
proje sunma 
teklifi 
Anadolu'da 
Avrııpa Birliği Çerçe
ve Programları'ııa 

Proje Teklifi Sııımıa 
Semineri 28 Nisaıı'da 
Miilıeııdislik Mimarlık 

Fakiiltesi'ıu/e yapıldı . 

SAYFA 3 

Fortls 
denetçisinden 
Basel il 
konfemnsı 

İşletme rr Eko,ıomi Kıılii• 
bii' miıı ,Jiizeııle,liği ... Bas el 
fi Baııkacıfık Dii:enlemele
ri w İşletmelere Etkisi" 
koıııılıı koııferaımı lıLl't!III· 

burg Üniwnitesi öğretim 
iiyesi re Belçika Forıis 
Bankası KıırımıMıl Deııeıçi

si Osmaıı Sağlam ko111ış

macı o/tırak kaıılclı. 

SAYFA 3 

Ya:or Ferit/1111 ı\ııdaç. 
E<lebiyoı Kııliibii'ıııiıı 

dii:erılediAi sliyleşi<Je ötreıı
cilerle bir araya geldi. 

SAYFA 6 

ETV'de 30. yıl coşkusu 
Anadolu Üniversitesi Radyo-Televizyon Yapım Merkezi, kuruluş yıldönümünü kutladı. 

REKTÖR PROF. DR. SURMELI KARiYER 
GUNLERİ'NDE YENi PROJELERi ANLATTI: 

'Mezunlarımızın 
peşini bırakmayacağız' 
- Onıv..ıteıı ıı. ---........ .......... --. Dr. Fevzi Sünnell, mezun 
öğ,encllerle 11e11..,,ı 
sürdürmek lstedildertnl 
bellıt-,kunmıuııbo
..,. .. n,n mezunlarının 

~ ölçülelıllece
iilni ııö,tedl, 

ETV Stüdyo Müzesi'nin açılışını Rektör Prof. Or. Fevzi Sürmeli ile eski rek• 
törler Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve Prof. Or. Engin Ataç birlikte yaptı. 

HABERi 3'DE 

CANAKKALE DESTANiNi YAZAN MEHMETÇiKLERiN TORUNlARI GELiBOLU DA BULUSTU 

'Dedeciğim 

ben geldim' 
Çanakkale savoşlannın 91. yıldônü
münde Gelibolu'do toplanan 8 bin 
kişi ·Ata'nın Yolunda 57. Alay YürO
yüşü·ne katıldı. Bu yıl ikincisi dCızen
ıenen y(ır(ryüşte üniversitemizden 
de yaklaşık 200 öğrenci hazır bulun
du. Törenlerde Kızılay, üzerinde · De
deciğim ben geldim· yazan tişôrtter 
dağıttı. YAŞAM'DA 

MARKETiNG ANADOLU'DAN 'KAMPUSTE MARKETİNG' 

Tarih Jı.uliibü ııı r.ıfmdan düzenlenen 
"Gclcrctın Tarlh(,'llcrl Tarihi Tarcışı

~or- ısımıı scmııozJıım da Türkl)c'nln 
on Unherslıcslndı·n gelen Tarih biHil· 
ınii ögrenrllerl ıarlhıekl bir çok olay 
\C klşlJI dcgcrlcııdlrdllcr. S·\H',\ 6 

Markr tlng An:ıdolıı Kııliibii 'niin düzcıılcdlgl 'Kampiisıe Marı.e
llng", alaındıı uzman konııklıırı ögrcıırl1crle bıı luşııı rıırkrn. cı

klnllgc kıılılan IIArcnr llcre seminer sonunda seııırıkıı ,rrlldl. 
S \H' \ 6 

SİNEMA 
GÜNLERİ İÇİN 
GERİ SAYIM 
BAŞLADI 

--- - ~f,()HLERI 

lletlşlın Blllmleı·I Fakül
Ulsl'nln diizcnlcdlğl 8. 
Uluslararası Eskişehir 

Sinema Günleri , 5 Ma
yıs·ıa başlıyor. Elklnllk 
bu yıl da birçok önemli 
nııııı seyirciyle buluşln• 

rurken seminer. atöl~·e 
çalışması \'O söyleşi gi
bi Clklnllklcrle de yö
nelmen ,,e o,•ııııcuları 

konuk edecek. 
Yı\Şı\\1 '1JA 
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Bahar şenliğinden ne bekliyorsunuz? 
BURAK.KALE 
MME..iıı,;ı;ıı_ 

Mlibı:IMli~Jiği 2 Smıf 
Bahar şenliklerinin vi:r.c haftası• 
na denk gelmesinden ş.ikayceçi

iz. Sürenin daha faz.la olması

,·c kapsamının arunlmasını is• 
yoruz. Yeterli ölçOdc gUvcnlik 

andığı takdirde: alkoltil-alkol
bırakılmasını istiyoruz. Şen

unda alışkanlıklar olduğundan 

yardımlanııızı bt:kliyon.ıı. 

GSE Heykel I Smıf 
Anadolu Ünivcrsiıcsi'nin bir 
tlnh-ersite olarak adına yakışır 
l(:kilde kültür ,-c sanata yöne
lik ve bu tür etkinliklerin d.ı

ha ağır basıııı bir plik 
programı dilunlenmcsini ve 

bu programı dUı.enlerken yapılan etkinlikler
den doğacak her ıUrlO gilrOhünün ders saıleri dı

şında yapılmasını umuyorum. Geçen sene gelen 
BURN \'C bcnr.eri reklam amaçlı kamyonlonn 
rahaısızlık verici olduğunu ve bunun şenlik kap
samına pek de yal.ıfmadığım düşünilyonım. 

BAHADIRÇEJIN 
F;fitim fakiillW Rilrisvar ve 
Öm;rim IrkOPfcıüsi 

a•'llllt•III Oto:ın:coliti I Sıoıf 
Anadolu Oni,·eı-site:sl bilindili 
gibi öğrencinin yoğun olduğu 
bir üniversite. Öğrenciler de eğ
lenmeyi, ger.meyi çok scviyorlıır 

ve bu bahar şenlikleri de onlann aradı!ı bir fır
sat. FD.knt şenlikler vizelerden önceki hafta o ldu
ğu için o lmdar <l.1 fazla eğlcneıniyorlar. Aynca 
eğlenirken de öğrenciler fazlasıyla çemyi kirtcıp 
bir felakete yol açıyorlar. Bunun bu sene olm3-
masını. heı\::esin (lniversite öğrencisine yakı~r bir 
şekilde eğknmesini bckliyonım. 

AYTAÇ UZUN 
IBE Ba.m Yayın 3 Sınıf 
Bahar şenliği dcniliğinde ak
lıma ilk gelen insanlann kay
naşnıası oluyor. Bu açıdan 

baktığımda olumlu buluyorum. 
Yeni insanlan tanıma fırsatı 
buluyorum. Bahar şenliklerin
den beklentilerime gelince ba

na göre en önemlisi konserlerin iki EylOI Kam
pus0'nde değil de burada yapılması. Kimse ora
ya giımek İ!>Cemiyor. Başla hava şru1lan \"e oıo
b(lslerle yapılan yok:uluk\ar olumsuzluk oluştu

ruyor. Gencide konser için rock 0zerinc grup
lar ve .sanaıçılar geliyor. Neden diğer mU:,.ik 
çahşmalan yapıın sanatçılar ctkinlitc katılmı
yor? Bu d.1 başka bir eksildik. Her şeye rağ
men bir bahar şenliklerinin daha gU:ı:cl. akılda 
kalır anılarla geçmesini diler. teşekkür ederim. 

,,,. ___ MUHARREM ATEŞ 

IIBE lşlelmc '.\ Sınıf 
Bahar şenlikleri alanının bir 
ticaret fuarına dönmesinden 
rahatsız oluyorum. Migros·un 
çimcnliklerinde yapılan etkin
liklerde gençlerin alkolün \"e 

--'--- ı çcşiıli kumar oyunlannm tutsa-
ğında olması bence hoş bir du

rum değil. Şenliklerin tamamen bir reklam ha
vasından z iyade kendi öz kl.llıürilmüzl.l yan~ıtan 
türküler ve cıkinliklerlc gcçnıcsi tek beklentim. 

Anadolu Haber 
Al'ı:AOOLU Ülliİ\'USİTESİ 

HAfTALIK İLETİŞİM GAZF.TESİ 
ISSN IJO?-(l(IM 

Basım Tarihi: 03.05.2006 Sayı: 373 

Sahibi: 
ReklÖ< Prof. Dr. Fe"li SÜRMELl 

Genel \'ayın Yönttmeni: 
Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN 

PINARÇElJK 
GSE Gmfik I Sınıf 
Bahar şenliği etkinlikleri baş
lığı altında. şu ya da bu et· 
kinlik olmalı diyemeyeceğim. 
Fakat gençliğin ilgisini \'e 
belki de tı!pkisini çcl:.ebile

- ~,,__- cck konular üzerinde durul
masını isterdim. Nasıl olduğunu bilemeyece-

ğim aına gençlerin bu kadar tepkisiz ve du
yarsız o\malan Uzer. Hepimize bahn:ır ıadmda 
şenlik\cr dilerim. 

ÖZGE ÖZDEN 
EfHim Eak!lhçsi Sınıf 
Öfreımcnlifi 2 Sınıf 
Bahar şenlikleri ikinci vizclc
rimize denk geldiğinden yapı
lan konserlere katılamıyorum. 

