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? KAMPUSTE NELER VAR?

Anadolu Üniversitesi’nde
Personel Araç Giriş Kartı’na
sahip motorlu araç sayısı

Duyarlı
bireylere organ
bağışı çağrısı
� Fen Fakültesi’nde Topluma Hizmet
Uygulamaları dersi kapsamında yü-
rütülen “Doku ve Organ Bağışı” kam-
panyası herkesi organ bağışı yapma-
ya davet ediyor. 3. SAYFADA

İletişim’e
medya takip
sistemi
� İletişim Bilimleri Fakültesi’ne kurulan
medya takip sistemi sayesinde 2000
yılından bu yana ülkemizdeki yay-
gın ve yerel medya içeriklerine
elektronik ortamda erişmek ola-
naklı hale geldi. 3. SAYFADA

Sıfırın Altında Marketing ‘07
Yer: Sinema Anadolu
Saat:
10:00-10:30 Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli
10:45-12:00 İpek Özgüden Özen
(On İletişim Ajans)
13:30-15:00 Hulusi Derici
(Marka Ajans)
15:15-17:15 Özlem Seller
(Seller Dergisi)
Marketıng Anadolu Kulübü

Konferans

8 Aralık Cumartesi

Nefes
Yönetmen: Kim-Ki-Duk
Yer: Sinema Anadolu
Saat: 12:15
Rektörlük

Sinema

7 Aralık Cuma

2479

Sıfırın Altında Marketing ‘07
Yer: Sinema Anadolu
Saat:
10:00-10:45 İzzet Karaca
(Unilever)
11:00-12:00 Alper Akcan
(Turkcell- MMI)
13:30-14:30 Selim Tuncer
(MAST-MMI)
14:45-16:45 Levent Soygür
(CocaCola)
Marketıng Anadolu Kulübü

Konferans

9 Aralık Pazar

Pertev ERTÜN ve
Beytullah HEPER
Karikatür Sergisi
Yer: Eğitim Karikatürleri Müzesi
Saat: 09:00-17:00
Sergi 31 Aralık 2007 tarihine kadar
gezilebilir.
Karikatür Sanatını Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Sergi

10 Aralık Pazartesi

�RektörYardımcısıProf.Dr.
AtilaBarkana,engelliöğren-
cilerimize ve çalışanlarımıza
her türlü desteği vermeye
hazır olduklarını söyledi.

5. SAYFADA

Akademisyen görüşü
�İlk veortaöğretimdeeğitimin
kalitesi nasıl yükseltilebilir ?

2. SAYFADA

Öğrenci görüşü
� Tarihte bir olayı değiştir-

mek isteseydiniz hangi oayı
değiştirirdiniz? 8. SAYFADA

Röportaj
� Türk mutfağında lezzet

keşfi 7. SAYFADA

Öğrenci
Konseyi’ne
yeni başkan

� Genç girişimci adaylarına ulaşa-
rak, kendi iş fikirlerini hayata geçir-
meleri için bir fırsat sunmayı hedef-
leyen Hayatımın Fikri Projesi’nin ta-
nıtım toplantısı üniversitemizde ya-
pıldı. Konuşmacılar, deneyimlerini
öğrencilerle paylaştı ve öğrencilere
önerilerde bulundu. 5. SAYFADA

Engelli öğrencilerimizin
her zaman yanındayız
�Anadolu Üniversitesi En-
gelli Öğrenciler Birimi, 29
Kasım günü düzenlediği
tanışma kokteylinde üni-
versitemizin engelli öğren-
cilerini bir araya getirdi.

135
Üniversitemizdeki

örgün öğrenim
gören engelli
öğrenci sayısı

İlk üç kampusten biri

� Hürriyet gazetesi Türkiye’deki
üniversite kampusleri için on kişi-
lik bir jüri oluşturarak “Türkiye’de-
ki en güzel 10 kampus” başlığı al-
tında bir anket düzenledi. Jüri an-
ketine göre Anadolu Üniversitesi,

Türkiye’deki en güzel 10 kampüs
sıralamasında üçüncü sırada gös-
terildi. Jüride eski Yükseköğretim
Kurulu üyeleri, eski rektörler ve şir-
ketlerin üniversite ilişkileriyle ilgile-
nen yöneticileri bulunuyor.

� Öğrenci Temsilciler Kurulu, 30
Kasım günü yaptığı toplantıda
Fen Fakültesi öğrencisi Ömer Tur-
gay Bildiren’i Anadolu Üniversite-
si Öğrenci Konseyi’nin yeni baş-
kanı olarak seçti. 3. SAYFADA

Kendi iş
fikrinizi
hayata geçirin

Afyon lezzetleri
� Eskişehir Meslek Yüksekokulu
tarafından düzenlenen Geleneksel
Lezzet Günleri’nde bu kez “Afyon
Mutfağı” tanıtıldı. 5. SAYFADA

Genç Bakış’ta
konuğumuz
Zülfü Livaneli
� Kanal D’nin gençlik programı
Genç Bakış, 28 Kasım günü Anado-
lu Üniversitesi’nden canlı yayınlan-
dı. Öğrenciler, Atatürk Kültür ve Sa-
nat Merkezi’nde gerçekleştirilen
programa konuk olarak katılan ün-
lü sanatçı Zülfü Livaneli’ye büyük
ilgi gösterdi. 4. SAYFADA

Öğrenciler üç
hayat kurtardı
� Anadolu Üniversitesi öğrencileri,
Eskişehir Kızılay Kan Merkezi tarafın-
dan üniversitemiz kampuslerinde
düzenlenen kampanyalara büyük ilgi
gösteriyor. Öğrencilerimiz, bu kam-
panyalarda bağışladıkları kanlarla üç
hastanın yeniden hayata dönmesini
sağladı. Kampanyalar, Aralık ayında
da devam edecek. 4. SAYFADA
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� Bilindiği gibi ilköğretim, zorunlu
eğitim sistemimizin ilk halkasını ve
temelini oluşturmakta, bireyleri hem
yaşama, hem de bir üst öğretim ku-
rumu olan ortaöğretime hazırlamak-
tadır. Bu bakımdan ilköğretimde ve-
rilen eğitimin niteliği, üst öğretim ka-
demelerinde verilecek eğitimin nite-
liğini de doğrudan etkileme gücüne
sahiptir.

En genel anlamıyla eğitimin niteli-
ği, eğitimin amaç ve işlevlerini ger-
çekleştirme biçimi ve derecesi olarak
tanımlanabilir. Günümüz eğitim sis-
temleri, bireyleri, bilim ve teknoloji-
deki hızlı gelişmelere ayak uydurabi-
lecek, problem çözme becerisine, ya-
ratıcı ve eleştirel düşünme gücüne
sahip, bilgiye ulaşma yollarını bilen,
yaşam boyu öğrenen bireyler olarak
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ülke-
miz eğitim sistemi de aynı hedeflere
yönelmiş, bu hedeflerin gerçekleş-
mesinde bir araç görevi görecek eği-
tim programlarının ilköğretimden

başlanarak kademeli olarak üst öğre-
tim düzeylerine doğru geliştirilmesi
çalışmaları başlatılmıştır. Ancak, eği-
tim sistemimizde yıllardan beri ha-
kim olan ezberci, bilgi yükleyici, ya-
rışmacı, eleyici ve sınavlara odaklı
anlayış terk edilmediği sürece eğiti-
min bu hedeflerine ulaşmak zor gö-
rünmektedir. Bunun için eğitim sis-
temimiz ezbercilikten kurtarılmalı,
araştıran, sorgulayan, bilimsel düşü-
nen, karşılaştığı sorunlara alternatif
çözümler üretebilen yaratıcı bireyler
yetiştirmeye odaklanmalıdır. Eğiti-
min en önemli amacı bireyleri kendi
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ya-
şama hazırlamak olduğuna göre, öğ-
rencileri daha iyi tanıyarak ilgi ve ye-
tenekleri doğrultusunda yönlendire-
bilecek mekanizmaların işe koşul-
masına çalışılmalıdır. Eğitimin niteli-
ğinde en önemli rolü üstlenen öğret-
men öğesi, sürekli kendini yenileme
ve geliştirme çabasında olmalı, öğ-
retmenlere hizmet öncesinde ve hiz-
met içinde nitelikli eğitim verilmeli-
dir. Eğitimin hedeflerini gerçekleştir-
mede önemli etkenler olan okulların
fiziki kapasiteleri artırılmalı, okullar
çağın gerektirdiği araç-gereç ve tek-
nolojilerle donatılmalıdır. Eğitimin
niteliğini olumsuz yönde etkileyen
kalabalık sınıflar sorununa çözüm
bulunarak sınıf mevcutları azaltılma
yoluna gidilmelidir. Ülkemizde eği-
tim talep eden nüfusun çokluğu ve
sunulan olanakların yetersizliği ele-
me sistemini zorunlu kılmaktadır.
Ancak eğitimde beklenen hedeflere
ulaşılabilmesi için sınav sisteminin,
geliştirilen programların kazandır-
mak istediği özellikleri ölçebilecek ni-
teliğe kavuşturulması gerekmekte-
dir. Böylelikle yükseköğretime yö-
neltme ve yerleştirmede getirilecek
olan yeniliklerle birlikte, ÖSS sınavına
odaklanmış bir ortaöğretim sistemi-
ne ve bu sınava hazırlık konusunda
okulların işlevini üstlenen dershane
sorununa da bir çözüm getirilmiş
olacaktır. Sözü edilen önerilerin ger-
çekleşebilmesi için ayrıca, ülkemizde
oldukça düşük olan eğitime ayrılan
ödenek artırılmalı, sistemli ve kararlı
politikalar izlenmelidir.
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EĞİTİM FAKÜLTESİ

� Eğitimdenitelik,okullardauygulanan
eğitim programlarının niteliğine, öğret-
menlerin mesleki yeterliklerine, öğrenci-
lerin öğrenmeye hazır bulunuşluk dü-
zeylerine ve eğitim ortamlarının özellik-
lerinebağlıdır.Eğitimprogramlarınıngü-
nümüzün gereksinimleri ve gelişmeleri
doğrultusunda geliştirilmesi çalışmaları,
ilköğretim için tamamlanmış ve 2005-
2006 öğretim yılından itibaren tüm ilk-
öğretim okullarında uygulamaya konul-
muş,ortaöğretimiçindetamamlanmak
üzeredir.

