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? KAMPUSTE NELER VAR?

Nasreddin Hoca Karikatürleri
Sergisi
Yer: Eğitim Karikatürleri Müzesi
Saat: 09:00 - 17:00
Sergi 15 Eylül tarihine kadar gezilebilir.

Karikatür Sanatını

Araştırma ve

Uygulama Merkezi

Sergi

10 Ağustos Cuma

Tezler
� AB yolunda sosyal

bilgiler dersinin
işlevselliği 2. SAYFADA

Öğrenci görüşü
� Sizce geleceğin mesleği

ne olacak? 8. SAYFADA

Röportaj
� Üniversitede bir

illüzyonist 7. SAYFADA

Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Yetenek Sınavı
Yer: BESYO - İki Eylül Kampusü
Ön kayıt: 30 Temmuz- 17 Ağustos
Sınavlar: 20-23 Ağustos ( Beceri
Koordinasyon)
23-24 Ağustos ( Branş Sınavı)
Kesin Kayıt: 3-4 Eylül ( Asil aday)
6 Eylül ( Yedek aday)
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu

Yetenek Sınavı

13 Ağustos Pazartesi

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği
Yetenek Sınavı
Yer: Eğitim Fakültesi - Yunusemre
Kampusü
Ön kayıt: 6-23 Ağustos
Sınavlar: 27-28 Ağustos
Kesin Kayıt: 3-7 Eylül ( Asil aday)
10-14 Eylül ( Yedek aday)
Eğitim Fakültesi

Yetenek Sınavı

14 Ağustos Salı

� Anadolu Üniversitesi Havaalanı Türkiye’de işletme
ruhsatı almayı kazanan 21’inci havaalanı oldu.
Havaalanının sertifikası 20 Temmuz günü Sivil

Havacılık Genel Müdür Vekili Dr. Ali Arıduru tarafından
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yard.
Doç. Dr. Hatice Küçükönal’a verildi. 3. SAYFADA

Anadolu Üniversitesi

öğrencileri tarafından16
saati canlı olmak üzere

24 saat yayın yapılıyor.

Mimarlar
Anadolu’da
� Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve
Anadolu Üniversitesi’nin ev sahip-
liğinde gerçekleşen Mimarlar Bu-
luşması’nda Sanayi Kentleri ve Mi-
marlık konusu ele alındı. Konuk
mimarlar Seyit Battal Gazi Türbe-
si’ni ve Yazılıkaya’yı gezme imkanı
buldular. 4. SAYFADA

Lojistikte
ikinci olduk
� Mühendislik Mimarlık Fakül-
tesi ve Açıköğretim Fakülte-
si’nden 3 öğretim elemanı, Ha-
ziran’da düzenlenen 4. Ulusal
Lojistik Vaka Yarışması’nda
ikinciliği üniversitemize getir-
diler. 4. SAYFADA

Kütüphanenin yeni yüzü

� Kullanıcıların kütüp-
haneden daha iyi fay-
dalanabilmesi için ta-
rama terminalleri öğ-

rencilerin oturarak ta-
rama yapmasını kolay-

laştırıyor. Ayrıca, 1.
katta yer alan ödünç

bölümü de eski tarama
terminallerinin bulun-

duğu giriş bölümüne
taşındı. 7. SAYFADA

Kampusler
değişiyor
� Anadolu Üniversitesi kampusle-
rindeki inşaat çalışmaları tüm hızıy-
la devam ediyor. Çalışmaların bir
çoğunun 2008 yılına yetiştirilmesi
planlanıyor. 7. SAYFADA

SHYO’dan
eğitim
� Emniyet Genel Müdürlüğü Hava-
cılık Daire Başkanlığı’nın beş teknik
personeli, Sivil Havacılık Yüksekoku-
lu’nda “Helikopter Temel Teknisyen
Eğitimi” alıyor. 3. SAYFADA

İlk ruhsatlı
üniversite havaalanı

Anadolu Üniversitesi Havaalanı işletme
ruhsatı kazanan ilk üniversite havaalanı oldu.
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� Adli Yargı sisteminde yargılamala-
rın uzun sürmesi ve davaların sürün-
cemede kalması gibi birtakım sorun-
larla karşılaşılıyor. Delillerin hasredil-
mesi ile taraf davanın başında mah-
kemeye vermiş olduğu dilekçe veya
mahkemeye sunmuş olduğu sözlü
beyanı ile o dava ile ilgili olarak tüm
delillerinin nelerden ibaret olduğunu
mahkemeye sunuyor. Ayrıca daha
sonra dava devam ederken başka de-
liller ileri sürmeyeceğini de taahhüt
ediyor. Böylece henüz davanın başın-
dayken o dava ile ilgili tüm deliller
mahkemenin önüne getiriliyor. Ana-
dolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
AraştırmaGörevlisiTolgaAkkaya“Me-
deni Usul Hukukunda Delillerin Has-
redilmesi” konusunu inceledi. 2003
yılında tamamlanan tezin danışman-
lığı Doç. Dr. Haluk Konuralp tarafın-
danyapıldı.Akkaya,delillerindavanın
başındamahkemeyesunulması saye-
sinde mahkemenin kısa sürede yaşa-
nan uyuşmazlıkla ilgili fikir sahibi ola-
cağını ve yargılamanın ilerleyen aşa-

malarında delillerin toplanması için
ayrıca vakit harcamak zorunda kal-
mayacağını söyledi. Akkaya, “Eğer ta-
raf davanın başında benim delillerim
bunlardan ibarettir ve başka delilim
yoktur şeklinde mahkemeye bir be-
yandabulunursabumahkemenin işi-
ni kolaylaştıracaktır. Diğer taraftan bu
beyan davanın o tarafı açısından bağ-
layıcıdır. Zira taraf davanın başında
delillerini sınırlandırdığından daha
sonra dava devam ederken başka de-
liller sunamayacaktır. Bu işlemtarafın
tek taraflı olarak delillerini hasretme-
sidir ama bazen taraflar sözleşme ya-
parak, yani davacı ve davalı karşılıklı
olarak anlaşarak da delillerini sınır-
landırabilirler” şeklinde konuştu. De-
lillerin hasredilmesi ile hem mahke-
me hem de tarafların emekten ve za-
mandan tasarruf ettiklerini söyleyen
Akkaya böylece tarafların haklarına
kısa süre içerisinde kavuşacağını ve
yargılamaya kaynak ayıran devletin
bu kaynağı en etkili şekilde kullanabi-
leceğini dile getirdi.

� Anadolu Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Özel Eğitim Bölümü Öğre-
tim Görevlisi Funda Bozkurt, “Zi-
hin Özürlü Çocuklara Aperatif Yi-
yecek-İçecek Hazırlama ve Servis
Yapma Becerilerinin Öğretiminde
Sabit Bekleme Süreli Öğretimin Et-
kiliği” başlıklı yüksek lisans tezin-
de, 14–17 yaşları arasında, zihin
engelli, öğrenebilecek düzeyde ço-
cukların, mutfak becerilerini geliş-
tirmede sabit bekleme süreli öğre-
tim yönteminin etkililiğini araştır-
dı.

2001 yılında biten tezin danış-
manlığı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsel
tarafından yapıldı. Çalışmada
amaçlarının zihinsel engelli ço-
cuklarının aperatif yiyecek-içecek
hazırlama ve servis yapma beceri-
lerinin geliştirmesi ve öğretimde
de bunun kalıcı hale gelmesini
sağlamak olduğunu belirten Boz-
kurt, çalışma sonucunda çocukla-

rın yüzde yüz başarı sağlayarak
bu becerileri yapabilir hale geldik-
lerini söyledi. Bu çalışmayı yap-
mak için öncelikle gerçekten bu
becerilere ihtiyacı olan öğrencile-
ri, öğretmenlerinin tavsiyeleri üze-
rine belirlemekle işe başladıkları-
nı ifade eden Bozkurt, çalışmayı
üç zihin engelli çocuk üzerinde
uyguladıklarını, çalışmada da sa-
bit bekleme süreli öğretim yönte-
mini kullandıklarını ifade etti.

Çocuklara beceri, kavram ya da
davranış kazandırmak için kulla-
nılan bu yöntemin, oturum-
lar ya da denemeler
şeklinde yapıldığını
söyleyen Bozkurt
zihinsel engelli ço-
cukların kendi baş-
larına bir şeyler
yapmalarının, en
önemli unsurunun
kendi başlarına karınlarını

doyurmaları olduğunun altını çiz-
di. Çocukların çalışmaya katılma-
dan önce tek başlarına karınlarını
doyurmayı beceremediklerini, ai-
lelerinin bu konuda çocuklarına
güvenmediklerini dile getiren
Bozkurt, çalışmadan sonra çocuk-
lar artık kendi başlarına sandviç
hazırlama, içecek hazırlama ve
bunları servis edebilme becerileri-
ni kazandıklarını ve ailelerinde ço-
cuklarına bu konuda kendilerine
güvenmeye başladıklarını vurgu-
ladı. Funda Bozkurt tarafından

2005 yılında makale hali-
ne getirilen tez TÜBİ-

TAK’ın “Uluslar-
arası Yayınları
Özendirme Prog-
ramı” tarafından

destek lenerek
Education and

Training Ability dergi-
sinde yayınlandı.
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Öğretim Görevlisi Funda Bozkurt
ZİHİN ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARA APERATİF YİYECEK-İÇECEK HAZIRLAMA VE SERVİS YAPMA
BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ

