklarını ele
alan filmlerde oynadınız. Bugün bak-
tığınızda kadınlar için o günden
bugüne değişen bir şeyler var mı?

Tabii belli, etkileşimler oldu. Bugün
daha fazla söz edilir oldu kadının öz-
gürleşmesinden, eşitliğinden. Batılı
anlamda bir eşitlikten söz etmemiz
için henüz erken. Daha yolumuz var
diye düşünüyorum. 

� Bugüne kadar sayısız filmde oy-
nadınız belki ama bunlardan
“Komser Şekspir” ve  Atıf Yılmaz'ın
“Eğreti Gelin” filmlerinde farklı
rollerde karşımıza çıktınız. Bu filmler
Müjde Ar rollerinde de bir değişik-
liğin başlangıcı mıydı?

Oyuncu olarak ben sinemaya baş-
ladığımda 19 yaşındaydım, şu anda
52 yaşındayım. Yani 52 yaşındaki bir
insan kalkıp 25-30 yaşındaki rolleri
oynayamaz. Ama bu söylediğiniz iki
filmdeki karakterler de çok farklı ka-
rakterlerdi. Oyunculuk isteyen şeyler-
di. Sinemaya çok genç çok güzel bir
kadın olarak ama içerikli filmlerde
oynayan bir oyuncu olarak başlayıp
buralara gelmek çok güzel. Bana so-
ruyorlar “Nasıl bir duygu?” diye. Ek-
randa insanın yaşlandığını görmesi
de hoş. Hiç kimse genç kalamaz. Öm-
rünüzün sonuna kadar genç ve güzel
kadını oynayamazsınız, böyle bir id-
dia saçma. Onun için memnunum
halimden. 

� Yine filmlerinizle ilgili soru sormak
gerekirse, bu güne kadar çok güzel
karakterleri canlandırdınız belki ama
“Keşke ben oynasaydım bu rolde.”

dediğiniz bir rol oldu mu? 
Öyle bir şey olmadı. Daha çok ben

rol olarak değil de, şöyle bir film öyle
bir film olarak bakıyorum. Ama me-
sela bir Behice Boran bizim siyasi ta-
rihimizde çok önemli bir yeri olan ki-
şi. Nedense gerektiği ilgiyi görmediği-
ni düşünüyorum. Belki sinemayla
onu hatırlatmak anlamlı olur diye oy-
namak isterim. 

� Türk Sineması’nda gördüğünüz
genç oyunculardan beğendiğiz kim-
ler var?

O kadar çok var ki. Hepsini çok be-
ğeniyorum. Hepsi çok hoş erkekler
genç hanımlar.

� Peki bugüne kadar rol aldığınız
filmlerde oynamaktan en çok keyif
aldığınız yönetmen kimdi?

Atıf Yılmaz’dı. Yani onunla çok ke-
yifli çalıştık. Onu söyleyebilirim. 

Elif KILIÇOĞLU

Türk Sineması dünyaya açılmalı

� Uluslararası Eskişehir
Film Festivali’nin onur ko-
nuklarından biri de 37 yıldır Yeşil-
çam’a emek vermiş ünlü oyuncu
Şemsi İnkaya idi. Sahip olduğu yakla-
şık 1000 kitaplık arşivini de Anadolu
Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışla-
yacağını söyleyen İnkaya ile Eskişehir
Film Festivali’ni ve Türk Sineması’nı
konuştuk.

� Bu yıl 9.’su  düzenlenen Ulus-
lararası Eskişehir Film Festivali’ne
yönelik düşünceleriniz nelerdir?

İstanbul’dan ele alırsak çok iyi bir
organizasyondu. Otobüse bindiğimiz
andan itibaren misafirliğimizi hisset-
tik, iyi ağırlandık. Genç ve iyi bir kad-
ro vardı otobüsümüzde. İyi kotarılmış
herşey çünkü bu tip işler organizas-
yon ve beyin işi.

� Gerek ulusal, gerek uluslararası ol-
sun, bu tarz festivallerin Türk Sine-
ması’na olan katkıları sizce nelerdir ?

Bir kere çok büyük bir katkısı var.

Türk Sineması’nın dışında seyirci po-
tansiyeli çok önemli ve bu festivaller
sinemaya seyirci kazandırıyor. Üni-
versitenin bu işi şehre indirmesi, şe-
hirle bütünleşmesi, halka açılması
başka bir şey. Burada hem üniversi-
teyle halkın kaynaşması sağlanıyor,
hem de yeni bir seyirci kitlesi kazanı-
lıyor. Bunun için de çok önemli.

� 37 yıldır Türk Sineması’na emek
vermiş bir kişi olarak, Türk Sine-
ması’nda son dönem gördüğümüz
hareketlilik hakkında neler düşünü-
yorsunuz?