,_, • .._...,.., Fakat fuarlar bu stresli günle-

--..... rimir.dc neşelenmemize olanak 
sağlıyor. Bahar şenlikleri kapsa

mında yapılan konserlerin iki Eylül Kanıpı.ısü·n
dc değil de Yunus Emre KampOsündc yapılma
sı katılım açısından daha kolaylık sağlaniı. 

iLHAN KORKMAZ 
fu....Eııklllıı 
Matematik 4 Sınıf 
Okulun bahar şenliklerinde 

öğrencilere dııha fazla destek 
olmasını isterim. Sadece açı
hın sıandlar \"e düzenleııcn 

partiler değil. değişik kültür
lerde olan öğrencilere hitap eden konser

ler ve sosyal eıkinliklcr de olmalı . Okulumuz 
bahar şenlikleri çok renksiz geçiyor. Aslında 

şenlik demek çok doğnı olmaz. 

SEVAL ERKUL 
IRE lleıişim 1 Sınıf 
Bence şcn1ik.lcr çok kısa s0• 
riiyor. Kurulan sıandl:ır 2-3 
günde coplanıyor. Daha çok 
uzatılabilir bu standlann süre
leri . Sinema. tiyatro faaliyet
leri çok güt.el. Konkrııns ,·e 
paneller de güzel. Fakat kon

serler az sayıda yapılıyor \'C bu konuda öğren
cilerin görtışlcri alınmıyor. Öğrenciler kimi gör
mek istiyor şekl inde araştırma yapılmıyor. 

Konserlerin iki Eylül Kampusü·nde yapılması 
da ulaşım bakımından sorun oluyor. 

EMiNE KAHRAMAN 
fü:1YO Dış Iicareı J Sınıf 
Daha önce burada.ki bahar 
şenliklerinin nasıl olduğunu 

bilmiyorum. Şenliklerin güul 
\'e eğlenceli olduğunu duy
muştum. Unıanm bu yıl ay

- "'--___,,_ nı şekilde olur. Gerçi benim 
için eğlenceli gt.-çcr ıııi bilmiyo

rum çünkü sınavlar başlıyor. Ama yine de şen
liklerin hoşuma g iden aktivitclcrinden geri ka
lacaAırnı düşünmüyorum. 

EMYO Dış Ticareı I Smıf 
Daha önce bahar şenliklerine 
katılmadım. Fakat daha önce
ki şenliklerde ins.anlann isteği 

dışında ıslatıldıklannı duy
dum ve bu hiç hoş değil. 

•ı::::..,,• MUrnk0nse bu ıilr aktiviıelcr 
olmasın. 

Sorumlu Müdür 
Prof. Dr. Halil ibrahim GÜRCAN 

Haber Merke1j Müdürü : U1.m. Ufuk TÖZELİK 

GSF Baskı SanmlDn 4 Sınıf 
lst:ınbul ve Ankar:ı'd:ıki ör
nekler dikkate alındığında bo
rudaki şenliklerin söntlk geçti
ği göriişü.rıdcyim. Aynca 
sıandlarm sadece öğrencik:re 

kiralanmasını isıiyorum. Öğren
cilerin ıoplu katılımıyla gerçekleşccd: faaliycdc
rin artmasını bekliyorum. 

YASEMiN KAR 
Ffi!im fiıkiihcsi SmıC 
öıto:ımenlilti 2 S1111( 
Bahar şenliklerine pek fa:r.la 
katıldığım stlylenemez. Yine 
de elimden geldiğince uğra
maya çalışıyorum. Şenliklerin 
üniversitcmi1.c hareketlilik 

kamğım düşünüyorum. Ancak şenlik alam 
olarak daha düzenli \'e ıemi:ı bir ortam oluştu• 
nılması daha çok amacına uygun olacak.ıır. 

BURÇAK ERTUtRIJL 
IRE SIY 1 Smıf 
Bahar şenlikleri öı.cllik\e ge
çen yıllarda hem kUlıUrel akti
vitclcr hem de eğlence bazın
da yeıerli oranda etkinlik göre
medim. Ağırlıklı olar.ık Mig
ros oıopaıt:ıa öğrenciler kendi

lerince çeşitli ürün\cr saııyor. Yiyecek, içcıcek 
vs. gün boyu heri.es burada. Yllril)'ili yapılıyor. 
iki Eylül Kampı.ısü'nde çeşitli sanatçılar. gurup
lar geliyor ancak yine de soluk geçiyor. Bence 
Eskişehir'dcki çeşitli eğlence yerleri. işlcımclcr 

ile ortak bir çalışmaya gidilmeli. Çeşitli cğkn
dirici yanşmalar olabilir. k:ızananlııro ödllller \'C

rilir. Şişme havuzlardan olmalı . çUnkU hava çok 
sıcak oluyor. köpük partis i yapılabilir. Maya! 
Kahvesi, 222, Buda, FND ile anlaşılarak bir 
organi1.ayon d01.cnlcncbilir. 

NUR GÖK.SAL 
EMVO Dırimı yç 0k:I 
lsiernıcri!ilti I Smıf 
ilk kez bahar ~ nlikk.'tinc katı-
1:ıcagun. Umarım cğknceli. gil-
1.cl şeylerle karşılaşınm. Keşke 

şenlik haftasırıd.'111 sonnı sınav 

hafıası olmasaydı. Aynca in-
sanlar birbirlerini su tabancalanyla ıslntmıısm. 

Taşkınlıklar olma.~rn. Kısocası balı.ır şenliği 

anıacıııı aşmasın her şey şenlik havasında olsun. 

YAŞAM ÇELiK 
AÖF lncm:ro: öıımınx;nlifi 2 
Sııııl 
Şenlikten hcrtı:ıngi bir bdı:lcn
ıim yok. Panayır, konscrier. yıı
nşrnabr ... G..-oçlcrin qlcncesine 
yeıcrincc k:ııkıda bulunuyor sa-=~• runm. Zaten, saAlanı bir arkadaş 
çevresi olan biri için hı:r güıı 

şenlik. Ben de mutluyum. Herkese iyi eğlenceler. 

NAtl KARAMAŞA 
llllUkımı, 
Bahar şenlikkrinin organize 
ve büı0n öğrencilere hitap 
edecek sanatsal faliyetlcr dü
zcnlcocrcl: ~kilknmesini isti
yorum. ômcğin dllzenlcnccck 

_ __ _, konserlerde her kllltllr \"C etnik 

gnıba hitap edecek sanatçılar seçilirse insanlann 
mcmnuniyeıi daha üst seviyede ıuıulabilir. Şen
lik faaliyetlerinin broşür ve rcklamlarl:ı bUtUn 
öğrencilere duyunılması gerektiğine ininıyorum. 

Anadolu Oni,'Cl'Sl!Qi &sııl'IC\i0nde scm ilk'! btiı.hıı~ 
An;wJonı Om·ı:n.ıll:$i. Yunusı:rrKK~. 

Vakıf Binası, 26410 Eslı:i:jdw 
Tcl: 0.222-335 05 801179:>f-:ıks:0.222- 3307440 

E-p)l\13: habı.-r@aııaoolı.tlkı.ıt 
Wdı: www.ahabcr.an:ıdolu.alu.b' 
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'Mezunlarımızın peşini bırakmayacağız 
Anadolu Üniversitesi Kariyer Günleri bu yıl da iş dünyasıyla öğrencileri buluşturdu. 
KARiYER GÜNLERi, her yıl olduğu 
gibi yine profesyonel iş dünyasıyla 
öğrencileri bir :ıraya getirdi . Dön 
gün süren etkinliğe katılan fınnalar 
standlannı kurarak öğrerıcilcıic: ta
nışma. öğrenciler- ise fımmlar ve 
sektörlerle ilgili merak elliklerini bi
rinci ağızdan öğcnmc fırsatı buldu. 
KARiYER GÜNLERi 
ASlJ GÖREV OLACAK 
Anadolu Üni,·ersiıcsi Rckıörlilğll ,·c 

AIE.SEC işbirliği ile dli7.cnlcrıen 
"Kariyer Günleri 2006"mn ııçıhşm• 
da konuşan Rektör Pruf. Dr. Fevzi 
SOnneli. kariyer günlerinin Univcrsi
ıcnin asli görevlerindeıı biri olacağı
nı bcliıtcn:k. gcrıçlerirıe çağdaş an
lamda sahip çıkmayım Ulkelcrin ve 
llniversiıclcrin ileride bUyilk sorun
lar yaşayacağını söyledi. Anadolu 

~:~~c::~~t;~~l=lad::~; '--""'"~iı'..1- ~ 
çeken Sümıcli, .. Mezunlann peşini Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen çeşili etkinliklere öğrenciler büyük ilgi gösterdi. 
bırııkmayır.ığız" sloganıyla önümU:t
dcki dönemden itibaren c~ki ve ye
ni ıum mezun öArencilere verilecek 
mezun lrnrtlanyla okul soıırasındaki 
hayatlannda da üniversite olanakla
nndan yararlanmalannı sağlayacak

lannı kaydetti. Aynca kurulacak ile
tişim ağı ik: de öğrencilerle mczun
lanmızın fikir alışverişinde buluşma
lanna imkan tanınacağını belirten 
S\lnneli, önümüı.dcki yıl hayaı.a gc
çirimlcsi planlanan ··Soı,yallc~ıinnc" 

projesi hakkında da bilgi verdi. 
Prof. Dr. Sürmeli. öğrencilerin ken
dilerine verilecek çipli lrartlru- saye
sinde katıkbklan etkinhkkr Ql".ınm
da ders kredisi alacaklannı Sôylcdi. 