Araştırma Görevlisi Tolga Akkaya
MEDENİ USUL HUKUKUNDA DELİLLERİN HASREDİLMESİ

� Anadolu Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç.
Dr. Erdoğan Kaya, “Türkiye’nin
Avrupa Birliği ile Bütünleşmesi
Sürecinde Sosyal Bilgiler Dersinin
İşlevselliği” başlıklı doktora tezin-
de Türkiye’nin Avrupa Birliği ile
bütünleşme sürecinden eğitim
sistemimizin nasıl etkilendiğini
araştırdı. Tezin danışmanlığı Prof.
Dr. Şefik Yaşar tarafından yapıldı.
Kaya, Avrupa Birliği ülkelerinin

başta anayasaları olmak, toplum-
sal bütünleşmeyi halklarına yan-
sıtamadıklarını üye ülkelerin de
eğitimden yararlanarak bu soru-
nu gidermeye çalıştıklarını söyle-
di. Bu doğrultuda Avrupa Birli-
ği’nin gençlik ve eğitim program-
ları hazırlandığını belirten Kaya,
son yıllarda Türkiye’nin bu prog-
rama yoğun bir şekilde dahil edil-
diğini ifade etti. Yard. Doç.Dr. Er-
doğan Kaya, sosyal bilgiler dersi-

nin bir eksen dersi olması nede-
niyle önemli olduğuna değinerek
birçok insanımız ilköğretimden
sonra eğitim göremediğini bunun
için ilköğretim düzeyini çok iyi de-
ğerlendirmek gerektiğini vurgula-
dı.Sosyal bilgiler dersinin Türki-
ye’de ideolojiyi, evrensel bakış açı-
larını belirleyen bir öneme sahip
olduğunu söyleyen Kaya, bu der-
sin öğrencilere evrensel bir bakış
açısı kazandırması gerektiğinin
altını çizdi. Çalışmanın amaçlarını
bu doğrultuda belirlediklerini be-
lirten Kaya, tezi nicel ve nitel yön-
temleri birlikte kullanarak hazırla-

dıklarını söyledi. Kaya, akademis-
yenlerin sosyal bilgiler dersinin
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bü-
tünleşmesinde işlevsel olamaya-
cağı gibi olumsuz bir görüşe sa-
hipken, öğretmelerin ise dersin
bu doğrultuda işlevsel bir ders ol-
duğuna dair olumlu bir bakış açı-
sına sahip olduklarını belirtti. Tür-
kiye’nin Avrupa Birliği ile bü-
tünleşme süresine bu an-
lamda olumsuz bakmadı-
ğını vurgulayan Kaya, Av-
rupa Birliği projesini de
heyecan verici olarak
değerlendirdi. Doktora Tezi

Yard. Doç. dr. Erdoğan Kaya
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞMESİ SÜRECİNDE
SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN İŞLEVSELLİĞİ

Zihinsel engelli çocuklara
mutfak becerisi öğretimi

AB yolunda sosyal bilgiler dersinin işlevselliği

Delilleri
sınırlandırmak



12 Ağustos Pazar

Fakir Gencin Romanı
Yer: Neo Alışveriş Merkezi
Otopark Alanı
Saat: 21:00
Söyleşi: Filiz Akın
Tepebaşı Belediyesi

Türk Sineması

KENAN BUTAKIN
� TÜBİTAK tarafından düzenle-
nen Güneş Arabaları Yarışı’na
(Formula-G) katılan Anadolu Üni-
versitesi, yaşanan teknik bir so-
run nedeniyle yarıştan çekilmek
zorunda kaldı. Ankara Atatürk
Kültür Merkezi’nde düzenlenen
yarışlar hem güneş arabaları
hem de hidromobil dalında yapıl-
dı. Formula G yarı finallerine ka-
dar çıkan Anadolu Üniversitesi
takımı, aracın motor bölümünü
kontrol eden sistemin sıcak hava-
nın da etkisiyle arızalanması ne-
deniyle yarıştan çekildi. Yarışa
bu yıl ilk kez katılan Anadolu Üni-

versitesi, aylar süren yoğun bir
çalışma ve başarılı test sürüşleri
gerçekleştirmişti.

Anadolu Üniversitesi Güneş
Arabası Takımı Projelendirme ve
Koordinasyon Danışmanı Prof. Dr.
Aydın Doğan, güzel bir hazırlık sü-
recinden sonra, sıcak havanın et-
kisiyle aracın elektronik donanı-

mında yaşanan arızadan dolayı
yarışa devam edemez hale geldik-
lerini söyledi. Buna karşın öğren-
cilerin yarış sürecinde büyük de-
neyim kazandıklarını ve sistem
hakkında çok iyi bilgiler edindikle-
rini belirten Doğan, önümüzdeki
yıllarda yarışmaya çok daha iyi
hazırlanacaklarını kaydetti.

Helikopter teknisyenlerine eğitim

AnadoluHaber 3H A B E R Editör: Uzm. Ufuk TOZELİK
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13 Ağustos Pazartesi

Güzel Sanatlar Fakültesi
Özel Yetenek Sınavı
Yer: Güzel Sanatlar
Fakültesi
Önkayıt: 13-21 Ağustos
Sınavlar: 22-25 Ağustos
Güzel Sanatlar Fakültesi

Yetenek Sınavı

16 Ağustos Perşembe

Anadolu Üniversitesi Çocuk
Yuvası Kayıtları
Yer: Çocuk Yuvası
Önkayıt: 16-24 Ağustos
Anadolu Üniversitesi
Çocuk Yuvası

Çocuk Yuvası Kayıtları

10 Ağustos Cuma

Yetenek Sınavı

20 Ağustos Pazartesi

Sivil Havacılık Yüksekokulu
Özel Yetenek Sınavı
Yer: Sivil Havacılık
Yüksekokulu - İki Eylül
Kampusü
Önkayıt: 20-21 Ağustos
Sivil Havacılık
Yüksekokulu

Yetenek Sınavı

13 Ağustos Pazartesi

Ateş Böceği
Yer: Neo Alışveriş Merkezi
Otopark Alanı
Saat: 21:00
Söyleşi: Necla Nazır
Tepebaşı Belediyesi

Türk Sineması

Yeni profesörlerin gurur günü

AHMET SINAV
� Açıköğretim, Fen, İktisadi ve İdari
Bilimler ile İletişim Bilimleri Fakültele-
ri’nden dört öğretim üyesi, profesör-
lük kadrolarına atandı. İBF öğretim

üyesi ve Medya Merkezi Koordinatörü
Prof. Dr. Ali Murat Vural, Açıköğretim
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Reha
Recep Ergül, Fen Fakültesi’nden Prof.
Dr. Vakıf Cafer ile İİBF öğretim üyesi

Prof. Dr. Seval Selimoğlu, 31 Temmuz
Salı günü Senato Odası’nda düzenle-
nen törenle profesörlük beratlarını
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli’nin elin-
den aldı.

Öğretim üyeleri, yıllarca süren yo-
ğun çalışmaların ardından gelen bu
mutluluğunkeyfiniyaşadıklarınıbelir-
terek, aldıkları unvanın, sorumlulukla-
rını daha da artırdığını söylediler.

SEV�L KÖSE
� Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Baş-
kanlığı’nın beş teknik personeli, Sivil Havacılık
Yüksekokulu’nda “Helikopter Temel Teknisyen
Eğitimi” alıyor.

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Yard. Doç. Dr. Ender Gerede, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü’ne daha önce de bu tür eğitimler verdikle-
rini belirterek, eğitim programının 800 saat süre-
ceğini kaydetti. Havacılık alanının sürekli bir eğitim
gerektirdiğini vurgulayan Gerede, Sivil Havacılık
Yüksekokulu’nun bu tür eğitimi verebilecek gerekli

öğretimelemanına,donanımaveatölyeyesahipol-
duğunu kaydetti.

Eğitimin, havacılık ve hava aracı hakkında altya-
pı hazırlamaya yönelik olduğunu ifaede eden Ge-
rede, 11 Haziran’da başlayan eğitimin, Aralık ayın-
da tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Katılımcılardan Ümit Kabak, “Anadolu Üniversi-
tesi alanının öncüsü bir üniversite olduğu için bu-
rada bulunmaktan dolayı şanslı olduğumuzu dü-
şünüyoruz. Bu üniversitede teoride gördüğümüz
her şeyi uygulama alanında da görebiliyoruz. Bura-
da dünya standartlarında bir eğitim alıyoruz” dedi.

SEV�L KÖSE
� Anadolu Üniversitesi Havaala-
nı Türkiye’de işletme ruhsatı al-
mayı kazanan 21’inci havaalanı
oldu. Havaalanının sertifikası 20
Temmuz günü Sivil Havacılık Ge-
nel Müdür Vekili Dr. Ali Arıduru
tarafından Sivil Havacılık Yük-
sekokulu Müdür Yardımcısı
Yard. Doç. Dr. Hatice Küçükö-
nal’a verildi.

Küçükönal, Sivil Havacılık Ge-
nel Müdürlüğü’nün yayınladığı
Havaalanı Yapım, İşletim ve Ser-
tifikalandırma Yönetmeliği ( SHY-
14A) kapsamında Türkiye’de faa-
liyet gösteren her havaalanının
işletme ruhsatı alma zorunlulu-
ğu olduğunu söyledi.

Bir havaalanının ruhsat alabil-
mesi için ayrıntılı çalışmalar ge-
rektiğini vurgulayan Küçükönal,
havaalanının fiziksel tesislerin-
den, ekipmanlarına kadar emni-
yet ve güvenlik şartlarını yerine
getirebilecek her türlü donanı-
ma sahip olması gerektiğini kay-
detti.

