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Eskişehir'in sismik ağ istasyonu Anadolu'dan 
Üniversitemiz uydu ve 

Uzay Bilimleri Enstitüsü 

tarafından hazırlanan ES· 

NET projesi ile Eskişe-

hir' e sismik ağ istasyonu 

kuruluyor. Proje sayesin

de kentteki deprem hare

ketleri tüm dünyaya üni

versitemizden duyurula

cak ve depreme dayanıklı , 

olarak yapılacak binalar

da enstitünün belirleyece

ği paremetreler kullanıla

cak. Rektörlük tarafından 

onaylanan projenin tüm 

masraflarını Anadolu Üni

versitesi Araştırma Proje

leri Fonu karşılıyor. 
Haberi 6'da 

Senato'dan 
Slovakya 
Meclisi'ne 
kınama 

Anadolu Üniversitesi 
Senatosu, Slovakya 
Ulusal Meclisince 
Ermeni soykırımı 
iddiasıyla alınan 

kararı protesto etti. 
3'te 

Teksas Üniversitesi 
tarafından Mayıs 

ayında düzenlenecek 
sempozyum, Ekim 
ayında yitirdiğimiz 

i BF öğretim üyesi 
Doç. Dr. Rüvede Ak
yürek'e adandı. 

3'te 

Türkiye Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Sistemi ve 
Eskişehir'de ivme-ölçer istasyonlarının kurulması 

planlanan bölge.(Yukarıda)Eskişehir'de kullanılacak 
sismometreye bir örnek (Solda) 

Hakemli dergilerimizden ikisi 5 yaşında 
Anadolu Üniversitesi'nin hakemli dergilerinden Tojde ve Bilim 
ve Teknoloji Dergileri yayın hayatında 5 yılı geride bıraktı. 1 yıl 
gecikmeli yayına giren Sosyal Bilimler Dergisi ise 2006 yılının 
ocak ayı itibariyle 5'nci yılına girecek. Haberi 4'te 

AÖF'lülere göre diplomaları 
iş olanaklarını geliştirecek 

Açıköğretiın Fakültesi 
llsansprogramlarında 

okuyan öğrenciler üze
rinde yapılan bir araş
tırma, öğrencilerin bu 
programlar hakkındaki 
düşüncelerini ortaya 
koydu. Öğrencilerin 
programlara kayıt yap
tırma nedenleri arasın
da, mezun olduktan 
sonra iş olanaklarının 
artacağı düşüncesi llk 
sırada yer alıyor. Öğ
rencilerin yüzde 77'si 
AÖF kitaplarından 
memnun olduklarını di
le getirirken, yüzde 
79'u da AÖF büroları
nın hizmetlerinden ko
layca yararlanablldlk
lerinl belirtiyorlar. 

Haberl6'da 

Eğitim 

Karikatürleri 
Müzesi'ne 
ödül 
Çağdaş Gaze
teciler Derne
ği, Eğitim Ka
rikatürleri Mü
zesi ile Karika
tür Sanatını 
Araştırma ve 
Uygulama 
Merkezi Müdü
rü Prof. Atilla özer'! Kültür 
Ödülü'ne layık gördü. 

Haberi 5'te 

Sikkeler 
1 katalog 
yöntemiyle 
koruma 
altında 

1 Edebiyat Fakültesi öğretim 
üyesi Yard. Doç. Dr. Ahmet 
Tolga Tek ve Öğr. Gör. Zeliha 
Demiralp Gökalp ile doktora 
ve yüksek lisans öğrencileri
nin Isparta Müzesi ile ortak
laşa yürüttükleri projede 
gayri lslami sikkeler katalog 
halinde yayınlanacak. Uygu
lama sayesinde kaçırılması 
durumunda bile sikkeler 
satılamayacak ve Türkiye'ye 
iade edilecek. 

Haberi 4'te 

Anadolu'ya 
maskot 
aranıyor 

Ünlversltemiz, kurum 
klmllglnl tanıtan bir mas
kot belirlemek amacıyla 
yarışma diizenllyor. Ana
dolu Ünlversltesi'nln 11-
san ve JJsans üstü iitJren
cllerlne açık olan yarış
mada en iyi karakteri ya
ratana 400 YTL iidül ve
rilecek. 

Haberi 3'te 
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Türk halkının Güney Asya'daki felaketten sonra yeterince 
duyarlı davrandığını düşünüyor musunuz 

Hukuk Fakültesi 3. Sınıf 
Bırakın Güney Asya felaketini yıllar
dır birçok felaketle karşılaşan halkı
mız, kendi içinde bile çok fazla bir-
likle, ortak ve duyarlı davranışlarda 

tL__ı---- bulunamamıştı. Bir üniversite öğ-
rencisi olarak tek düşüncem umarım felaketze

deler için toplanan milyonlarca dolar yardım, birileri
nin cebine değil de o ülke çocuklarının yarınları için 
harcanır. 

Buket Akkoyunlu 

İİBF İşletme 3 . Sınıf 
Öncelikle insanların felaketin boyu
tu hakkındaki bilgi si zamanla otur
du. Ve bunun sonucunda da çeşitli 
faaliyetler yapıldı. Tabii bunların ye
terli olup olmamasından ziyade ge-
rekli yerlere vaktinde ulaşıp ulaşma

dığı ve de verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadı
ğı da önemli. Türklerin tarih boyunca yaşadığı diğer 
felaketlerde de biraz geç harekete geçtiği ve de bun
lardan yeterince ders almadığı da ortada. Duyarlı ol
mak bu konuda güzel olacak. Bu olayı yaşayanları 
gerçekten anlayıp, onların hislerini hissedebilmek 
önemli olan. Bu hisleri gerçekten anlayan, anlamaya 
çalışanlar elbette ki gerekeni yaparlar. Umarım bu an
layışlılığı önce kendi sorunlarımızda ortaya çıkarırız. 
Kendi sorunlarıyla başa çıkabilen, bu tarz felaketler
de de esnekliğini gösterebilir. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇEKO 
Yüksek Lisans 1. Sınıf 
Maalesef yeterince duyarlı olduğu

muz söylenemez. Fakat duyarlılık 

dediğimiz şey tamamen insanların 

maddi koşullarıyla belirleniyor. Do-
layısıyla halkın geniş yığınları için anlaşılabilir bir du
yarsızlık hali söz konusu. Fakat ilginç olan duyarlılı
ğın ön koşulu olan imkanlara sahip küçük azlığın ha
li. Ayrıca bence özellikle bu durumlarda felakete uğ
rayan insanları birilerinin merhametine terk etmek hiç 
adil değil. 

Orhan Yurtsuz 

MMF Endüstri Mühendis l iği !.Sınıf 

Yardımlar devletsel boyutta olması 
yerine insanı görüş değerleri olarak 
yapabileceğimiz her şeyin en iyisini 
yapabilmeliyiz. Onların yerinde sizler 
olmak isterınisiniz. Buna göre düşün-
mek l azım. Her şeyi yani empatiyi 

asla unutmamalı. 

Arda Yaşar 

Turizm Otelcilik 3.Sınıf 

Banu Toksavul 

AÖF Bankacılık Sigortacılık l .Sınıf 
Sıcacık evlerimizden televizyona 
bakıp oradaki insanlar için üzül 
mek ne kadar da kolay ve bir o 
kadar yararsız. Bir şey yapmalı. 

Annesinin sıcacık kucağından ay- ----• 
rılmak zorunda kalan çocuklar için, tüm ha
yatını yeniden kurmak zorunda kalanlar ve her şey
den önemlisi insanlık için. Aynı acıları bir çok kez 
yaşamış bir ülkenin çocukları olarak duyarsız kalmak 
olanaksız. Şu anda Hakkari ' de de aynı boyutta ol
masa bile benzeri bir felaket yaşanmakta ve insan
larımız yaşamlarını perişan bir halde iklim koşulla
rının tüm olumsuzluklarına karşın çadırlarda sürdür
mekte. İnsanlar her türlü felakette birbirine destek ol
malıdır. Aynı felaketin her insanın başına gelebilece
ğini düşünerek daha duyarlı davranmalı ve sıcacık 

bir elin ne kadar önemli olduğunu unutmamalıyız . 

H. Hasan Erdoğan 

İBF Basın-Yayın 3. Sınıf 
Yeterince duyarlı davranıldığına ---~""":;;"'·, 
inamıyorum. Çünkü 17 Ağustos 

depremi gibi bir felaketi yaşamış 
bir ülke olmamıza rağmen bu fe
laketin oluşturmuş olması gerektiği 
duyarlılık Güney Asya 'da meydana 
gelen felakete yansımadı. Depremden sonra yaşayan 
ve hayatta kalan insanların hayatta kalma mücade
lelerine sadece mesaj atmaktan ibaret olan yardım , 

duyarsızlığın boyutunu gösteriyor. Sadece mesaj ata
rak vicdani sorumluluktan kurtulamayız. Daha fazla 
çaba göstermeliyiz. 