"ANADOLU BiR MARKADIR" 
24 Nisan gilnU başlayan kariyer 

gUnlerinin ııçılış paneline iletişim 
Bilimleri Fakilltesi"IKlen Prof. Dr. 
Haluk Gürgen ile Doç. Dr. Ferruh 
Uzıuğ ,·e lkıisadi '"e idari Bilim
ler Fakülıesi'nden Doç Dr. Ayşe 

Çiğdem Kırcl konuşacı olar.ık katıl

d,. 
Prof. Dr. Haluk Gürgen , Anadolu 

Üniver.;itcsi'nin yaklaşık 50 senelik 
geçmişinde gıpta edilen bir haşan 
grafiği çizdiğini belirterek. Anadolu 
Üni,'Crsitesi'nin bir maıta okluğunu 
söyledi. Prof. Dr. Gürgen. öğrenci

lere iş görtlşmelcrinde Anadolu 

Onh·ersitesi mezunu olduklanm gu
rurla dile geı irmclerini isıedi. 

Kariyeri yaşanı boyu edinilen tcc• 
rtıbelcr ,·e bunl:uın hayata yansıtıl• 

ması olarak tanımlayan Doç Dr. 
Çiğdem Kırel ise. yapılan bazı 
araştırmalardan örnekler ,·ererek. 
öğrencilerin kişiliklerine uygun ol
mayan işler y:ıpmalannm büyük 
sonınlarn neden olacağını söyledi. 
Doç. Dr. Fcm.ılı Uztuğ da yapılan 

işe bir anlnm ya dıı. değer transfer 
edilmediği sürece farklılık yaratma
nın mümkün olmayacağım söyledi. 
Kurum killtUrtı kavı-.ımınm önem 
kazanmaya başlııdığma dikkat çc-

ken Uz.tuğ. mesleğe yalm1.cea para 
kazanma amacıyla bakma yaklaşı

mım değiştinncnin çalışan kadnr 
işverenin de sorunu olduğunu ifade 
cıti. 
Dört gün süren Kariyer Günleri 

boyunca düzenlenen konferans \ 'C 

sunumlarda Cafer Sadık Abahoğlu. 
Ari:as Holding. M y English. Avi
vu, Yapı Kl\.-di Emekli lik. iş Ban• 
kası. Er.ı Eğitim ve l)anışmanlık . 

Eczacıbaşı Holding. Endel. Terraco. 
Finansbank. Garanti Bankası ve 
Asya Hnh yeıkililcri öğrcncik:rc 
çeşitli konularda bilgiler verdi. 

Kemal TAŞÇIOOW 

TÜBİTAK "Proje Teklifi Sunma Semineri" Anadolu'da 

PROF. DR. ÜŞÜR, 
KAPİTAL'İ ANLATIi 

IKTisADt ve idari Bilimler l~nkOltcsi 28 Ni
san Cuma günü "Kııpital'i Anlnmak~ adlı bir 
konferans düzenledi. Gazi Üni\'Crsitesi öğre
tim Uyesi Prof. Dr. l.şaya Üşür'ün konuşma
cı oorak katıldığı konferans öğretim Uyclcri 
ve öğn.-ncilcrdcn büylik ilgi gördü. 
Knpiıal'in Marl(s'ın olgunluk cscricrinin ba

şul(la geldiğini söyleyen Prof. Or. Üşür, ik• 
tisııdm en iyi biçimde anlaşılnı.1Sı için 
Mıırks'ın okunması gerektiğini kaydcııi. 

Marks'ın gctiniiği önermelerin ıoplumlann 

Un..'lmek 1.0flJnda olduğu, Urcıimin toplumsal 

Prof. Dr. İ şaya Üşür 

Uretim olm.1• 
sı gcrel..-ıiği 
ve ikti.wdi 
foali)·eılerdc 

analiz biri
minin birey 
olduğunu 

ifade eden 
Prof. Dr. 
lşaya Üşür, 
bugünü :uı
\runak i~te
ycnlerin dU· 
nUn getirdik• 
lcıini bilrrc
~inin şan ol· 
duğunu ,·ur• 
guladı. 

Ş e yd a 

DAUllÇ 

AB Çcı·çc,•c Programları'na Proje 'l'ekllfl Sunma Scmhıcrl 

28 Nlsan'da Miilıendlsllk Mimarlık 11akiiltesl'ııde yapıldı. 

TÜBITAK Avrup.ı Birliği Çerçe
ve Programı Tr-Actc.'iS Projesi 
kapsamında dU1.cnlenen "AB 
Çerçeve Programlan· na Proje 
Sunma" semineri 28 Nisan gil
nO Mühendislik Mimarlık Fa
kültcsi'rıdc dll7.cnlcndi. Semine
re üni\·er,ı;itcmit.in yam sıra 
Osmangazi Onivc~itesi'ndcn 
öğretim üyeleri de katıldı. 
Seminerde ilk ohımk Gıda Ka· 

litcsi ve Güvenliği Ulusal irti
bat Nokıası Asistanı Pınar l)ç. 

mirckler. AB 6. Çcrçc,·c Prog• 
r.mu hakkında bilgi ,·erdi ve 
ıematik alanlar, uygulama araç
tan ,-c Cordis hakkında açıkla
malarda bulundu. l)ah:ı sonra 
söz alan Ya~nı Hilimleri Ulu
sal irtibat Nokı.ası'rıdıın Ahu 
Yücesoy da projelere ortak ol
ma ve mali konular ile ilgili 
bilgiler sundu. Bilgi Toplumu 
Teknolojileri Ulusal irtibat 
Noktası Asisıanı Ebru Başak 
ise konuşm,ısında AB 7. Çer• 
çcve Programı h:ıkkınd.ı ı;öıilş
lcrini aktardı. 
Gıda Kalitesi ,·e Güvenliği 

Ulusal irtibat N<>':tası'ndan Dr. 
Şcbocm Dolan da kaıılımcılan 
STREP Proje Y31.m11 Uygula• 
ma Çahşm.ı~ı hakkında aydın

lam. 

Hatice GÖLCÜ 

AEGEE'deıı ilk yal'dıın semineri 
ANADOLU Oni
vmitesi Avrupa 
öı,cneilcri Foru
mu KulUbO (AE
GEE.) bir ilk yar
dım !oemineri dU-

1.cnledi. 27 Ni~ın 
gilnü düı.cnlencn 
seminere Dr. Vil
dan Çapa \e ltk

yardım Eğitmeni Necdet Çapan'm konuşmacı olaral kaıı:Jld,. 
Seminerde. "llkyardım nedırT. "lıkyaniımm temel prcnsiplc-
riH, ''Tcınel yaşam desteği". " l·l:bla ,·e yaralı ıa~mıa'" gibi 
konulnr ele alındı . 

Fortis 

iŞLETME ve Ekonomi Kulübü. 
26 Nisan Çarşamba günil HBa
scl il Bankacılık Dü1.cnlcmclc
ri ve işletmelere Eıkisi" konu
lu bir konferans düzenledi. i k
tisadi ve idari Bilimler FokU1-
•esi Anfi 002'de gerçekleşen 
konferans:ı Luxemburg Ünive r• 
sitesi Oğreıim üyesi \'e Belçika 
Fortis Bankası Kurumsal Dc
ncıçisi Osman Sağlam konuş

macı olarak katıldı. 
Bascl Bankacılık Denetim Ko
nıiıesi'nin 13 üye Ulke ar:ısın
d:ı dcııctiııı konularında işbirli
ğine ol:ınak sağlayacak bir fo
rum oluşturacağını belirten Os
man Sağlam. komitenin ulusla
rarası bir denetim sisteminin 
geliştiril mesini ve bankacılık 

denetim kalitesinin arttmlmnsı

m amaçladığını söyledi. 
Risk odaklı scmıaye yeterlili
ği temeline dayanan ve etkin 
risk yönetimini hcdcneyen Ba
scl il Semıa)·e Uzlaşısı'nın 

1999'da oluşturulduğunu ve 
son halinin 2004'te yayınlandı
ğını anlatım Sağlam. Türki
ye'de 13ascl il hilkUmlcrinin 

Ocak 2008'de yüıilrlüğe gire
ceğini ve Ocak 2009'da da ge• 
lişmiş içsel derecelendirme 
yaklaşmıtanna izin ,·erilcceğini 

bildirdi. 
Temcilerinin asgari sermaye 
yükümlülüğü. denetim otorite• 
s inin incclennıcsi ve piyasa di• 
s iplini olan Bascl ll'nin eıki le

rinin ise g üçlll scmıııye yapısı. 
şeffaf o lma gereklil iği. yeni te• 
minaı koşullan ve kurumsal 
yönet im ilkelerinin uygulanma• 
sı olduğunu dile geıiren Os
man Sağlam "B:ısel bir süreç• 
t ir. Önemli olan bu sürece ı.a
manında hazırhınnıaktır. Bu sü
reçte bankalar. i~letmcler ve 
kamu oıoriıekri gerekti çahf
mayı yapmalılar. Reci scktörtln 
bu sürece gerektiği gibi hazır
lanması için mevC\lt bilgi ihıi
yacı karşılanmalıdır" diye ko
nuştu. 