Küçükönal, Anadolu Üniversi-
tesi Havaalanı’nın uluslararası
kurallar gereği sahip olması ge-
reken tüm koşulları yerine getir-
diğini ifade etti.

Yard. Doç. Dr. Hatice Küçükö-
nal, işletme ruhsatı almaya hak
kazanan Anadolu Üniversitesi
Havaalanı’nın, dünyanın ilk ruh-
satlı üniversite havaalanı oldu-
ğuna dikkat çekti.

Havaalanı faaliyetlerinde çalı-
şanların tümünün Sivil Havacılık
Yüksekokulu’nun personeli oldu-
ğunu belirten Küçükönal, akade-
mik ve sözleşmeli kadrodaki ele-
manların kendi işlerinin yanı sı-
ra havaalanı faaliyetlerini de
sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

İlk ruhsatlı
üniversite
havaalanı

‘Formula
G’de tecrübe
kazandık’

Formula G’ye katılan ekibimiz, önümüzdeki yıllarda
yarışmaya çok daha iyi hazırlanacaklarını söyledi.

Devlet Konservatuvarı
Yetenek Sınavı
Yer: Devlet Konservatuvarı
Önkayıt: 6-17 Ağustos
Sınavlar: 24-29 Ağustos
(Tiyatro Anasanat Dalı)
31 Ağustos-1 Eylül (Opera
Bölümü)
23-24 Ağustos (Yaylı
Çalgılar Yapım Anasanat Dalı)
27-29 Ağustos (Müzik
Bölümü)
Devlet Konservatuvarı

ŞEHİRDE NELER VAR??



ŞEYDA DALGIÇ
� Türkiye Mimarlar Odası’nın 28-
29 Temmuz günlerinde altıncı kez
düzenlediği buluşma Anadolu
Üniversitesi’nde gerçekleşti. Daha
önce Türkiye’nin beş farklı ilinde
düzenlenen buluşmanın Eskişehir
ayağında “Sanayi Kentleri ve Mi-
marlık” konusu ele alındı. Etkinlik-
te sanayi kenti-mimarlık etkileşimi
tartışılarak sanayi kentlerinin dö-
nüşüm süreçleri ve mimarlık mes-
leğinin bu coğrafyadaki sorun ve
potansiyelleri ele alındı.

Sinema Anadolu’da yapılan açı-
lış töreninde konuşan Eskişehir
Mimarlar Odası Başkanı Halit Ha-
laç, Eskişehir’in taşra olmadığını
ve kentin entelektüel bir yapılan-
mayı örgütlediğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli de
Eskişehir’in “Sanayi Kentleri ve Mi-

marlık” teması yerine “Eğitim
Kentleri ve Mimarlık” veya “Sanat,
Kültür, Eğitim Kentleri ve Mimar-
lık” temasının irdeleneceği bir yer
olmaya doğru yol aldığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Yılmaz Büyüker-
şen ise, Mimarlar Oda-
sı’nın kentlerin
sosyo-kültürel ya-
pıları ve mimar-
lık şeklinde bir
temayı irdele-
melerinde bü-
yük fayda
o l a c a ğ ı n ı
dile getir-
di. Prof.
Dr. Büyükerşen: “Yerel yönetimler
ve mimarlık konusu da kadavra gi-
bi masaya yatırılmalı. Mimarlar
Odası tarafından böyle bir konu

belirlendiğinde biz de kadavra ol-
mayı seve seve kabul edebiliriz.”
diye konuştu.

Şehir ve yerleşim yerlerinde eski
estetik ve mimarı özelliği yakalaya-

bilmenin Türk mimarlığının ge-
lişmesine bağlı olacağını

ifade eden Vali Yardım-
cısı Ekrem Ballı, yeni
Eskişehir gibi şehirci-
lik ve estetik konusun-
da son derece duyarlı
bir şehirde bu çalış-
manın yapılmasının

ayrı bir anlam ta-
şıdığını kaydet-
ti.

Konferansın
ilk gününde bir konuşma yapan
Mimarlar Odası Genel Başkanı Bü-
lend Tuna ise “Sanayi Kentleri ve
Mimarlık” temasının Eskişehir’de

ele alınmasının haklı nedenleri ol-
duğunu söyledi. Cumhuriyet dö-
nemi sanayisinin öncüleri çimen-
to, basma ve şeker fabrikalarının
yanı sıra lokomotif ve motor fabri-
kaları gibi büyük ölçekli sanayi ya-
tırımlarının da kamu eliyle hayata
geçirildiğini anlatan Tuna, mimar-
lığın sanatsal, kültürel, insancıl ve
işlevsel özellikleri ile toplumu ve
kentleri yeniden buluşturmak ge-
rektiğinin bilincinde olduğunu
ifade etti.

Katılımcılar, etkinliğin ikinci gü-
nünde Seyit Battal Gazi Türbesi ve
Yazılıkaya Platosuna düzenlenen
geziye katıldılar. Yaklaşık 150 kişi-
nin yer aldığı teknik gezide Ana-
dolu Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi öğretim üyesi Doç. Dr. Taciser
Sivas bölgenin yapısı ve tarihiyle
bilgiler verdi.

Zeki Müren de
bizi görecek
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KENAN BUTAKIN
� Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölü-
mü’nden Şebnem Nacar, Haşim
Turan, Derya Karaca ile Açıköğre-
tim Fakültesi Araştırma Görevlile-
rinden Zehra Kamışlı Öztürk’den
oluşan ekip, Haziran ayında Lojis-
tik Derneği’nin düzenlediği 4. Ulu-
sal Vaka Yarışması’nda ikinci oldu.
Ülkemizde taşımacılık, depolama,
dağıtım, gümrükleme ve sigorta

ile ilgili faaliyetlerin entegre bir şe-
kilde gerçekleştirildiği “Lojistik”
kavramına ilişkin çalışmaların ser-
gilendiği yarışma, lojistik açısın-
dan gereken bilgi, beceri ve yet-
kinlik özelliklerinin ölçümüne yö-
nelik olarak düzenlendi.

Yarışma, üniversite öğrencile-
rinin lojistik sektörüne olan ilgi-
sini artırmayı ve bu alanda sek-
törü doğru analiz etmelerini he-
defliyor.

Zehra Kamışlı Öztürk, beş ayrı
finalistin üçüncüsü olarak İstan-
bul’a gittiklerini belirterek, 4 bu-
çuk saat süren bir yarışmanın so-
nunda ikinci olduklarını söyledi.
Lojistik denilince akla sadece araç-
ların rotalanması ve tesislerin yer
seçiminin geldiğini belirten Öz-
türk, buna karşın öncelikle siste-
min ayrıntılı bir analizinin yapıl-
masının ardından sorunların çö-
zülmesinin gerektiğini kaydetti.

� Eciton burc-
hellii türü ka-
rıncalar, yiyecek
taşıyan işçilerin
yuvaya rahatça dönebilmeleri-
ni sağlamak için yol üstündeki çukur-
ları kendi gövdeleriyle dolduruyor.

“Hayvan Davranışı” adlı ihtisas der-
gisinin son sayısında yayınlanan
araştırma, kolonideki bazı karıncala-
rın, yoldaki çukurları kendi bedenleri-
ni kullanarak doldurmayı görev edin-
diğini gösterdi. İngiliz Bristol üniversi-
tesinden biyolog Scott Powell ve Nigel
Franks’in çalışmasına göre, “yolun
yüzeyinde yapılan değişiklikler, gani-
met taşıyan karıncaların son sürat
yuvaya dönmelerini sağlıyor.”

Araştırmacılara göre, “E. burchellii”
kolonilerinde birey sayısı 700 bini bu-
labiliyor. Karıncaların üçte biri her
gün ya da iki günde bir yiyecek bul-
maya çıkıyor. Bu tropikal karınca tü-
rünün üyelerinin boyları ilginç şekilde
birbirlerinin beş katına kadar çıkıyor.

Yolda karşılaşılan herhangi bir çu-
kur, en geç 30 saniyede dolduruluyor.
Araştırmacılar, karıncaların yoluna
engeller koyarak gözlem ve karşılaş-
tırmalar da yaptı ve gördüler ki, bir
grubun içindeki “ihtisas sahiplerinin”
varlığı, bütün grubun performansını
iyileştiriyor.

� Eyebox2 adındaki kamera, 10 met-
re mesafeden kendisine bakıldığını
anlıyor.

Kanadalı bir girişimci tarafından
geliştirilen Eyebox2 adındaki kamera,
10 metre mesafeden kendisine bakıl-
dığını anlıyor. Bu işlevi çevresinde bu-
lunan kızılötesi LED ışıkları aracılığı ile
gerçekleştiren kamera, 15 derecelik
açı ile bakıldığında, göz temasını ya-
kalayabiliyor.

Vizontele filminde, televizyon ile ilk
defa tanışacak olan köylü vatandaşla-
ra, televizyonun nasıl çalıştığına dair
açıklama yapılırken; orada bulunan-
lardan birinin “Biz Zeki Müren’i göre-
ceğiz de, Zeki Müren de bizi görecek
mi ?” diye sorması biraz da temel me-
raklarımızdan biri olan, izleniyor ol-

manın endişe-
sinden kaynak-
lanıyordu. Yeni
geliştirilen bu
kamera, izlemek
yerine istatistik

tutma gibi bir amaç
için kullanılacak. Eyebox2’nin önce-
likle reklamcılık sektörünün, etki et-
me oranı hiç bilinemeyen billboard
reklamlarında kullanılması planlanı-
yor. Eyebox sayesinde bilboardların
önünden geçerken, 15 derecelik bir
bakış açısı, billboarda bakılıp bakıl-
madığını anlamaya yetiyor.