Yeni eğitim programları öğrencilerin,
bilim ve teknolojideki gelişmelerin bi-
çimlendirdiği bilgi toplumunun gerekle-
riolanbilgiyeulaşabilen,bilgiyivetekno-
lojiyi kullanabilen ve üretebilen, araştır-
ma yapabilen, sorun çözebilen, doğru
kararverebilen,eleştirelveyaratıcıdüşü-
nebilen bireyler olarak yetiştirilmeleri
amacına dönük olarak yeni bir yakla-
şımla - yapılandırmacı yaklaşım- hazır-
lanmıştır. Bu amaç doğrultusunda eği-
timprogramlarınınuygulanmasındaöğ-

renen merkezli uygulamalar esastır.
Öğrenciye hazır bilginin aktarılması

yerine öğrencinin öğrenmesi gereken
bilgiye kendisinin ulaşması ve bu bilgiyi
yapılandırarak özümsemesi temeline
dayananöğrenenmerkezliuygulamala-
rın başarısı, öğrencilerin öğrenmeyi öğ-
renmişbireylerolmalarınaveöğretmen-
lerindeöğrenme-öğretmesürecinibuna
uygunolarakkurgulamaveyönetmebil-
gi vebecerilerine sahip olmalarına bağlı-
dır. Bu açıdan eğitimde niteliğin temel
koşulu,ilkveortaöğretimokullarındagö-
rev yapan öğretmenlerini yeni eğitim
programlarınındayandığıöğrenmeyak-
laşımının gerektirdiği yeterliklere sahip
olmalarıdır. Bunun için de, hizmetönce-
si ve hizmetiçi öğretmen eğitimi prog-
ramlarının bu yeterlikleri kazandıracak
biçimde hazırlanması ve uygulanması
gereklidir. Eğitimde niteliğin ikinci koşu-
lu, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal yön-
denöğrenmeyehazırbulunuşlarıdır.Bu
hazırbulunuşluk aile eğitimini de içine
alanokulöncesidönemdebaşlar, ilBköğ-
retimde geliştirilir ve pekiştirilir. Bu açı-
dan ilköğretimden önce tüm çocukların
en az bir yıl anaokuluna gitmeleri sağ-
lanmalıdır. İlköğretimde öğrencilere bi-

reysel ve toplumsal yaşamları ve öğren-
meleri içimgerekliolantemelbilgi,bece-
ri, tutum ve değerler kazandırılır. Bunlar
aynı zamanda öğrencinin öğrenme
araçlarını oluşturur. İlköğretimde öğren-
cilerinkendiöğrenmeleriniyönlendirme
ve denetleme gücü kazandırılması onla-
rın üst öğrenim basamaklarındaki öğ-
renme başarılarında etkin rol oynar. Bu
açıdan ilköğretim okullarındaki öğren-
me- öğretme sürecinde öğrencilerin öğ-
renmeyi öğrenme becerilerinin geliştiril-
mesi içinöğretimuygulamalarıöğrenen
merkezliolarakdüzenlenmelidir.Bunun
için de ilköğretim ve ortaöğretim basa-
mağındaeğitimortamlarınınöğrencisa-
yısı, fiziki özellik ve öğrenme materyaller
yönünden öğrenen merkezli öğrenme
uygulamalarınauygunolarakdüzenlen-
mesi gerekir. Ancak sınıflardaki öğrenci
sayısınınkalabalıkolması,gereklimater-
yallerin olmaması yada yetersiz olması,
öğrencilerin ön öğrenmelerinin yetersiz-
liği ve öğretmenlerin mesleki yeterlikle-
rindekieksiklikleryeniprogramlardaön-
görülen öğrenen merkezli öğrenme uy-
gulamaların engellemekte, dolayısıyla
eğitimdeistenilen nitelikdüzeyineulaşı-
lamamaktadır.

Prof. Dr.
Mustafa Sağlam

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlk ve orta öğretimde
eğitimin kalitesi nasıl

yükseltilebilir?

�İlköğretimörgüneğitimsitemininen
önemli eğitim basamağıdır. Bu basa-
maktakazanılanbilgi,beceri, tutumve
değerler, diğer eğitim basamaklarında
kazanılacak bilgi, beceri, tutum ve de-
ğerler için temel oluşturur. Türkiye’de
ilköğretimi bitiren bireylerin büyük ço-
ğunluğunun daha sonraki eğitim ba-
samaklarına devam etmemesi ya da
edememesi bu basamağın çok daha
etkiliveverimliolarakdeğerlendirilme-
sini gerektirmektedir. Türkiye’de ilköğ-
retimde niteliğin artırılabilmesi için ya-
pılması gerekenler şöyle sıralanabilir:
•Türkiye’de okulöncesi eğitimdeki
okullaşma oranı, gelişmiş ülkelerle kı-
yaslandığında oldukça düşüktür. Bu
durum,ilköğretimdeeğitiminniteliğini
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu ne-

denle, Türkiye’de her çocuğun ilköğre-
timeeşitkoşullardabaşlamasıveilköğ-
retimde niteliğin yükseltilmesi açısın-
dan okulöncesi eğitimde okullaşma
oranı artırılmalıdır.
•Türkiye’de ilköğretim çağında olup
çeşitli nedenlerle ilköğretimden yarar-
lanamayanyadaokuluterketmekdu-
rumunda kalan çocukların ilköğretim-
den yararlanmaları sağlanmalıdır.
Özellikle, kız çocuklarının ilköğretim-
den mutlaka yararlanmaları için ge-
rekli önlemler alınmalıdır.
•Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalara
paralel olarak zorunlu eğitim süresi or-
taöğretimi de kapsayacak bir biçimde
artırılmalıdır. Öğrencilerin eğitim süre-
cinde daha fazla süreyle kalmaları on-
ların daha nitelikli eğitim almalarına
yardımcı olabilir.
•Türkiye, TIMSS, PIRLS ve PISA gibi
uluslararası değerlendirme çalışmala-
rınakatılmayadevametmelivebude-
ğerlendirme sonuçlarını akılcı bir bi-

çimdeyorumlayarakilköğretimaçısın-
dankısa,ortaveuzundönemliönlem-
ler almalıdır.
•İlköğretim programları bilimsel ve
teknolojik gelişmeler ışığında sürekli
geliştirilmelidir. Bu kapsamda, 2005-
2006 öğretim yılında yürürlüğe konu-
lan ilköğretim programlarının, uygula-
madan alınacak dönütler ışığında ge-
liştirilmesi son derece önemlidir.
•Dünyadaki eğilimlere paralel olarak
ilköğretim programları yoluyla, yaşam
boyu öğrenme, istihdam ve sosyal ka-
tılımla ilişkili yetenek ve becerilerin ka-
zandırılmasına önem verilmelidir.
Programda transfer edilebilir beceriler
olarak ifade edilen düşünme becerile-
ri, yaratıcılık ve bağımsız öğrenme be-
cerilerinin kazandırılmasına öncelik
verilmelidir.
•İlköğretimprogramlarıöğrencilerinil-
gi ve yeteneklerini geliştirecek bir bi-
çimde zenginleştirilmelidir. Yabancı
dilbaştaolmaküzere,resim,müzik,

bedeneğitimigibiderslerdaha işlevsel
duruma getirilmelidir. Ayrıca, prog-
ramlar, çocukların çok yönlü gelişme-
lerini sağlayacak sosyal etkinliklerle
desteklenmelidir.
•Öğretmenlerin sistemin temel öğesi
olduğu düşüncesinden hareketle, öğ-
retim yeterliklerinin geliştirilmesi yö-
nünde çaba gösteril-
meli; bu amaçla,
öğretmenler belli
aralıklarla hizmet
içieğitimetabitu-
tulmalıdır.

Prof. Dr.
Şefik Yaşar

EĞİTİM FAKÜLTESİ



Palto Film Günleri
Yer: Sinema Anadolu
Saat:
11:00 İhtiyar Delikanlı
14:00 Köprüdeki Kız
17:00 Manolya
20:30 Akıl Defteri
Sinema Kulübü

Film Günleri

12 Aralık Çarşamba

11 Aralık Salı
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KAMPUSTE NELER VAR??

Gelişen Sektör: Lojistiğin
Türkiye’deki Önemi
Yaşar ASİLER
Eyüp BARTIK
Alper ÖZEL
Osman Zeki YALÇIN
Yer: Kongre Merkezi Salon Anadolu
Saat: 14:00- 17:30
İşletme ve Ekonomi Kulübü

Panel

H�LAL KAHYA
� Topluma Hizmet Uygulamaları
dersikapsamındayürütülen“Dokuve

Organ Bağışı” kam-
panyası herkesi

donörlüğe çağı-
rıyor. Fen Fa-
kültesi Fizik Bö-
lümü Öğretim

Üyesi Yard. Doç. Dr. Sabiha Aksay, İl
Sağlık Müdürlüğü’yle ortaklaşa yürü-
tülen projeye herkesin duyarlılık gös-
termesi gerektiğini söyledi.

Organ nakliyle ilk kez 1974 yılında
Mehmet Haberal ve ekibinin yaptığı
böbrek nakli aracılığıyla tanışan Tür-
kiye’de 33 yıl sonra bugün yaklaşık 26
bin kişi, hayatta kalabilmek için organ
bağışını bekliyor. Bağışlara yönelik bir
adım da Anadolu Üniversitesi’nden
geldi. Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğ-
retim Üyesi Yard. Doç. Dr. Sabiha Ak-
say ve 19 öğrencisi, Topluma Hizmet
Uygulamaları dersi kapsamında İl
Sağlık Müdürlüğü’yle ortaklaşa yürüt-

tükleri “Doku ve Organ Bağışı” kam-
panyasına donörleri bekliyor.

Projedeki hedeflerinin toplumu bi-
linçlendirmek ve donör sayısını
arttırmak olduğunu belirten
Aksay, bu amaçla konferans
ve seminerler düzenleyecekle-
rini söyledi. Kanatlı, NEO ve ES-
PARK alışveriş merkezlerinde or-
gan bağışına yönelik stantlar aç-
mayı planladıklarını ve ayrıca ba-
har şenliklerinde konuya yönelik giri-
şimlerde bulunmayı hedeflediklerini
kaydeden Aksay “Sivil toplum kuru-
luşlarıyla da görüşmeyi planlıyorum.
ÖzellikleÜniversiteliKadınlarDerneği,

aktif olarak çalıştığım Soroptimist Ku-
lübü ve yardımseverlerden destek is-
teyeceğim” dedi.

Doku ve organ bağışına du-
yarlılık çağrısında bulunan Ak-
say, şunları söyledi: “Bu bağışı

yapabilmemiz için hasta olma-
mız gerekmiyor. Duyarlı vatan-
daş olalım. Topluma hizmet
edelim. İnsanlığımıza hizmet

edelim. İnsanlarımızı sevip saya-
lım ve yaptığımız yardımlar daha son-
ra bir şekilde bize geri dönecektir. Ben
üniversitemi,öğrencilerimi,Eskişehir’i
ve herkesi doku ve organ bağışına da-
vet ediyorum.”

13 Aralık Perşembe

Duyarlı bireylere organ bağışı çağrısı

HAN�FE KANAL
� İletişim Bilimleri Fakültesi’ne ku-
rulan medya takip sistemi sayesin-
de 2000 yılından bu yana ülkemiz-
deki yaygın ve yerel
medya içeriklerine
elektronik ortamda
erişmek mümkün
hale geldi. Fakülte-
nin Okuma ve İzle-
me Salonu’na kuru-
lan bilgisayar ve in-
ternet bağlantısı sa-
yesinde artık anah-
tar kelime ve tarih
bazlı olarak online arama motorları-
na benzer bir mantıkla medya içe-
riklerine erişilebiliyor.