Şeyda DALGIÇ 
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30 yılda 5 binden fazla program 
Anadolu Üniversitesi Radyo-TV Yapım Merkezi (ETV) 30. yaşını bir dizi etkinlikle kutladı. 
ÜLKEMiDN televizyonla ilk tanıştığı yıllarda 
büyük güçlliklcrle kurulan ve kuruluşundan bu 
yana çeşitli alanlarda ilklere ve büytık başan
lara imza atan Anadolu Onivcnitesi Radyo
TV Yapım Merkezi (ETV), kuruluşunun 30. 
yılını çeşitli etkinliklerle kulladı. 28 Nisan gtl
nil Sinema Anadolu'da ve AtatUrk KilltUr 
Merkcı.i'ndc gerçekleşen kutlamn etkinliklerin
de Radyo-Televizyon Mcrkezi'nin eski ve 
şimdiki çalışanları bir araya geldi. Sabah sa
atlerinde Sinema An&dotu'da gerçekleşen t(>. 

ren Bilyilk Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 
yaşamlannı yitiren ETV çalı~lan amsma 
saygı dunışu ve istiklal Marş.ı'mn okunması 
ile başladı. Saygı duruşu sırasında aramızdan 
ETV çalışanlannın foıoğraflannın gösterildiği 
slayt gösterisi duygu dolu anlar y~masına 
neden oklu. 
"BUGÜNLERE KOi.AY GnlNMEDt• 
Kutlamalann açılış konuşmasını yapan rcl::tör 

Prof. Or. Fevzi SOımcli ETV'nin bugünlere: 
kolay gelmediğini, ancak ETV mensuplannın 
her türlii zoı1uğu aşmayı bildiklerini söyledi. 
Sürmeli ETV'nin, TRT'nin bile gerek teknik 
altyapı gerekse yetişmiş eleman sonınlanyla 
karşı karşıya olduğu bir döocmdc bUytık bir 
cesaretle ve özveriyle kurulduğunu anlam. 
ETV'nin 1982 yılında Açıköğrctim Fakilltc

si'nin kurulması için en büyük dayanağı oluş
ıuıduğuna dikkat çeken Silrmeli, uzaktan öğ
retim s isteminin vazgeçilmez destekçisi o lan 
ETV'nin bugilne dek 5 bini aşkın programa 
imza attığını belirtti. Siirmeli bu progmm!arda 
500'dcn fazla öAretinı eleıııamnın görev aldı
ğını ve ETV'nin halen haftada 37, yılda 888 
saat yayın gerçekleştirdiğini ve özellikle açı
köğretim sınav dönemlerinde bilyUk başarılar 

kaydettiğini vurguladı . 

Sllnneli, yayınladığı açıköğrctim dersleri, ha-

mağazanın vitrininde gördüğU bir e l kamcra
sıylıı başladığını belirttiği konuşması dinleyici
lerden büyük alkış aldı. 

ber ve tanıtım prognımlanyla Anadolu Onh·er- olduğunu ifade etti. 
sitesi'nin geniş kitlelerce twlınmasında ve hak Silmıeli'nin konuşmasının ardından "ElV'de 
ettiği yeri almasında ElV'nin bl.lyUk pay sa- ilk Giln'' konulu söyleşide birimin kunıl~un-
hibi olduğunu bclirtcrt:k, Anadolu Üniversite- da emeği geçenler o giinleri anlattı. Anadolu 
si Televizonu (TVA)'nın da her tUrlü teknik Oniversiıesi Kurucu RekıörU ve Eskişehir Bü-
altyapısı ve yetişmiş e lemnan kaynağının E1V yükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 

l3Uytıkerşcn. Prof. Dr.Sinan Bozok. Prof. Dr. 
Dursun Gökdağ ve Prof. Dr. Le\'end Kılıç ku
ruluş sllrccindc yaşanan zorluklan ve hafıza
lantan s ilinmeyen anılan konuklarla paylaşıı. 
ö,.cllikle Prof. Or. Büyükerşcn'in anlanığı ve 
ETV'nin kuruluş dUşUrıcesinin. Ankara'da bir 

Söyleşiyi "ElV Stildyo MU1,csi"nin ııçıhşı iz
ledi. Mi.11.c ııçıl ışmııı ıııtlmdn gerçekleşen p la
ket ve sertifika törenin de Akademi başkam 
\'e rektörlerimiz, Açıkögretinı Fnklllıesi 'ndc gö
rev yapan dekanlar. ETV'de ve ETV'nin nin 
kunıhışundarı önce Eskişehir iktisadi \'e Tica
ri ilimler Akademisi'ndc televizyon çalışmala
nna başlayan hocalannıı1..ıı plaketleri ETV'nin 
ıum çalışanlanna da sertifikalan sunuldu. 
Kutlamalar QCl'ÇC\'CSİnde aynca Atattırk KUl

t1lr ve Sanat Merkezi Fu:ıyc'siııdc "Anıla.rda 

ElV' adlı bir de fotot,uf sergisi açıldı. 

Kemal TAŞÇIOİIW 

Yuva öğrencilerinin 23 Nisan sevinci 

GSF'den seramik yaz okulu 
GÜZEL Sanatlar Falr:Ohesi timinde yeni gelişmeleri 
Seramik Bölümü. 03.()1) aktarmak \'e bilgi sağla-
Temmuz günleri arasında, mak amacını taşıyor. Prog
Scramik Yaz Eğitimi rama, seramik ön lısans. 
Programı dO:ıcnliyor, " Kil , lisans. yüksek lisans, sa
Ateş. Hareke tlilik ve Eli· nama yderlilik öğrencileri 
tim" başhklan altında dQ- ve eğitmenleri ile, yurt içi 
zenlenen progromda, semi- ve yurt dışında bilgi ve 
ncr, çalışuy, sergi ve ge- mesleki gelişimlerini bu 
ıilcr de yer alıyor. alanda dcierk:ndirmı::k is-
Program. Universiıelcrin ıcyen herkes başvurabile-

seramik eğitimi veren bö- cck. Programa başvurular, 
ltımleriylc işbirtiği içinde 15 -31 Mayıs günleri 
olmak, seramik sanatı eği- rnsın<L'I yapılacak. 

ANADOLU ÜNivERslTEsl Çocuk Yuvası öğrenci
leri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Baynı.
mı 'nı Yunuscmrc Kampusü'ndc düzenlenen çeşitli 
etkinliklerle kutladılar. Şiir ve şıırl:ılardan oluşan bir 
gösteriyi 24 Nisan günü rekıörlilk binası önünde su
nan öğrencilerin velileri de fotoğraf makineleri ve 
kameralanyla 23 Nisan heyecanına ortak oklu. 

Öğrencilerden Borabey 
Göleti'ne 530 fidan 

GONULUJ Toplumsal Hizmetler 
KulUbU ve Çağdaş Yaşamı Oes
ıekleme Derneği Gençlik Komis
yonu . 25 Nisan günü Bor:ıbey 
Gölcti'nc 530 sedir fidanı dikli. 
Gönüllü Toplumsal lfü.mctlcr 

Kulübü Başkanı Deniz Eşgünoğlu 
yalnı1.ca toplumda gördUkleıi ek• 
sikliklcıi dU1.eltmekle ycıinmeyip 

çevreye de kalkıda bulunmak is
tediklerini söyledi. Etkinliğe katı
lan üyelerle birlikte fidan dikerek, 
eğlenceli vakit gcçiıtliklcrini ifade 
eden Eşgünoğlu, faaliyetlerine 

katkıda bulunmak isıeyen lilnı 

öğrencilere çağrıda bulundu. 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Der
neği Gençlik Komisyonu Sö1.cllsü 
Sedat Durna ise "Bider atalan• 
mı1.dan miras aldığımız bu top
raklan hem korumakla hem de 
ycşi llendinncklc görevliyiz. 
Vatanseverliğin temel koşulu 

vatan ıoprnğmı kaderine te rk et• 
memckıir. Her yu111aş ağaçlandır
ma konusunda duyarlı olmalıdır" 

eledi. 
Şeyda DALGIÇ 
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Bahara danslı karşılama 
Bugüne kadar yurt içinde yaklaşık 1000 ve yurt dışında 250'yi aşkın gösteri 
gerçekleştiren Halk Dansları Topluluğu, 52 dansçıyla bahara "Merhaba" dedi. 
HALK BllJM Araşıınnalan Merkezi Halk Oans-
1:ın Topluluğu, Bahar Gösterisi ile iıleyicinin 

karşısına çıktı . 29 Nisan Cumanesi gOnU, Sine
ma Anndolu'da gerçekleşen gösıcride 52 dansçı 
görev aldı. Dnns uzmanlığını öğretim görevli• 
lcri Ferzan Şcnb.ıymm. M.Bekıaş Tuncer. Ahmet 
Şamil Erkoçak. Deniz Akalın ve Erkan Akdo
ğan'ın llstlendiği gösteride Diyarbakır, Eskişehir, 
Trakya, Muğla, Enunım, Bolu, Trabzon yöreler
ine ait oyunlar ile Çiftetelli sergilendi. 

fsmall ILKSELYI 

Hafize Açar'dan 
resim sergisi 

EjmM FAKÜLTESi Gilzel Sanallar Eğiıimi 
BölUmU Resim Öğretmenliği 2. Sınıf öğren
cisi Hafize Açar, 24 Nisan günü Eğitim Fa
kUltesi'ndcki Galeri A'da bir resim sergisi 
açtı. 25 çalışmanın yer aldığı sergide sulubo
ya. hı.vi, akrilik \ 'C yağhboya resimler bulu
nuyor. Açnr, resimlerde genellikle An tal• 

ya'nm köy ve şehir yaşantısı ile portreleri ele 
alıyor. Sergi 30 Nisan'a kadar gezilebilir. 

TIYATRO KULÜBÜ Yaşayan Tiyatro Topluluğu. bu 
yıl perdelerini OnlU lspanyol oyun yazan r"Cdcrioo 
Garcia Lorca'nm kaleme aldığı .. Don Crisıobiıa ile 
Dona Rosita·· ııdh cscrtc açtı. 

27 Nisan Perşembe gOnO Sirıcma Anadolu'dıı sah· 
rıelcrıen oyunda zengin. zorba ve yaşlı bir adamla 
genç bir kmn ı.orla evlendirilmesi ve genç kızın 
sevgilisine kavuşmak için ,·erdiği mi.lcadclc anlatı
lıyor. 