İsmail Korkmaz 

İktisat Kamu Yönetimi l.Sınıf 
Güney Asya'da meydana gelen 
deprem sonucu oluşan tsunami fe
laketi insanlar olarak ne kadar du
yarsız olduğumuzu bir kez daha 
ortaya çıkardı. Gerçi Kızılay gibi 
bazı kurumlarım ı zın o bölgeye git
mesi gerekliydi ve gittiler. Ama bizim vatandaşlar 
olarak duyarlı, daha duyarlı olmamız gerekirdi . Çün
kü bizim özellikle Endonezya ' mn Açe Bölgesi'yle 
Osmanlı Devleti zamanında ilişkilerimiz vardı. En
donezya halkı Osmanlı Devleti'nden yardım istemiş
ti ve devlet bölgeye donanma, doktor ve öğretmen
ler göndererek Endonezya'yı Venedik ve İspanyol 
istilasından kurtarmıştı. Sonrasında bu bölgeye yer
leşerek bu bölgenin müslümanlaşmasında büyük rol 
oynamışlar ve böylece oradaki halk Türklere büyük 
sempati kazanmışlardır. Osmanlının bu güçsüz 
döneminde bölgeye yaptığı yardımların biz güçlü 
Türkiye Cumhuriyeti olarak acaba kaçta kaçını 

yapabiliyoruz ve yapabileceğiz? 

Güney Asya'da meydana gelen tsunami felaketinden sonra orada hayat mücadelesi veren 
insanlar için bütün ülke lerde yardım faaliyetleri başladı. Türkiye 'de bir takım faaliyetlerde bu
lundu ve bulunuyor. Fakat bu faaliyetlerin ne kadar yararlı olduğu tartışılır. Mesela maçlar 
ve konserler düzenlendi. Konserde Mor ve Ötesi çok geç saatlerde sahneye çıktı. Bu da ta
bii ki konsere ilgiyi ve bunun sonunca toplanacak yardımları etkiledi. Yapılan maçlara gelin-
ce, normalde tribünler do lup taşarken, Türkiye 'de bu kadar futbol tutkunu insan varken neden 

tribünlerde çok az insan vardı bunu hiç bilmiyorum. Tabii ki de Türkiye'nin yardım konusunda kendine ye
tebildiğini de söy leyemem. Bu yüzden bence bu tür eğlenceli faaliyetler düzenlendi, insanlara verdikleri para
nın karşılığ ı verilmesine rağmen ne kadar duyarlı olduğumuz ortada. 
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Haber 

Anadolu Haber'den 

Bu sayımızda ... 

A nadolu Haber'in bu sayısında 
özellikle, üniversitemiz Uydu 

ve Uzay Bilimleri Enstitüsü tara
fından Eskişehir'e yönelik olarak 
hazırlanan sismik ağ projesi, Sena
to'nun Slovakya Meclisi ' ne yöne
lik kınama yazısı, Eğitim Karika
türleri Müzesi 'ne ödül, üniversite
mizin maskot yarışması ve İslami 
sikkelerin katalog halinde yayınla
nacağı haberleri yer alıyor. .. 

* * * * 
Güney Asya depreminden sonra 

yeniden canlanan deprem endişesi 
ve buna karşı toplumsal duyarlılı
ğın biraz daha artmasına bağlı ola
rak, Eskişehir'in de 70 yılda bir 
de olsa orta ya da büyük sayıla
bilecek bir depremle karşı karşıya 
olması, ayrıca zemin olarak da 
alüvyon bir zeminde kentin kurul
muş olması, Uzay ve Uydu Bilim
leri Enstimüzün yıllardır depreme 
yönelik yaptığı çalışmalara bir ye
nisini daha eklemesini sağlamıştır. 

ESNET adı verilen proje ile Es
kişehir'in belirli bölgelerine sismik 
ağ istasyonları kurularak, zeminin 
olası bir depremde nasıl bir tepki 
göstereceğine ilişkin veriler incele
necektir. 

Enstitü 'nün bu proje yanında 

kent bilgi sistemi üzerinde de ça
lışmalar sürdürülmekte olup, Eski
şehir' de yaşayanların İnternet üze
rinden, hastane, yol, eczane, dok
tor, taksi durakları gibi bilgilere 
doğrudan ulaşmaları amaçlanmak
tadır. 

17 Ağustos depreminden hemen 
sonra başlayan ve yine aynı ens
titümüzün çalışmaları sonrasında 

çıkarı lan Eskişehir'in deprem hari
tası, Türkiye'de çok sınırlı sayıda
ki kentte yapılmış akademik çalış
malardan birini oluşturuyor. 

Bu ve özellikle depremle ilgili 
diğer çalışmalar 

sürdürülecek
tir .. . 

Sayfa düzeııleme: Cenk KÖKSAL 
Anadolu Üniver;itcsi Basıme~i 'nde 5000 adet hasılrnı~tı.r. 

Anadolu Unıversitesi. Yunusemrc Kampusü. 
Vakıf Binası , 26470 Eskişehir 

Tel: 0-222-335 05 80 / 1790 Faks: 0-222- 330 74 40 
E-posta: halıer@anadolu .cdu .tr 

Wcb: www.ahaber.anadolu.edu.tr 
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Senato'dan Slovakya Meclisi'ne kınama 
Anadolu Üniversitesi Senatosu, Slovakya Ulusal Meclisince Ermeni soykırımı iddiasıyla alınan kararı protesto etti. 

A
nadolu Üniversitesi Senatosu, 
Slovakya Ulusal Meclisi'nin 
sözde Ermeni Soykırımı iddi

asını tanıyan kararını protesto etti. 
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç başkan
lığında yapılan senato toplantısında 
kamuoyuna duyurulmak üzere alınan 
karar şöyle; 

"Türkiye Cumhuriyeti, tarihsel bi
rikimi, kültür değerleri, stratejik ko
numu ve ulusal gücüyle bölgesinde 
daima bir istikrar unsuru olmuştur. 
Ne yazık ki zaman zaman kimi dost 

TOIYO'da 
tezsiz yüksek 
lisans için 
son başvuru 
9 Şubat 
Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Yüksekokulu 3 I Ocak Pazarte
si günü başlayan ve 9 Şubat 
Çarşamba gününe kadar devam 
edecek olan konaklama işletmeci
liği Tezsiz Yükseklisans programı
na katılmak isteyenlere ikinci bir 
şans veriyor. Turizm ve Otel İş
letmeciliği Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Deniz Güler, sektörün 
yoğun çalışma temposu ile me
kansal dağınıklığı nedeniyle, yöne
tim kademesindeki sektör çalışan
larının örgün bir yükseklisans 
programına devam edemediğini; 
sektör çalışanlarının, programa ka
tılımının sadece büyük şehirlerle 
sınırlı kaldığını, sektör çalışanları
nın büyük bir bölümünün bu şan
sı kaybettiğini belirtti. 

Hızla yayılan elektronik ortam
lar ve bilgisayara geçiş. sektörde 
çalışan yöneticilerin uygulamaya 
dönük mesleki bilgilerinin yanı 
sıra, çağın teknolojisinin gerektir
diği yönetim bilgileriyle "donanma
sına mekansal fark! ı I ık gösterme
den imkan sağlayacağını dile geti
ren Güler, hızlı biriken know
how, yüksek lisans öğrencilerine 
yüzyüze destekli video konferans 
ve web ortamında ulaştırılabilece
ğinin altını çizdi. 

Prof. Dr. Deniz Güler, uzaktan 
öğretim tekniğine dayalı ve ikinci 

öğretim olarak yürütülecek olan 
programa başvurular, Turizm ve 
Otel işletmeciliği Yüksekokulu. 
iktisadi ve İdari Bilimler Fakülte
si, İktisat Fakültesi. İşletme Fa
kültesi mezunu olan veya diğer 
fakülte ve yüksekokullardan ( 4 
yıllık) mezun olup üç yıl turizm 

sektöründe çalışmış ya da çalışı
yor koşulunun arandığını belirte
rek, program için kesin kayıtlar 
tarihin 14 - 18 şubat tarihleri 
arasında belirlcne<:eğiııı söyledi. 

- --Pembe KARA 

bildiğimiz ülkeler tarihi gerçeklerle 
örtüşmeyen savlarla devletimizi yıp
ratmaya, ulusumuzun saygınlığına 

gölge düşürmeye çalışmaktadırlar. 

Bunun son örneğini 30 Kasım 

2004 'te Slovakya Ulusal Meclisi 'nin 
kararında görmekteyiz. 