Mimarlar Anadolu’da buluştu

Türkiye mimarlık politikasına doğru “Mimarlık ve Kent Buluşmaları”nın 6’ncısı Eskişehir’de yapıldı.

Lojistik yarışmasında ikinci oldular

Karınca
zekası
şaşırtıyor

AYÇ�N GEL�R
� İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Turan Efe TV
A’da yayınlanan “Anadolu’da Ar-
keoloji” programına konuk oldu.
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı
Doç Dr. Taciser Sivas’ın hazırlayıp
sunduğu programda “Eskişehir
bölgesi tarih öncesi dönem araş-
tırmaları” üzerine konuşuldu. Es-
kişehir bölgesinin çok önemli bir
geçit yeri üzerinde olduğunu ve
doğal ulaşım yollarının kesişme
noktası olduğunu belirten Prof.
Dr. Efe, bölgenin arkeolojik potan-
siyelinin çok yüksek olduğunu di-
le getirdi. Modern şehirlerin tarihi
kimlikleriyle ünlendiklerini belir-
ten Prof. Dr. Efe, Eskişehir’de sa-
dece tarih öncesi döneme değil,
tüm tarihi araştırmalara önem ve-
rilmesi gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Efe ayrıca, arkeolojik
araştırmalarda yaşanan maddi sı-
kıntılara değinerek, bu araştırma-
lara daha fazla kaynak ayrılması
gerektiğini vurguladı.

Eskişehir’de
Arkeoloji

Haşim Turan
Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Derya Karaca
Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Arş. Gör. Zehra Kamışlı Öztürk
Açıköğretim Fakültesi
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SEVDE YAZICI
�Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Bölümü’nce yürütülen Seramik Sa-
nayinin Ar-Ge Yeteneğinin Artırıl-
masına Yönelik Lisansüstü Eğitim
Araştırma Programı için seramik
üreticisi firmalar, desteklemek üze-
re bu alanda lisansüstü eğitim ya-
pacak öğrenciler arıyor.

Başvuruların 17 Ağustos’ta sona
ereceği programa, Çanakçılar Sera-
mik, Çenesizler Seramik, Kılıçoğlu
Toprak A.Ş. , Hitit Seramik, Konya
Krom, Kütahya Porselen, KÜMAŞ
Malzeme, Serel Seramik ve Umpaş
Seramik burs vererek destek oluyor.

Desteklenecek
öğrenci
aranıyor

Öğretim elemanlarımızın
şirketleri göz dolduruyor
MEVLÜT DEM�RC�OĞLU
� Üniversitemiz öğretim elemanları-
nın 2003 yılında Eskişehir’de kurulan
Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölge-
si’nde kurduğu şirketler, yaptıkları ça-
lışmalarla ülke ekonomisine büyük
katkılar sağlıyor. Öğretim elemanları-
mızdan firmalarının çalışmaları hak-
kındabilgileraldık. İşteşirketlervegöz
dolduran faaliyetleri...

MDA

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Malze-
me Bilimi ve Mühendisliği Bölü-
mü’nden üç öğretim üyesinin (Prof.
Dr. Ferhat Kara, Prof. Dr. Servet Turan,
Doç. Dr. Alpagut Kara) kurduğu MDA
İleri Teknoloji Seramikleri Ltd. Şirketi,
öğretim üyelerinin yaptıkları bilimsel
çalışmaları ticarileştirmek amacıyla
2004 yılında faaliyete geçti. Şirket, ileri
teknoloji seramikleri üzerine araştır-
ma ve teknoloji geliştirme yapmak ve
buteknolojilerikatmadeğeryaratacak
şekilde değerlendirme konusunda ça-
lışmalar yapıyor. Bu kapsamda sera-
mik kesici uçlar, aşınma uygulamala-
rına yönelik SiAlON seramiklerinin ge-
liştirilmesi, çinko oksit esaslı seramik
tozlar ve bunların çeşitli alanlarda uy-
gulamaları ile şekil kontrollü seramik
tozları da şirketin mevcut faaliyet ko-
nuları arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Hasan Mandal, araştırma
çalışmalarındaki temel yaklaşımları-
nın, evrensel bilime katkının yanında,
üretilen bilginin kullanılabilir bilgiye
dönüştürülmesini (innovasyon) he-
deflediklerini ve bu konuda örnek ol-
maya çalıştıklarını söyledi.

Şirketlerinin kurulmasında üniver-
sitemiz yönetiminin büyük desteğini
gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Man-
dal, “Hem ortam, hem de teknolojik
bilginin ticarileşmesi konusunda üni-
versitemiz teşvik edici rol oynuyor.
Teknopark’taüniversitemizdenaltıgi-
rişimcinin olması ve bunların tekno-
lojigeliştirmebölgesindekigirişimcile-
rin 1/3’ünü oluşturması bunun açık
göstergesidir” diye konuştu.

CVM

Uydu ve Uzay Bilimleri Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Can Ayday tarafın-
dan 2005 yılında kurulan CVM Limi-
ted Şirketi’nde, Eskişehir kentinin ti-
carigelişmesiniCBsilehızlandırmave
deprem dalgalarının yapıların üzerin-
de yaptıkları salınımın Mikro Sensör-
ler ile saptanabilme konularında ça-
lışmalar yapılıyor.

Prof. Dr. Ayday, şu ana kadar Sağlık
Bilgi Sistemi konusunda Eskişehir
Sağlık İl Müdürlüğü için kapsamlı bir
proje yaptıklarını söyledi.

Akademisyenolarak,hembilgiüre-
tip hem de girişimci olma yolunda ça-
lışmalar gerçekleştirdiklerini belirten
Prof. Dr. Ayday şunları söyledi:

“Üretilen bir bilgi veya ortaya ko-
nan bir ürün kağıt üzerinde kalırsa
bence hiç işe yaramaz. Bu nedenle,
yaptığımız işin ticaretleşme değil de
uygulama alanı yaratmak olduğunu
söyleyebiliriz.AnadoluÜniversitesibi-
zim gibi şirketlerin kurulmasına bü-
yük destek vermiştir. 2004 yılından
başlayarak üniversite yönetimi bu ko-
nuyuözendiricibir tutumalmıştır.Bu
nedenle bu tür şirketlerin kurulması-
nı sağlamışlardır.”

Dorlion

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
BilgisayarMühendisliğiBölümBaşka-
nı Prof. Dr. Yaşar Hoşcan tarafından
2005 yılında kurulan DORLION En-
düstriyel Tasarım ve Yazılım Geliştir-
me Danışmanlık Sanayi ve Ticaret

Ltd. Şirketi, endüstriyel tasarım ve bil-
gisayaryazılımıgeliştirmekonusunda
çalışmalar yapıyor.

Akademisyen olarak bilgi üretmek
ve bu bilgiyi paylaşmak istediklerini
belirten Prof. Dr. Hoşcan, üniversite-
lerde üretilen bilginin en yoğun kulla-
nım alanının sanayi olduğunu söyle-
di. Özellikle Eskişehir bölgesinde, yak-
laşık 300 KOBİ bulunduğunu ifade
edenHoşcan,bu işletmelereher türlü
tasarım ve yazılım geliştirme sorunla-
rındadanışmanlıkyaptıklarını,eğitim
ve proje üretme aşamalarında yar-
dımcı olduklarını kaydetti.

Öğrenciler için bu şirketlerin adeta
bir laboratuvar işlevi gördüğüne dik-
kat çeken Prof. Dr. Yaşar Hoşcan, “Öğ-
rencilerimiz üniversitede öğrendikleri
teorik bilgileri bu şirketler yardımı ile
uygulama olanakları bulabilmekte-
dirler.Ayrıcaöğretimüyesiarkadaşla-
rımız bilgi ve tecrübeleri ile ilgili sana-
yi kuruluşlarınızın sorunlarını doğru
ve sağlıklı çözmesi için büyük destek-
ler vermektedirler” diye konuştu.

FOB

FOB Fosfor Teknolojileri (FOB Fosfor-
tek) Ltd. Şirketi, Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühen-
disliği Bölümü’nden Prof. Dr. Bekir Ka-
rasu tarafından kuruldu. Şirket, önce-
likle Eskişehir ve çevresinde yaygın bir
yerleşime sahip seramik ve cam sek-
törlerinin yeni ürün kazanımına ola-
nak vermeyi hedefliyor. Şirket, yüksek
kalitede fosfor ışıldamalı pigment üre-
timiyleyurtdışıbazlışirketlerinyüksek

satış fiyatını, sahip olduğu yerli tekno-
lojiyleenazadönüştürmeyiamaçlıyor.
Uzunyıllaryaptığıçeşitliaraştırmaların
hep sanayi endeksli olduğunu belirten
Prof. Dr. Bekir Karasu, “Hiçbir gelişmiş
ve sanayileşmiş toplumun ulaştıkları
son teknolojileri bir başka ülkeye, kar-
şılığını almadan onları pek çok açıdan
kendilerine bağlamadan transferi
mümkün değildir. Dolayısıyla, yenilik-
lerin üniversitede minyatür boyutta
her ne olursa olsun tutulmamaları ve
direkt üretime aktarılmaları hayati
önem taşımaktadır.”