Haı.ırlıklanna Şubat ayında başlanan oyunda Ya
şayan Tiyatro, Kaıtc MUzik Topluluğu ile birlikte 
çalıştı. 
Oyunda mru:isyenlcr de dahil olmak üzere toplam 

45 kişi g(lrcv aldı. 
Yaşayan Tiyatro şimdiye kadar .. l)(lğt.ın" (2002), 

"Bay Pı.mtila ve Uşağı Matti .. (2004). "Savaş Ba• 
bo" (2005), "Başka Şeyler'· (2006) ve "Don Cris
tobiıa ile Dona Rosiıa" adlı oyunlan scrgi~i. ~ 

HaUce-.CU 

mirçe Altıntaş°ın 

Şefliğini üstlen• 
diği konser, Si
nema Anado
lu'da gerçekleşti. 49 korisc ve 11 mllzisyenin yer aldığı konserde Konya. Kasta
monu. Sivas, Giresun, Erıjrıcan, Orta Anadolu, Kan:, Bı.ıısa, Eskişehir, Hatay. To
kat ve Şanlıurfa yöreleri ve Azcrbaycan'a ait tilrl:.üler seslendirildi. 

GSF öğrencileri Our Şentürk ve Caııdaş 

Şişman aaçtıkları ortak sergide farklı 

lekıılklerl bir arada kullanı~'or . 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESi Ç izgi Film Ani• 
masyon Bölümü öğrı:ncilerinden Onur Şcn!Or'ıı: ,·e 
Candaş Şişman resim ve animasyon video sergi
si açtı. 24 Nisan gUnll, Güzel Sanatlar Fakülıe
si'ndc açılan sergi 72 resim ve 8 videodan o lu
şan sergiye. Çizgi Film Animasyon Bö\Umü öğ
rencilerinden Mert Kızılay da gerçekleştirdiği 

elektronik müzik canlı perfomıansı ile de eşlik 
etti . 
Sergideki resimlerde kolaj, assemiplaj, dijital ve 

geleneksel teknikler bir arada kullanılır'ıı:en. viodo
larda ise animasyon. deneysel animasyon, iki bo
yut] film ve moıion grafik teknikleri kullanıkh. 
Eserleri oluştunırlr:en, klasik kalıplara ginncmck 
,·e farl<lı çalışmalar yapmalı: amacıyla yola çıktı-

1:ınnı belirten Şcnıür'ıı: ve Candaş. "Resimleri 
oluşturwten barsak derisi ,·e atık malzeme kul
landık. Çahşmalanmızda Prof. Dr. Bilgehan Uzu
ncr·in bOy(lt katkısı oldu .. dedi. Sergi. 2 Mayıs 

gUnUne kadar açık kalacak. 

TİYATRO ANADOLU 
MAYIS PROGRAM! 

09 Mayıs Salı 19:00 
10 Mayıs Ç;ıırş. 19:00 
18 Mayıs Perş• 18.30 

•Yangın Yerinde Orkideler. ı s. 
Uluslararası lstanbı.ıl Tiyatro 
Festivali kapsamında 18 Mayıs 
gunu, sanı ı s.30·ı1a Kenter Ti
yaırosu'nda oynanacaktır. 

HIRSIZ 
02 Mayıs S,h 19:00 
Ol Mayıs Ç;ıırş. 19:00 
05 Mayıs Cum;ıı 19:00 
06 Mayıs cıs. 15:00 
12 M.ıyıs Cuma 19:00 
12 M.ıyıs cıs. 15:00 

OKUMA 
KÖŞESİ 

Ahmet CEMAL 

M0NTAIGNE iLE 
BEŞ YÜZ YIL ... 

D ~~~a ::::y~:~nedabi~0:~1::~g• 

ne'in (IS33-IS92) doğumundan bu 
yana yaklaşık beş yüz yıl geçmiş. 
Bu büyük yazarın. düşünürün ve fel
sefecinin denemelerinden oluşan ,·e 
dilimize Sabahattin Eyuboğlu'nun çe
virdiği seçki, tekrar ve bu kez Tür
kiye iş Bankası Kültür Yayınıan·nın 
"Hasan Ali Yücel Klasikler Diz i• 
si·'ndc yayınlandı. 
Daha önce kim bilir kaç kez oku
duğum bu denemelerin yeni basımını 
elime aldığımda, Montaigne'i beş yoz 
yıldır düşünsel çağdaşımız ve aydın• 
latmacımız kılanın ne olduğunu -
kim bilir kaçıncı kez! - kendime 
sormadan edemedim. Sanının bu so
runun yanıtı hemen hiç değişmiyor. 
BllyUk çağdaşı Shakespeare gibi, 
Montaigne de yaşamı ve yazılan bo
yunca hep insanın ne olduğu üzerin 
de kafa yonnuş: hangi düşünceyle 
oynaşmaya başlarsa başlasın, insandan 
hiç. a ma hiç kopm:ımış. Dünya ede
biyatına baktığımız zaman dcığnıdan 
insan üzerinde odaklaşmanın. deyiş 

yerindeyse, yazarlar için gençlik iksi
ri yerine geçtiğini görüyoruz: hang i 
yazar insandan ve o nun hallerinden 
kopmamışsa. bunun sonucu olarak 
kalıcılıga da erişmiş. Bu durum ııynı 
zamanda, takvim yapraklan nerelere 
kııdar ilerlerse ilerlesin. insanoğlunun 

değişik görtınllmler altında hep aynı 
anayollardan geçtiğinin de bir gösıer
gcsi. 
Montaignc. insanı inceleme. insanı 
tanıma hedefine yönelir'ıı:en çıkış nok
tası o larak çok sağlam bir noktayı . 

doğrudan kend ini almış. Bu bağlam• 
da, kendini yeterince tanımadığı tak
dirde kimseyi de tanıyamayacağı g ibi 
çok yerinde b ir saptamada bulunan 
Montaignc, .. Kendimizi Anlatmak" 
başlıklı denemesinin hemen başında 
şöyle demiş : " ... herkes kendisi için 
bir derstir: elverir ki insan kendini 
yakından görmesini bilsin. Benim 
yaptığım. bildiklerimi söylemek değil. 
kendimi öğrenmekıir: başkasına değil . 
kendime ders veriyorum ... " Aynı de
nemenin b ir başka yerinde ise şu sa
tırlara rastlıyoruz : "Benim mesleğim. 

sanatım yaşamaktır. Bana hayatımı 
duyduğum, gördllğUm ve yaşadığını 
gibi anlatmamı yasak edenler mimara 
da desinler ki . sen bina lardan kendi
ne göre değil başkasına göre. kendi 
bilginle değil başkasının bilgisiyle 
söz cdeccksin ... -
Hayat ile felsefe arasında olması ge

reken ilişki bağlamında ise Montııig

ne·in beş yoz yıl önce yazdıkl:ın , 

noktası virgUlü bile değiştirilmeden 

gUnUmüz için de çok önemli b ir 
uyan niteliğiyle benimsenebilir : 
"Çok gaıipıir: çağımızda işler o hale 
geldi ki felsefe. anlayışlı insanlar 
arasında bile, ne teorik ne pratik 
hiçbir faydası ,·e değeri o lmayan boş 
ve kunı b ir laf olup kaldı. Bence 
bunbı.ın sebebi. felsefenin ana yollıın

nı samıış olan safsaıalardır ... " 
Evet, özellikle bugünün düşünmek 

isteyen gençleri. Monıaignc ~lı bu 
beş yüz yaşındaki çağdaşınızı sakın 

ihmal etmeyin! 
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Marketing Anadolu'dan 'Kampuste Marketing' 
Marketing Anadolu Kulübii'nün düzenlediği 'Kampustc Marketing" alamda uzman konuklan 
öğrencilerle buluştumrken, etklııllğe katılan öğrencilere semhıeı· sonuuda sertifika verildi. 

Kampuste Marketing, uzman konukla rla öğrenci leri buluşturdu . 

MARKEnNG ANADOLU Kulübü tara
fından dllzcnlcrıen .. Kampuste Marke
ting .. adlı eğitim semineri 29-30 Ni
san gllnleıinde Salon Anadohı'da ya
pıldı. Pazarlama konU5unda uzman 
konuklanrı öğrerıcilerlc bir araya ge
lc~k deneyimlerini paylaştık.lan etkin-

ıt,~~i~ ~!nil*:1~id3_ 
nışmanlıtında ve lrfan Emre Kanat' ın 
başkanlığında faaliyclerini ytırtııcn ku-

lllblln dUzcnlediği seminer, 29 Nisan 
g_Unll Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Omcr ZUhtU Altan tarafından yapılan 
açılış konuşmasıyla başladı. lık bölll• 
mllndc söz alan Markam AŞ kurucu
su Gllven Borça konuşmasında mar
ka olgusu llzerinde durdu. '"Bu Top
raklardan Darıya Marl:ası Çıkar mı?· 
:ıdlı kitabının tanıtımını da yapan 
Borça. maıb Uzcrine çok konuşuldu
ğunu ancak elle nmılW" bir sonuç nlı-

ÖDÜLLÜ ÖĞRENCiLERE KUTLAMA 

"lsıanbul Maden \'e Metaller lh• kokulu Endüstriyel Tasarım Bölll
racatçı Birlikleri· ve "Çebi Kilit" mu öğrencileri Rektör Fevzi SUr
tarafından dUzcnlerıcn "Aklından meli'yi Sen.oto Odası'nda ziyaret 
Neler Geçi)'Or?" konulu ıasanm etti. Prof. Dr. SUrmcli 25 Nisan 
yanşmalanna kaıılıırak dereceye gUnU kabul ettiği öğrencileri kuı-

gircn Endüstriyel Sanatlar Yükse• !ayarak hediyelerini ,·erdi. 