Türkiye’nin en büyük dijital veri-
tabanı olan ve internet üzerinden
özel yazılımla kullanılabilen PR Net
MediaProf sisteminde haberler, in-
ternet haberleri, TV görüntüleri,
ajans haberleri, reklamlar, köşe ya-
zıları, çeviriler, gazete sayfaları ve
online raporlama bölümleri yer alı-
yor. Sistem sayesinde ayrıca, 2000
yılından bu yana yayınlanan basılı
reklamlara tarih, sektör ve firma
bazlı olarak ulaşılabiliyor.

İletişim Bilimleri Fakültesi’nde siste-
mi tanıtan PRNet Satış Müdürü
Dağhan Çakmak, tüm öğretim ele-

manı ve öğrencile-
rin fakülteye
verilen kullanı-
cı adı ve şifre
ile sisteme giriş
yapabileceğini
ve online ola-
rak sağlanan
imkanlardan
yararlanabile-
ceğini söyledi.

Büyük Bir Arşiv Hizmeti

İletişim Bilimleri Fakültesi’ne üc-
retsiz olarak kurulan sistemi tanıt-
mak üzere 24 Kasım günü fakülteye
konuk olan Çakmak, programın na-
sıl kullanılacağı hakkında öğretim
elemanı ve öğrencilere bilgiler verdi.
Çakmak, “Yaklaşık 2000 gazete, 53
televizyon kanalı ve 400’ün üzerin-
de internet portalı üzerinden her
türlü veriye artık çok rahatlıkla ve
online olarak, gazete sayfalarını ka-
rıştırmadan ulaşabilmek mümkün.
Bu olanaktan tüm öğretim elemanı
ve öğrencilerimizin yararlanabilece-

ğini ve çok değerli araştırmalar ya-
pabileceklerini düşünüyoruz” dedi.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erkan
Yüksel ise şunları söyledi: “Ülkemiz-
de iletişim bilimi alanında yapılan
araştırmalarda karşılaşılan en bü-
yük zorluk, medya içeriklerine eriş-
mek. Gelişmiş ülkelerdeki gibi elek-
tronik ortamda veri bulunmadığı
için içerik analizi gibi uygulamalar-
da büyük emek kaybı ortaya çıkı-
yor. Bu anlamda, fakültemiz me-
zunlarından Harun Özdemir aracılı-
ğıyla yaptığımız girişim doğrultu-
sunda PR Net ile işbirliği sağladık ve
sistemi fakültemize kazandırdık.

Şimdilik tek bir
bilgisayarla sis-
temden yarar-
lanıyoruz. An-
cak ileride da-
ha geniş şekilde
yararlanabilme-
nin yollarını dü-
ş ü n ü y o -
ruz”.

V. Frank
Yer: AKM Oda Tiyatrosu Salonu
Saat: 19:00
Tİyatro Anadolu

Tiyatro

Palto Film Günleri
Yer: Sinema Anadolu
Saat:
11:00 Fargo
14:00 Paramparça Aşklar Köpekler
17:00 Köprüdeki Kız
20:30 İhtiyar Delikanlı
Sinema Kulübü

Film Günleri

Persona
Yer: Kongre Merkezi Kırmızı Salon
Saat: 14:00-18:00
Sinema Kulübü

Film Gösterimi

Palto Film Günleri
Yer: Sinema Anadolu
Saat:
11:00 Akıl Defteri
14:00 Fargo
17:00 Paramparça Aşklar Köpekler
20:30 Manolya
Sinema Kulübü

Film Günleri

Sanatçı Kimdir?
Prof. Dr. Hüsnü DOKAK (Hacette-
pe Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanı)
Yer: Kongre Merkezi Mavi Salon
Saat: 16:00-18:00
Doğa Sporları Kulübü

Konferans

Tunç FINDIK’ın Everest Tırmanışı
ile İlgili Dia Gösterisi ve Söyleşi
Yer: Kongre Merkezi Mavi Salon
Saat: 16:00-18:00
Doğa Sporları Kulübü

Söyleşi

Dağhan Çakmak

HAB�BE ALTINTAŞ
� Isparta’nın Keçiborlu ilçesi yakınla-
rında 30 Kasım Cuma günü düşen At-
lasjet Havayolları’na ait uçakta ölen 56
yolcu arasında, Anadolu Üniversitesi
Bilim ve Teknoloji Kulübü kurucu üyesi
Engin Abat da bulunuyordu. 1998-
2005 yılları arasında Anadolu Üniversi-
tesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde öğ-
renim gören Engin Abat, 2000 yılında
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji
Kulübü’nün kurulmasında etkin rol oy-
namış ve 2004 yılına kadar kulüp baş-
kanı olarak görev yapmıştı. Abat, halen
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde
Yüksek Lisans öğrencisi olarak eğitim
görüyordu.

Bilim
dünyasının
acı kaybı

İletişim’e medya takip sistemi
Yard. Doç. Dr. Sabiha Aksay

Engin
Abat

MEVLÜT DEM�RC�OĞLU
� Anadolu Üniversitesi’nin 2006-
2007 eğitim öğretim yılı boyunca
Öğrenci Konseyi Başkanlığı gör-
evini yürüten Fen Fakültesi öğ-
rencisi Çağatay Çetinkaya, görevi
yine aynı fakülteden Ömer Tur-
gay Bildiren’e devretti.

Üniversitemizin fakülte ve yük-
sekokullarında öğrenim gören öğ-
renciler, kasım ayı boyunca bağlı
bulundukları birimlerde temsilci-
lerini seçtiler. Seçilen birim temsil-
cileri Anadolu Üniversitesi Öğren-
ci Konseyi Genel Kurulu’nu oluş-
turdu. Kurul, 30 Kasım günü Rek-
törlük Senato Odası’nda düzenle-
nen toplantıyla Anadolu Üniversi-
tesi’nin yeni Konsey Başkanı’nı
seçti. Toplantıya Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli başta olmak üzere,
Rektör Yardımcıları, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı yetkilileri ile fa-
külte, yüksekokul, bölüm temsilci-

leri ve 40 kulüp başkanı adına 1
kulüp başkanı katıldı. Hukuk Fa-
kültesi, Devlet Konservatuvarı, Eği-
tim, Sağlık ve Sosyal Bilimler Ens-
titüsü’nün çeşitli nedenlerle tem-
silcilerinin olmaması nedeniyle
Konsey Başkanı seçiminde 17

temsilci katıldı. Divan kurulu hari-
cinde 15 temsilci Konsey Başka-
nı’nı seçmek için oy kullandı. Se-
çim sonucuna göre Fen Fakültesi
öğrencisi Ömer Turgay Bildiren
bir yıl boyunca Başkanlık görevini
yürütecek. İİBF’den Sefa Deniz Ge-

nel Sekreterlik, EMYO’dan Özlem
Vatansever Saymanlık, Edebiyat
Fakültesi’nden Batuhan İsmail Kı-
ran Eğitim Fakültesi’nden, Eczacı-
lık Fakültesi’nden Meryem Kara-
deniz de Sağlık, Kültür ve
Spor’dan sorumlu olacak.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Kurulu , toplantıda Öğrenci Konseyi’nin yeni başkanını belirledi.

Öğrenci Konseyi’ne yeni başkan



EYLEM TUNA
� Sunuculuğunu Hukuk Fakültesi
Araş. Gör. Özgür Oğuz ve Nilüfer Bo-
ran’ın yaptığı ve her hafta Perşembe
günü TVA da yayınlanan “Yaşayan
Hukuk” programının bu haftaki
konuğu Anadolu Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Nüvit Gerek oldu.
Programda, “Sendikal Haklar ve
Grev Hakkı” konusu ele alındı.

Sanayi devriminin sonucu

Sendikaları bir tür birlik olarak de-
ğerlendiren Prof. Dr. Nüvit Gerek, iş-
çilerin kendi aralarında kurdukları
sendikaların yanı sıra; işverenlerin
de kendi aralarında kurdukları sen-
dikalardan bahsetti. Gerek, sosyal bi-
limlerde hiç bir şeyin sebepsiz ve so-
nuçsuz olmadığını belirterek sendi-
kaların ortaya çıkışının tarihsel arka
planına değindi ve şunları söyledi:

“Önce işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.
İşçi sınıfının ortaya çıkışı sanayi
devriminin yaşandığı yıllara rastlar.
Ağır yaşam koşulları içerisinde ya-
şayan işçi sınıfı, haklarını aramak
için bir araya gelmiştir. Çünkü dö-
nemin ağır çalışma ve yaşama ko-
şulları insanları isyana sürüklemiş-
tir. Ancak bunun sonucu olarak in-
sanlar hapishanelere atılmıştır. Bu
durumda haklarını arama yönte-

minde yanlış yaptıklarını düşünen
işçiler bir araya gelerek dayanışma
kararı almıştır ve işçi sendikaları
bu şekilde kurulmuştur.”

Batıda ve bizde farklı

Sendikaların kuruluşunun Türki-
ye’de Batı’ya göre farklı olduğunu
dile getiren Prof. Dr. Nüvit Gerek,”
Batı’da sendikal haklar, tabandan
başlayan işçi sınıfı hareketinin
uzun yıllar süren mücadeleleri so-
nucunda kazanıldı. Cumhuriyet
Türkiye’sinde o dönemin yönetici-
leri Batı’daki bu olayları gördükleri

için sınıf mücadelesine gerek kal-
madan kanunlarla örgütlenme
haklarını işçilere verdi.” dedi.

Gerek, mücadele ile elde edilme-
yen hakların çok kolay kaybedile-
bildiğini dile getirerek 1980’lerden
sonra sendikal hareketlerde gerile-
me olduğunu vurguladı.

Haklar kötüye kullanılmamalı

Yeni sendikalar kanuna da deği-
nen Pof. Dr. Nüvit Gerek, “ Tasarı
ile ilgili olarak olumlu ve olumsuz
değerlendirilecek hususlar var.
Ancak en sağlıklı değerlendirme

kanun uygulamaya geçtiği zaman
yapılacak değerlendirme olacak-
tır.” diye konuştu.

Hava- iş grev kararını ve Türk
Telekom’da yaşanan grevi de de-
ğerlendiren Gerek, grevin işçilerin
hakkı olduğunu ekonomiye zarar
veriyor diye bu haktan vazgeçme-
nin beklenmesinin doğru olmadı-
ğını fakat bu hakkı da kötüye kul-
lanmamak gerektiğini vurguladı.

Gerek, son olarak çağdaşlaşmak
için dünyadaki ekonomi ve hukuk
alnındaki gelişmelerin takip edil-
mesi gerektiğinin altını çizdi.
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Yaşayan Hukuk’ta sendikal haklar

MEVLÜT
DEM�RC�OĞLU
� Her yıl geleneksel olarak üniversi-
temizin düzenlediği Uluslararası Es-
kişehir Film Festivali 2008 yılında 2-
12 Mayıs günleri arasında gerçekle-
şecek. Festivalde “Sinema Kültürüne
Katkı Ödülleri” başlığı altında düzen-
lenecek yarışmada “En İyi Sinema
Kitabı” ve “En İyi Sinema Makalesi”
gruplarında, başarılı bulunan çalış-
maların sahipleri festivalin açılış gü-
nünde ödüllerini alacaklar.