Slovakya Ulusal Meclis söz konu
su kararında "Osmanlı İmparatorlu
ğunda yaşayan yüzbinlerce Erme
ni 'nin yaşamını yitirdiği 1915'te ya
pılan Ermeni soykırımını tanır ve 
bunun insanlığa karşı işlenmiş bir 

suç olarak kabul eder" demektedir. 
Yıkıcı bir savaş ortamı içinde bir 

devletin kendi varlığını ve bağımsız
lığını, yurttaşlarının can güvenliğini 
korumak amacıyla kimi yurttaşlarını 
savaş bölgesinden alıp daha güven
likli bölgede iskana tabi tutmasını 
soykırım olarak adlandırmak; peşin 
hükümlülükten, tarihsel gerçekleri 
kasıtlı olarak çarpıtmaktan kaynak
lanmıyorsa, cehaletten başka bir şe
kilde açıklanamaz. Türklerin tarihsel 
süreç içinde vermeyeceği hiçbir he-

sabı yoktur. Tarihlerinin hiçbir dö
neminde ne soykırım yapmış ne de 
insanlığa karşı bir şuç işlemiştir. Bu
nun en yakın tanıklarından biri de 
Slovak halkıdır. Çünkü 143 yıl Os
manlı egemenliği altında kalmış ol
malarına karşın ulusal varlıklarını 

korumuş ve geliştirmişlerdir. 
Parlamentoların görevi ulusların 

huzur ve refahını sağlayacak yasal 
düzenlemeleri yapmaktır. Tarihin de
rinliklerinde kalmış tarihsel bir ola
yı irdelemek siyasetçilerden öte ta-

Rüveyde Hoca anısına 
ABD' de sempozyum 

Teksas Üniversitesi tarafından Mayıs ayında düzenlenecek sempozyum, Ekim 
ayında yitirdiğimiz lBF öğretim üyesi Doç. Dr. Rüvede Akyürek'e adandı. 

merika Birleşik Devletleri North Carolina'da 

A Anadolu Üniversitesi ve İstanbu l Üniversite
sinin katkılarıyla University of Texas tara

fından 11-13 Mayıs 2005 tarihlerinde gelçekleşti
rilecek olan "Communication in the Millennium" 
adlı sempozyum, merhum Doç.Dr. Rüveyde Akyü
rek'in anısına adandı. Daha önce düzenlenen sem
pozyumlara katılan Anadolu Üniversitesi İletişim 
Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr Rüveyde 
Akyürek geçen yıl 44 yaşında iken vefat etmişti. 

Çeşitli ülkelerden iletişim bilimcileri bir araya 
getirecek olan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 
uluslararası sempozyuma bildiri ile katılmak için 
başvurular 15 şubat'a kadar kabul ediliyor. İngiliz
ce olarak bildirilerin sunulduğu sempozyuma ön
ceki yıllarda olduğu gibi Türkiye, ABD, İspanya, 
Hollanda, İtalya, Japonya, ve dünyanın diğer ül
kelerinden katılım bekleniyor. 

İlki iki yıl önce University of Texas at Aus
tin'de gerçekleştirilen ve ikincisi geçtiğimiz yıl İs
tanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahip
liğiyle düzenlenen "Communication in the Millen
nium: A Dialogue Between Communication Scho
lars" adlı sempozyum, bu yıl University of North 
Carolina ve Elon University'nın ev sahipliğiyle 11-
13 Mayıs günleri arasında North Carolina'da 
(ABD) yapılacak. 

Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenler için 
son müracaat tarihi 15 Şubat 2005. Sempozyumun 
katılım koşullarına İnternet üzerinden şu adresler
den erişmek mümkün: 

https://home.anadol u.edu.tr/-eyuksel/2005. pdf 
https://eyuksel .home.anadolu.edu.tr/2005.pdf 
Önümüzdeki yıl sempozyumun ev sahipliğinin 

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 
tarafından yapılması planlanıyor. 

Kayıt yenileme başlıyor! 
2004-2005 öğretim yılı bahar dönemi kayıt 
yenileme işlemleri, 14 Şubat'ta başlıyor. 

H
er dönem olduğu gıbi bu dö
nem de kayıt haftasının ilk 

günü, sekız yarıyıldan fazla oku
yan öğrenciler kayıt ı~lemlcrini 
gerçeklqtirebilecek. 15 Şubat Sa
lı günü, sekizinci yarıyıl ve üze
rindı:ki öğrenciler. Çarşamba al
tıncı yarıyıl ve üzeri, Perşembe 
dördüncü yarı.ı,ıl ve üıerı, kayıt 

haftasının son gününde ıse tüm 
öğren<:iler kayıt yenileyebilecek-

!er. 

Son sınavlar 14 Haziran'da 
Kayıt haftasının ardından, ders

ler 21 Şubaı Panırtesi günü baş
layacak. Aynı hafta içerisinde üç 
ders ek sınavı ile azami öğrenim 
süresini tamamlayan öğrencilere 

uygulanacak birinci ek sınavlar 

da gerçekleştirilecek. Bu öğrenci
lerin ikincı ek sınav tarıhleri ise 

7-12 Mart. 
İki ara sınav yapan birimlerde 

ise ilk sınav lar 28 Mart-2 Nisan. 
ikinci ara sınavlar 9-14 mayıs ta
rıhlerinde yapılacak. Tek ara sı

nav uygulayan birimlerde ise ara 
sınavlar 11 -16 Nisan haftasında 

gerçel,;lqtirilecek. 31 Mayıs günü 
derslerin tamamlanmasıyla final 
sınavları başlayacaJ... Haziran ayı
nın ilk ikı haftasında gerçekleşti

rilecek olan dönem sonu sınavla
rı ile bir akademik yıl daha ge
ride bırakılmış olacak. 

rihçilere düşen bir görevdir. 
Tüm çabalara rağmen Dünyanın 

hiçbir yerinde, ne dün ne de bugün 
1915'te Osmanlı yöneticilerinin gü
venlik amacıyla aldığı tehcir kararı
mn uygulanmasının soykırım oldu
ğunu gösterir tek bir belge buluna
mamıştır. Gerçek böyle iken Slovak
ya Meclisi'nin aldığı tarihsel daya
naktan yoksun, sağduyudan uzak, 
dostluğa yakışmayan bu kararı pro
testo ediyor ve en kısa sürede dü
zeltilmesini diliyoruz." 

Anadolu'ya 
maskot 
aranıyor! 

Üniversitemiz, kurum 
kimligini tanıtan bir 
maskot belirlemek 
amacıyla yarışma dü
zenliyor. Anadolu 
Üniversitesi'nin lisans 
ve lisans üstü ölren
cilerine açık olan ya
nşmada en iyi karak
teri yaratana 400 
YTL ödül verilecek. 

A nadolu Üniversitesi, ku
rumsal kımliğini en iyi 

şckilöe tanıtan, üniversitemizin 
her türlü sosyal ve kültürel 
etkinliklerinde kullanılmak 
amacıyla bir maskot yarışması 
düzenliyor. Sadece üniversite
mizin lisans ve lisansüstü öğ
renci !erine açık olan yarnıma
da, en iyi karakter ödülüne 
layık görülen çalışmanın sahi
bine 400 YTL ödül verilecek. 
Son katılım tarihi 4 Nisan 
olarak belirlenen yarışmanın 
sonuçlan 6 Nisan günü ilan 
edilecek ve tasarımlar eğer 
yeterli katılım sağlanırsa ya
rışmanın ardından sergilene
cek. Yarışmaya katılmak iste
yen öğrenciler, katılım belge
lerini Güzel Sanatlar Faküllesi 
sekreterliğinden temin edebile
cekler 

GSF de maskotunu 
bulacak 

20. yılını kutlayan Güzel 
Sanatlar Fakültesi de aynı 
amaçla bir maskot yarı~ması 
düzenliyor. En iyi karakter 
ödülünün 400 YTL olarak 
belirlendiği yarışmaya sadc<:e 
Fakülte'niıı lisans öğrencileri 
kııtılabiliyor. Aynı şekilde ye
terli katılımın sağlanması du
rumunda eserler sergilenecek. 
Eserlerin teslimi ıçin ~on glın 
ise 4 Mart Cuma. 
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Hakemli dergilerden ikisi 5 yaşında 
A

nadolu Üniversitesi'nin hakemli dergi
lerinden Tojde ve Bilim ve Teknolo
ji Dergileri yayın hayatında 5 yılı ge

ride bıraktı. 1 yıl gecikmeli yayına giren 
Sosyal Bilimler Dergisi ise 2006 yılının 

ocak ayı itibariyle 5'nci yılına girecek. 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nezih Var

can, doçentlik sınav yönetmeliğine göre ulu
sal hakemli dergi, editörü ve en az 5 deği
şik üniversitenin öğretim üyelerinden oluş
muş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanat
sal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, 
yılda en az 2 kez yayımlanan ve son 5 yıl
da düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, 
üniversite kütüphanelerinde erişilebilir olan 
bir dergi olduğunu söyledi. 