namadığını bu nedenle l<lttıbında eleş
tirel bir dil kullarıarok sanayicileri 
uyardığını söyledi. ··lstnııbul'un killtllr 
başkenti seçilmesi umut verici ve iyi 
bir projedir ancak bunun yaygmlıışıı
nlması gerekir" diyen Borça, çeşidi 
maıta örnekleriyle, markalaşma olgu-

A1Q'j1~1t yb~iEfie~( 

PRNET kuruculanndan ve Sabah ga
zetesi yazan Ali Saydam ise algılama 
yönetimi konusunda görUşlerini aktar
dı. Algılama yönetimi konusunda ye
teri kadar çalışma olmadığını belincn 
Saydam. kamuoyunda algılamayı yö-
ncımck açısından lran'n yöneltilen 
nükleer silah iddalannı örnek olarak 
gösterdi. Saydam. "Maslow hiyeraşi• 
sirıdc Coca Cola hiç bir yerde dur
maz. Arıcak algılama yönetimiyle ko
la ihtiyaç haline getirilmi~· diyerek 
algılama yönetiminin etkililiğine dik
kat çekti. Koauşmasını reklam filmlc
rirıdcn örneklerle destekleyen Saydam 
"Görsellik algılamanın yüzde 65'idir'' 

~Klı';11f:..iN MARKA OLMA POTANSIYEU VAR 
Şehir mıırkacılığının yeteri kadarıın
hışılamayan bir kavram olduğunu be· 
lirten Zülal Eışan ise. Paris' i marka
laşmış bir kent olarak örnek göster
di. Belediyelerin. valiliklerin. özel 
sektörün. klllıilr ve sanat çevrelerinin 
bir süreç olarak markalaşmayı taşı
ması gerektiğine işaret eden Erşan. 

Bu faaliyetler sonucunda kentlerin re-

Ali Saydam 

Zülal Erşan 

falı seviyesinin yUkscleoeğini ,·e be

yin göçünün önleneceğini kaydetıi. 
Zülal Erşan. tekstil sektöıilıxleki so
runlara da değ.indiği konuşmasında 

bu sektördeki çoğu kuruluşun fason
culuk yapmakınıı öteye gidemediğini 

kaydetti. Erşan. Kurtuluş Savaşı'nda
ki yeri ve önemi nedeniyle tarihi bir 
kent olan Eskişchir'in. rnarkalaşmn 

potansiyeline sahip bir kent olduğuna 
dikkat çekti. 
Etkinliğin ikinci gilnUndc ise Mesm 
Hoşcan. "Nakliye şirkefüıdcn lojisti
gc··. Ayla Şener "Duygusal zeka ve 
paznrlama ... Ercan Kaşıkçı da "Beden 
dili ,·e pazarlama .. konusunda görilŞ· 

lerini aktan:lı. 

GokhM TURGUT· Munıt ŞiMŞEK 

Geleceğin tarihçileri tarihi tartıştı 
Tarih Kulübü tarafından düzenlenen "Geleceğin Tarihçileri Tarihi Tartışıyor" 
isimli sempozyumda 10 üniversiteden Tarih bölümü öğrencileri bir araya geldi. 

:~ı~:ıo~!r?!~E;~~:E~ısa!a:~~ ~~ 
rihleri arasında "Geleceğin Tarihçi
leri Tarihi Tartışıyor" isimli bir 
sempozyum dll1.enlendi. Dördllrıcilsil 
dU1.cnlencn sempozyuma Anadolu. 
Akdeniz. Ankara. Dokuz Eyllll. Ha
ccıtcpe. Kocatepe. Orta Dolu Tek
nik. Osmangazi. Pamukkale ve Ulu• 
dağ üni\•ersitelerinden toplam 45 
öğrenci katıldı. 

Kongre Mcrkeıi Kırmızı Salonda 
gerçckleşıirilen sempozyumun açıhş 
konuşmasını yapan F.dcbiyaı Fakül
tesi Tarih Bölilmü öğretim Uyesi ,·e 
Tarih KulUbU Danışmanı Yard. 
Doç. Dr. Yağmur Say. tarihin yal
nı1.ea geçmişin sonraya akıanmı ol
madığını belirterek ıarihin: gcçmi-

1 O üniversiteden ta rih öğrencileri üniversitemizde buluştu . 

şin. bugün ve gelecekteki sorgula
ması. neden \'e sonucun bizi ulaş

tırdığı en önemli a~ma. bir şeyin 
nedenlerini ,·e sonuçlannı geçmişte 
kaydedilene bakarak çıkarsamak ve-

ya en azından son.ınu ortaya koya
bilmek olduğunu söyledi. Say. gele
ceğin tarihç ileri olarak gençlerin. 
görevlerinin. Çanakkale'yi. Afyon·u. 
Dumlupınar·ı. Conkbayır'ını unut• 

mamak, unuttunnamak olduğunu 

vurguladı. 

Sempozyumun ilk gllnllnde "Tarih 
Öğretiminin Sorunları Ezbercilik mi 
Anlamak mıT konulu bildirisini su
nan Pamukkale 0ni,·ersitesi öğren
cisi Ala:ıddin Dolu. ''Tarihin bir hi
kaye ve kaydetme işi olarak göıill
mesinin ezbercilik s isteminin teme
lini oluşturduğunu. önemli olanın 
ıarihi kaydetmek değil incelemek 
olduğunu .. söyledi. Dolu. öğrclmen 

merkezli bir eğitim sistemi yerine, 
öğrenci merkc:,Ji bir eğitim modeli
nin hayata geçirilmesi gerekıiğini 
söyledi. 
Sempozyumun sona emle.Sinin ar
dından konuk öğrenciler için Frigya 
Bölgesi·ne bir gezi düzenlendi. 

Haber 

"Yazarlık 

meslek 
değil 

yaşama 

biçimidir" 
ÜNLÜ YAZAR Feridun 
Andaç. Edebiyat KulubU 
tarafından 24 Nisan Pa
ıanesi günü dü1.cnlenen 
"Deneme Yazmak. Öykü 
Okumak. Eleştiriden Gcç
m..-:k" adlı söyleşide öğ

rencilerle birar.ıya geldi. 
Editörlük. yöneticilik gibi 
işlerin ardından yazarlığı 

ıek uğraş olarak edinen 
Andaç: c:dcbiynı Uzcrirıc 
önemli mesajlar verdiği 
söyleşide dinkyicilerin so
rulnnnı da yanıtladı. 
Konuşmasında, eleştiri

nin: gerçekliği nesneler 
dilnyasındaıı ayınp, IJ1.c:ri
nc dUşUnme inıkıını verdi
ğini kaydeden Aııdaç, 

eleştirinin sorgulama bilin
ci kazandırma. duygusal 
,·e düşünsel gelişmeye ka
pı aralama ,·e eleştirel dU
şunecnin oluşmasına öna• 
yak olması önem taıdığmı 

söyledi. 
Söyleşide kendi deneme 

ve öyklllerioden de örnek• 
ler okuyan Feridun An
daç. yazmanın aslında 
hayaıa tutunmanın bir yo
lu olduğunu kaydeıı i. 

Eleştirinin felsefeye yakın 
olduğu yönündeki görilşle
rini dile getiren Andaç 
"Felsefenin gelişmediği. 
kabul görmodiği oııamda 

eleşıirinin gelişıiğini söy
leyemeyiz" dedi. 
Edebiyat eğitimi alanlıı.nn 
dışındaki yv.arlann varlı• 

ğınm yazınımız için bil· 
yük bir kawmm olduğunu 
vurgulayan Andaç, Ö7.CI• 

likle sinemanın bir çok 
türü etkilediğini ve diğer 
sanaı dallannın edebiyat 
açısından zenginleştirici 

bir unsur olduğunu kay
deııi. 

Feridun Andaç. "Yazarlık 
aslında bir meslek değil. 
yaşama biçimidir" diye 
konuşıu. 

Gôkhan TURGUT 
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Halı sahada yeni şampiyon EMYO 
Bahar Şenliği Spor 
Etkinlikleri halı saha 
finalinde Edebiyat 
Fakültesi'ni 1-0 mağ
lup eden EMYO, 
şampiyonluk kupası

nın yeni sahibi oldu. 

ANADOW ÜNIVERSITEsl G<l<
rıekscl 23'rıcU Spor Etkinliklcri'nde 
futbol hah saha şampiyonluğunu Es
kişehir Meslek YUksekokulu (EM• 
YO) kazandı. Finalde Edebiyat Fa• 
kültesi ile karşılaşan EMYO. bitime 
ilç dakika kala Samel'in ayağından 

bulduğu golle şampiyonluk kupasına 

uzandı. EMYO'lu oyuncular müsa
bakadan sonrıı doyasıya eğlendirerek 
şampiyonluğun tadını çıkardılar. 