Bu günlerde sinema tekrar bir çıkı-
şa başladı. Bu çıkış içerisinde üç etkin
olay görüyoruz. Birinci olay çok genç
bir senaryo kadrosu oluşturuluyor.
Genç beyinlerin bir araya gelerek se-
naryo yazan kadrolar oluşturmaları,
bir ekip halinde çalışmaları ve onun
yanında çok önemli olan şey: yönet-
menler. Bana göre sinema, yönetme-
nin işidir, sonra da oyuncuların. Se-
naryo ise sonra gelir bence. Ama şöy-
le bir şey var: her çekilen görüntü, si-
nemada oynadığı zaman sinema mı,

tartışılır. Bizim zamanımızdaki İtal-
yan Sineması’nın, Fransız Sinema-
sı’nın o naifliğini ve o sinema dilini ba-
na kim aktaracak? Bu biraz zor, biraz
da birikim işi. Nitekim genç arkadaş-
lar bugün sinema yapıyor ama belki
gerçek sinema diline 20 sene sonra
yaklaşabilecekler. 

� Peki Türk seyircisinin gerçek sine-
ma filmi ile olmayanı arasındaki o
ayrımı fark ettiğini düşünüyor
musunuz?

Tabii genç bir seyirci kitlesi var. Ge-
çenlerde Ankara’da da bir festivaldey-
dik. İstanbul’da sinema günlerinde
bir sürü genç arkadaş kuyruğa girmiş
bilet almak için bekliyor. Yoğun bir il-
gi var sinemaya. Yayın organları da bu
ilginin farkında. 10’a yakın film dergi-
si var şu an ve televizyonlarda bile ka-
mera arkası görüntüleri yayınla-
mak için özel programlar yapılıyor.
Hem yerli, hem yabancı filmlerin
kamera arkaları, çekim aşamaları
anlatılıyor. İnsanlar tabii ki bunun
farkında.
� Arşivinizi Anadolu Üniversitesi

Kütüphanesi’ne bağışlayacağınızı
duyduk…

Evet, görüşmeler yapacağız.
1000’in üzerinde kitap var. Tiyat-
royla ilgili, genel kültür kitapları
ve arşivimde sakladığım eski
oyunlar var. Bunların hepsini
Anadolu Üniversitesi’nin kütüp-
hanesine bağışlıyorum. Bu, ikinci
bağışım olacak. Bundan 20 sene
evvel organ bağışı yapmıştım,
kimse bilmez. Bu üniversite çok
önemli bir üniversite ve Başkan
Büyükerşen’in
de bu yolda
çok büyük
katkı lar ı
var şehre
ve üni-
versite-
ye.

‘Bu üniversite çok önemli bir üniversite’
Özlem KARAHAN

Şemsi İnkaya

Müjde Ar, sanat
yaşamından Türk
Sineması’nın geldiği
noktaya kadar çeşitli
konularda görüşleri-
ni açıkladı. Sanatçıya
göre, Anadolu
Üniversitesi 
Eskişehir’in 
kent yaşamına 
çok önemli
katkılarda 
bulunuyor.

NURAN �LTER 
� Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Moda Tasarımı Bölümü öğretim ele-
manları ve öğrencilerden oluşan 40
kişilik grup Ankara’da “Fashionset:
Sinemada Kadın Modasının 60 Yılı
Sergisi”ni gezdi.

Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu
Müdürü Prof. Zehra Çobanlı, bu tür
sergilerin öğrenci ve öğretim ele-
manları için önemli olduğunu belir-
terek, başarılı bir moda tasarımcısı-
nın modanın tarihsel gelişim süreci-
ni bilmesi gerektiğini söyledi. Ço-
banlı, bu bağlamda da “Sinemada
Kadın Modasının 60 Yılı Sergisi” öğ-
renciler açısından eğitici ve öğretici
bir sergi olduğunu söyledi. 

İtalyan Kültür Merkezi tarafından
düzenlenen ve İtalyan tarzının olu-
şumunda önemli role sahip olan
Fashionset sergisinde 1960’lı yıllar-
dan başlayarak sanat, sinema, mo-
da ve kostümler arasındaki yolculuk
anlatılıyor.

Fashionset
sergisine gezi



AnadoluHaber6

TVA’DA BU HAFTA 

Tel: 335 03 33 - 2699 Tel: 335 12 88 - 2499
www.rad yoa.anadolu.edu.tr 

RADYO A’DA BU HAFTA 

http://e-gazete.anadolu.edu.tr adresinde    

K Ü  L T Ü  R - S A N A T   Editör: Seza ZERMAN
Tasarım: Ali Emre DİNGİL-Burcu ÜÇOK

N
IA

G
AR

A 25 Mayıs Cuma
Girişimcilik Saati 
Her hafta kendi alan-
larında uzman kişi-
lerin konuk olduğu
programda girişimci-
likle ilgili bilgiler ver-
iliyor. Yard. Doç. Dr.
Atilla Doğan’ın sun-
duğu “Girişimcilik
Saati” her Cuma saat
15.00’te canlı olarak
yayınlanıyor. 
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İ27 Mayıs Pazar

Türkçe Rocka dair
aradığınız her şeyi
bulabileceğiniz
program “Plat-
form”, Mesut Ya-
cal’ın sunumu ile ,
her pazar, saat
16.00’da.

26 Mayıs Cumartesi
Yönetmen Henry Hath-
away’ıon 1953 yapımı
filmi ,kıskanç bir kocayla
(Joseph Cotten) mü-
cadele eden genç bir
kadının (Marilyn Mon-
roe) hikâyesidir. Marilyn
Monroe ucuz bir lokan-
tada garsonluk ederken
Joseph Cotten'le evlenir
ve  sonrasında kıskanç
bir erkeğin çektirdiği
birçok işkencelere kat-
lanmak zorunda kalır. İ-
flm Cumartesi günü
23:45’te Sinedüş
kuşağında.