TOJDE ve Billm ve Teknoloji 
Dergileri 5 yaşına girerken, 
Sosyal Billmler Dergisi de 
2006 yılının Ocak ayında 
5 'nci yılını dolduracak. 

dan itibaren geçtiğimiz 5 yılda makalesi çı
kan öğretim elemanları, 2005"ten itibaren 
doçentlik ve profesörlükte bu makalelerini 
belirtilen koşullara uygun olarak verebilecek
ler. Sosyal Bilimler Dergisi bir yıl gecik
meyle yayın hayatına başladığından 2006 
Ocak'tan itibaren bu niteliğe kavuşmuş ola
caktır." 

TOJDE 

!eri oluşturuyor. Yabancı ülkelerden ve Tür
kiye'den 1200'ü aşkın abonesi bulunan TOJ
DE, kuruluşundan bu yana 80 binden fazla 
kullanıcı tarafından ziyaret edildi. 

Sosyal Bilimler Dergisi 

2001 yılında yayın hayatına başlayan Sos
yal Bilimler Dergisi 'nde, 83 öğretim elema
nın 62 makalesi yer aldı. Kurulduğundan bu 
yana 8 sayısı yayınlanan dergide, üniversite
mizden 52 öğretim elemanının 41, diğer üni
versitelerden 31 öğretim elemanının 2 l ma
kalesi yer aldı. 

Bilim ve Teknoloji Dergisi 

Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Nezih Varcan 

Bu tanıma göre, öğretim elemanlarının do
çentlik ve profesörlüğe yükseltmede öngörü
len koşulları sağlamada yayımlayacakları 

makalelerin bu tip bir hakemli dergide ya
yınlatmalarının önem kazanacağını belirten 
Prof. Dr. Yarcan, "Yardımcı doçentlerin de 
üniversitemizde görev süreleri sonunda yeni
den atanmalarında değerlendirme ölçütleri, 
bu tip hakemli dergilere 2 misli puan ön
görmektedir" dedi. 

İnternet ortamında yayın hayatına devam 
eden The Turkish Online Journal of Distan
ce Education (TOJDE), bilimsel bilgiye eri
şim açısından yeni olanaklar sağlayan elekt
ronik akademik yayıncılığın bir örneği. Ya
yın hayatına 2000 yılında başlayan TOJDE, 
çevrimiçi (online) yayın teknolojisi ile uzak
tan eğitim/öğretim alanında yılda dört kez 
yayınlanıyor. 

Yayın hayatına 2000 yılında başlayan üni
versitemiz hakemli dergilerinden Bilim ve 
Teknoloji Dergisi 'nin, kurulduğu tarihten bu 
yana on sayısı yayımlandı. Dergi, yoğun ça
lışmalar sonucunda ulusal düzeyde bilim 
adamlarınca tanınan bir düzeye ulaştı. Beş 

yıl içinde yayınlanan l O dergiden bir tanesi 
Matematik Özel Sayısı oldu. Bu süre içinde 
Bilim ve Teknoloji Dergisi'nde 26 derleme, 
169 araştırma makalesi ve 17 de teknik not 
yer aldı. 26 derlemeden 4 'ü Anadolu Üni
versitesi öğretim elemanlarına, 22'si ise yurt 
içindeki diğer üniversitelerimizde görev ya
pan bilim insanlarından geldi. 

malar oldu. 

TOJDE ve Bilim ve Teknoloji dergileri
mizin 2005 yılı Ocak ayından itibaren son 
5 yıllık yayınlanma ve diğer şartları yerine 
getiren bir dergi hüviyetine kavuştuğunu ifa
de eden Prof. Dr. Nezih Varcan sözlerine 
şöyle devam etti: "Bu nedenle, ocak ayın-

TOJDE'de yer alan makaleleri, 23'ü üni
versitemiz öğretim elemanlarının, 29'u diğer 
üniversitelerin öğretim.elemanlarının, 142 ise 
yurtdışındaki öğretim elerı;ıanlarının makale-

169 araştırma makalesinden ise 43 'ü üni
versitemizden, 126'sı ise üçü yurt dışı ol
mak üzere diğer üniversitelerden gelen çalış-

Yayımlanan 17 teknik nottan 7'si Anado
lu Üniversitesi öğretim elemanlarının olur
ken, 1 0'u ise biri yurt dışı olmak üzere di
ğer üniversitelerden gelen çalışmalardan olu
şuyor. 

Mevlüt DEMİRCİOĞLU 

Sikkeler katalog yöntemiyle koruma 
Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Y ard. Doç. Dr. Ahmet 
Tolga Tek ve Öğr. Gör. Zeliha Demiralp Gökalp ile 
doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin Isparta 

Müzesi ile ortaklaşa yürüttükleri projede 
gayri İslami sikkeler katalog 

halinde yayınlanacak. Uygulama 
sayesinde kaçırılması duru

munda bile sikkeler 
satılamayacak ve Türkiye'ye 
iade edilecek. 

debiyat Fakül-

EtBe~il .. A_rkeo!oji 
o umu ogre-

tim üyelerinden 
Yard. Doç. Ah-

met Tolga Tek, 
antik dönem 
ve ortaçağa 

ait sikkelerin 
katalog şek

linde yayın-

1 anmasını 
içeren bir 
proje başlattı. 
Isparta Müze
si Gayri İsla
mi Sikke Ko
leksiyonu adı
nı taşıyan 

Isparta 
Müzesi Müdürü 

Jale Dedeoğlu ve 
Sikke Bölümü So-

rumlusu Nezahat İş
çi ile üniversitemizin 

Edebiyat Fakültesi Sanat 
Tarihi Bölümü'nden Öğr. 

Gör. Zeliha Demiralp Gö
kalp, sanat tarihi ve arkeloji 

bölümü doktora ve yüksek lisans 
öğrencilerinin de katıldığı proje 
kapsamında Isparta Müzesi kolek-

siyonda yer alan antik döneme ve 
ortaçağa ait sikkelerin yayına ha
zırlanması amaçlanıyor. Proje ile 
bilimsel kayıt altına alınan sikkele
rin çalınması durumunda satılması
nın önüne geçilecek ve Türkiye'ye 
iade edilmesi mümkün olacak. 

Müze koleksiyonun yaklaşık 

5500 eserden meydana geldiğini ve 
içerisinde Arkaik, Klasik, Hellenis
tik, Roma, Bizans, Venedik ve di
ğer ortaçağ Avrupa devletleri sik
kelerinin yer aldığını belirten Yard. 
Doç. Dr. Ahmet Tolga Tek, proje
ye Isparta Müzesi'nin isteğı üzeri
ne başladıklarını söyledi. 

Türkiye'deki müzelerin koleksi
yonlarının yayınlanmasının acil 
olarak ele alınması gereken bir ko
nu olduğunu kaydeden Tek, " Bu
rada malzemenin bilimsel önemin
den çok koleksıyonların bilimsel 
yöntemlerle kayda geçirilmesi asıl 

önemli olan konudur. Çünkü Eski
şehir Seyitgazi Müzesi ve Manisa 
Müzesi gibi acı örneklerde yaşanan 
soygunlarda müzelerin sikkelerinin 
önemli bir bölümü çalınarak yurt 
dışına kaçırılmıştır. Bilimsel kaydı, 
fotoğrafı, yayını olan antik bir sik
kenin çalınsa dahi satılması müm
kün değildir, Türkiye'ye iade edil-

zorunda-
dır. Dolayısıyla müze kolek

siyonlarının yayınlanması ülkemiz 
değerlerinin kayda geçmesi anlamı
na gelmektedir. Bu projeyi Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 'nın izniyle, 
2003 yılından beri yürütüyoruz 
"dedi. 

Sikkeler geçmişin gunumüze 
taşınmasında rol oynuyor. 

Sikkelerin geçmişe ait birçok izi 
ve bilgiyi günümüze taşıdığını be
lirten Tek," Sikkeler Isparta ili ve 
civarındaki tarihsel yerleşimlerin 

ekonomik yaşamı üzerine yeni bi
limsel veriler sağlayacaktır. Özel
likle küçük şehirlerin bastığı sikke
ler çoğu zaman tanınmayan bu 
yerleşimlerin dinleri, sanat eser
leri ve en önemlisi tarihleri 
hakkında bilgi vermektedir. 
Koleksıyonun yayınlan

ması diğer yandan araş
tırmacılar ve öğrenciler 
için nümizmatik ko
nusunda referans ola
rak kullanacakları 

bir kaynağın doğ

masına neden ola
caktır. Roma sik
kelerini içeren ılk 

cildin 2006'da ya
yınlanmasını dü
şünüyoruz" diye 
konuştu. 

altında 
Geçmişi sikke

ler sayesinde 
öğrenebili

yoruz. 