BORTEK

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nden
Prof. Dr. Nuran Ay tarafından 2006 yı-
lında kurulan, BORTEK Bor Teknoloji-
leri Limited Şirketi’nin amacı, öncelik-
lebornitrürolmaküzeredışarıdansa-
tın alınan bor uç ürünlerinin tozları ve
ürünlerikonusundaaraştırmageliştir-
me çalışmaları yapmak.

Ülkemizin dünya bor rezervinin
yüzde 70’ ine sahip olduğunu ifade
eden Prof. Dr. Ay, bu kaynakların ülke
ekonomisine katkılarının artırılması-
nın nasıl olabileceği ve neler yapılabi-
leceği konusunda araştırmalara 10 yıl
önce başladığını söyledi. Bor uç ürün-
leri ile çalışmaya başlamanın ekono-
mik katkısının yüksek olacağını düşü-
nüp bor nitrür araştırmalarına yönel-
diğini belirten Prof. Dr. Nuran Ay şöyle
konuştu:

“Laboratuvar ölçeğindeki çalışmala-
rı tamamladıktan sonra Haziran 2006
da BORTEK Bor TeknolojileriLtd. Şirke-
ti’nikurdum.Şirketkullanacağıtümci-
hazlarıkendisi tasarlayıp,yerlikaynak-
lar kullanılarak üretim yapmaktadır.
AnadoluÜniversitesiRektörlüğüveyö-
neticileriküreselanlamdabirdünyaile
yarışabileceğimiz çalışmalar yürütme-
de kullanılmak üzere laboratuvar ve
altyapılarını sağlamışlardır.Buradaya-
pılan tüm çalışmalara da maddi ve
manevi olarak destekleyerek bilginin
üretime dönüşmesinde katkıda bu-
lunmuşlardır.”

H�LAL KAHYA
�Anadolu Üniversitesi araç giriş kart-
ları değişiyor. Daha önce verilmiş olan
kartlar, 30 Eylül’e kadar geçerli olacak.
Yeni araç giriş kartı alabilmek için,
ruhsat fotokopisiyle birlikte üniversite
personeline ve araca yönelik bilgilerin
istendiği “araç giriş kartı istek
formu”nun doldurularak Koruma ve
Güvenlik Müdürlüğü’ne verilmesi ge-
rekiyor. Araç giriş kartı istek formuna
Anadolu Üniversitesi web sayfası du-
yurular bölümünden de ulaşılabilir.

Üniversitemiz öğretim üyelerinin kurduğu şirketler Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ndeki Teknopark’ta hizmet veriyor.

SEV�L KÖSE
� Anadolu Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bö-
lümü’nden 17 akademisyen sanat-
çının eserlerinin yer aldığı sergi, 9-
30 Temmuz tarihinde Avustur-
ya’nın başkenti Viyana’da bulu-
nan JMA-Gallery’de sergilendi. Ser-
ginin açılış konuşmasını yapan
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Yüksel Kocadoru, sanatın dilinin
ortak olduğunu ve bu serginin iki
kültürün birbirine daha da yakın-
laşmasına katkı sağladığını belirt-

ti. Serginin, Anadolu Üniversite-
si’nin büyük destek ve çabalarıyla
oluştuğunu ifade eden Prof.Dr. Ko-
caduru, serginin gerçekleşmesin-
deki çabalarından dolayı Anadolu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli’ye teşekkür etti.

Avusturyalı ve Türk ziyaretçilerin
ilgisinin yoğun olduğu sergide Türki-
ye’nin Viyana Büyükelçisi Selim Ye-
ner ise, Türkiye’den gelen bu tür ser-
gilerin Avusturyalıların kafalarındaki
Türk imajını sanat sayesinde değişti-
receğini söyledi.

Anadolu’ya Viyana’da büyük ilgi

ŞEYDA DALGIÇ
�Dünya Sağlık Örgütü’nün 52 tane
Uzman Danışma Paneli bulunuyor.
Genel sekretere uzman desteği veren
bu paneller Dünya Sağlık Örgütü’nün
o konulardaki politikalarının belirlen-
mesinde önemli rol oynuyor.

Bugüne kadar bu 52 Uzman Danış-
ma Paneli içerisinde hiçbir Türk yer al-
madı. Prof. Dr. Hüsnü Can Başer yaptı-
ğı çalışmalar ve büyük başarılarıyla bu
panelde yer alacak ilk Türk olarak bir
ilke imza attı. Prof. Dr. Başer, 8 üyeden
oluşan panelde 4 yıl süreyle görev ya-
pacak.Dünya Sağlık Örgütü’nden bu
teklifi aldığında çok gururlandığını be-
lirten Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, böyle
bir görevin sadece kendisi için değil
Türkiye için de önemli bir görev oldu-
ğunu düşündüğünü söyledi. Prof. Dr.
Başer ayrıca, bu sorumluluk içerisinde
Türkiye’yi düşünerek bu panelde gö-
rev yapacağını ifade etti.

Türk bilim
adamına
davet
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18 Ağustos Cumartesi
Türkçe müzikte eski ve
hit şarkıların yer aldığı
Türk Kahvesi Faruk
KAPLAN ile her
cumartesi 14:00-15:00
saatleri arasında.

17 Ağustos Cuma
Peyton Aşıkları
Yönetmen: Mark Robson
Oyuncular: Lena Turner,
Lee Philips
Yapım yılı: 1957
Sarhoş bir okul hizmetlisi
üvey kızının travma yaşa-
masına neden olur ve bu
durum bir cinayetle so-
nuçlanır. Film 23:30’da Si-
nedüş Kuşağı’nda.

Ahmet CEMAL

Okuma
Köşesi

13 Ağustos Pazartesi
14 Ağustos Salı
Güncel Hit Müzik
Gözde EFE’nin
sunumuyla pazartesi
ve salı günleri
14:00-16:00 saatleri
arasında Radyo A’da.

G
Ü

N
CE

L
H

İT
M

Ü
Zİ

K

http://e-gazete.anadolu.edu.tr/tva
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Güncel gelişmeler için:
http://e-gazete.anadolu.edu.tr
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KİTAP TANITIMI

TEK BOYUTLU OKUMAK …
Geçenlerde tek boyutlu okuma-

nın,birkonudabilgiedinirken‘enaz-
la yetinme’nin bir insanı sürükleye-
bileceği en hazin sonuçlardan birine
tanık oldum.

Açık bir mekânda oturan birkaç
genç arasında, Atatürk’ün yaşamı-
nın son döneminde İnönü ile arala-
rında çıkan anlaşmazlık tartışılıyor-
du. Tartışmada ‘lider’ konumundaki
gencin arkadaşlarına bu konuda an-
lattıklarınıduyunca,gerçekanlamda
dehşete düştüm. Söz konusu anlaş-
mazlığa ilişkinolarakbugencin–üs-
telik de asla Atatürk’ü kötülemek ni-
yetini taşımayan – söyledikleri için
‘ipe sapa gelmez’ nitelendirmesi bile
azdı !

O gün akşam eve döndüğümde,
bir insanın, üstelik de genç bir insa-
nın nasıl olup da bunca sığ, mantığa
aykırılığı her yanından akan bir ta-
kım söylentileri gerçek sanabileceği-
ni düşündüm – üstelik, Atatürk-İnö-
nü anlaşmazlığının gerçek nedenle-
rinigözlerönüneserenoncakitapve
belge yayınlanmışken!

Cehaletin en tehlikelisi, gizli olanı-
dır. Çünkü bu durumda cahil, yani
bilgisiz olanın kendisi bu durumun
farkında değildir ve yanlış bidiklerini
doğru, hiç bilmediklerini de biliyo-
rum sanır. Üstelik cehaletin böylesi,
çokbulaşıcıdırda;ocahilkişiyidinle-
yenler, kendileri de okumayla, bilgi
diye verilenleri birden çok kaynağın
yardımıyla denetlemeye pek yatkın
değilseler eğer, kendilerine ‘bulaşan’
bu cehaleti kolaylıkla çevrelerine ya-
yabilirler.

Gerçeği kendimizden saklamaya-
lım: Genelde ‘okuma özürlü’ bir top-
lumun üyeleri olarak, gazete oku-
maktan bile çoğunlukla sadece baş-
lıkları, manşetleri okumayı, herhan-
gi bir konuda bilgilenmek için yeterli
saymaktayız. Bir yerlerde bir ara
okumuşveyaduymuşolduklarımızı,
‘bilgi’ yerine koymazdan önce biraz
daha ‘didiklemek’, okuduklarımızda
veya duyduklarımızda neyin yanlış
olabileceğini düşünmek gibi bir alış-
kanlığınisehenüzepeyuzağındayız.
Zaten daha çok ‘sözel’ iletişime ağır-
lık veren bir toplum olarak, örneğin
duyduğumuzdabizebiraz‘tuhaf’ge-
len şeyler için hemen yazılı kaynak-
laradabaşvurmak,doğalsaydığımız
bir davranış biçimi değil.

Oysa çoktandır artık herhangi bir
konuda tek boyutlu okumanın ve
bilgilenmenin,kafamızdakisoruların
yanıtınıararken‘enazlayetinmenin’
yetersiz kaldığı, dahası, kimi ortam-
larda asla bilgilenme sayılmadığı bir
dünyada yaşamaktayız. Böyle bir
dünyada bu gerçeği görmezlikten
gelmenin bize ne kadar pahalıya
patladığının da – yine bilgilenme
bağlamındaki şahane tembelliğimiz
nedeniyle ! – hiç farkında değiliz.