SEÇİM  ÖNCESİNDE  ÖNEMLİ
BİR  KAYNAK…
1971 doğumlu Faruk Mercan,

genç ve değerli bir araştırmacı-gaze-
teci. Terör, organize suçlar ve yol-
suzluk dosyaları gibi çok önemli ko-
nularda bugüne kadar yüzlerce ya-
zı ve araştırma kaleme almış. Bu
arada “Susurluk Prensleri”, “Bir Giz-
li Savaşın Perde Arkası ve Apolet”,
“Kılıç ve İktidar Dışında” ve “Üzeyir
Garih’in Son Randevusu” gibi
önemli kitaplar yayınlamış.

Faruk Mercan’ın geçtiğimiz Nisan
ayında Doğan Yayıncılık tarafından
yayınlanan “Onlar Başroldeydi” baş-
lıklı kitabı, yakın tarihimiz açısından
çok önemli bir belge niteliğinde. Ki-
tabın içeriğinden söz eden bir bölü-
mü, yazarın kendi önsözünden alı-
yorum : “Türkiye’de son yıllarda fır-
tına gibi olaylar yaşandı. Siyasetteki
çalkantılar, terör, suikastlar, toplum-
sal olaylar, iş ve medya dünyasını
sarsan operasyonlarda bazı aktörler
hep ön plana çıktı. Bu kişiler, ya
olayların tam göbeğindeki insanlar-
dı ya da meydana gelen gelişmele-
rin en önemli aktörleriydi. Kamuo-
yu her zaman onların ne diyeceğini
merak etti. (…) İşte bu kitap, son yıl-
ların çok önemli 100 civarında aktö-
rüyle yapılan konuşmalardan ve bu
konuşmaların etrafında yapılan
araştırmalardan oluşuyor.”

Özellikle yaklaşmakta olan genel
seçim öncesinde bu türden yeni ki-
tapların okunmasını, eskiden okun-
muş olanların da, bazı şeylerin yeni-
den anımsanabilmesi ve üzerinde
düşünülmesi bağlamında, sayfaları-
nın karıştırılmasını çok önemli sayı-
yorum. Seçmek, seçim sandığının
başına gitmek, yalnızca birkaç yılda
bir yinelenen mekanik bir olay de-
ğildir. Öte yandan, seçimlerden son-
ra oluşan iktidarların onaylamadığı-
mız eylemleri karşısında : “Bunlar
da ne biçim insanlar böyle ?” diye
şaşırıp kalmak, yaygın bir toplumsal
alışkanlığımızdır. Oysa gerçek an-
lamda demokrasi bilinci, sonradan
şaşırma olasılığını en aza indirgeye-
cek düşünme eylemlerinin sandık
başına gitmezden önce tamamlan-
masını koşul kılar.

Geleceğin iktidarını belirleyecek
bir seçim öncesinde, geçmişin ve
bugünün olaylarına ilişkin sağlam
bilgi sahibi olmak, sandığa oy at-
mayı salt biçimsel bir eylem olmak-
tan çıkarak başlıca tavırdır. Tarih bi-
linci, bugün’ü dün’ün bir devamı,
yarın’ın da başlangıcı niteliğiyle ya-
şamaksa eğer, o zaman dünün ve
bugünün sağlıklı bilgilerinden yok-
sun bir yarın kurgusunun varlığı
düşünülemez bile.

Faruk Mercan’ın “Onlar Başrol-
deydi” adlı kitabı, seçim öncesinde
çoğunu zaten doğrudan yaşamış ol-
duğumuz ve Türkiye’nin kaderi bağ-
lamında önemli rol oynamış pek
çok olayı bir kez daha anımsayıp de-
ğerlendirebilmek açısından çok
önemli bir kaynak.

Ahmet CEMAL

Okuma 

Köşesi

27 Mayıs Cumartesi
Türkçe müzikte eski
ve hit şarkıların yer
aldığı ve Onur Erdost
Berktaş’ın sunduğu,
“Türk Kahvesi” her
cumartesi 14:00-
15:00 saatleri arasın-
da.
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KENAN BUTAKIN 
� Anadolu Üniversitesi Bahar
Şenlikleri kapsamında ünlü rock
grubu Yüksek Sadakat 12 Mayıs
gecesi, İki Eylül Kampüsü Şenlik
alanında Eskişehirlilerle buluştu.
Bir otomobil markasının “Trave-
go Firarda 2007”  projesi kapsa-
mında düzenlenen turnenin, Es-
kişehir ayağını  oluşturan konse-
re çok sayıda izleyici katıldı. Vo-
kalde Cemil Demirbakan, tuşlu
çalgılarda Uğur Onatkut, gitarda
Serkan Özgen, bas gitarda Kutlu
Özmakinacı ve davulda Deniz
Alemdar’dan oluşan grup, kendi
şarkılarının yanı sıra farklı sanat-
çı ve gruplara ait parçaları da
seslendirdi.

Müziğiyle, rock müziğin farklı
dönem ve alt türlerine ait unsur-
ları Türk coğrafyasına mal ede-
rek, müzikal motiflerle birleştiren
Yüksek Sadakat,  bunu yaparken
rock müziğinin enerjisini kaybet-
memeye de özen gösteriyor.  