Yard. Doç. 
Dr. Ahmet 
Tolga Tek, 
sanat tarihi ve 
geçmişe ait ya

şantıları öğren-

mek açısından sik
kelerin çok önemli bir 

yere sahip olduğunu vurgula
dı. "Herşeyden önce bir sikke, 
ekonomik aktivitenin belgesidir di
yen Tek, "Uzak yerlerde basılan 
ikkelerin Isparta Müzesi gibi nok

talarda bulunması bu yerler arasın
daki ticari ilişkileri gösterir. Sikke 
aynı zamanda üzerindeki tasvirlerle 
antik çağın mitleri, tanrıları, polita
sı, kaybolmuş sanat eserleri hak
kında bilgi verir. Isparta Müze
si 'nde Londinium 'dan (Londra) Af
ganistan 'a kadar geniş bir coğraf
yayı yansıtan sikkeler bulunmak
tadır" şeklinde konuştu. 

İsmail İLKSELVI 
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Eğitim Karikatürleri Müzesi'ne ödül 
Çağdaş Gazeteciler Derneği, Eğitim Karikatürleri Müzesi ile Karikatür Sanatını Araştır
ma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Atilla Özer'i Kültür Ödülü'ne layık gördü. 

uruluşundan bu yana her yıl çeşitli alan
arda başarılı kişi ve kuruluşlara ödüller 
eren Çağdaş Gazeteciler Derneği, bu 

yıl da Eskişehir'e karikatür müzesini kazandı
ran Anadolu Üniversitesi'ne ve bu kuruluşta 
katkılan bulunan Karikatür Sanatını Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Atilla 
Özer'e "Kültür Ödülü" verdi. 

25 Ocak Salı günü Taşbaşı Kültür Merke
zi 'nde yapılan kutlamalarda ödülünü alan 
Prof. Özer "Gelişmiş ülkelerde kırk bin ki
şiye bir müze düşerken bizim ülkemizde dört
yüz bin kişiye bir müze düşmektedir. Bu is
tatistiğin değişmesinde katkımız olduysa ne 
mutlu bize. Bu ödülü üniversitem adına alır
ken desteklerini hiç eksiltmeyen Rektörüm 
Prof. Dr. Engin Ataç 'a teşekkürlerimi borç bi
lirim." şeklinde konuştu. 

Bu yıl 11. kuruluş yıldönümünü kutlayan 
ÇGD, 2001 yılında yine Karikatür Müzesi ça
lışmalarının başlatılmasından dolayı Anadolu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç'a 
Kültür Sanat Ödülü vermişti. 

Ayfer ER Prof. Özer ödülünü, Eskişehir Muhtarlar Odası Başkanı ve 
Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Tutucu'dan aldı. 

"Demiryolu" Eskişehirli 
sanatseverleri bekliyor 
Öğr. Gör. Mustafa Toprak'ın Demiryolu islmll 

sergisi 1 Şubat'ta DGSG'de açıldı. 

Eğitim Fakült_esi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Öğretmenliği Bö
lümü 'nden Oğr. Gör. Mustafa Toprak "Demiryolu" isimli bir re

sim sergisi açtı. 31 eserin yer aldığı ve tren resimlerinin yer aldığı 
serginin açılışı, 1 Şubat Salı günü, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 
Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi zemin katında gerçekleşti. 

Kendisinin demiryolunda çalışan bir personelin çocuğu olduğunu ve 
her zaman içinde bulunduğu, bildiği bir konu olduğu için resimlerin 
de trenleri konu etteğini söyleyen sanatçı, sergisinde eserlerini yağlı 
boya tekniği ile meydana getiriyor. Ağırlıklı olarak kırmızı, siyah ve 
mavi renklerden oluşan tren resimlerine bir de ressam gözüyle bak
mak isteyenler sergiyi 15 Şubat'a kadar gezebilirler. 

-.-1s_m_a_ll ~İLK-S-ELVİ 

Şehirler Kentler ve 
Suretler Ankara'da. 
Gonca tıbeyl Demir'ln sergisinde, şehirli ile 

kentli klmllğl arasında sıkışıp kalan ve kendini 
bulmaya çalışan bireyler tuale yansıtılıyor. 

Güzel Sanatlar Fakülte
si Grafik Bölümü öğ

retim üyelerinden Doç. 
Gonca İlbeyi Demir, 6 
kişisel sergisini gerçekleş
tirdi. Sanatçının "Şehir

ler Kentler ve Suretler" 
isimli sergisinin açılışı, 

28 Ocak Cuma günü, 
Ankara AS' ART Sanat 
Galerisi'nde yapıldı. 

Demir'in baskı resim 
tekniği ile gerçekleştirdi
ği 14 renkli linol eseri 
yer alıyor. Sanatçı, bu 
sergisinde şehir başlığı 

altında, hiç dokunulmadan günümüze kadar gelebilenleri, 
kentlerde ise eskilerin yerine yeniden aç gözlü bir şekilde 
yapılanları, suretlerde ise hem kentli hem şehirli olmaya ça
lışan ancak beceremeyen, arada kalmış kimlikleri bir arada 
veriyor. Günümüz kentinin ve kentleşme güdüsü içinde çır
pınan bireyin ilginç bir bakış açısıyla anlatıldığı sergi, 26 
Şubat gününe kadar Ankaralı sanatseverleri konuk edecek. 

Tiyatro Anadolu Şubat Programı 
01 Şubat Salı KURU GÜRÜLTÜ 19:00 

02 Şubat Çarş. KURU GÜRÜLTÜ 19:00 

03 Şubat Perş. KÖRAYAK 19:00 
05 Şubat Cuma KÖRAYAK 15:00 
22 Şubat Sah KÖRAYAK 19:00 

23 Şubat Çarş. KÖRAYAK 19:00 
24 Şubat Perş. MİDASIN KULAKLARI 19:00 
26 Şubat Cts. MİDASJN KULAKLARI 15:00 

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusü 
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi 

Gi~e: Anadolu Üniversıtesi Sinema Salonu 
O 222 335 05 80 / 1301 
www.tjyatroanadolu.edu.tr 

Okuma 
Köşesi 

Ahmet CEMAL 

YAKIN TARİHİN 
ANLAŞILMAZLIĞI ... 

• • lkemizin ve bu ülke toprakla-u rında yaşamakta olan halkımı
zın yakın geçmişine genç ku

şağın neredeyse hiç ilgi duymaması, 
başlı başına bir araştırma konusu 
olabilir. 

Ve mutlaka Olmalıdır da! 
Çünkü dün'ü nedenleriyle birlikte 

kavramadan bugün hakkında fikir sa
hibi olabileceğine inanan bir genç 
kuşağa en uygun düşecek nitelendir
me, ancak o kuşağın tarih bilincin
den yoksun olduğunu vurgulamaktır. 
Bu sütunda daha öncede dile getir
miştim: Tarih bilinci diye adlandırı
lan kavram, bugün'ü dün'ün sonucu, 
yarın'ın da başlangıcı olarak kavra
yabilmektir. Dün-bugün-yarın ekse
ninde düşünmeyi akılcı düşünmenin 
en önemli temellerinden ve koşulla
rından biri, böyle bir kavrayışta giz
lidir. 

Kendi tarihlerine böyle bir bilinç
le eğilmeyenlerin, yeni olaylarla kar
şılaştıklarında, tek yapabildikleri, an
cak 'şaşırmak' olmaktadır. Bu, tarih
ten ders almayı neredeyse hiç bece
rememekten kaynaklanan bir şaşkın
lıktır. Tarih, dilimizdeki yerleşik 

söylemin aksine, hiçbir zaman bütün 
ayrıntılarıyla ve ortaya çıkış biçimle
riyle tekerrür (tekrar) etmez. Ama 
bu, özellikle bazı temeller ve ana 
çizgiler bağlamında, tarihten alınacak 
hiçbir dersin olmadığı anlamına da 
a la gelmez. 

Tarih dediğimiz öncesiz ve sonra
sız akışta tekrar ettiğine en çok rast
ladığımız olgu, yanlışlardır; dahası, 

sırf yanlışların tekrarındaki yoğunlu

ğun bile "tarih teken"tirden ibarettir" 
deyişini haklı kılabileceğini söyle
mek, bir abartı sayılmamalıdır. Çün
kü aynı yanlışların, yanlış olmaktan 
çıkmadıkları sürece, hep aynı sonuç
lara yol açtığına sıkça tanık olmak
tayız. 