Yarışmanın amacı, Türkiye’deki si-
nema kültürünün gelişmesine ve si-
nemanın düşünsel boyutunun zen-
ginleşmesine katkıda bulunmak için,
bu alanda çalışan yazar ve akademis-
yenleri desteklemek.

Yarışmaya katılmak isteyen
adayların, 2007 ve sonrasında basıl-
mış kitapları ya da yayınlanmış ma-
kaleleri ile 1 Mart 2008 tarihine ka-
dar ‘Sineme Kültürü’ne Katkı Yarış-
ması’ başlığıyla İletişim Bilimleri Fa-
kültesi’ne elden veya posta yoluyla
başvurmaları gerekiyor.

FilmFestivali
yarışmasına
başvurular
başlıyor Prof. Dr. Nüvit Gerek, programda, yeni Sendi-

kalar Kanunu’nu da değerlendirdi.

� Anadolu Üniversitesi Senfoni
Orkestrası (ASO) Korno Dörtlüsü,
3 Aralık akşamı Osmangazi Üni-
versitesi Prof. Dr. Necla Özdemir
Salonu’nda müzikseverlerin kar-
şısına çıktı.

Mustafa Gülmez, Ufuk Serter,
Kıvılcım Sönmezoğlu ve Özlem
Karabaş’tan oluşan ASO Korno
Dörtlüsü, konser programına
Wagner’in Tanhauser Operası
Uvertürü ile başladı.

Konser, 4 Aralık akşamı ise
Anadolu Üniversitesi Salon 2003’
te tekrarlandı.

Korno
dörtlüsünden
konser

� Anadolu Üniversitesi, Kanal D’nin il-
gi ile izlenen “Abbas Güçlü ile Genç Ba-
kış” programına ev sahipliği yaptı. 28
Kasım Çarşamba gecesi Atatürk Kültür
Merkezi’nden canlı olarak yayınlanan
programa ünlü sanatçı Zülfü Livaneli
konuk oldu. Livaneli, program süresin-
ce öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Gençlerden hiç kopmadım

Gelen sorular ışığında ülke günde-
mine ilişkin görüşlerini ifade eden
Livaneli, tanınmış olmasının ken-
disini halktan koparmadığını, hal-
kın içinden biri olduğunu ifade et-
ti. Gençlerden hiç kopmadım. di-
yen Livaneli, “Mesela şimdi bakıyo-
rum arkadaşlarımızın yaşlarına de-
deleri bizim müziğimizi dinliyor-
du. Nedense üniversitede insanlar
çok heyecanlı ve idealist oluyor.

Üniversiteyi bitirdikten sonra iş
güç hayatı derken hafif benden
uzaklaşıyorlar. Fakat bu sefer kar-
deşleri benle beraber oluyorlar.
Sonra onlar da gidiyor bu sefer

şimdi onların torunları ile berabe-
rim.” dedi. Livaneli, Türkiye’de da-
yanışma içerisine girmesi gereken-
lerin bu gerekli dayanışmayı göste-
remediğini ifade etti.

Aydın kıskançlığı

Livaneli “Aydınlar arasında da
başka bir gerçek var. Ne yazık ki ül-
kemizde aydın kıskançlığı diye bir
hastalık var. İnsanlar dayanışma
içinde olması gerekirken aynı fikirle-
ri savunan insanlar bile, içlerinden
birisi siyasete girdiği zaman onun
yolunu kesmek için bin bir türlü tak-
lalar atıyorlar. Benimde başıma bu
çok geldi. Mesela siyasette doğru dü-
rüst bir şeyler yapmak heyecanını
duyup da nerdeyse kendini ateşe
atar gibi girdiğin anda bir bakıyor-
sun en yakın dostların sana düşman
hale gelebiliyor. Bu sadece bir kesim
aydının kafasındaki küçük kişisel he-
sapları aşamamış olduğunu, büyük
tabloyu görememiş olduğunu göste-
riyor.” diye konuştu.

Genç Bakış’ta konuğumuz Zülfü Livaneli

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan
Livaneli tanınmış olmanın kendisini

halktan koparmadığını belirtti.

GÜLAY ACAR
� Türk Kızılayı Eskişehir Kızılay Kan
Merkezi tarafından Anadolu Üniversi-
tesi kampuslerinde düzenlenen kan
bağışı kampanyaları Aralık ayında da
devam edecek. Merkezin Kasım ayın-
daYabancıDillerYüksekokulu’ndager-
çekleştirdiği ve dört gün süren kam-
panyada öğrenci ve personelden 111
ünite kan toplandı. Kampuslerimizde
düzenlenen kampanyalarda şimdiye
438ünitekaneldeedildi.AnadoluÜni-
versitesi öğrencileri, bağışladıkları kan

ileüçhastayahayatverdi.EskişehirKı-
zılay Kan Merkezi tarafından üniversi-
telerde yürütülen çalışmaların Mart,
NisanveMayısaylarındadatekrarlan-
masıplanlanlanıyor.Aralıkayındaüni-
versitemiz kampuslerinde gerçekleşti-
rilecek kan bağışı kampanyalarının ta-
rihleri ve yerleri şöyle:

11 Aralık Devlet Konservatuvarı /
Sahne Sanatları Bölümü, 12 Aralık
Edebiyat Fakültesi, 24 Aralık Mühen-
dislikMimarlıkFakültesi,27–28Aralık
İletişim Bilimleri Fakültesi.

Üniversitemiz öğrencileri üç hayat kurtardı

Eskişehir Kızılay Kan Merkezi’nin kan bağışı
kampanyalaır aralık ayındada sürecek.



BİLİM ve TEKNOLOJİ
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Köpekler soyut düşünebiliyor

Köpeklerin, insanlara özgü bir zi-
hinsel yetenek olduğu düşünülen so-
yut düşünme becerisine sahip oldu-
ğu ortaya çıktı. Viyana Üniversite-
si’nin araştırmasında, aralarında Bor-
der Collie, Avustralya çoban köpeği gi-
bi ırkların bulunduğu 4 köpeğe bilgi-
sayar ekranından çe-
şitli fotoğraflar gös-
terildi. Köpek ve
manzara resimleri
gösterilen köpekler
yine kendi hem-
cinslerinin oldu-
ğu resimleri se-
çerken, araştır-
macılar, bu sonucun, köpeklerin bir
soyut kavram oluşturup sınıflandır-
ma yapma yetenekleri olduğunu gös-
terdiğini belirtti.

İlk cep sinemamız yayında

Türkiye'nin ilk ve tek kısa film pod-
cast'i Cep Sineması yayın hayatına
başladı. Cep Sineması'nda her hafta
iki yeni yerli kısa filmin gösterime gir-
mesi planlanıyor. PCnet dergisi yazar-
larından Selim Şumlu ve Kadir Has
Üniversitesi Sinema Kulübü'nden Yi-
ğit Sevinç tarafından seçilecek olan
filmler sizlere iPod'unuzda veya bilgi-
sayarınızda kısa film zevkini tattıra-
cak. Tamamen ücretsiz ve reklamsız
hizmet veren Cep Sineması ve
iPod'unuz sayesinde sıkıldığınız her
an bambaşka bir dünyaya yelken
açabileceksiniz.

Kuraklığa dayanan bitki

California Üniversitesi'nden Rosa
Rivero ve Japonya'daki Riken Araştır-
ma Enstitüsü’nden Kikoko Kojima, tü-
tün bitkilerine, yaprakların kuraklıkta
da yeşil kalmasına yardımcı olan
'cytokinin' adı verilen hormonunun
üretilmesini sağlayan IPT genini (izo-
pentiltransferaze) ekleyerek, yaprakla-
rın solmasını geciktirdi ve bitkilerin
kuraklığa direncini artırmayı başardı.
Bunun, kuraklık nedeniyle tarımsal
ürün kaybının azalmasını sağlayabi-
leceğini belirten araştırmacılar, çok az
suyun olduğu bölgelerde de ürün el-
de edilebileceğine dikkat çekti.

İşitme-denge geni bulundu!

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakül-
tesi Hastanesi'nde Dr.

Mustafa Tekin başkan-
lığındaki ekip, insanda
işitme ve denge orga-
nını yapan geni keş-
fetti. Mustafa Tekin,
başkanlığını yürüt-

tüğü ekibin, 6 yıldır
Türkiye'de işitme kayıp-

larının genetik nedenlerini araştırdık-
larını bildirdi. Çalışmanın AÜ, TÜBA
ve TÜBİTAK tarafından desteklendiği-
ni kaydeden Tekin, çalışmalarında
Türkiye'nin değişik bölgelerinden yüz-
lerce işitme engelli birey ve ailesinde
genetik faktörleri araştırdıklarını söy-
ledi. Çalışmanın sonuçlarının insan-
larda iç kulağın gelişiminin aydınlatıl-
ması yolunda önemli ilerleme sağla-
dığı belirtiliyor.

MEVLÜT DEM�RC�OĞLU
� Engelli öğrencilere yönelik olarak
gerçekleştirilen tanışma kokteylinde
konuşan Eğitimden Sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Atila Barkana,
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ola-
rak engelli öğrencilerimize ve çalışan-
larımıza her zaman yanında oldukla-
rını belirterek, her türlü desteği ver-
meye hazır olduklarını söyledi.

Özürlü Öğrenciler Birimi’nin ev sa-
hipliğini üstlendiği ve Özürlü Öğrenci-
lere yönelik düzenlenen tanışma kok-
teyli Atatürk Kültür Merkezi Fuaye-
si’nde 29 Kasım günü yapıldı. Koktey-
le Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atila
Barkana, Prof. Dr. Nüvit Gerek ve Prof.
Dr. Ali Ekrem Özkul’un yanı sıra Özür-
lü Öğrenciler Birimi yönetim kadrosu,
üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Dayanışmanın Önemi

Prof. Dr. Atila Barkana kokteylde,
Özürlü Öğrenciler Birimi’nin bir yıl
içinde üniversitemize büyük katkılar
sağladığını ifade ederek, sosyal aktivi-
telerin yoğun olduğu birimlerde en-
gelli öğrenci arkadaşlarımızın ulaşım-
larını rahat sağlamaları amacıyla çe-
şitli imkanlar sağlandığını belirtti. Prof.
Dr. Barkana şunları söyledi: “Engelli
arkadaşlarımız için Anadolu Üniversi-
tesi Rektörlüğü olarak her türlü deste-
ği vermeye hazırız. Engelli arkadaşları-
mızın hayatlarını ne kadar kolaylaştı-
rabilirsek o kadar mutlu oluruz. O ne-
denle bizlerle olan ilişkinizi kesmeyin.
Bu ilişki içinde dayanışma önemlidir.
Bu konuda hepimiz aynı samimiyetle
birbirimize yaklaşırsak, birbirimizin
elinden tutarsak son derece rahat bir
ortama doğru yürürüz.”