Anadolu’da
Yüksek
Sadakat 

‘Cumhuriyet Bestekarları’ Anadolu’da
SEV�L KÖSE 
� Anadolu Üniversitesi, İstanbul
Devlet Klasik Türk Müziği Koro-
su’nun  “Cumhuriyet Bestekârla-
rı” adlı konserine ev sahipliği yap-
tı. 12 Mayıs günü Atatürk Kültür
ve Sanat Merkezi Opera ve Balo
Salonu’nda gerçekleşen konserde
M. Fatih Salgar yönetimindeki ko-
roya,  Münip Utandı, Sakine Ser-
min Kanbur, Ufuk Caba, Hakan
Hataylı ve Bekir Ünlüataer solist
olarak eşlik etti.

Öğrencilerden sanat 
müziği konseri

AYÇ�N GEL�R 
� “Anadolu Ezgileri Halk Müziği
Topluluğu” bahar konserini, 18
Mayıs günü  Sinema Anadolu’da
gerçekleştirdi. Anadolu Üniversi-
tesi Müzik Kulübü’nün halk müzi-
ği topluluğu olan  “Anadolu Ezgi-
leri”, konserde farklı yörelere ait
18 parçayı seslendirdi.

Halk  müziği
ziyafeti

GÜLAY ACAR 
� Anadolu Üniversitesi Türk Sa-
nat Müziği Öğrenci Korosu, 17
Mayıs günü Sinema Anadolu’da

bir konser verdi. Şef Semra Ay-
kol yönetimindeki koronun iki
bölümde gerçekleştirdiği kon-
serde Cem Akyürek, Arife Selin

Gürer, Hüseyin Çağırıcı, Murat
Topçu, Neslihan Yılancı, Timur
Kebap ve Anıl Akın da solist ola-
rak yer aldı.

� Anadolu Üniversitesi Senfoni
Orkestrası, Bahar Şenliği kapsa-
mında, 10 Mayıs günü, Klasik
Müzik Konseri gerçekleştirdi.

Anadolu Üniversitesi Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi Opera
ve Bale Salonu’nda gerçekleşen
konserde, Anadolu Üniversitesi
Senfoni Orkestrası; Grieg, Vival-
di, Elgar ve Respighi eserlerini
seslendirdi.

İbrahim Yazıcı şefliğinde ger-
çekleşen konserde, Anadolu Üni-
versitesi Senfoni Orkestrası üyesi
Ayla Emanet  solist olarak yer aldı.  

ASO Ayla
Emanet’e
eşlik etti

İkieylül 
Kampusü’nde

gerçekleşen
konser 

büyük ilgi
gördü.
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AYÇ�N GEL�R 

� Çevre Mühendisi Dr. Ekrem
Torunoğlu, dünyadaki ısınma-
nın yüzde 90’ının insan kaynak-
lı olduğunu söyledi. 

Çevre Sorunları Uygulama ve
Araştırma Merkezi ile Mühendislik
Mimarlık Fakültesi Çevre Mühen-
disliği Bölümü’nün birlikte düzen-
lediği “Küresel Çevre Politikaları ve
İklim Değişikliği” konulu seminer-
de konuşan Torunoğlu, çevre so-
runlarının yıllardaki gelişimi hak-
kında bilgiler verdi. Torunoğlu, 18
Mayıs günü Kongre Merkezi’nde
gerçekleşen seminerde küresel
ısınmanın artık doğal olaylar ne-
deniyle meydana geldiğini söyle-
menin mümkün olmadığını kay-
detti. Torunoğlu, 150 bin yılda 1
derece değişen dünya ısısının 150
yıl içerisinde 1 derece değişir hale
geldiğini bunun da ciddi bir ekolo-
jik kriz yarattığını belirtti. 

Dr. Ethem Torunoğlu küresel
ısınmaya karşı önmeler alınması-
na karşın bunların istenilen dü-
zeyde olmadığına dikkat çekti. 

‘Küresel 
ısınma insan
kaynaklı’ 

HAT�CE GÖLCÜ  

� Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Ahmet Abakay TV A’da
yayınlanan Doç.Dr.Ali Murat Vu-
ral’ın sunduğu “Kalemin Dili”
isimli programa konuk oldu.

Programda gazeteciliğin dünü,
bugünü ve sorunları ele alındı.
Abakay programdan sonra İleti-
şim Bilimleri Fakültesi’nde
Doç.Dr.Ali Murat Vural’ın yürüt-
tüğü Basın Yayın’a Giriş dersine
katıldı ve öğrencilerle deneyimle-
rini paylaştı.

İktidarların medyaya egemen
olduğunu söyleyen Abakay “Es-
kiden basın güçtü şimdi ise ba-
sın gücün basını oldu.” dedi. Ga-
zetenin ihale almak, prestij sağ-
lamak gibi başka işler için kulla-
nıldığını söyleyen Ahmet Aba-
kay, “Basın Konseyi basın kendi-
ni denetlesin diye kuruldu, ba-

sın ahlak yasala-
rına kimse uy-
madı. Biz Çağ-
daş Gazeteciler

Cemiyeti olarak
basını, yani ken-
dimizi eleştiriyo-

ruz” diye
konuştu.