Eski yanlışları yinelemekten kaçın
manın en sağlam yolu, geçmişi doğ
ru biçimde tarihe dönüştürebilmek, 
ardından da böyle ulaşılmış bir tari
hi hiçbir zaman gözardı etmemektir. 

Ne var ki, özellikle yakın tarihi 
konusunda okumaktan bunca kaçı

nan, tarihten neredeyse sadece masa
la yakın bir şeyler anlayan gençler
den oluşma toplumların kaçınılmaz 
yazgısı, genellikle gaf üstüne gaf 
yapmaktan başkaca bir şey olama
maktadır. 

Burada yapmak istediğim, gerekli
gereksiz ayrımı yapmaksızın tüm ay
rıntılara aynı önemi veren bir tarih 
anlayışı değildir; kaldı ki böyle bir 
anlayış da bir tür tarih bilinçsizliği
nin göstergesi sayılmak gerekir. An
cak hiç unutulmaması gereken bir 
nokta, önemli olan ile olmayanı ta
rihsel temelde doğru olarak birbirin
den ayırmanın yalnızca ve yalnızca 
bilgi işi olduğudur. 

Böyle bir bilgiye ulaşabilmek ise, 
doğru yönlendirilmiş bir okuma ey
lemi gerçekleştirilmedikçe kesinlikle 
söz k1ı_nusu değildir! 
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Eskişehir'in sismik ağ istasyonu Anadolu' dan 
Üniversitemiz Uydu ve Uzay Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan ES ET projesi ile Eskişehir'e sismik ağ istasyonu kuruluyor. Proje sayesinde 
kentteki deprem hareketleri tüm dünyaya üniversitemizden duyurulacak ve depreme dayanıklı olarak yapılacak binalarda enstitünün belirleyeceği 

paremetreler kullanılacak. Rektörlük tarafından onaylanan projenin tüm masraflarını Anadolu Üniversitesi Araştırma Projeleri Fonu karşılıyor. 

A
nadolu Üniversitesi Uydu ve 
Uzay Bilimleri Enstitüsü Mü
dürü Prof. Dr. Can Ayday ta

rafından geliştirilen ESNET projesi 
Mart ayından itibaren yaşama geçi
yor. Proje kapsamında Eskişehir'in 
belirli bölgelerine sismik ağ istas
yonu yerleştirilecek ve Eskişehir 

zemininin olası bir depremde nasıl 
bir tepki göstereceği ortaya çıkarı
lacak. Bir yıl içinde tamamlanması 
planlanan ve Rektörlük tarafından 

onaylanan projenin tüm giderlerini 
Anadolu Üniversitesi Araştırma 
Projeleri Fonu karşılıyor. 

yapılmasını sağlanacak" dedi. ı 

Eskişehir'e bir hizmet daha 

Eskişehir'in yaklaşık 600 bin nü
fuslu bir yerleşim yeri olduğunu 

belirten Prof. Dr. Can Ayday, ken
timizin ayrıca deprem açısından 

riskli bir konumda bulunduğunu 

söyledi. Eskişehir'in deprem harita
larında ikinci derece deprem bölge
si olarak gözüktüğünü kaydeden 
Ayday, "Aslında ayrıntıya inildiği 

zaman ikinci dereceden çok daha 
tehlikeli yerler var, genellikle bina
lar bizim alüvyon dediğimiz dep
rem açısından riski olan yerlerde 
yer alıyor. Bir de buna Eskişehir'in 
yer altı sularını eklediğimiz zaman, 
bu deprem riskini kat be kat arttı
rıyor. Böyle bir yerde olması gere
ken sismik ağ istasyonu malesef 
kentimizde yok. Bu nedenle Anado
lu Üniversitesi olarak, kente hizmet 
olacağını düşündüğümüz sismik ağ 
istasyonu projesini tasarladık" dedi. 

Projenin Afet İşleri Genel Mü
dürlüğü ile yapılan ilk görüşmeler 
sonucunda olumlu tepkiler aldığını 
belirten Prof. Dr. Ayday, "Kuraca
ğımız istasyonun belli kriterleri sağ
laması durumunda, istasyonun ulus
lararası bir nitelik kazanması için 

çalışacağız. Anadolu Üniver ite
si 'nden dolayısıyla Eskişehir'den el
de edilen bu değerleri tüm dünya, 
üniversitemiz kaynaklı olarak kulla
nacak. Zaten dünya çapında tanınan 
Anadolu Üniversitesi bu sayede bir 
kez daha adını duyuracak" diye ko
nuştu. 

Depreme dayanıklı konut 

ESNET Projesiyle tüm verilerin 
önce Kandilli Rasathanesi 'ne ve 
ardından da tüm dünyaya ulaşaca-

ğını ve bu bilgi paylaşımından do
layı projeye ESNET adını verdikle
rini dile getiren Prof. Dr. Can Ay
day, "Bütün bu çalışmalar sonucun
da ve daha öncede üniversitemizin 
yaptırdığı deprem tehlike haritaları 
birleştirildiğinde Eskişehir zeminin 
bir deprem karşısında ne gibi dav
ranış göstereceği ortaya çıkacak. 
Proje ile ayrıca inşaat mühendisle
rinin bina tasarımlarında ne gibi 
parametreleri dikkate alacakları sap
tanacak ve depreme dayanıklı konut 

Beş istasyon kurulacak 1 

Çalışmalar kapsamında beş ayrı 

noktaya istasyon kurulacağını ve 
sadece bir noktaya sismometre is
tasyonu konulacağını belirten Ay
day, "Sismometreyi ise Anadolu 
Üniversitesi 'nin Bora bey Göleti 'ne 
kurmayı düşündük. İstasyonların 
maliyeti ise yaklaşık 150 ya da 200 
milyar gibi bir rakam olacak ve 
maliyetin tamamı Anadolu Üniver
sitesi tarafından karşılanacak. Önü
müzdeki ay istasyonlar kurulmaya 
başlanacak ve bir yıl içesinde pro
je tamamlanacak" şeklinde konuştu. 

KBS güncelleniyor 

Uydu ve Uzay Bilimleri Enstitü
sü olarak ESNET'in yanı sıra bir 
çalışma daha yürüttüklerini söyle
yen Ayday "Şu anda Eskişehir'in 
kent bilgi sistemi üzerine çalışıyo
ruz. Kentimizde yaşayan herkesin 
internet üzerinden, hastanelere, yol
lara, eczanelere, doktorlara, taksi 
duraklarına ve Eskişehir'in en bü
yük problemi olan otobüs hatlarına 
doğrudan ulaşmalarını sağlamak 

amacındayız. Bu projemiz de arka
daşlarımız tarafından güncelleniyor" 
dedi. 

'Deprem haritası hazırladık' 

Eskişehir'de 1901 yılından itiba
ren günümüze kadar olan tüm dep
remlerini incelediklerini kaydeden 
Prof. Dr. Can Ayday, "Şehrimizde 
olabilecek bir depremi belirleyebil
mek için yer haritalarını hazırladık. 
Bu uygulama Türkiye'de çok az şe
hirde var. Alınan verilerin istatistik
sel anlalizlerini yaptık ve bu analiz 
sonucunda depremlerin tekrarlanma 
aralıklarını ortaya çıkardık. Bunun 

Prof. Dr. Can Ayday 

da yaklaşık 70 yıl olduğunu ortaya 
koyduk. Eskişehir'i etkileyen ve yı
kıcı olan son depremin 1956 yılın
da olduğunu bildiğimizden, tekrar
lanma periyodunun yaklaştığını dü
şünmekteyiz. Çalışmalarımızda ise 
yaklaşık 16 bin veri değerlendirdik" 
dedi. 

Projelerin yanı sıra akedemik eği
timin de çok başarılı bir biçimde 
devam ettiğine değinen Can Ayday, 
"Uydu ve Uzay Bilimleri Enstitü
sü 'nün yüksek lisans programı iki 
yıldır devam ediyor. Yüksek lisans 
programı için çok fazla duyuru 
yapmamamıza karşın, programa ol
dukça talep var. Şu ana kadar 20 
yüksek lisans öğrencimiz olmasına 
rağmen sadece bir öğrencimiz Ana
dolu Üniversitesi mezunu . Bu da 
enstitümüzün diğer üniversitelerin 
mezunları tarafından da çok fazla 
rağbet gördüğünü ortaya koyuyor" 
dedi. 

--İsmail ILKSELVİ 

AÖF'lülere göre diplomaları iş olanaklarını geliştirecek 
Açıköğretim Fakültesi lisans programlarında okuyan öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırma, 
öğrencilerin bu programlar hakkındaki düşüncelerini ortaya koydu. Öğrencilerin programlara 
kayıt yaptırma nedenleri arasında, mezun olduktan sonra iş olanaklarının artacağı düşüncesi 
ilk sırada yer alıyor. Öğrencilerin yüzde 77'si AÖF kitaplarından memnun olduklarını dile getirir
ken, yüzde 79'u da AÖF bürolarının hizmetlerinden kolayca yararlanabildiklerini belirtiyorlar. 