Etkileşim için proje

Ortopedi doktoru, mimar, klinik psi-
kolog, bilgisayar uzmanı ve sosyal hiz-
met çalışanının bulunduğu bir grupla
birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini
kaydeden Özürlü Öğrenciler Birimi
Başkanı Prof. Dr. Yıldız Uzuner de şöy-
le konuştu: “Üniversitemizde geçen
yıl 97, bu yıl ise 40 dolayında görme,
işitme ve ortopedik engelli öğrencimiz
öğrenim görüyor. Gerçekleştirdiğimiz
bu kokteyli, bu durumdaki öğrencile-
rimiz ile Özürlü Öğrenciler Birimi’nin
tanışması, kaynaşması ve birbirinden
haberdar olması amacıyla düzenledik.
Ayrıca Toplumsal Hizmet Uygulama-
ları dersi kapsamında normal gelişim
gösteren üniversite öğrencileri ile en-
gelli öğrencilerin birbirleri ile kaynaş-
ması, sosyal ve akademik olarak etki-
leşimini sağlamak için bir proje yürü-
tülüyor. Bu projede birimimizden 2
öğretim elemanı görev yapıyor.”

Kapsamlı eğitim olanakları

Prof. Dr. Yıldız Uzuner ayrıca, Ana-
dolu Üniversitesi’nin bu alanda Türki-
ye’nin kalbi olduğunu, işitme engellile-
re yönelik hizmet veren tek yüksek
öğretim kurumunun burada bulun-
duğunu ve özürlü öğrenciler için kap-
samlı eğitim olanakları sunduğunu
söyledi.

Engelli
öğrencilerimizin
yanındayız

GÜLAY ACAR
� Anadolu Üniversitesi’nde ger-
çekleştirilen “Hayatımın Fikri
Projesi” tanıtım toplantısından
önce düzenlenen Girişimcilik Pa-
neli’nde Prof. Dr. Hasan Mandal,
Onur Sürmeli ve Kerem Apaydın
kendi hayat deneyimlerini öğren-
ciler ile paylaştılar.

Avea ve Toplum Gönüllüleri ta-
rafından sürdürülmekte olan ve
genç girişimci adaylarına ulaşa-
rak, gençlerin kendi iş fikirlerini
hayata geçirmeleri için bir fırsat
sunmayı hedefleyen “Hayatımın
Fikri Projesi”nin Anadolu Üniver-
sitesi’nde tanıtım toplantısı yapıl-
dı. 29 Kasım günü Kongre Merke-
zi Mavi Salon’ da gerçekleştirilen
tanıtım öncesindeki panele de ko-
nuşmacı olarak katılan Prof. Dr.
Hasan Mandal, Onur Sürmeli ve
Kerem Apaydın kendi girişimcilik
ve hayat tecrübelerini öğrencilere
aktardılar.

Genç Girişimcilere Destek

Proje eğitmeni olan Gülsüm Çı-
racı, projenin eğitim aşamaların-
dan bahsederek şunları söyledi:
“Bu toplantıyla başlıyor projemiz.
Başvuru formlarından doldurarak
bu projeye başvurunuzu yapabili-
yorsunuz. Sadece bir eğitim proje-
si değil eğitim ve danışmanlık pro-
jesi. İş fikrini değerlendirmeyle
başlıyoruz. Sahip olduğunuz iş fik-
riyle ilgili yapılabilirlik raporu eği-
timi alacaksınız. Yapılabilirlik ra-
porunu hazırlayacaksınız, bunu

hazırlarken ihtiyacınız olacak da-
nışmanlık hizmetini eğitim uz-
manlarımızdan alacaksınız. Artık
bu iş nasıl hayata geçer? İş planı
hazırlama eğitimi alacaksınız. İş
planınız bittikten sonra kağıt üze-
rinde kurulabilir bir işten bahse-
diyoruz. Bu iş planınızı İstanbul’a
değerlendirme jürimize gönderi-
yoruz. İlk olarak sizler gelmeden iş
planlarınızı okuyorlar daha sonra
sizden dinleyecekler. Dinleyip bu
sene 400 bin lira olan fonu bu
projelere veriyoruz.”

Bilgi Üzerine Girişimcilik

Panelistlerden Anadolu Üniver-
sitesi Mühendislik Mimarlık Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan
Mandal, Fakülte olarak, girişimci
mimar ve mühendisler yetiştir-
mek istediklerini belirtti. İnnovas-
yona yönelik olan girişimcilikle il-

gili bir sunum yapan Mandal öğ-
rencilere, “Sizler bilgi yoğun bir
ortamdasınız, bir üniversite or-
tamında. Dolayısıyla sizin yapa-
cağınız girişimcilikte, o bilgilerin
üzerine bir şey konulması lazım.
Şu an rekabet sadece bilgiyle.”
dedi.

Fark Yaratmak Önemli

Kendi girişimcilik hikayesin-
den bahseden Eskişehir Sanayici
ve İşadamları Derneği Başkanı
Onur Sürmeli de paranın sanıldı-
ğı kadar da önemli olmadığını
vurguladı. Girişimci Kerem Apay-
dın ise önemli olan şeyin farklılık
yaratmak ve yenilik getirmek ol-
duğunu söyledi. Hayatımın Fikri
Projesi’ne başvurmak için Ana-
dolu Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi içindeki Marke-
ting Kulübü’ne danışılabilir.

Kendi iş fikrinizi hayata geçirin

Hayatımın Fikri Projesi için düzenlenen panelde, panelistler girişimcilik ile
hayat deneyimlerini öğrencilerle paylaştılar ve çeşitli önerilerde bulundular.

Geleneksel Lezzet Günle-
ri’nde Afyon’a özgü yemek

çeşitleri, konukların
beğenisine sunuldu.

Anadolu’da Afyon lezzetleri
HAT�CE GÖLCÜ

Anadolu Üniversitesi Eskişehir
Meslek Yüksekokulu Geleneksel Lez-
zet Günleri kapsamında düzenlenen
etkinliklerin bu seferki konuğu “Af-
yon Mutfağı” oldu.

Afyon mutfağı ve lezzetleri, 29 Ka-
sım günü Taşbina’da tanıtıldı. Afyon
Mutfağı’nın seçme lezzetlerinin su-
nulduğu mönü, Prof.Dr. Aynur Öz-
daş tarafından oluşturuldu. Eskişe-

hir Meslek Yüksekokulu Aşçılık Prog-
ramı öğrencilerinin, öğretim görevli-
leri Mutlu Dönmez Doğan ve Dilek
Ünlü gözetiminde uygulama mutfa-
ğında hazırlanan yemekler Taşbi-
na’da servis edildi. Rektör Prof. Dr.
Fevzi Sürmeli’nin eşi Huriye Sürme-
li, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nezih
Varcan ve Prof. Dr. Atilla Barka-
na’nın da katıldığı lezzet gününe
üniversitemizinçeşitlibirimlerinden

birçok öğretim üyesi ilgi gösterdi.
Göce yuvalağı çorbası, Afyon usulü
etlipilav,kelekturşusu,kuruerikho-
şafı, etli kuru biber sarması, etli yap-
rak sarması, mercimekli Afyon bük-
mesi, kaymaklı ekmek kadayıfı ve
bazlamadan oluşan mönü, davetli-
ler tarafından büyük beğeni toplar-
ken, etkinlikte çalışan öğrenci ve öğ-
retim üyeleri davetliler tarafından
dakikalarca alkışlandı.
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SANAT AKIMLARINI ANLAMAK…
Önceki bazı yazılarımda da değin-

diğimönemlibirnokta:Sanatakımla-
rınıanlamakiçin,yalnızcasanatakım-
larıvebuakımlarınberaberindegelen
üslupları üzerine okumak, yeterli de-
ğildir, çünkühersanatakımı,öncebir
düşüncehareketidir. Arkasında yatan
düşüncehareketini tanımadanbirsa-
nat akımını öğrenmeye kalkmak, bu
işe girişeni sadece üsluplar düzeyinde
bırakır; o üsluplarla anlatılmak iste-
nenler konusunda ise karanlıkta bıra-
kır.

Bilindiği gibi sanat, yaşamın dışlaş-
mayollarındanbiridir.Sanatınherdış-
laştırdığı,ancakbudışlaştırılanınneol-
duğu, başka deyişle yaşamda bu dış-
laştırmaya yol açanın ne olduğu ko-
nusunda bilgilenmeyle mümkün ola-
bilir. Örnek olarak, sanat akımları ara-
sından en önemli olanlardan birini iz-
lenimciliği (empresyonizm) ele alalım.
On dokuzuncu yüzyıl sonunda Pa-
ris’te, birkaç ressamın eskisinden çok
farklı resim yapmalarıyla başlayan iz-
lenimcilik,kendineözgübirresimyap-
ma üslubunu da beraberinde getir-
miştir.Gelgelelimbuüsluplayaşamve
düşüncealanındahangi ihtiyacınkar-
şılanmakistendiğikonusundabilgisa-
hibiolunmadanbuüslubunortayaçı-
kışnedenlerinkavrayabilmek,olanak-
sızdır.

On dokuzuncu yüzyılın sonunda
yaşamıntemposununtürlünedenler-
leartıkçokhızlandığı,buakışhızı içer-
sinde – eski durumdan farklı olarak –
artıkhiçbir gerçekliğin eksiksizyakala-
namayacağı, resim alanında yapılabi-
lecektekşeyin,hangigerçeklikresme-
dilmek isteniyorsa, ondan ressamın
kapabileceği izlenimleri yansıtmak ol-
duğu,izlenimciliğiyaratanressamların
ortaksaptamasıdır.İzlenimciresimler-
de hemen göze çarpan ‘bir an sonra
uçup gitme’ etkisi, bu düşünceden
kaynaklanmış olan bir etkidir. Fiozof
Henri Bergson’un ve romancı Marcel
Proust’un – zamanın hızlanan akış
temposu temelinde – zamana yeni
yorumlar getirmeleri, bu arada klasik
geçmişzaman-şimdikizaman-gelecek
zaman sınıflandırmasında da köklü
bir değişim gerçekleştirerek, bu za-
manların her zaman art arda yaşan-
madığı, örneğin hatırlama eyleminde
geçmiş zaman ile şimdiki zamanın
durumu gibi, eşzamanlı olarak da ya-
şanabileceğinigöstermeleri, izlenimci-
likakımınıntemeldüşünselkaynakla-
rıarasındayeralmıştır.

Bu durum karşısında, bir başka or-
tamda, örneğin yaşamın temposu-
nunhızlandığı yolundaki bir gerçeğin
bilincine henüz varılmadığı ortamlar-
da izlenimciliği, sadece bu akımla bir-
likte gelen üslup yeniliklerine bakarak
kavrayabilmek,olanaksızolacaktır.