‘Kendimizi
eleştiriyoruz’

BERK ÜTKÜ 

� Anadolu Üniversitesi’nin yaklaşık
850 öğrencisi, 19 Mayıs Atatürk’ü An-
ma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Sam-
sun’da kutladı. Öğrenci Konseyi tara-
fından  “19 Mayıs’ta 19 Otobüsle
Samsunda’yız” sloganıyla gerçekleşti-
rilen etkinlik çerçevesinde Anadolu
Üniversitesi öğrenci kafilesi, ilk olarak
Samsun Atatürk Anıtı’na çelenk koy-
du. Daha sonra 19 Mayıs Stadyu-
mu’ndaki törene katılan öğrenciler,
buradaki törenlerin ardından Bandır-
ma Vapuru’nu gezdi ve kentte ger-
çekleştirilen gençlik yürüyüşüne katıl-
dı. Yürüyüşe katılan tek üniversite
olan  Anadolu Üniversitesi’nin öğren-
cilerine Samsunlular büyük ilgi gös-
terdi.  Öğrenci Konseyi Başkan Yar-
dımcısı Ali Emre Dingil, Atatürk’ün
Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gen-
çliğinin yılmadan, usanmadan Ata’sı-
nın izinde olduğunu göstermek ama-
cıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Genç-
lik ve Spor Bayramı kutlamaları için
Samsun’a gittiklerini ve çok büyük bir
ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

HABER MERKEZ�
� Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Es-
kişehir Şubesi ile Eskişehir Sanayici
ve İşadamları Derneği (ESİAD) işbirli-
ğiyle düzenlenen  6. Eskişehir Kalite
Şöleni’ne Anadolu Üniversitesi ev sa-
hipliği yaptı.  Bu yılki teması Rekabet
ve Başarı olan etkinlik, 16 Mayıs Çar-
şamba günü Anadolu Üniversitesi,
Salon Anadolu’da yapılan açılış töre-
ni ile başladı.  İki gün boyunca ger-
çekleştirilen oturumlarda, Türkiye
Müşteri Memnuniyeti Endeksi ve Va-
tandaşlık Memnuiyeti, Türkiye ve Av-
rupa Birliği Üyelerindeki Üniversite
Eğitimi, Genç Girişimciler, Profesyo-
nel İmajda İnovasyon, Türkiye’de
Ulusal Rekabet Ortamından Küresel
Rekabet Ortamına Geçiş, Sporda Ka-
lite, Kentleşme, Yaşam Biçimi olarak
Kalite - Aile Şirketi ve Kurumsallaşma
başlıkları altında sunumlar yapıldı.

Üniversitelerin üç görevi

Kalite Şöleni’nin ilk gününde, tö-
renin açılış konuşmalarını, KalDer
Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı Uzm. Dr. Burak Erdinç,  ESİ-
AD Yönetim Kurulu Başkanı Onur
Sürmeli ve Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli yap-
tı.  Ülkemiz üniversitelerinin yakın
zamandaki gelişim süreci incelendi-
ğinde, üç temel görevin ön plana çık-
tığını belirten Prof. Dr. Sürmeli, bu
görevlerin eğitim-öğretim, araştırma
ve toplumsal katkı sağlamak oldu-
ğunu söyledi. Bu temel görevler ışı-
ğında, Anadolu Üniversitesi tarafın-
dan  yapılan girişimlere değinen

Rektör Sürmeli,
Uzaktan Eği-

tim Sistemi,
Endüstriyel
D o k t o r a
Programı,
Üniversite-

Sanayi Ortak
Araştırma
Merkezleri

Programı kapsamında oluşturulan
Seramik Araştırma Merkezi ve İleri
Teknoloji Araştırma Birimi hakkında
bilgi verdi. Bilginin sadece kitaplarla
sınırlı kalmaması, hayata geçirilmesi
gerektiğinin önemine dikkat çeken
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Anadolu Üni-
versitesi bünyesinde yapılan bu giri-
şimlerin, bu anlamda önemli örnek-
ler olduğunu ifade etti.

Yapılan açılış konuşmalarının ar-
dından, KalDer Merkez Yönetim Ku-
rulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli’ye bir teşekkür
plaketi verdi. 

Bu yıl 6.’sı düzenlenen Eskişehir
Kalite Şöleni’nin ilk sunumunu, Kal-
Der Merkez Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Nuhoğlu yaptı. “Türkiye Müşte-
ri Memnuniyet Endeksi ve Vatandaş-
lık Memnuniyeti” konulu bir sunum
yapan Çetin Nuhoğlu, özellikle 1996
yılından sonra Avrupa Birliği ile Tür-
kiye arasında yapılan “Malların ser-
best dolaşımı ortaklık konseyi anlaş-
ması” ile, Türkiye’ye pazarların ta-
mamen açıldığını, böylece ihracatta
rekabetin ön plana çıktığını belirtti. 