‘Biliyorum’ diye şişinirken, gerçek-
te bilgi zombilerine dönüşmekten
kaçınmak istiyorsak eğer, bilgilen-
mede ‘en azla yetinme’ alışkanlığını
en kısa zamanda terk etmeliyiz!

GÜLAY ACAR
� Anadolu Üniversitesi Senfoni Or-
kestrası (ASO), 2006-2007 sezonun-
da verdiği konserlerle müziksever-
leri büyüledi. Anadolu Üniversitesi
Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 3.
yılında toplam 19 etkinlik gerçek-
leştirdi. Bu etkinliklerin en önemli-
si ise, Türk Silahlı Kuvvetleri Armo-
ni Mızıkası ile birlik-
te gerçekleştiri-
len, İstanbul ve
Ankara’da tek-
rarlanan, Ata-
türk’ün Doğu-
munun
125.
Yılı

Kutlama Konserleri oldu. ASO,
Anadolu Üniversitesi 2006-2007
Öğretim Yılı Açılış Konseri, Alnar’ın
Doğumu’nun 100. Yılı Kutlama
Konseri, 12. Uluslararası Eskişehir
Sanat Festivali Kapanış Konseri,
Tıp Bayramı Özel Konseri, Nazım
Hikmet’i Anma Konseri gibi özel
konserlerin yanı sıra pek çok kon-
sere imzasını attı.

Anadolu Üniversitesi Senfoni Or-
kestrası Şefi Burak Tüzün, 2006-
2007 konser sezonunun, orkestra-
nın yeniden şekillenme ve etkinlik-
lerini belirli formatlara sokma açı-
sından bir hazırlık olduğunu dile ge-
tirdi. Tüzün, 2007-2008 konser se-

zonu için etkinliklerin orkestra
konserleri, oda müziği konserle-

ri, resitaller ve söyleşiler ola-
rak 4 başlık altında sürdü-
rüleceğini söyledi. Orkestra-

nın 30 kişilik mevcut kadrosuyla
konserlerine devam edeceğini belir-
ten Tüzün, bu sezon da konserlerin
oda orkestrası formatında gerçek-
leştirileceğini söyledi. Tüzün, amaç-
larının, Türk bestecilerinin eserleri-
ne ağırlık vermek, genç yaştaki so-
listlere imkanlar tanımak, bunun dı-
şında oda müziği konserleri ve resi-
taller vererek orkestranın daimi sa-
natçıları ve konuk sanatçılar ile öğ-
rencilere güzel bir sanat atmosferi
yaratmak olduğunu ifade etti.

Burak Tüzün, “2006- 2007 konser
sezonu, daha çok 2007-2008 konser
sezonun planlanmasına yönelik de-
nemelerle geçti diyebiliriz. Biz, im-
kanlarımızı gördük, neler yapabiliyo-
ruz, ne gibi zorluklarımız var öğren-
ciler açısından orkestra ne konum-
da, ne gibi eserlere ağırlık vermemiz
gerekir bunları görmüş olduk.” dedi.

ASO konserleri hız kesmiyor

Burak Tüzün

ESRA ÇEV�K
� 2007’de Anadolu Üniversitesi
öğretim elemanlarına ait on eser
yayınladı. Bu eserlerden biri de İk-
tisadi İdari Bilimler Fakültesi öğre-
tim elemanlarından Yard. Doç. Dr.
Verda Canbey Özgüler’in “İş Ara-
ma Teorisi, Sosyal Ağlar ve İnter-
net” isimli kitabı.

Özgüler, kitabı yazarken, önem-
li işsizlik türlerinden sayılan geçici
işsizliğe yönelik bir araştırma yap-
ma fikrinden yola çıktığını ve geçi-
ci işsizlikteki temel sorunun bilgi
eksikliği olduğunu, iş gücü piyasa-
larında işçi ve işverenler arasında
eksik bilginin bulunduğunu belirt-
ti. Kitap “İş aramama Teorisi”( İş
arama modeli) ile ortaya çıkarıl-
maya çalışılanın piyasalarda eksik
bilgi varsayımının etkinliğinin en
aza indirilmesine yönelik bir çalış-
ma olduğunu ifade eden Özgüler,
“Eğer siz piyasa hakkında yeterli
bilgiye sahipseniz geçici işsizliğin
ortaya çıkmasını da o oranda
azaltabilirsiniz. Bilgi sahibi olmak
hem işveren hem de iş arayan
açısından iş ve işçi bulma imkânı-
nı piyasalarda en üst düzeye geti-
ren bir olanaktır.” dedi. Emeğin
bireyden ayırt edilemeyeceğini, iş
gücü piyasalarının içinde emeği
barındırdığı için daha ayrıntılı in-
celenmesi gerektiğini vurgulayan
Özgüler, sosyal ağlar kavramını
bilgi elde etme maliyetlerini azalt-
maya yönelik bir kavram olarak
tanımladı. Kişinin arkadaşının, ai-
lesinin, üyesi olduğu sivil toplum
örgütü ya da sendikanın sosyal ağ
sınıfına girdiğini kaydeden Özgü-
ler, bilişim, iletişim teknolojileri ve
internetin insan yaşamına her
alanda katkı sağladığını belirtti.
Kitapta internetin eşleştirme fonk-
siyonunu yerine getirmede piya-
salarda, bilginin sunulmasında ya
da kişilerin bilgi sahibi olmasında
nasıl bir rol üstlendiğini ortaya
koymaya çalıştıklarını belirten Öz-
güler, internette Türkiye’de iş ara-
yanların ve ilk kez işe girecek
olanların kullanıcı profiline paralel
olarak 20-24 yaş arasında yoğun-
laştığını söyledi. İnternetten iş
başvurusu yapanların, kurumlaş-
mış ve isim yapmış sitelere daha
çok güven duyduklarına ve bu si-
telerden verim elde ettiklerine de-
ğinen Özgüler, yaptıkları çalışma-
da internetin iş arama faaliyetle-
rinde tanımlayıcı rolü olduğunu
saptadıklarını ifade etti. Özgüler
son olarak iş bulma konusunda
sosyal ağların önemli olduğunu,
internetin coğrafi sınırları geniş-
lettiğini ancak emek piyasaların-
da uygun işlerin yaratılması ge-
rektiğini söyledi.

İş Arama
Teorisi,
Sosyal Ağlar
ve İnternet

18 Ağustos Cumartesi
Kürek Mahkumları
Yönetmen: Rudolph Mate
Oyuncular: Alan Ledd, Mona
Freeman,
Charles Bickford
Yapım yılı: 1950
Zengin bir çiftçinin, uzun süre
önce kaybolmuş
oğluyla buluşması ilginç so-
nuçlar doğuracaktır. Film
23:30’da Bir
Zamanlar Batı’da
kuşağında.
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� Anadolu Üniversitesi Al-
manca Öğretmenliği bölü-
münde okuyan Kıvanç Özkönü çevre-
sindeki arkadaşlarından biraz farklı.
Piyano çalan ve konserler veren Özkö-
nü aynı zamanda bir illüzyonist. Kı-
vanç Özkönü, piyano resital vermiş ve
Balkan Magic Şampiyonası'nda 2’nci-
lik kazanmış.

�İlgialanlarınızbirçoköğrenciyegöre
çok farklı, illüzyonistlik ise çok daha
farklı. Nasıl başladı bu merakınız?
İllüzyona bundan yaklaşık bir sene ev-
vel başladım. Çok ilginç bir hikayesi
var. Rüyamda David Copperfield’i gör-
düm ve çok etkilendim. Sabah arka-
daşlarıma söyledim ve onun birkaç vi-
deosunu internetten indirerek izleye-
bileceğimidüşündümarkadaşlarımla.
Ama ilk etapta bulamadım. İlk indirdi-
ğim videosu Street Magic’ti, sokak il-
lüzyonları yapıyordu o videoda. 50-60
kere izledimaynıvideoyu,arkadaşları-
ma izlettim. Nasıl yapıldığını çok me-
rak ettim. Onun için internetten araş-
tırma yaptım. Eğitim videoları satın al-
dım ve çalıştım. İllüzyon yapabilmek
gerçekten çok zor, teknik gerektiriyor.
Elimde çok kötü bir deste vardı ilk baş-

ladığımda, kahvehanelerde kullanılan
destelerden,onlar ileolmayacağınıan-
layarak yeni desteler aldım. Türkiye'de
illüzyon malzemesi bulmak çok zor. İl-
lüzyon malzemelerini elde edebilece-
ğiniz tek yer İstanbul.

� Balkan Magic Şampiyonası'na
katılışınızı ve kazandığınız dereceyi
anlatır mısınız?
Balkan Magic Şampiyonası 18-19 Ka-
sım’daİstanbul’dadüzenlendi.Şampi-
yonaya katılmamda çevremin teşviki
etkili oldu. Çünkü ben henüz bir sene-
dir illüzyonistlik ile ilgileniyordum ve
kendimi yeterli görmüyordum. Arka-
daşlarımın desteğiyle hazırlandım ve
jüriye “12 dakikalık İskambil Kağıdı İl-
lüzyonu” hazırladım. Performansım,
dokuz kişilik bir jüri tarafından beğe-
nildi ve ikincilik elde ettim.

� Beğendiğiniz illüzyonistler kimler?
Türkiye’de Sermet Erkin ve Mandra-
ke'yi örnek alıyorum. David Blaine ise
hayalimdeki illüzyonist.

� Piyanoya olan ilginiz nasıl başladı?
Piyano çalmaya hobi olarak başladım.
İlgimi çekiyordu ve denemek istedim.
Fakat arkadaşlarıma göre geç kalmış-
tım, 12 yaşımda başladım çalmaya.