EMYO takımı birincilik kupasını 

Sa#hk Kültür ,·c Spor Dairesi Baş
kam Ahmcı Aybulus'un: Edebiyat 
Fakültesi ise ik incilik kupasını Spor 
Kulübü Futbol Şube Sorumlusu 
Yani.. Doç. Dr. Adnan Scvim'in 
elinden aldı. Öğrencilerin büyük il
gi gC>Stcrdiği fina l karşılaşması ha
kemin geç gelmesi nedeniyle 15 da
kika geç başladı. BESYO Mlklür 
Yardımcısı ve aynı zamanda Eskişe
hir Hakem Atama Komitesi Sorum• 
lusu Öğr. Gör. Sabıi Köse, final 
karşılaşmasını yönetecek olan hake
min Jsparta'daki 3.Lig'e terfi karşı
laşmalanııda görevlendiıilmesi nede
niyle böyle bir aksaklık olduj unu 
ancak olaya müdahale ederek final 
karşılaşmasının daha geç başlaması-

yükseldi. Bayanlar voleybolda MMF, 
tlBF'yi 3-1; tBF. Boz. MYO'yu 3-
0; Edc.FakUlıesi Hukuk F:ıkülıcsini 3-
0 ite geçerek çeyrek finale yükseldi. 

Basketbolda ise erk.eklerde ön eleme Ecz. FakUltcsi ise EMYO' yu 3-0, 
maçında Bil. MYO, Boz MYO'yu IBF-MMF'yi 3-2; AÖF. TOIYO'yu 
82-31 )"enerek I.Tura yükseldi. Ede· 3--0 , ·e EAit.FakUlctisi de E.debiyat 
biyat Fak. Oev.Konservaıuan·nı 57- FakUltesi°ni 3-1 mağlup ederek yan 
33; MMF, TOIYO'yu 56-41; IBF- finale çıkan takımlar oldu. Erkekler• 
AÖF'U 59-56: Hukuk Fak. EM- de ise MMF, Boz. MYO'yu 3-0; 
YO'yu 50-33; IIBF. Eğit.Fakültesini PMYO. GSF'yi 3-2, Bi\MYO, Eği-
56-.SI; Fen F:ık. Ecz. Fakültesini 98- tim Fakühcsi'ni 3- 1. IIBF. IBF'yi 3-
32; GSF. Bil.MYO"yu 66-62 ,·e O ve Fen Fakültesi ise Hukuk Fakül
SHYO, ESYO'yu 78-32 mağlup ede- ıesi'ni 3-2 mağlup ederek çeyrek fi. 
rck adını çeyrek finale yv.dıran ta- nale çıktılar. Çeyrek finallerde 
kımlar oldu. Bayanlarda ise Fen Fa- SHYO, TOIYO'yıı 3-0: Fen Fak .. 
kültesi, AÖF'U 46-27: Eğitim Fakül· PMYO' yu 3-1; MMF, EMYO'yu 3-
tesi de geçen yılın şampiyonu O ve ilBF, Bil. MYO'yu 3-1 yerıc
llBF'yi 43-39 yenerek yan finale rek yan finale yükseldi. 

IIBF-Eczfak. 7-3 
Ede.Fak-ESYO 1-1(4-2p) 
MMF-Boz. MYO 4-0 
Eğit.Fak-Fen Fak. 1-0 
PMYO-SHYO 6-0 

ÇEYR'EK FiNAL 
EMYO-Hukuk Fak2-0 
EdcFak.-llBF 2-1 
TOIYO-Eğit.Fak. 0-0(5-4p) 
PMYO-MMF 2-1 

YARI F1NAL 

EMYO-TOİYO 3-2 
Ede.Fak.-PMYO 2-0 

F1NAL 

EMYO-Edc. Fak. 1-0 

Basketçiler 
Süper Lig'de 

1ÜllldYE Oniwsiıclcrar.ısı Bas
ketbol SUpcr Ligi'rıc terli karşı
laşmalan 18-22 Nisan tarihleri 
arasında Nevşehir A\'al'IOS Spor 
Saloııu'nda oynandı. Bayan bas
keıbol takımımız. sırasıyla Bilgi, 
Ycdiıepe, Dumlupınar ve Doğu 
Akdeniz Onivcrsiıelerini maglup 
ederek finale yükseldi. Finaklc 
gOÇIII Haccttepe Oniversitesi'rıc 
ycrıi\cn ıakımmlZ ikinici o larak 
gümllş madalyada kaklı. Basket
çilerimiz. bu sonuçla önümüzde
ki yıl Süper Ligde mücadele eı
me hakktnı kazandı. Takım kap
tanı Deniz Çakan •· Maçlar çok 
l.Oriuydu. Az antrcman yapma
mıza rağmen iki profesyonel 
oyııncumuzun katkısı ile birlikte 
hedefimize ulaşuk. Bize imkan 
veıilirsc daha iyi işler yapabili
riz" diye konuştu . 

Voleybolcular 
yarı finalde 

Bayan voleybolcular 1. Lig kapısında 

YILDIZ bayan voleybol takımı• 
mız. Ttırkiye Şampiyonası Ele
mcleri·nde Bartın grubunda ilk 
sırayı alarak yan final grubuna 
yükseldi. Bayan voleybolculon
mız, grubunda Samsun, Kara
b(lk, Zonguldak \'e Bartın şam
piyonlannı 3-0 yenmeyi başar
dı . Yıldız erkek voleybol takı

mımız ise Eskişehir grubunda 
son maçında Bursa Tofoş'a 3-
1 yenilerek grubunda 2'nci sı
rada kaldı ve yan final grubu
na yUkselemcdi. 

BAYAN voleybol takımımız. 
ıaıihinin en büyUk başansına 
imza marnk ilk kez final gru• 
buna kalma başansı gösterdi . 
Aksaray'dnki Dajılgan Spor 
Salonu'oda 21-23 Nisan gün• 

Bayan vo leybol ıakımımız, 

play-off grubunu ilk sırada 
bilirerek ıarihinde ilk kez final 

grubuna yükseldi. 

si'ni aynı sonuçla 3-0 yendi ve play
off grubunu ilk sırada bitirerek adını 
final grubuna yazdırdı. Final grubu 
kanşıtaşmulan 5-7 Mayıs taıihleıinde 

Ankara Selim Sım T arcan Spor Sa• 
lonu'nda oynanacak. Anadolu' nun dı

lcıinde oynanan karşılaşmalorda volcybolculanmız. 
ilk maçında Samsun DSI karşısında 2-0 geıiye düş• 
ıu:ü mllsabakada 2-2'lik eşitliği yakalamasına rağ

men salondan 3-2 yenik aynldı. Bayan \"Olcybolcula
nmız turnuvaya yenilgi ile başlamasına karşın daha 
ı.onrıı Ankara Karayollnn'nı ve Mamıaıis Belediye-

şında final grubunda Kocaeli Dcğinncndcrc, Samsun 
DSI ,·e lskcndcrun Dcınir Çelik yer alıyor. Grubu 
ilk iki sıra içinde bitirecek olan ekipler 1.Lig'e yüks• 
lccek. Başıınlannm arkasının gelccejini söyleyen ant
renör Şahin Çatma .. Önümüzdeki yıl Eskişehir'e 1. 
Lig heyecanını yaşatacağız .. dedı . 

Gün er' den iki rekor 
ANADOLU Üniversite
si Yüzme Havuzu 
28-30 Nisan tarihleıi 

arasında M. E. B. 
Gençler Yilzmc Tür• 
kiye Biıinciliği'nc c\'
sahipliği yaptı. Tayfur 
Bayar Lisesi adına 
yanşan kulllbümüz 
sporculanndan Deni1. 
Güner. iki Eskişehir 
rekoru kırarak bir 
birincilik, bir de döf
dUncUIOk kazandı. 
Gürıer, 50 mı . ser
besııe 23.90'lik dere
cesiyle Türk.iye şam
piyonlu~unu elde 
ederken 100 mı . ser
bestte 5356'hk dere
cesiyle Türkiye dör
dünctısü oldu. 

Amel'lkan rutbolcıılar mağlubiyetle kapattı 
AMBriKAN fuıbol mkımımız, ligdeki son maçında 29 Nisan günU e\•indc 
Doğu Akdeniz Oniversitcsi'nc yenilerek lig moçl:ınnı noktaladı . Takımımız, 
geçen hafta da Anknra deplasmanında ODTÜ'ye 61- 14 mağlup olmuşıu. 
Takımımız, ligi bir galibiyet ve sekiz yenilgi ile 9'ncu sırada bitirdi. 

[ HAZIRLAYAN: Taner ı\ Y\'11,IJIZ 
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Öğrenciler dedelerini unutmadı 
Çanakkale savaşlarının 91. yıldönümünde 
Gelibolu' da toplanan 8 bin kişi "Ata'nın Yo
lunda 57. Alay Yürüyüşü"ne katıldı. Bu yıl 
ikincisi düzenlenen yürüyüşte üniversitemiz
den de yaklaşık 200 öğrenci yer aldı. 
ÇANAKK.UE savail:ınnın yıldönU
mUnde bu yıl ikiııci düzenlenen 
.. Ata'nın Yolunda 57. Alay YUıii

yUşU" 24-25 Nisan gUnlerinde Ge

libolu'da yapıldı. 
YUkscköğ.rcıim Kurumlan Ulusal 
öırcoci Konseyi tarafından düzen
lenen ,·c ünh·ersiıcmizden de yak
lak 200 öğrencinin katıldığı tören
lercle ilk gün, Çanakkale konulu 
resim sergisi, mehteran bölilğU 
konseri, Çanakkale savaşları ve 57. 
Alay konulu slayı gÖSıcrileri ve 
bando konseri yer aldı. ikinci gUn 
ise. 57. Alay' ın Taanız öncesi iç
tili çorbanın içilmesinin ardından 
yUrOyilş başladı. YUrtıyUş, Bigalı 

Köyu·nden Conkbayın'ruı ve ar
dından Gençlik Kampına kadar de
vam etti. YUrüyUşc 78 Univcrsiıe
dcn yaklaşık 5 bin öğrenci ve 81 
ilden 3 bin izci katıldı. Çanakka
le' de düzenlenen etkinlikler, Meh
metçik Anıtı'ndaki törenle devam 
etti. Törende Ataıilrk'lln Gençliğe 

Hitabesi ve gençliğin Ata'ya ceva
bının toplu olaral:. okunmasının ar
dından öğreci konseyi başkanları 

birer konuşma yaptı. Genelkunnay 
ikinci Başkanı Orgeneral llker 
Başbuğ ise yaptığı konuşmada 
üzerinde yaşadığımız topraklırm 

önemine dikkat çekerek " Her Tllrk 
genci bu topraklan görmelidir" 
diye konuştu. 
Törende aynca 57. Alay temsili 
sancağının devir teslimi yapıldı . 