Ulusal piyasalar korumacı

Etkinliğin ikinci gününde “Ulusal
Rekabet Ortamından Küresel Reka-
bet Ortamına Geçiş” başlıklı bir su-
num gerçekleştiren Türkiye Rekabet
Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Türk-
kan, ulusal piyasalar ve küresel piya-
salara değindi.  Prof. Dr. Türkkan, ulu-
sal piyasaların korumacı, sığ olduğu-
nu, küresel piyasaların ise dışa açık,
derin olduğunu belirtti. “Kentleşme”
başlıklı oturumda konuşan gazeteci-
yazar Oktay Ekinci ise kentleşmenin

tarihsel sürecini şehirlerden örnekler
vererek anlattığı konuşmasında, gü-
nümüzde apartmanlardan oluşan
plansız yapılanmayla birlikte tek tip-
leşen kentler ve aynı tip mimarilerin
ortaya çıktığını söyledi. Çağdaş mi-
marlığın kimliksizlik anlamına gel-
mediğinin altını çizerek, günümüzde
şehirlerin plansız ve aynı tip yapılaş-
mayla birlikte kültürel bir yozlaşma
yaşadığını belirtti.

Aile şirketlerinin avantajları

Eskişehir  Kalite Şöleni “Yaşam Bi-
çimi Olarak Kalite ve Aile Şirketi Ku-
rumsallaşma”  konulu oturumla so-
na erdi. Gazeteci-yazar Yavuz Donat
ve Kütahya Porselen Yönetim Kuru-
lu Başkanı Nafi Güral’ın konuşmacı
olarak katıldığı oturumda Türki-
ye’de aile şirketleriyle siyasi partiler
arasında çok fark olmadığını söyle-
yen Yavuz Donat, ancak siyasi parti-
lerde kurumsallaşmanın yeterince
gerçekleşemediğini kaydetti. Nafi
Güral ise “Siyasi partilerin bile yete-
rince kurumsallaşamamış olması
bu konuda oldukça eksiğimiz bu-
lunduğunun göstergesidir” dedi.
Yaklaşık 46 yıldan beri ticaretin için-
de olduğunu belirten Güral, şirkette
ikinci kuşak olarak görev yaptığını
ve şimdi de üçüncü kuşağın iş ba-
şında olduğunu söyledi.  Konuşma-
sında aile şirketlerinin avantajlarına
değinen Güral,  aile şirketlerinin ra-
kiplerine göre daha güçlü olduğu
yönleri bulunduğunu kaydetti. Nafi
Güral, aile şirketlerinde kadınların
çalışması konusunda ise, “Kadın ev-
de otursun” anlayışının son derece
yanlış olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu’da kalite şöleni

GÜLAY ACAR 

� Eczacılık Fakültesi ve 9. Bölge Eski-
şehir Eczacı Odası, 14 Mayıs Dünya
Eczacılık Günü dolayısıyla üniversite-
mizde ortaklaşa bir panel düzenledi.
15 Mayıs günü Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen etkinliğe Türk Eczacı-
ları Birliği İkinci Başkanı Ecz. Ekrem
Eşkinat, Tüm Eczacı Kooperatifleri
Birliği Başkanı Ecz. Sait Yücel ve Ana-
dolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
dördüncü sınıf öğrencisi Demet Öz-
türk konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Neşe Kırımer, önümüzdeki yıl Eczacı-
lık Fakültesi’nin 40’ıncı yılını kutlaya-
cağını söyledi. Anadolu Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi’nin  köklü bir fa-
külte olduğunu belirten Kırımer, yeni
açılan pek çok eczacılık fakültesi ol-
duğunu ve bunların öğretim elemanı
eksikliği gibi sorunlar yaşadığını kay-
detti. Kırımer, Sağlık Bakanlığı’nın
Türkiye’ye giren sağlık ürünlerinin
kontrolü konusunu gündeme getir-
mesi gerektiğine dikkat çekti.

Demet Öztürk’ün bitkisel ilaçlar
konusunda yaptığı konuşmanın ar-
dından söz alan Sait Yücel, devletin
ödemediği ilaçlar konusunda başka
sıkıntıların ortaya çıkabileceğine işa-
ret etti.  Türk Eczacıları Birliği’nin Tür-
kiye’nin çok geniş mesleki örgütlerin-
den biri olduğunu belirten Ekrem Eş-
kinat ise öğrencilere Türk Eczacılar
Birliği konusunda bilgiler sundu.

Eczacılık Günü
kutlandı

Anadolu
Samsun’da

Vurmalı Çalgılar Topluluğu’na büyük ilgi

�SMA�L �LKSELV�
� Halk Bilim Araştırmaları Merkezi
Vurmalı Çalgılar Topluğu Bursa ve İs-
tanbul’da üç ayrı gösteride izleyici

karşısına çıktı. Gösterilerin ilki 13 Ma-
yıs günü Uludağ Üniversitesi Görükle
Kampusunda,  gerçekleşti. Topluluk
19-20 Mayıs günlerinde ise, Boğaziçi

Üniversitesi’nin düzenlediği 27. Ulus-
lar arası Sports Fest’de sahne aldı. Ku-
zey Kampusu’nda gerçekleşen festi-
vale ve 18 ülkeden temsilciler katıldı. 

Dr. Ethem
Torunoğlu

Ahmet Abakay

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli

İki gün süren etkinlikte kalite hakkında çeşitli konular ele alındı.