Yaklaşık altı sene piyano çaldım. Eğiti-
mim ise dört yıl sürdü. Eğitimime de-
vam etmek isterdim ama fırsatım ol-
madı, ileride yeniden piyano eğitimi
almak ve kendimi geliştirmek isterim.

� Konser deneyiminiz var mı?
Çeşitli yerlerde konserler verdim. İs-
tanbul’da iki okulda ve Atatürk Kültür

Merkezi’nde ufak bir resitalim oldu.

� Takip ettiğiniz piyanistler kim-
lerdir?
En sevdiğim piyanist Fazıl Say. Peki-
nel Kardeşler de çok iyi, mümkün ol-
duğunca her birinin konserlerine git-
meye özen gösteriyorum.

Burcu DURMUŞOĞLU

Üniversitede bir illüzyonist
AHMET S�NAV
� Yılda ortalama 10 bin kitap
girişinin yapıldığı Anadolu
Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Merkezi’nde,
artan kitap sayısı nedeni ile
yeni düzenlemeler yapılıyor.
Yapılan bu düzenlemeler so-
nucunda kütüphane, 800 kişi
ve 300 bin kitap kapasiteye
ulaşacak.

Anadolu Üniversitesi Kütüp-
hane ve Dokümantasyon Mer-
kezi, 2007-2008 öğretim yılına
yepyeni bir yüzle girmeye ha-
zırlanıyor. Yılda ortalama 10
bin kitap girişinin yapıldığı
kütüphanede hem kapasite
arttırıcı hem de kullanıcıların
merkezden en etkin şekilde
yararlanmasını amaçlayan ye-
ni düzenlemeler yapılıyor.

Yapılan bu düzenlemelerle
kullanıcı odaklı bir kütüpha-
ne ortamı yaratmayı amaçla-
dıklarını belirten Anadolu
Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başka-
nı Adnan Yılmaz, yürütülen
çalışmalar hakkında bilgi ver-
di. Adnan Yılmaz, kütüphane-
nin 1. katında yer alan ödünç
bölümünün, eski tarama ter-
minallerinin bulunduğu giriş
bölümüne, tarama terminalle-
rinin ise arka bölüme alındığı-
nı ve birinci katta bulunan
toplam 10 tarama terminalin-
den beşinin oturarak çalışma
yapmaya elverişli hale getiril-
diğini söyledi. Yılmaz, merke-
zinin ikinici katında bulunan
rezerve kitap bölümünün
de birinci kata taşındığını be-
lirtti. Sayısı hızla artan yeni
kitap ve dergilerin konulabil-
mesi amacıyla 200 adet raf ve
kullanıcı kapasitesini arttır-
mak amacı ile de 60 adet tek
kişilik çalışma masası ilave-
sinde bulunduklarını söyle-
yen Adnan Yılmaz, böylelikle
kütüphanenin kullanım kap-
asitesini 800 kişiye çıkarttıkla-
rını ifade etti. Dördüncü katta
bulunan ciltli dergiler bölü-
müne de oturarak çalışılabile-
cek 2 tarama makinesinin ila-
ve edildiğini belirten Yılmaz,
fotoğrafçılık, ev ekonomisi,
basın ve yayın, üretim yöneti-
mi ve el sanatları ile ilgili ki-
tapların da artan kitap sayısı
nedeni ile dördüncü kata ta-
şındığını söyledi.

Adnan Yılmaz ayrıca, görev-
lilerin daha sağlıklı bir ortam-
da çalışabilmeleri için, daire
personelinin bulunduğu çalış-
ma alanlarının hijyenik taban
döşemesi ile kaplandığını
sözlerine ekledi.

Anadolu Üniversitesi Kü-
tüphane ve Dokümantasyon
Merkezi, yapılan tüm bu de-
ğişiklikler neticesinde, 800 ki-
şi ve 300 bin kitap kapasiteli
bir kütüphane haline gelecek.

Kütüphanenin
yeni yüzü

ŞEYDA DALGIÇ
� Anadolu Üniversitesi kampusle-
rindeki inşaat çalışmaları yaz mevsi-
minin gelmesiyle hız kazandı. Proje-
si bitme aşamasında olan inşaatla-
rın yapımına ise gelecek aylarda
başlanacak.

Üniversitemizdeki kampuslerde
yapılan inşaat çalışmaları hakkında
bilgiler veren Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanı Bülent Ustaoğlu, Ana-
dolu Haber’e yapılan çalışmalarla
ilgili açıklamalarda bulundu.

AÖF Yurt Binası

İhalesi önceki yıllarda yapılan ve
bu yıl sonunda bitecek olan Yunu-
semre Kampusü karşısındaki Açık-
öğretim Fakültesi Yurt Binası’yla
açıköğretim hizmetlerinin tek çatı
altında toplanması planlanıyor.

Ortada yer alan yüksek bina da
bekar öğretim elemanlarının, hem
barınma hem çalışma ihtiyaçlarını
karşılayabilecek bir apart şekline
dönüştürülecek. Apart her katta 4

daire olmak üzere
toplam 36 daire-
den oluşuyor.
Yanlardaki dör-

der katlı bloklar-
dan birinde

çarşı diğe-
rinde ise

anfi ve
ders -

l i k

bloğu yer alacak. Derslik bloğunda
Açıköğretim Fakültesi öğrencileri
için biri 320 kişilik diğer ikisi ise
120’şer kişilik olmak üzere 3 derslik
olacak.

Öğrencilerin tüm sosyal aktivite-
leri için de bir çarşı oluşturulacak.
Böylece yapılan çalışmalar sonu-
cunda seyahat acentasından fast-
food restaurantlara kadar her şey
öğrencilere bir adım uzaklıkta ola-
cak.

Ayrıca Eskişehir AÖF Merkez Bü-
rosu da buraya taşınacak. Bu yıl so-
nunda inşaatı bitecek olan binanın
donanım işleriyle birlikte 2008 yılı-
nın yaz aylarında hizmete geçmesi
planlanıyor.

Öğrenci Merkezi

Matbaanın arka tarafında bulu-
nan yere yapılan Öğrenci Merke-
zi’nde Öğrenci İşleri Daire Başkanlı-
ğı, Halk Bilim Merkezi ve 35’in üze-
rinde öğrenci kulübü faaliyet göste-
recek. Merkezin önümüzdeki yıl bi-
tirilmesi planlanıyor.

İİBF’ye ek blok

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si’nde öğretim elemanları için yıl-
lardır hizmet veren eski blok ile
dersliklerin bulunduğu yeni blok
arasında başlayan yapı çalışmasıy-
la da İİBF öğrenci lokali, öğrenci iş-
leri, toplantı salonu, 4 derslik ve

tüm yönetim birimlerinin biraraya
gelmesi amaçlanıyor. Toplam 4.600
metrekare olacak blok yıl sonunda
tamamlanacak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

İhalesi yapılan bu projeyle yük-
sekokul, İki Eylül Kampusü’ne taşı-
nacak ve burada öğretime devam
edilecek. 32.000 metrekare alanla
SHYO, BESYO ve MMF’nin arasında
konumlanacak proje inşaat aşama-
sına geçmek üzere. İnşaatının sona
ermesiyle birlikte farklı yerlerde
hizmet veren eğitim binaları, tek bir
çatı altında toplanmış olacak.

İletişim Bilimleri Fakültesi

İletişim Bilimleri Fakültesi binası-
nın inşaatına ise 2008 yılında baş-
lanacak. Yeni fakülte Yunusemre
Kampusü’nde yer alan kapalı yüz-
me havuzunun yanındaki boş ala-
na konumlandırılacak.

İki Eylül Kampusü

İki Eylül Kampusü’nde yaşanan
enerji problemlerinin önüne geç-
mek ve daha verimli enerji sağla-
mak amacıyla bir ihale gerçekleşti-
rildi. Çalışmaların tamamlanmasıy-
la Muttalip Kavşağı’ndan İki Eylül
Kampusü’ne yeni enerji hattı çeki-
lecek. Diğer taraftan İki Eylül Kam-
pusü için belediye şehir şebeke su-
yuna bağlanma durumu gündem-
de yer alıyor. Kampuste diğer bir
yenilik ise Kapalı Spor Salonu in-
şaatının 2008 yılında bitirilmesi.

İnşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Kıvanç Özkönü’nün
illüzyonistliğe başlama
hikayesi oldukça ilginç.
Rüyasında David Copperfiled’ı
gören Kıvanç, ertesi gün
copperfiled’in videolarını
50-60 kez izleyerek
tekniklerini
öğrenmeye
çalışmış.

Bülent Ustaoğlu
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� İnsanların giderek daha fazla kısmı-
nın teknolojik ürünler kullandığı ve bu-
na bağlı olarak da teknoloji alanının
gün geçtikçe büyüdüğü göz önünde
bulundurulursa, geleceğin mesleğinin
de bu alanla ilgili olacağı söylenebilir.
Bu nedenle bilgisayar mühendisliği,
programcılık, makine mühendisliği gibi
mesleklerin geleceğin meslekleri ara-
sında ön planda olacağını düşünüyorum. Gelişen dünyaya ayak uy-
durmak için dünyanın ihtiyaç duyduğu alanda çalışmak en doğrusu
olacaktır bence.

Emre Çalışkan Eskişehir Meslek Y.O.