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Siste
mi 'ne bağlı lisans programlarını, bu prog

ramlarda okuyan öğrencilerin görüşlerine da
yalı olarak değerlendirmk amacıla toplam 7 
bin öğrenci üzerinde bir araştırma yapıldı. 

Açıköğretim Fakültesi öğretim elemanları 

Prof. Dr. Ayhan Hakan, Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Aydın Ziya Özgür, Öğr. Gör. Erdal 
Kara, AÖF Halkla İlişkiler Sorumlusu Araş. 
Gör. Berrin Özkanal ve Eğitim Fakültesi 'nden 
Araş. Gör. Dilruba Kürüm tarafından 2002-
2003 öğretim yılında İktisat, İşletme ve Açı
köğretim öğrencilçrı üzerinde gerçekelştirilen 
araştırmada, öğrencilerin bu programlar hak
kındaki görüşlerı belirlendi. 

Araştırma sonuçlarına göre. öğrencilerin 

programa kaydolma nedenleri arasında ilk sı
rayı. bu eğitimin iş olanaklarını ve işlerini ge
liştireceği düşüncesi yer alıyor. Ayrıca, bir 

üniversite diplomasına sahip olmak, işyerinde 
yükselmek gibi nedenler de dikkat çeken so
nuçlar arasında bulunuyor. 

Araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 77.4 'ü 
AÖF kitaplarının sayfa düzeni ve baskısının 
rahat okumayı sağladığını, yüzde 72'si tele
vizyon programlarının uzaktan eğitim sistemi
nin önemli bir parçası olduğunu, yüzde 66'sı 
akademik danışmanlık derslerinin öğrenmeye 
çok yardımcı olduğunu, yüzde 81 'i de sınav
larda kullanılan soru sayısnın yeterli düzeyde 
bulunduğunu ve yüzde 79.3 'ü de AÖF büro
larının hizmetlerinden kolayca yararlandıkları
nı belirtiyorlar. 

Araştırmanın yapıldığı 2002-2003 öğretim 
yılında öğrenim gören öğrencilere 2 milyon 
cilde yakın kitap basıldı. 24 hafta boyunca da 
TRT4 'de 888 saat süreyle de öğrenci len sı 
navlara hazırlamak için 1299 adet TV eğitim 

programı gerçekleştirildi . 

Araştırmayı gerçekleştiren öğretim eleman
ları, yapılan çalışmanın İktisat ve İşletme fa
külteleri öğrencilerinin görüşleriyle sınırlı ol
duğunu ifade ederek, Açıköğretim Fakültesi 
önlisans ve lisans tamamlama öğrencilerinin 
bu çalışmanın kapsamına alınmadığını söyle
diler. 

Bu çalışmanın 2002-2003 öğretim yılının 

mevcut durumunu saptamaya yönelik betimsel 
bir araştırma olduğuna dikkat çeken öğretim 
elemanları, "Araştırmanın çalışma evrenini İş
letme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi. Çalış
ma Ekonomisi ve Endüstrı İlişkileri lısans 
programlarında öğrenim gören ve kayıt yeni
leten 228 bin 500 öğrenci oluşturmaktadır. 
Örneklem olarak öğrenci sayısının %2'sine 
denk gelen 7 bin öğrenci alınmıştır" dediler. 

Mevlüt DEMIRCIÖGLU 
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Futbolcular Sevim'li başladı :3-2 
Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, Adnan Sevim yönetiminde çıktığı ilk maçta Demirspor'u 3-2 yenerek ligde 2'nci sıraya yükseldi. 

Af
nadolu Üniversitesi futbol ta

mu, Eskişehir Amatör Süper 
ig'de 13. hafta karşılaşması

nada Yunusemre Kampusü Saha
sı'nda 6 Şubat günü Demirspor'u 
3-2 yenerek puanını 26'ya yükselt
ti. Takımımız ilk yarıyı da Vasfi ve 
Başar'ın 4 ve 37'nci ddakikalarda 
attığı gollerle 2-0 galip kapattı. Eki
bimiz maçın 46. dakikasında Erman 
ile farkı 3'e çıkardı. Demirspor 66. 
ve 80. dakikalarda attığı goller ile 
farkı bire indirdi. Kalan zamanda 
başka gol olmadı ve karşılaşma 3-
2 ekibimizin galibiyeti ile kapandı. 
Takımımız önümüzdeki hafta Köy 
Hizmetleri ile karşılaşacak. 

Hüsametttin Türkkan 
devri kapandı 

Hafta içinde alınan başarısız so
nuçlar neticesinde yönetim kurulu 
kararı ile antrenör Hüsarnettin Türk
kan'ın görevine son verilmesinin ar
dından Demirspor maçında ekibimi
zin başında sahaya Futbol Şube So
rumlusu Adnan Sevim çıktı. Adnan 
Sevim "İlk yarıda kaybettiğimiz 8 
puan bizim için büyük başarısızlık
tı. Biz antrenörümüze 2'nci bir şans 
verdik ama ilk 3 haftada 5 puan 
kaybetmemiz neticesinde ve antre
nörümüzün oyuncularımız ile iyi 

iletişim kuramaması sonucunda ken
disinin görevine son verdik. Ligin 
geri kalan bölümnde sahaya takımın 
başında ben çıkacağım . Şu ana ka
dar hiçbir antrenör ile temasa geç
medik" dedi. Sevim bu yıl transfer 
için yerel basındaki bazı yayın or
ganlarında idda edildiği gibi 15 
milyar harcamadıklarını, transfere 
bonservis bedelleri, aktarmalar ve 
vize ücreti dahil sadece 6 milyar 
500 milyon harcadıklarını belirtti. 
Sevim hiçbir oyuncularına da peşi
nat ödemediklerini söyleyerek sözle
rini tamamladı. 

Taner AYYILDIZ 

Genç hentbolcular 
Eskişehir şampiyonu 

Eskişehir Genç Erkekler Hent
bol Ligi l Şubat'ta yapılan 

karşı l aşmalar ile sona erdi. 4 eki
bin mücadele verdiği ligde Ana
dolu Üniversitesi hentbol takımı 
namağlup şampiyonluğa ulaştı. 
A.Ü. B Takımı da ligde 2'ncili -

ği elde etti . Şampiyon hentbo lcu
lar son maçında Seyitgazi'yi 18-
16 mağlup etmeyi başardı. Genç 
hentbol takımım ız Eskişeh ir ili
ni 12-15 Nisan tarihleri arasında 
yapılacak Türkiye Şampiyonası 

elemelerinde temsi l edecek. 

Anadolu basketbola doydu 
Anadolu Üniversitesi Yunusem

re Kampusü Spor Salonu'nda 
3-5 Şubat tarihleri arasında dü
zenlenen Geleceğin Yıldızları 

Basketbol Şöleni sona erdi. Genç
ler, yıldızlar ve küçükler katego
risinde gerçekleştirilen şampiyona-

ya İstanbul'dan Emlak Bankası, 
Şişli Bld. ve Antspor, Eskişe

hir'den ise Atayurt Okulları ile 
Anadolu Üniversitesi ekipleri ka
tıldı. 175 sporcunun mücadele et
tiği turnuvada Atayurt Okulları 

tüm kategorilerde şampiyonluğa 

ulaşırken Anadolu Üniversitesi ise 
3 kategoride de 2'nciliği elde et
ti. Turnuvaya katılan geleceğin 

sporcularına şampiyona sonunda 
birer katılım belgesi veri ldi. Tur
nuva boyunca genç sporcu l arın 

coşkusu görülmeye değerdi . 

'Ligde kalmayı çok istiyoruz' 
Erkek voleybol takımımız, Türkiye 

Erkekler 2. Lig A grubu'nda ilk 
yarıyı lO'uncu s ı rada bitirerek düşme 
potas ı içinde yer aldı. Voleybol takı
mımız sezon öncesi Isparta Emni
yet'ten Barış, Marmaris Belediyes
por'dan Sunay, Aselsan'dan Bahadır, 
BESK'ten Seçkin ve Be-
şiktaş Genç takımından ..'.":.i..,._..._, 
Abdu ll ah'ı kadrosuna 
dahi l etti. Sezon başın
daki hedeflerinin lig
deki ilk y ıll a rın da lig
de kalm ak ol-

A.Ü. Erkek Voleybol takımımızın antrenörü Rıfat Sez
gin ligin ilk yarısını Anadolu Haber'e değerlendirdi. 

renörümüz Rıfat Sezgin, "Sezon ön
cesi takımımızı lig deneyimi olan 
Sunay ve Barış ile takviye ettik. İ l k 
yarıda takım ım düşündüğümün üstün
de voleybol oynadı. Tecrübesizlik ne-

deniyle çok maç kaybettik. Setlerin 
son sayılarında oyuncu larım ne yap
maları gerektiğini düşünemediler. 