Prof. Dr.
Neşe
Kırımer
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� Türkiye’nin mizah kültürü eskilere
dayanıyor. Karagöz ve Hacivat döne-
minde mizah kültürünün çok daha ge-
lişkin olduğunu düşünüyorum. O dö-
nem meddahlar daha az sayıda kişiye
hitap etmelerine rağmen çok daha
büyük bir kitleye sahiptiler. Günü-
müzde ise durum çok farklı. Daha ge-
niş bir kitleye hitap edebilen bugünün
şovmenleri meddahların yerine geçti ancak bugün hikaye anlat-
ma bir şova dönüşmüş durumda. Bu şovun bir parçası olarak te-
levizyonda yayınlanan sitcomlar da  büyük ilgi görmeye başladı.

Eser Göçmen Eskişehir Meslek Y.O.

� Günümüzde ülkemizin sahip ol-
duğu mizah kültürünün tamamen
bizi yansıttığını düşünüyorum. Bu-
rada en önemli etkenin de barındır-
dığımız genç nüfus olduğu kanısın-
dayım. Bu yüksek potansiyelli genç
nüfusun eğitim düzeyi her geçen
gün artıyor. İşte bu eğitimli genç nü-
fus mizahla yakından ilgileniyor ve
mizahi çok seviyor bence. Türkiye’deki mizahcılar da bu duru-
mun farıkında bence.  Geçmişten günümüze mizah anlamında
değişmeler oluştur elbette. 

Ali Yollu Fen Fakültesi

� Günümüzde esprilerin klişe oldu-
ğunu ve seviyesizliğin insanları daha
çok güldürür hale geldiğini düşünüyo-
rum. Karagöz ve Hacivat gibi bir dö-
nem toplumumuzun en önemli eğlen-
celerinin yerini siyahlar giyerek yapı-
lan tek kişilik gösteriler aldı. Başka in-
sanlarla dalga geçmek üzerine kurulu
bu eğlence anlayışının yaratıcılıktan
yoksun olduğunu düşünüyorum. Magazinin hayatımızın giderek
daha fazla alanına yayılmasının bir parçası bu. Artık belirli karak-
terler var ve her şey onların çevresinde dönüyor. Sokakta pek çok
Burhan ve Gaffur görebilirsiniz. 

Nadide Circi Eğitim Fakültesi

� Bazı insanların hoşuna gitmese
de mizahın bakış açımızı genişlet-
tiğini düşünüyorum. Türkiye’de
mizaha bakış açısı ise hoşgörü-
süzce bence. Bir yazarımızın da
dediği gibi “eleştiriye ve değişime
her zaman açığız, ta ki bize doku-
nana dek”. Türkiye’de mizah kül-
türünün gelişiminin önündeki en
önemli engel bence bu. Eleştiriye tahammülü olmayanlar
bugün hala güldürüyü mahkemeye taşıyabiliyorlar. Bu ol-
dukça üzücü. Bu durumun ayrıca yaratıcılığın da önünde bir
engel oluşturduğunu düşünüyorum. 

Oktay Yıldırım Sivil Havacılık Y.O.

� Mizahın ülkemizdeki gelişimi
meddahlık ve ortaoyunu ile başla-
mış, Batılılaşma hareketleriyle bir-
likte insanlar tiyatroyla tanışmış.
Günümüzde ise gelişen kitle iletişim
araçlarıyla birlikte mizah artık haya-
tımızın her anında. Bunun olumlu bir
gelişme olduğunu düşünüyorum
çünkü hayat şartları giderek zorlaşı-
yor. İnsanların bir an için de olsa hayatın zorunluluklarından ko-
parak gülmeye ve eğlenmeye ihtiyacı var bence. Ortaoyunu gi-
bi mizah kültürümüzün geleneksel değerlerinin de yaşatılması
gerekir.

Derya İdilkurt Edebiyat Fakültesi

� Türkiye’de insanların mizah kültü-
rüne bakış açılarının olumsuz oldu-
ğunu düşünüyorum. İnsanlar espriyi
iğneleme olarak algılamaya meğilli-
ler bence. Bunun en somut göster-
gesi de karikatürlerin dava konusu
haline gelebilmesi.  Ayrıca Türki-
ye’de bu kültüre olan ilginin de ye-
tersiz olduğunu düşünüyorum. İlgi
ne kadar artarsa, anlayış da o kadar gelişecektir. Türkiye’de gül-
dürü tek kişilik gösterilerle üç beş kişi tarafından yapılıyor. Bu ki-
şilerin içerisinde Cem Yılmaz bence en öne çıkanı. Ülkemizde mi-
zah kültürünün gelişmesini ümit ediyorum.

Emre Karslı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

� Geçmişten günümüze Anadolu
kültürünün en önemli parçalarından
biri olan mizah, çoğu zaman döne-
min siyasal baskılarına maruz kal-
mıştır. Bugün zor şartlar altında bu
kültürü devam ettirmeye çalışanla-
rın yanında güldürüden çok para ka-
zanan bir kesim de var. Günümüze
mizahın asıl işlevini yerine getirme-
diği kanısındayım. Eğlendirirken düşündürmek gibi bir kaygıları
yok artık komedyenlerin. Oysa geçmişte, anlatılan her öyküden
çıkarılması gereken dersi söyleyerek bitirirmiş meddah öyküyü.

Günay Kopar Porsuk Meslek Y.O.