İzlenimcilik için söylenenler, bütün
sanatakımlarıiçingeçerlidir.Başkade-
yişle,düşüncevegözlemalanındahan-
gi dalgalanmaları temel aldığını irdele-
meden, sanattaki herhangi bir dalga-
lanmayıkavrayabilmekolanaksızdır.

K Ü L T Ü R - S A N A T

TVA’DA BU HAFTA
Tel: 335 03 33 - 2699 Tel: 335 12 88 - 2499
www.radyoa.anadolu.edu.tr

RADYO A’DA BU HAFTA

10 Aralık Pazartesi
Klasik Batı Müziği'nin,

en önemli bestekar-

larından Wolfgang

Amadeus Mozart, saat

16.00’da, Çisil Altay’ın

sunduğu Aykırı

Profil’de olacak.
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http://e-gazete.anadolu.edu.tr/tva

Üniversitemizin güncel haber portalı:
http://e-gazete.anadolu.edu.tr
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R 12 Aralık Çarşamba
TV A’nın haber kuşağı prog-
ramlarından 7 Gün Spor, çar-
şamba günleri 15:50’de
TV A’da.
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7 Aralık Cuma
Doç. Dr. Ferruh UZTUĞ’ un
her hafta farklı konukla,
farklı bir konuyu konuştu-
ğu program, saat 15:55’te
TV A’da.

12 Aralık Çarşamba
Müzik dünyasında olup

biten herşeyden haber

veren program

“Haberin Olsun”, Uğur

Aksu’nun sunumuyla,

her çarşamba, saat

16.00’da.
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H�LAL KAHYA
�Doç.GoncaİlbeyiDemirveAraş.Gör.
MelikeTaşçıoğlu’nunortaklaşaçalışma-
larından oluşan “Açık/Kapalı” sergisi 26
Kasımgünüyapılanaçılışlasanatsever-
lerle buluştu. Kütüphane ve Doküman-
tasyon Merkezi Alt Sergi Salonu’nda
gerçekleştirilen sergide, kaçıp kurtul-
maktahaylizorlandığımızşiddet içerik-
li olgular sanatseverlere sunuluyor.

Doç. Demir: “Birçok teknik bir arada.
İzleyiciyle interaktif bir ortam oluştur-
mak istedik ve bu ortamı doğuracak

ürünler oluşturduk. Yani, konu hangi
anlamdadahakolayanlatılabilir,gibibir
düşünceyle birçok tekniği bir arada uy-
guladık.Farklıbirsergioldu.Enazından
bir çok tekniğin bir arada uygulanır ol-
ması ve uygulanan işlerin farklılığı ben-
ce merak uyandırdı.” dedi.

Taşçıoğlu ise “Serginin hem kendi-
miz, hem de izleyici için farklı olmasını
istedik.”şeklindekonuştu.Taşçıoğlu, in-
teraktifliğinsağlandığıürünlerle izleyici-
lerinişleyişi içi içeyaşamalarınıamaçla-
dıklarını sözlerine ekledi.

KİTAP TANITIMI
Berk ÜTKÜ

� Açıköğretim Fakültesi, TV
Yapım Merkezi’nde teknik öğ-
retmen olarak görev yapan İs-
mail Gürkaş’ın Anadolu Üni-
versitesi Yayınları tarafından
basılan “Video Devreleri” isim-
li kitabında, genel hatlarıyla
video sinyali tanıtılırken, bir
cisimden yansıyan ışık bilgisi-
nin görüntü algılama eleman-
larınca elektrik işaretine çev-
rilmesinden, TV alıcılarındaki
tüplerde tekrar görüntü ola-
rak elde edilmesine kadar ge-
çen süreç okuyucuya aktarılı-
yor. Üç ana bölümden oluşan
kitabın birinci bölümünde sin-
yalin elde edilmesi, ikinci bö-
lümünde kısaca modülasyon,
son bölümde ise TV alıcı dev-
releri anlatılıyor.

Video
devreleri

KAMPUSTE NELER VAR??
14 Aralık Cuma

Karagöz veKaragöz ve
HacivatHacivat
bizlerlebizlerle

Palto Film Günleri
Yer: Sinemma Anadolu
Saat:
11:00 Köprüdeki Kız
14:00 Akıl Defteri
17:00 Manolya
20:30 Paramparça Aşklar
Köpeklar
24:00 İhtiyar Delikanlı
Sinema Kulübü

Film Günleri

Öğr. Gör. Erika FARKAS
Öğrenci Konseri
Yer: Salon 2003
Saat: 20:00
Devlet Konservatuvarı

Konser

KENAN BUTAKIN
�Anadolu Üniversitesi Devlet Konser-
vatuvarı, Kukla Sanatçısı Cengiz
Özek’in Karagöz ve Hacivat oyununa
ev sahipliği yaptı. Gösteri, 22 Kasım
günü Uygulama Sahnesi’nde gerçek-
leşti. Özek’in uzun yıllar boyunca oy-

nattığı Karagöz ve Hacivat’ın “Büyülü
Ağaç” gösterisinin ardından bir de
söyleşi gerçekleşti. Özek, oyunun 18
ve 19’uncu yüzyıl Karagöz Hacivat
oyunlarından, Şamanistik özellikleri
ön plana çıkan bir kolaj çalışması ol-
duğunu belirtti.

KENAN BUTAKIN
� Üniversitemiz13.UluslararasıEs-
kişehir Festivali kapsamında, Porte-
kiz'in uluslararası üne sahip fotoğraf
sanatçısıAntonioSa'nın“Portugal in
Focus” adlı sergisine ev sahipliği
yaptı.17-25 Kasımtarihlerindeaçık
kalan sergide, Sá’nın ülkesi Porte-
kiz’de çektiği birçok fotoğraf çalış-
ması sanatseverlerle buluştu. 23 Ka-
sım tarihinde festival kapsamında
Eskişehir’e gelen Sá'nın sergisi, Na-
tional Geographic kanalının, Porte-
kiz'in UNESCO tarafından "Dünya
Kültür Mirası" kapsamındaki alanla-
rıyla ilgili bir belgesel için çektiği fo-
tograflardan oluşuyor.

Palto Film Günleri
Yer: Sinemma Anadolu
Saat:
11:00 Akıl Defteri
14:00 İhtiyar Delikanlı
17:00 Paramparça Aşklar
Köpeklar
20:30 Köprüdeki Kız
24:00 Fargo
Sinema Kulübü

Film Günleri

15 Aralık Cumartesi

‘Açık Kapalı’ çok farklı

İsmail Gürkaş

Festivalde
Antonio Sa



� Anadolu Üniversite-
si’nde 15 Şubat 2007 tari-
hinde kurulan Türk Mut-
fağı Araştırma ve Uygulama Merkezi
(TÜMAB)Türkmutfağınıbilimselbirte-
meleoturtmayıamaçlıyor.Türkmutfa-
ğında çalışan aşçı ve ustaları bilimsel
bir taban üzerinde eğitmeyi de hedef-
leyen merkez, Türk mutfağında bulu-
nan çeşitli lezzetleri keşfetmek için de
yöresel geziler düzenliyor. TÜMAB Baş-
kanı Doç. Dr. Dündar Denizer, Türk
mutfağının dünyadaki yeri ve merkez
olarakplanladıklarıprojelerhakkındaki
sorularımızı cevapladı.

� TarihtebakıldığındaTürkmutfağının
en parlak dönemlerini ne zaman ya-
şandı?

Türkler Orta Asya’dan Anadolu’ya ge-
lirken,geçtikleriülkelerinyemeiçmekül-
türlerini de beraberinde getirmişler
AmaOrtaAsya’daykendebiryemeiçme
kültürüne sahipler. Anadolu’ya geliyor-
lar, bu sefer Anadolu’nun da yemek kül-
türünü alıyorlar ve Anadolu’daki yemek
kültürünü de etkiliyorlar. Türk mutfağı-
nın en görkemli dönemi Topkapı döne-
minde saray mutfağında yaşanıyor.
Türkler 3 kıtaya hâkim olunca yani Afri-
ka,ArapYarımadası,Anadolu,BatıAvru-
pa ve Viyana kapılarına kadar gidince
her ülkenin kendine özgü değerlerini İs-
tanbul’a taşımışlar. Nerede kaliteli mal-
zeme var; bal tereyağı fasulye, nohut ve
mercimek bunların hepsini İstanbul’a
getirmişler. Bunu ikiye ayırmak lazım.
Halkmutfağısaraymutfağıdiye.Padişa-
haengüzelyemeğihazırlamakiçinsaray
mutfağında ki aşçılar birbirleri ile yarış-
mışlar. Birde Osmanlı’da orada cariye
kavramı var. Yabancı ülkelerden gelen
cariyelerde kendi ülkelerinin mutfakları-
nı saraya getirmişler. Tabi bu etkileşim
15-16-17. yüzyıllarda da devam etmiş.
Tek acı tarafı bunlar kayda alınmamış.
Biz ancak saraydaki muhasebe defterle-
rine bakarak hangimalzemelerinalındı-
ğındanyolaçıkarakbirtakımkestirmeler
yapıyoruz. Bu dönemlere ait tek bir eser
var. 13.yy da Arap Yarımadası’nda yazı-
lanbiryemekkitabıİstanbul’agetiriliyor.
ŞirvanibukitabıTürkçeyeçeviriyor.Oye-
mek kitabındaki bazı yemekler günü-
müze kadar gelmiş. Bir kısmı hala gel-
memiş. Türk mutfağı Osmanlının yük-
selme döneminde zirveye ulaşmış.

� Günümüzde Türk mutfağı ile Dünya
mutfağı karşılaştırıldığında Türk mutfa-
ğı sizce hak ettiği yerde mi?

Türk mutfağını batı mutfağı ile karşı-
laştırdığımızda bizim en iyi tarafımız
malzemelerimizin kaliteli olması. Yani
Anadolu da yetişen sebze ve meyveler
çok kaliteli. Ama son zamanlarda sera-
cılık ile birlikte bir bozulma var. Geçmiş-
tebizdomatesi,biberivepatlıcanısade-
ce yaz aylarında tüketirdik. Şimdi ise
bunlar güneyde sıcak bölgelerde sera-
larda 12 ay yetiştiriliyor. Ama seracılıkta
hormonlama ilaçlama gibi nedenlerle
kaliteliürüneldeedemiyorsunuz.Mese-
laTürkiye’ninsebzemeyvecennetiBur-
sailiidi.FakatBursa’yasanayigeldikibu
bence yanlış bir yatırım. Çünkü Anado-

lu’daenkalitelisebzevemeyvelerorada
yetişiyordu. Sebze ve sanayinin iç içe ol-
ması düşünülemez. Çünkü sebze ve
meyve temiz havada ve temiz toprakta
yetiştirilmesi gereken bir malzeme. Bir
mutfağa baktığınız zaman kaliteli ye-
mek yapabilmeniz için kaliteli malze-
meye ihtiyaç var. Zaman zaman diyo-
ruz ki eski tereyağları kalmadı. Domate-
si kestiğinizde ev mis gibi domates ko-
kardı. Mesela eskiden anlatılırdı; bir et
kavrulduğunda kokusu her tarafa dağı-
lır ve komşulara ikram edilirmiş. Bu ko-
kular yok şimdi. Çünkü, etler şimdi yay-
lım hayvanından ziyade ahırlarda, hay-
vanhiçdışarıyıgörmeden,dahafazlaki-
loalmasıamacıilebirdesuniyemlebes-
lendiği için, eski lezzetler kalmadı. Buna
rağmenTürkmutfağıbatı ilekıyaslandı-
ğında Türk mutfağında yemek; eti ile,
sebzesi ile ve sosu ile bir tencerede pişi-
yor. Ama batıda et ayrı, sos ayrı pişer ve
sonradanbir tabakta toplanır.Bizdetek
tencerede piştiği için lezzetler birbirini
etkiler.Türkmutfağınıbatımutfağından
ayıran en büyük özellik budur.