Sancağın Celal Bayar Üniversite• 
si öğrcncilerindcn. 18 Man Üni
versitesi öğrencilerine teslim edil
mesiyle tören sona erdi. 
Törene katılan ııniversite öğren

ciler. Türk Silahlı Kuvvetleri tanı
fından kurulan 400 çadudan olu
şan çadırkenıe yerleştirildi. Öğren
cilerin sabah ve akşam olmak üze• 
re iki öğün yemeği Kızılay tara
fından karşılandı. Aynca üniversi
temiz yürOyUşe katılan öğrencile

rimize kumanya ve harcırah verdi. 

Sinema Günleri 
için geri 
sayım başladı 

Öğrenciler, Türk Silahlı kuvvetleri tarafından kurulan çadırkentte kaldı. 

GEIJBOW'DA 'AFAK AYiNi zak Koyu·na çelenk bıraktı . Anzak 
Çanakkale' de düzenlenen törenler Koyu'ndaki törenle rde istiklal 

çerçevesinde toplanan yaklaşık lO Marşı'nı bir A,·ustnılyah . Yeni Ze-
bin Avustralyalı ve Yeni Zelanda- landa milli marşını ise bir Türk 
lı sabaha karşı Anzak Koyu"nda seslend irdi. 
gerçekleştirilen "Şafak Ayini'"nde 'DEDECICIM BEN GELDiM' 
buluştu. Törende Türkiye. Avusı- Törenlerde Kızılay üzerinde "De-
ralya ve Yeni Zelanda ulusal dcciğim ben geldim"" yazılı yelek-
marşlannın çalınmasının ardından ]er dağıttı. 

[ilkelerin 11s t d llzey yetkilile ri An- Nuran ILTER 

Doç. Dr. Oğuz Atalay'dan 
rehabilitasyon konferansı 

il USI ARIDlSI Eskişehir Sinema Günleri. bu yıl da bir
çok önemli filmi seyirciyle buluştururken aynı zamanda se
miner. atölye çalışması ve söyleşi gibi etkinlikkr1c de yö
netmen ve oyunculan ~ rlayacak. S-15 Mayıs günlerinde 
gerçekleşecek etkinlik. 24 Nisan günü Hayal Kahvcsi"nde 
gerçekleşen basın toplanusıyla ıamtıldı. Toplantıda konuşan 
Rd:tör Prof. Dr. f-ev-li Sürmeli. Bu tilr etkinliklerin Eski
şchir'e bUytik faydalan oldıığunıı belirterek, geçtiğimiz yıl 
14 bin izleyicinin katıldığı etkinliğe bu yıl da yüksek bir 
katılım beklediğini söyledi. Prof. Dr. Sünneli, bu ti.1r etkin• 
liklerin paylaşımı da beraberinde getirdiğini kaydetti. 
Sinema Günleri genel Koonlinaıöıü Prof. Or. Gülseren 

GOçhan ise Sinema Günleri"nin kentimize çok yakıştığını 

belinerek, etkinliğin \·erilen destek arttıkça. llniversiıe kiliği 

Doç. Or. Oğuz Atalay 

HUKUK FAKÜLTESi ve Es
kişehir Bnrosu·nun onfil::la
~ ililzenlediği ''Tilrk Huku• 
ku'nda Ödeme GUçlüğU 

lçindeki Şirlceuerin Rehabi
liıasyonu" adlı konferans 
28 Nisan Cuma günll Sa
lon 2003'ıe yapıldı. Konfe
ransa Dokuz EylUI Üniver
sitesi Hııkuk Fakülıesi'ndcn 
Doç. Or. Oğuz Atalay ko
nuşmacı. olarak katıklı. Ko
nuşmasında. şirketlerin bir• 
çok nedenden dolayı iflas 
eniğini belirten Atalay. ·•if
las, sadece şirketin sahibi 
ve ailesini etkilemez tüm 
çalışruılannı da etkiler" de-

di. Aıalay. iflasın eşiğinde
ki şirkeı için yeniden yapı
landırma ve rehabilitasyon 
sisteminin önemine dikkaı 

çekerek. borçl:ınm ödeye• 
meyccck durumda olan şir
keıler için bir an önce if
las açılmasının kamu yö
nünden yararlı olxağıru 

vurguladı. Ooç. Or. Oğuz 
Atalay buna karşın ""Eğer 
iyileştirilebilecek durumday
sa mas geciktirilmeli" dedi. 

... DEMiR 

taşıyan kentiyle blltünleşeceğini söyledi. 
Sinema Günleri"nin açılış töreni ise 6 Mayıs"ıa gerçekleşe

cek. Chrislian Carion"un '"Ateşkes·· filminin gôSteriloccği açı
lışttı. etkinliğin bu yılki oıııır konııklan Selda Alkor ,·e Ha· 
liı Rcfiğ'e onur ödUIJeri verilecek. 
On gan sürecek olan Sinema Günleri"nin bu yılki progra
mı Dünya Sinemasının Genç Yıldızlan, Sinema Tarihinin 
Unııtulrnazlan. DUnya Festivallerinden, TOrlc Sineması 2005-
2006 ve Canlandınna Sineması. başlıklan altında sunulacak. 

K T~IOCW 

BOZÜYÜK Meslek YUksekokulu 17 ve 
19 Nisan günlerinde iki etkinliğe ev sa
hipliği yaptı. Eskişehir Kan Merlcezi ta
rafından "Kan Ver Hayat Kurtar'· ,·e Ec-
1.acıbaşı fınnası ıarafınd:m düzenlenen 
~Jş B:ış\'Urulan \e iş görüşmeleri Tek
niklcri"nc öğrenciler bl.lyOk ilgi göı.ıerdi. 
Bozüyük Meslek YUksekokı.ılu Toplantı 

Salonu"nda 17 Nisan gilnll gerçekleşen 

"Kan Ver Hayat Kurtar"' kampanyasında. 
kan bağışında bulı.ınanlarJ donör sertifi
kası verildi . 19 Nisan'da yapılan bir di
ğer etkinlikıe ise. E.czacıbaşı Vitra insan 
Kaynaklan Yöneticisi Sabri Topçu. yük
sckokulun son sınıf öğrencilerine iş baş· 
vurulan ,·e iş görüşmeleri teknikk!ri ko
nusunda bilgiler verdi. --

EN KAHRAMAN 
BİRLİK: 57 ALAY 

Bundan 91 yıl öoce 25 Nisan 
sabahında top sesleri 19. TOmcn 
karargahı dıınımundaki Bigalı 
Köyü'ııc ulaşmıştı. Musıafa Ke
mal bl.lyük çıkarmanın başladığı

nı anladı ve dıırumu Gclibolu'da
ki 5. Ordu Komuıanlığı"na bildi• 
rerek emir beklemeye başladı. 
Dakikalar birbirini kovalıyor fa
kat Gelibolu'dan haber çıkmıyor
du ... Anık beklemenin bir anlamı 
yoktu ... Ulıı önder. emir gelme
mesine karşın 57. Alay'ın tama
mını ,·e bir dağ topçu baıaryası
nı alarak Conkbayın'na doğru 

yilrilyilş emri verdi . 
Anbı.ımu bölgesine çıkanna ya

pan Anzak Kolordusunu Mustafa 
Kemal komutasındaki 57. Alay 
,·e Şefik Bey Komuıasmdaki 27. 
A lay. Conkbayın'nda durdurdu 
,·e Çanakkale Savaşı tam sekiz• 
buçuk ay u1.adı. O tepeyi bir da
ha h iç alanıadılar ... 

Çanakkale savaşlan sırasında 

25 Nisan 1915"de alay komuta
nından en küçük ıtitbeli erine ka
dar hepsi şehit dilşen 57. Alay 
dünya tarihcne "En kahraman 
birlik" olarak geçti. 

EÖıtTtM FAKÜLTESi tarafından 28 
Nisan Cuma günü "'Okulörıcesin

de Olı.ışıı.ınnacı Yaklaşıma Göre 
Fen Öğretimi ve Etkinlik Örnekle
ri" isimli konferans düzenlendi . 
Salon Anadolıı'da gerçekleştirilen 
etkinliğe Marmara Üniversite• 
si"nden Prof. Dr. Fatma Şahin, ko
nuşmacı olarak katıldı . 

Konuşmasında okulönccsi fen öt· 
rctiminin amaçlan, okulönccsi fen 
kavranılan. fen öğretiminde kulla
nılan öğretim teknikleri ve stnıtc

j ileri konusunda görüşlerini akıa
ran Prof. Dr. Şahin, fen eğitimin
de en son kabul edilen öğretim 
yaklaşımının yapıland1rmııc1 lık 
(oluşıunnacı) yaklaşımı olduğunu 

söyledi . .. Eğitim bir süreçtir.. di
yerek eğitimin önemini vurguluyan 
Şahin . '"Binakım becerileri çocıık• 
]ara kazandınnalı ve ilköğretime 

hazırlamalı" diye konuştu. 
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