� Gerçeği söylemek gerekirse Türkiye
şartlarında hangi mesleğin gelecekte
çokönemlibiryeresahipolacağınıkes-
tirmek zor. Her an yeni şeyler oluyor.
Bununla beraber insanlar hastalandığı
ve eğitime muhtaç olduğu sürece eği-
tim ve sağlık alanları her zaman revaç-
ta olacak gibi görünüyor. Bu alanlar
dünyadaki değişimlerle beraber deği-
şen, kendilerini yenileyen alanlar ayrı-
ca. Bu anlamda geçmişte olduğu gibi gelecekte de sağlık ve eğitim
sektörlerinde çalışanların avantajlı olacağını düşünüyorum.

İbrahim Eraslan Eczacılık Fakültesi

� Bencesigortacılıkveöğretmenlikge-
leceğin meslekleri olacaktır. Özellikle
sigortacılık gelişen ve gün geçtikçe bü-
yüyenbirsektör.Eldeedilengelir isehiç
de küçümsenmeyecek düzeyde. Öğret-
menlik ise nüfusunun büyük bir çoğun-
luğunu gençlerin oluşturduğu ülkemiz-
de gelecekte önem kazanacak meslek-
lerden bir diğeri. Öğretmenlik her za-
man revaçta olan bir meslek olmuştur zaten. Sonuçta eğitim ve öğ-
retim verecek insanlara ihtiyaç var. Bu nedenle öğretmenlik gelecek-
te de şu anda olduğu gibi önemli bir meslek olacak.

Ayla Karçın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

� Ben ileride mesleklerin değil de
kendini her konuda geliştiren insan-
ların önemli yer tutacağını ve her
sektördearanılanelemanolacakları-
nı düşünüyorum. Bence kendi bran-
şının haricinde, yan sektörlerdeki iş-
lerde de bilgili olan kişiler için firma-
lar birbirleriyle savaşacak ve bu in-
sanları kendi bünyelerine katmak is-
teyecek. Bu anlamda geçmişte olduğu gibi hem tek bir branşta
uzmanlaşmak, hem de ortaya çıkan yeni alanlara kayıtsız kal-
mamak gerekiyor.

Özden İnceler BESYO

� Her geçen gün ilerleme kaydeden
bir alan varsa eğer, o alan kesinlikle
tasarımdır bence. Özellikle endüstri-
yel tasarım bugün olduğu gibi gele-
cekte de en önde gelen meslekler-
den biri olacak gibi görünüyor. Ayrı-
ca elektrik elektronik mühendisliği
ve bilgisayar mühendisliği gibi her
zaman iş alanı olan meslekler de ge-
leceğin meslekleri arasında yer ala-
caklardır. Bunların yanında bugün pek tercih edilmese de uzay
mühendisliği ve genetik mühendisliği geleceği yönlendirecek
meslekler olacak.

Gonca Hatipoğlu Endüstriyel Sanatlar Y.O.

� Geleceğin mesleği denilince bu-
gün hayatımızın parçası olan alanla-
rın hangilerinin geçmişte varolmadı-
ğını düşündüm. Örneğin bilgisayar
mühendisliği gibi bir alan çok değil
bundan kırk elli sene önce yoktu. Yi-
ne aynı şekilde bugün hayatımızın
parçası olan mesleklerin bazılarının
yok olacağını, bazılarının ise dönü-
şeceğini düşünüyorum. Yine de değişmeyen bir şey olacak. Ge-
lecekte de belirleyici olan insanın kendisi olacaktır. İnsan kendi-
sini ne kadar çok geliştiriyorsa, kendi mesleğiyle ilgili ne kadar
çok bilgi ediniyor ve bu öğrendiklerini uygulamaya geçiriyorsa o
kadar başarılı olur.

Şükrü Aslan Açıköğetim Fakültesi

� Gelecektepopülerolacakmeslek-
lerin sürekli gelişen ve değişen tek-
noloji üzerine kurulan meslekler ola-
cağını düşünüyorum. Elektrik elek-
tronik mühendisliği, bilgisayar mü-
hendisliğivemakinemühendisliği ilk
aklıma gelenler arasında. Diğer yan-
dan bugün için de ön planda olan bu
mesleklerin yanı sıra bu alanlardan
beslenen farklı meslekler de ortaya çıkabilir. Sonuçta dünyamız
ve bilim son derece hızla değişiyor. Bugün sadece deneme aşa-
masındaolanpekçokşeyingelecektegünlükhayatımızınbirpar-
çası olacağına inanıyorum.

Yavuz Selim Şişman Eğitim Fakültesi

� Bana göre doktorluk bütün çağların
mesleği. İnsan varolduğu sürece sağlık
sektörü her zaman ön planda olacaktır.
Yanlış beslenme alışkanlıkları, modern
hayatın stresi ve çevre kirliliği insan
sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu
nedenledoktorlarailerideçokdahafaz-
la ihtiyaç duyacağımızı düşünüyorum.
Ayrıca tıp alanındaki gelişmelerle birlik-
te gelecekte sağlık sektörünün çok daha büyük olacağını da göz
önünde bulundurmak lazım. Bu sektörü sadece doktorluk mesleği
çerçevesinde ele almıyorum. Sağlık sektörü işin teknik boyutunu da
kapsıyor bence. Yeni cihazlarla birlikte tedavi yöntemleri de değişip
gelişiyor. Yine de nihayetinde belirleyici olan her zaman insandır.

Ayşe Yıldırım Fen Fakültesi

� Bu soruya verilecek cevap iki bo-
yutlu olur bence. Öncelikle küresel
düşünürsek, tüm dünyada geleceği
yönlendirecek mesleklerin arasında
genetik mühendisliği ve bilgisayar
mühendisliğinin olduğunu söyleye-
biliriz. Küresel ısınmayı da hesaba
katarsak çevre mühendisliğinin de
gözde mesleklerden biri olma olası-
lığı yüksek. Türkiye açısından düşünürsek sigortacılık, tıp, eğitim
gibi geçmişte ve günümüzde önemini koruyan mesleklerin ileri-
de de hayatımızda olacağına inanıyorum.

Nergiz Kumbaz Mühendislik Mimarlık Fakültesi

� Her geçen gün teknolojide yeni
bir ilerleme kaydedildiği günümüz
dünyasında geleceğin meslekleri
hakkında tahminde bulunmak çok
da zor değil aslında. Her şeyin bilgi-
sayara endeksli olduğu bir dönem-
de yaşıyoruz ve bu durum bence
gelecektededeğişmeyecek.Bune-
denle bence geleceği bilgisayar
destekli meslekler yönlendirecek. Bilgisayar destekli tasarımın
ön plana çıkacağına inanıyorum.

� Bana göre geleceğin meslekleri
küreselleşen dünyanın koşullarına
göreşekillenecek.Bunedenleulus-
lararası ilişkilerin ön planda olaca-
ğına inanıyorum. Özellikle Türki-
ye’nin Avrupa Birliği’ne uyum süre-
cinin pek çok alanda gelişime ve
değişime yol açacağını düşünüyo-
rum. Uyum süreciyle birlikte getiri-
len kriterlerle en az bir yabancı dil bilmek ve teknik eğitim almış
olmak zorunlu hale gelecek. Dolayısıyla ben, gelecekte hangi
mesleğin ön plana çıkacağını düşünürken mesleki yeterliliğin
göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyorum.

� Türkiye’nin şartları göz önünealındı-
ğında gelecekte hangi mesleklerin ön
planda olacağını kestirmek oldukça
güç. Benim için önemli olan hangi mes-
leğe sahip olduğum değil, seçtiğim
meslek içerisinde bilgi seviyemi arttır-
maya çalışmak ve kendimi geliştirmek
olacaktır. Bu anlamda istediğimiz bir
yaşam yolundaki adımlarımızı dikkatli
atmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine de daha genel olarak ba-
karsak, tüm dünyada geleceğe yön verecek yeni meslekler olduğu-
nu söyleyebiliriz. Bunların başında bilgisayar mühendisliği, uzay
mühendisliği ve genetik geliyor.

Ethem Murat Gül Edebiyat Fakültesi

� Ben sinema sektörünün gelece-
ğin meslekleri arasında kesinlikle
yer alacağını düşünüyorum. Özel-
likle ülkemiz için baktığımızda her
gün gelişen teknolojiyle birlikte ye-
ni sinema, dizi ve reklam filmlerinin
çekildiğini görüyoruz. Sinema sek-
töründe harcanan paranın ve set-
lerde çalışan işçi sayısının hiç de az
olmadığını biliyorum. Bugün Holly-
wood Amerikan ekonomisinin büyük bir parçasını oluşturuyor.
Bu bağlamda bu alanda çalışmanın gelecekte de bugün olduğu
gibi avantajlı olacağına inanıyorum.

� Bana kalırsa geleceğin meslek-
leri arasında en önemli yeri tekno-
lojik gelişmeleri en iyi yakalayıp
yenileyebilen sektörler yer alacak.
Günümüzde teknolojinin hayatı-
mızdaki yeri tartışılmaz. Bu durum
ileriki yıllarda da böyle devam
edeceğe benziyor. Bu bağlamda
bilişim, yazılım ve tasarım sektör-
lerine ilgisi olan arkadaşlar bu ilginin meyvelerini ileride fazla-
sıyla toplayacaklar bence.

Adem Gündüz Sivil Havacılık Y.O.

Ö Ğ R E N C İ G Ö R Ü Ş L E R İ

Dila Çetinşahin İletişim Bilimleri Fakültesi

Kaan Kurt Hukuk Fakültesi

Dilek Hayat Ergündüz Güzel Sanatlar Fakültesi

Sizce geleceğin
mesleği

ne olacak?