� Peki, sizce Türk Mutfağı Batı Mutfa-
ğı’ndan etkilenmiş mi, etkilendi ise ne-
deni ne olabilir?

Son zamanlarında etkilenmiş. Os-
manlı’da 1850’lerden sonra Topkapı Sa-
rayı önemini yitirmeye başlamış. Dol-
mabahçe Sarayı yapılmış ve padişah
oraya taşınmış. Birde gerileme döne-
minde Osmanlı fakirleşmiş. Topkapı Sa-
rayı’nda5binkişiyemekyiyormuş.Çalı-
şanlar ile birlikte padişah ve ailesi olmak
üzere. Devlet oradan ida-
re edildiği için, Top-
kapı Sarayı aynı
zamanda bir
meclis gibiy-
miş. Şu an
biz otellerde
binkişilikye-
meği çıkar-
tırken zorla-
nıyoruz. An-
cak1850’den
sonra Fransa
ile etkileşim baş-
lamış.Ozamanaka-
dar Topkapı Sarayı’nda
insanlar yer sofrasında yemek yiyorlar-
mış. Çatal yokmuş. Sadece kaşık varmış.
Padişah 2 tane kaşık ile yemek yermiş.
Topkapı Sarayı’ndan Dolmabahçe Sara-
yı’na geçilince masa düzenine geçilebil-
miş. O dönemde Osmanlı Sarayı’ndan
Fransa’ya eğitim için kişiler gönderilmiş.
Bunlar Fransa’dan etkilenmiş. Fransa
masa düzeni, birtakım soslar ve yemek-
leri saraya gelmiş.

� Anadolu Üniversitesi’nde Türk Mut-
fağı Araştırma ve Uygulama Merkezi
2007 yılında kuruldu. Bu merkezin ku-
rulma amacı nedir?

Biz 15 Şubat 2007 yılında TÜMAB’i
kurduk. Ben bunun öncesinde Türki-
ye’de böyle bir merkezi nasıl kurabiliriz
diye çalışmalar yaptım. Dünyanın he-
men hemen her yerinde kendi milli
mutfağını geliştirmek için kurduğu ens-
titüler var. Bizim amacımız Türk mutfa-
ğının bilimsel bir temele oturtturmak.
Türk mutfağı ile ilgili hepimizde bir ta-

kım kayıtlar ve reçeteler var. Biz bu re-
çeteleri toplayıp, kurulacak olan bir la-
boratuar mutfakta denemeler yapaca-
ğız.Çeşitlidenemeleryaptıktansonrabir
bilimkurulugelecekvebunları testede-
cek. Ondan sonra, yapılan yemeklere
son şekli verilecek. Bu yemekler kitaba
dönüşecekveCD’yeaktarılacak.Buaşa-
malardan sonra eğitime geçilecek. Eğiti-
mi iki şekilde ele almak istiyoruz. İlk ola-
rak halkın toplumun eğitimi, ikinci ola-
rak ise de sektörün eğitimi. Yani biz isti-
yoruzki,Türkmutfağındaçalışanaşçıla-
rı,ustalarıciddibirşekildebilimselbirta-
banüzerindeeğitelim.Amabununiçin-
de hijyende olsun, sanitasyonda olsun
veTürkmutfağındançorbalar,salatalar,

mezeler,zeytinyağlıyemekler,
tencere yemekleri, pilav-

lar ve makarnalar ol-
sun. Her bölümde

olduğu gibi bura-
da da iyi eğitim
vermekistiyoruz.
Amacımız, tu-
rizm sektörüne
ve topluma eği-
tilmiş aşçılar ye-

tiştirmek.Aynıza-
manda üniversite-

de çalışan arkadaşla-
rımızaveEskişehirhalkı-

na da bu mutfakta eğitimler
vermeyi düşünüyoruz. İşin diğer bir ta-
rafı da, ilkini Fransızlar ile yaptığımız ye-
mekkültürlerideğişimprogramlarıyapı-
yoruz. İtalya’dan bizimle aynı paralelde
çalışan bir ekip gelecek. Onlar bize bura-
daİtalyanmutfağınıtanıtacak.Bizdeon-
ları Türk mutfağı ile tanıştırmış olacağız.
BunutümAvrupaülkeleri ileyapmakis-
tiyoruz.ÇiniledeJaponyailedeyapmak
istiyoruz.

� TÜMAB’ın diğer projelerinden de kı-
saca bahsedebilir misiniz?

Biz her ay TÜMAP olarak “Lezzetin
Keşfi” gezileri yapıyoruz. İlkini Mudanya
Trille’ye ve Cumalıkızık’a yaptık. Bu gezi-
ler ile gittiğimiz yörelerdeki yeme içme
kültürünü araştırıyoruz. Orada yetişen o
bölgelereaitsebzevemeyvelerdevarbu-
nuniçinde.Birdeoranınyemekkültürü-
nü araştırıyoruz ve inceliyoruz. Bunları
kayda alıyoruz. Bunları kurulacak labo-
ratuvarlarda test edeceğiz. Bu gezilerin
ikincisini de İznik’e yaptık. Yine oraya ait

yeme içme kültürünü araştırdık. Bunla-
rın hepsi laboratuvarlarda denenecek.
Biz istiyoruz ki üniversitemizde bir Türk
mutfağı açalım. Burada bunların dene-
mesini yapalım.aklımızda olan bir diğer
proje de Bunların maliyetini çıkarabil-
mek için de maliyeti ile çalışanlarımıza
öğle yemeklerinde servis yapabilelim.

�Merkez olarak Türk mutfağındaki ye-
meklerintanıtımıiçineğitimprogramla-
rı düzenleyecek misiniz?

Tabiikidüzenleyeceğiz.Bununiçinilk
önce laboratuar mutfak kurmamız la-
zım.Bunundaeğitimeyönelikolmasıla-
zım. Yani bu da ikili gruplardan 10 kişi
olabilir. Bir eğitimcinin, nasıl bir evde ye-
mek yapmak için bir mutfak tezgâhına
ihtiyaçvarsa,ocağı ilefırını ileveelaletle-
ri ile aynısın öğrencinin önünde olması
lazım. Mesela orda “Türk mutfağında
çorbalar”diyebirhaftalıkeğitimyapaca-
ğız. “Türk mutfağında pilavlar et yemek-
leri, tatlılar” gibi eğitim programları dü-
şünüyoruz.

� Laboratuvarmutfak çalışması hangi
aşamada ?

Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu an
biz kendi çalışmalarımızı üniversitemiz-
de bulunan Akademik Kulüp’te ve Taş
Bina’daki restoran mutfaklarını kullana-
rak yapıyoruz.

� Bueğitimlereherkeskatılabilecekmi?
Tabii ki de katılabilecek. Bunların bir

zaman planlaması olacak. Bunların bir
maliyeti olacak. Bunlar TÜMAB’ın site-
sinde yayınlanacak. Haber Merkezi ara-
cılığı ile bunları halkımıza duyuracağız.

� Özelsektörebukonudakatkıdabulu-
nacak mısınız? Sektörden size böyle ta-
lep var mı?

Kendi eğitim sistemimizi oluşturduk-
tan sonra, özellikle kıyı otelciliğinde çok
ihtiyaç var. Eskişehir’de yaptığımız bir
araştırmayagöreEskişehir’dekibukonu
ile ilgili yerlerin eğitimli ve kaliteli aşçıya
ihtiyacıolduğuortayaçıktı.Onlardabize
eğitimli en az lise mezunu işi severek
candan yapacak aşçılar yetiştirin diyor-
lar. Yani talep var. Bir üniversite ilk önce
kendi çevresini aydınlatmalı. Kendi çev-
resindekiinsanlarıeğitmeliveonlarakat-
kıda bulunmalı. Bizde bunu yapmaya
çalışacağız.
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Doç. Dr. Dündar
Demirci: Türk
Mutfağı’nı Batı
Mutfağı ile
karşılaştırdığımızda
bizim en iyi
tarafımız
malzemelerimizin
kaliteli olması.

AHMET S�NAV
� Türkiye Erkekler Voleybol 3. Ligi 6.
haftasında, Anadolu Üniversitesi ile
Balıkesir Devlet Su İşleri (DSİ) Spor
Kulübü karşı karşıya geldi. Eskişehir
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan
karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayı-
larla geçti. 32 dakika süren ilk seti
Anadolu Üniversitesi 25–22 kazan-
dı. İkinci sete 6-0’lık seri ile başlayan
Balıkesir temsilcisi, ilk teknik molaya
8–3, ikinci teknik molaya ise 16–9
önde girdi. Rakibinin sayılarına kar-
şılık vermekte zorlanan Anadolu
Üniversitesi bu seti 25–16 kaybetti.
3. sete hızlı başlayan ekip Anadolu
Üniversitesi oldu. Yaptığı başarılı sa-
vunmayı, hücumdaki etkili oyunu
ile destekleyen Anadolu Üniversitesi
3. seti 25–16 kazandı. 4. sette oyun-
dan düştüğü gözlenen ve ardı ardı-
na basit hatalar yapan Balıkesir DSİ,
seti 25–15 maçı da 3–1 kaybetti.
Anadolu Üniversitesi aldığı bu gali-
biyet ile 7 puana ulaştı ve 5. sıraya
yükseldi. Anadolu Üniversitesi Erkek
Voleybol Takımı, 7. Hafta karşılaş-
masında 9 Aralık Pazar günü Eski-
şehir Atatürk Spor Salonu’nda Ha-
vagücü ile karşılaşacak.