� Bugünün mizah anlayışının yoz-
laşmış bir anlayış olduğunu düşü-
nüyorum. Belden aşağı esprilerin
komik algılandığı ve hatta güldürü-
nün tek unsuru olarak sayıldığı bir
dönemi yaşıyoruz. Bu durum gen-
çliğin mizaha bakış açısını gösteri-
yor ve bence oldukça kaygı verici.
Mizahın amacının güldürüp eğlen-
dirme kadar düşünmeye ve sorgulamaya sevk etme olduğunu
düşünüyorum. Bu nedenle bu işle ilgilenenlerin hayata farklı
bir açıdan bakabilen ve söyleyecek bir şeyleri olan insanlar
olmaları gerektiğine inanıyorum.

Elif Yılmaz Hukuk Fakültesi 

�Türkiye’de mizah kültürünün geç-
mişe oranla daha geride olduğunu
düşünüyorum. Bu konuda bir geli-
şim gösteremedik bence. Meddah-
ların ve ortaoyununun kültürdeki
yerini artık tek kişilik gösteriler aldı.
Orta oyununun yerine artık komed-
yenlerin seyirciyle sohbet havasında
gerçekleştirdikleri oyunlar var.  Şah-
sen, geçmişte yapılan gölge oyunlarını ve canlandırmalarla öy-
küleri anlatan meddahları tercih ederim. Daha yaratıcı olduğu-
nu düşünüyorum. Mizah herkese hitap eden bir şey olmaktan
çıktı bence. Tek kişilik gösteriler de oldukça pahalı.

Şeyda Karadirek Mühendislik Mimarlık Fakültesi

� Ben Türkiye’de mizah kültürü-
nün özünde çok büyük bir deği-
şiklik olmadığını düşünüyorum.
Sadece zaman içerisinde insanla-
rın güldüğü şeyler değişti. Eski-
den meddahların doğaçlama ola-
rak yaptığı gösterilerin yerini bu-
gün tek kişilik şovlar aldı. Yöntem
aynı, ancak içerik değişti bence.
Bunun yanı sıra ülkemizin geçmişten bugüne köklü ve zengin
bir mizah kültürüne sahip olduğunu düşünüyorum.

�Türkiye’de mizah kültürünün ge-
liştiğini düşünüyorum. Eskiden sı-
nırlı sayıda kişiye hitap eden bu
kültür, gittikçe daha geniş kesimle-
rin ilgi alanına giriyor. Geçmişin Ka-
ragöz Hacivatları ve meddahları
önemli bir değer. Bununla birlikte
bugün artık çeşit çeşit mizah dergi-
leriyle, gazetelerin internet üzerin-
deki mizah sayfalarıyla, tek kişilik gösterilerle mizah kültürü çe-
şitlendi. Mizaha olan ilgi arttıkça, bu kültürün hak ettiği yeri bu-
lacağına inanıyorum. Bu toplumda mizaha konu olabilecek pek
çok şey var. Bu değerlendirilmeli ve desteklenmeli.

� Türkiye’deki mizah kültürünün
geçmişe oranla çok farklı olduğunu
düşünüyorum. Cem Yılmaz ya da Ata
Demirer gibi şovmenler yoktu belki
ama, onlardan çok daha başarılı ko-
medyenler vardı. Nüktedanlık bu ki-
şilerin yaptığından daha farklı bir
şey. Tek kişilik gösterileriyle tura çı-
kan yeni şovmenler kazandıkları pa-
rayla birlikte bu toplumdan uzaklaşıyorlar bence. Bu ise espri
anlayışına yansıyor. Halktan bir olan eski meddahların yerini
bu kişilerin almasıyla beraber, doğal olan mizah anlayışının ye-
rini de farklı bir güldürü tarzı aldı. Eskiyi mumla arıyoruz.

Hüsamettin Mutlutürk Güzel Sanatlar Fakültesi

� Karagöz ve Hacivat’la başlayan
Türkiye’nin mizah kültürü hızlı bir
gelişim gösterdi diye düşünüyo-
rum. Her ne kadar farklı tarzları da
olsa, ortak olan bir şey var: İnsan-
lara bir hikaye anlatıyorlar. Ortak
amaç hicvederken eğlendirmek.
Şimdilerde tek kişilik gösteriler
geçmişin meddahlarının yerini aldı.
Ben özellikle Ata Demirer’i çok başarılı buluyorum. Bence mizah
hayata neşe katan en önemli unsurlardan biri. Bu nedenle bu
kültürü korumalı, gelişimine destek olmalıyız.

� Ülkemizdeki geçmiş dönem mi-
zah anlayışı ile günümüz mizah
anlayışı  arasında bence dağlar
kadar fark var. Bu büyük değişim-
de medyanın önemli payı olduğu-
nu düşünüyorum. Mizah yapanla-
rın popüler olma isteği bence
medyanın rolüne bağlı. Günümü-
zün şovmenleri eski dönem ko-
medyenlerden oldukça farklı. Bugün mizah adına yapılan bu
gösteriler fazla emek verilmeden yapılıyor bence.

Günay Usta Hukuk Fakültesi

ÖĞRENCİ GÖRÜ ŞLERİ

Sedef Peltek İletişim Bilimleri Fakültesi 

Fatih Demiröz Açıköğretim Fakültesi

Pelin Tepe Endüstriyel Sanatlar Y.O.

Sizce 
Türkiye’de 

mizah kültürü
hangi 

düzeyde?
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