Erkek
voleybolcular
güle oynaya Sevil KÖSE

Türk mutfağında lezzet keşfi

Basketçiler
Çanakkale’yi
geçemedi
BURCU DURMUŞOĞLU
� Anadolu Üniversitesi Erkek Bas-
ketbol Takımı Türkiye Basketbol
Erkekler 2. Ligi’nin 7. Haftasında
Çanakkale Belediyespor’u ağırladı.
Müsabaka 30 Kasım Cuma günü
Anadolu Üniversitesi Kapalı Spor
Salonu’nda oynandı. Anadolu Üni-
versitesi sahaya Ferdi, Fatih, Gü-
nay, Melih Duranlı ve Berkay’dan
oluşan 5’li ile başladı. Mücadelenin
ilk sayısı Anadolu Üniversite-
si’nden geldi. Fakat Anadolu Üni-
versitesi üstün başladığı oyunu
aynı şekilde sürdüremedi. Riba-
unt mücadelelerinde etkisiz ka-
lan Eskişehir temsilcisi, savunma-
da da yeterli bir performans gös-
teremedi. Elde ettiği ataklardan
boş dönen Anadolu Üniversitesi
ilk periyodu 10-35 geride tamam-
ladı. İkinci periyotta etkinliğini
arttıran ev sahibi ekip bulduğu
3’lükler ile aradaki farkı kapatma-
ya çalışsa da başarılı olamadı ve
devre arasına 27-47 mağlup girdi.
3. periyotta ise Anadolu Üniversi-
tesi çok daha etkili bir oyun orta-
ya koydu. İyi savunma yapan ve
ardı ardına sayılar bulan Eskişe-
hir temsilcisi bir ara farkı 8 sayıya
kadar indirdi ve 50-58’lik skoru
yakaladı. 3. periyot 50- 61 sona
erdi. Son periyotta ise Anadolu
Üniversitesi etkili oyunu sürdüre-
medi ve karşılaşmadan 58- 83
mağlup ayrıldı.
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� Eğer herhangi bir olayı değiştir-
mek gibi bir fırsat geçseydi elime,
birçok insanın ölümüne neden olan
İkinci Dünya Savaşı’nı değiştirmek
isterdim. İkinci Dünya Savaşı’nda
Amerika’nın Japonya’ya atom bom-
bası atmasını engellemek isterdim.
Hiroşima ve Nagazaki’de yaşayan
binlerce insan feci şekilde öldü.
Atom bombasının etkileri yıllarca sürdü. Atom bombasından
kaynaklanan radyasyon bugün hala etkilerini gösteriyor. Sa-
kat doğan çocuklar, erken yaşta kanserden ölen insanlar var.
Yeryüzünde bir daha atom bombasının kullanılmamasını
umuyorum.

Özlem Kahya Fen Fakültesi

� Ben 10 Kasım 1938 gününü ta-
rihten silmek ve yeniden yazmak
isterdim. Atatürk’ün on yıl daha
fazla yaşamasını çok isterdim. Bu
on yıl ülkemiz açısından son dere-
ce yararlı olurdu diye düşünüyo-
rum. Bana göre Atatürk’ün on yıl
daha fazla yaşaması, Türkiye’nin
bugün hiçbir ülkeye boyun eğme-
den kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlardı. Keşke
Atatürk on yıl daha fazla yaşasaydı da en azından kendi ilke
ve inkılaplarını devam ettirecek bir lider yetiştirseydi.

Duygu Özdemir Edebiyat Fakültesi

� Tarihin akışı sırasında her Türk
vatandaşının değiştirmek istediği
bir vaka vardır. Bunlardan biri de
yakın tarihimizde cereyan etmiştir.
Bu vaka Misak-ı Milli sınırlarımıza
dahil olan Musul ve Kerkük mese-
lesidir. Tarihte bir olayı değiştirme
şansım olsaydı Musul ve Kerkük’ün
şu anki coğrafi sınırlarımız içerisin-
de yer almasını sağlamak isterdim. Mücadele sürerken ülke
yönetiminin başında Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dehanın
olmasını isterdim.

Serhat Ateş Hukuk Fakültesi

� Tarihte yaşanmış bir olayı de-
ğiştirebilecek olsaydım, Osman-
lı İmparatorluğu’nun Viyana ku-
şatmasını seçerdim herhalde.
Bu Viyana kuşatmalarının her-
hangi birinin başarıyla tamam-
lanmasını sağlardım. Viyana ku-
şatılabilseydi eğer Osmanlı İm-
paratorluğu Avrupa’ya hakim ol-
ma yolunda çok büyük bir aşama kaydetmiş olacaktı.
Maalesef başarılı olunamadı.

Aysu Yurdakul Eğitim Fakültesi

� Eğer bana tarihte bir olayı de-
ğiştirme şansı verilseydi sanırım
bu tek bir olayla sınırlı kalsın iste-
mezdim. Çünkü ben savaşları en-
gellemeyi isterdim. Ben savaşın
dünya barışının çözümü olmadığı-
na inanıyorum. İlk çağdan günü-
müze kadar bütün insanların iki
karış toprak için birbirlerini öldür-
mesi malesef dünya tarihinin sa-
vaşlarla dolu olmasına ve milyonlarca insanın ölmüne neden
olmuş. Bu nedenle savaşlara engel olmak isterdim.

Caner Yağbasan EMYO

� Ben eski Türklerde toplum
içerisinde çok önemli bir yer tu-
tan kadınların İslamın kabuluy-
le birlikte bir eşya gibi görül-
mesini değiştirmek isterdim.
Osmanlı İmparatorluğu döne-
mindeki haremleri ortadan kal-
dırmak isterdim, çünkü bu ka-
dını aşağılayıcı bir şey. Sokağa
çıkmak için bile padişahın iznini almak zorunda bırakılan
kadınların yaşadıklarını değiştirmek isterdim. Diğer bir
önemli nokta ise bugün bile halen bu zihniyette olan kişi-
lerin varlığı. Bu bakış açısını değiştirmek isterdim.

Burcu Kıratlı ESYO

� Büyük emek sarf edilen bir bö-
lümde okuyorum ve eczacılık mes-
leğinin ülkemizde hak ettiği saygıyı
görmediğini düşünüyorum. Ben ta-
rihte bir olayı değiştirebilseydim
eğer, sanırım tarihsel süreç içeri-
sinde bu konuyla ilgili gerekli atı-
lımların yapılmasını ve böylece ge-
lecekteki mesleğimin market işlet-
meciliği imajından kurtarılarak daha saygın bir yere getirilme-
sini sağlardım.Ülkemizde eczacıların yaratıcılıklarının ve üret-
kenliklerinin kısıtlandığını düşünüyorum. Tamamen tezgah-
tarlığa dayalı bir meslek haline getirildi. Aldığımız eğitimi layı-
kıyla kullanabildiğimiz bir yapının oluşması için çalışırdım.

Müge Öztürk Eczacılık Fakültesi

� Aslında tam anlamıyla değiştir-
mek değil de düzeltmek istediğim
şey sanırım Batılılaşma hareketle-
rinin tiyatro üzerindeki etkisi olur-
du. Bu dönem içerisinde o güne ka-
dar değişerek ve gelişerek gelmiş
olan pek çok geleneksel yöntem
çöpe atılmış ve Batı tiyatro mantığı
bir anlamda kopyalanmıştır. Ben
geleneksel tiyatro anlayışımızın da devam ettirilmesini ve
Batılılaşma hareketiyle birlikte gelen yeni uygulamalarla
harmanlanmasını isterdim.

Levent Muratoğlu Devlet Konservatuarı

� Ben Piri Reis ile birlikte okya-
nusa açılıp macera yaşamak is-
terdim. Kuzey Amerika’nın İngi-
lizler tarafından kolonize edil-
mesini engeller, bu yeni kıtadaki
yerli insanların da kendi yaşam
biçimlerini koruyabilecekleri bir
sistemin oluşturulması için çalı-
şırdım. Hem kendi çıkarlarımızı,
hem de onların çıkarlarını gözetecek bir yapının kurulma-
sı için çalışırdım. Bu şekilde davranılması herkes için da-
ha umut verici bir geleceğin temellerinin atılmasını sağ-
lardı diye düşünüyorum.

Tolgahan Yılmaz Eğitim Fakültesi

� Ben öğrenci seçme sınavına
girdiğim günü değiştirmek is-
terdim. O zaman dilimini tama-
men siler, yeniden çalışarak
tekrar sınava girerdim. Böyle-
likle daha iyi bir bölümde oku-
ma şansım olurdu. Aslına ba-
karsanız memnun olmadığım
şey bölümüm değil. Ben mezu-
niyetten sonrasını düşünüyorum. Bu bölümün Türki-
ye’deki iş imkanları oldukça kısıtlı. İyi bir yere gelmek için
bizden istenen özellikler gözümü korkutuyor.

� Osmanlı İmparatorluğu dö-
neminde İslamın etkisiyle rea-
list resim ve diğer plastik sanat
dallarına izin verilmiyordu. Bu
nedenle bugün bile hala görsel
sanatlarda diğer ülkelere naza-
ran malesef daha geri durum-
dayız. Okuduğum bölüm ve ilgi
alanlarımın bu yönde olması bu
konu hakkında böyle düşünme-
mi sağlıyor. Bu nedenle tarihte bir şeyleri değiştirme şan-
sım olsaydı sanırım bunu değiştirmek isterdim.

� Tarihte bir olayı değiştirebilsey-
dim eğer, Japonya’ya atom bomba-
sının atılmasına engel olmak ister-
dim. Hepimizin bildiği gibi atom
bombasının etkileri nesiller boyu
devam etti. Bilimsel buluşların in-
sanlığa karşı kullanılmasına karşı-
yım. Atom bombasının bu anlamda
geliştirilmesine izin vermezdim.
Sadece teknoloji de değil, insanoğlu kendisinden birine za-
rar vermek için pek çok yöntem geliştirmiştir tarih boyunca.
Sanırım ben bunu değiştirmek isterdim.

Dilek Kurnaz Açıköğretim Fakültesi

� Ben Sarıkamış faciasını önle-
mek isterdim. Orada doksan
bin askerimizin düşmanla sa-
vaşmadan soğuktan ölmüş ol-
ması her düşündüğümde beni
çok üzer. Bu nedenle bu olayın
gerçekleşmesini engellerdim.
Bu olayı engelleyemeyeceksem
en azından orada şehit olan as-
kerlerimizle ilgili daha fazla duyarlı olunmasını sağlamaya
çalışırdım. Tarihimizle övünmekle yetinmeyip, yaşanan-
lardan ders de çıkarmalıyız bence.

� Savaşları insanlık dışı buldu-
ğum için İkinci Dünya Savaşı’nı
değiştirmek isterdim. Milyon-
larca insanın öldüğü bu savaşı
engellemenin bir yolunu bul-
mak isterdim. İkinci Dünya Sa-
vaşı gerçekleşmese bugün ya-
şadığımız dünyanın çok farklı
olacağını düşünüyorum. Belki
savaşa ihtiyaç duyulmayan bir dünyada yaşıyor olurduk.
İkinci Dünya Savaşı bir insanlık dramıydı ve bu dramın ya-
şanmaması için tarihte bir rol almak isterdim.

Mehmet Başkır Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O.

ÖĞRENCİ GÖRÜ ŞLERİ

Eda Bayraktar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Selçuk Karabük Güzel Sanatlar Fakültesi

Şule Günay İletişim Bilimleri Fakültesi

Tarihte bir olayı
değiştirmek
isteseydiniz
bu hangisi

olurdu?