Gereksiz hücum hata l arı ile alabi le
ceğ i miz set leri verdik" dedi. 

Tecrübeli antrenör, sadece St. 
Joseph, Altınyurt ve Marmaris 
maçl arı n ı kötü oynarak kay-

bettiklerini diğer maçlarda 
oynanan voleyboldan 

memn un o l duğunu 

söyledi. Sezgin, 
oyuncularının 

ellerinden ge
len herşeyi 

yaptıklarının 

vurgu layarak, 

"Tabandan getirdiğimiz bu oyuncular, 
iyi oyunculara karşı oynarak tecrübe 
kazandılar. Biz bu yıl düşsek bile 
önümüzdeki yı l bu takımız tekrar li
ge yükselecektir" diye konuş tu. 

Rıfat Sezgin, genç lerden Sıtkı ve 
Bahadır'ın ilk yan boyunca başarı lı 

çizgilerini sürdürerek çok i stikrarlı 

oynadık l arı nı, Taner' in ise hücumda 
iyi işler yaptığ ını belirtti. Sezgin, vo
leybolda sistemin çok önemli o lduğu 

nun a l tını çizerek pasörlerinin dı şar
dan gelmesinin oyun sistemlerini et
ki l idiğini söyledi. Rıfat Sezgi n. takı
mının demolize olduğunda Önder ' ı 
oyuna alarak onun takımı toparlama
sının ilk yarıda çok faydasının gör~ 
düğünü kaydederek, Barış'ın da hı r -
lı oynunun kendilerini memnun etti
ğini belirtti. Rıfat Sezgin ligde kal
mayı çok istediklerini söyleyerek 
sözlerini tamam l ad ı. 

Hentbolcular görüntüyü netledi 

Türkiye Bayanlar Hentbol 1. Lig A Klasmanında 
mücadele eden hentbol takımımız, 2. devrenin ilk 

maçında 6 Şubat'ta Ankara deplasmanında TRT ile kar
şılaştı . Müsabakadan 35-29 galip ayrılan ekibimiz pu
anını 22'ye çıkararak 2'nci sıradaki yerini koruyarak 23 
puana sahip lider Havelsan'ı takibini sürdürdü. Hent
bolcularımız önümüzdeki hafta Kastamonu deplasma
nında Gençlik Merkezi'ne konuk olacak. 

Erkekler 2.Lig A Grubu ilkyarı Puan Durumu 

G M AS vs p 

1. Tofaş 9 1 29 11 26 
2. Meram Bld 7 3 23 11 21 
3. St. Joseph 6 4 24 17 19 
4. Havagücü 7 3 22 16 19 
5. Marmaris Bld. 6 4 22 15 18 
6. BESK 5 5 22 2 1 15 
7. Şişli 4 6 20 23 15 
8. Altınyurt 4 6 16 21 12 
9. Antalya DSİ 3 7 15 25 7 
10. Anadolu Üni. 3 7 13 27 6 
11. M.K.Paşa Bld 1 9 10 28 6 
Not: Antalya DSİ'nin 1 puanı silindi. 
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Kürese ısınma 
göçe zorlayacak 

Kansere karşı gıyabi aşı geliyor 
ABD'deki Ulusal Kanser Enstitüsü'nde geliştirilen ve 

insanlar üzerinde de denenen bir kanser aşısı birkaç 
yıla kadar piyasaya çıkacak durumda. Ancak bu aşı 

hastaya değil, sağlıklı ilik bağışçısına yapılıyor. 

Kan kanseri hastalarını tedavi edecek bir aşının yakın gelecek
te piyasaya çıkabileceği açıklandı. Ama bunun için öncelikle 

kemik iliği bağışlayan insanlara, kan kanserinin ürettiği bir mater
yalin aşılanması gerekiyor. 

Küresel ısınmada dünya
nın geri dönülemez nok
taya yaklaştığını işa
ret eden bilim adam
ları, iklimin alt üst 
olmasının 2050 
yılına kadar yak
laşık 150 milyon 
kişiyi iklim mül
tecisi durumuna 
düşürebileceğini 
bildirdiler. 

• ngiltere'nin güneybatısın-

ı 
daki Exeter kentinde dü
zenlenen küresel ısınmayla 
ilgili uluslararası konferansta 

bilim adamları, suların yükselmesi 
ile verimsiz ve kurak hale gelen 
topraklardan kaçan insan sayısının 
2050'ye kadar 150 milyona ulaşa
bileceği uyarısında bulundular. 
Hindistan'da sular altında kalacak 
yerlerden ayrılmak zorunda kala
cak insanların sayısının en az 30 
milyon olabileceğini belirten uz
manlardan, iklim evrimi konusun
daki hükümetlerarası uzmanlar gru
bunun Başkanı Rajendra Pachauri, 
yüzyıl sonuna kadar sıcaklıkların 

1990'a 
oranla 1,4 
ila 5,8 C derece artabileceğini 
ve deniz seviyesinin de bu dö
nemde 9 ila 88 cm yükselebi
leceğine işaret etti. 

Küre.sel ısınmaya bağlı olarak 
ortaya çıkan kuraklık ve içme 
suyu sıkıntısının yeryüzünün 
tüm bölgelerini etkileyeceğini 

kaydeden bilim adamları, şim-

diden bu bölgelerde yaşayan ve 
yılda kişi başına 1000 metre

küpün altında su kullan
mak zorunda kalan 1.4 

milyar insanın bulun
duğunu hatırlattılar. 

Uzmanlar, su sıkın
tısı çeken insanla
rın büyük bölü
münün Güney ve 
Güneydoğu As
ya, Ortadoğu ve 
Akdeniz bölgele
rinde yaşadığını 

belirterek, 
2050'ye kadar su 
sıkıntısının bu böl

gelerde daha da ar
tacağını ve 700 mil

yon ila 2.8 milyar insa
nın nüfus artışı ve küresel 

ısınmanın sonuçlarından ötürü 
bu tür sorunlar yaşayacağını kay

dettiler. 

Andromeda, 
13. Savaşçı ve 
Jurasslc Pm:t 
g1bl. romanla· 

ABD'deki Ulusal Kanser Eııstitüsü'nde geliştirilen aşıyı kobaylar 
ve insanlar üzerinde deneyen bilim adamları, ilk sonuçları umut 
verici olarak nitelendirdi. Aşının. vücudun bağışıklık sistemine 
myeloma denilen hastalıkla mücadele etmeyi öğrettiği belirtildi. 

Mars'ta Anadolu' dan görüntüler 
Splrit ve Opportunity adlı robotların Mars'tan gönderdi~ 
fotoğraflan inceleyen NASA, Kızıl Gezegen'dekl iki bölgeye 
Anadolu ve Karatepe adını verdl. 

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'a 
gönderdiği 'Spirit' ve 'Opportunity' isimli robotlar ocaktan beri 

araştırmalarına devam ediyor. İkiz robotlar, Kızıl Gezegen'de he
nüz su yada hayat belirtisi değil ancak Anadolu'dan izler buldu. 

Gönderilen fotoğrafları inceleyen bilim adamları, Mars'ıa keşfedi
len coğrafi alanlara uygun buldukları isimleri veriyor. Bir bölge 
Türkiye'deki Anadolu fay hattına olan benzerliği nedeniyle 'Anato
lia' olarak adlandırılırken, Opportunıty'nin çektiği bir fotoğrafta gö
rülen yükseltiye de Toros Dağları üzerinde bulunan Karatepe ile 
arasındaki benzerlik nedeniyle bu isim verildi. 

- --------------- -----1 nn ym:an MJc-
hael Crlc1:ıtoo. 

İstanbul'a bronz madalya 
Britanya'nın en çok okunan turizm ve seyahat dergisi 'Wander

last', İstanbul'u dünyanın en güzel üçüncü şehri seçti. 557 kentin 
değerlendirildiği listede birinci sırayı Belçika'nın Bruge, ikinci sı
rayı Peru'nun Cuzco kenti alırken İstanbul üçüncülüğü Portekiz'in 
Lizbon ve Çin'in Şanghay kentleriyle paylaştı. 

10 ayrı kategoride ödüllerin dağıtıldığı yarışmada, İstanbul'a ve
rilen ödülü, Türkiye'nin Londra Kültür ve Turizm Müşaviri Tolga 
Tüylüoğlu aldı. 

TnORı\L 

çevreci hare
.ket karşıtı bir 
roman ya1Alı. 

Michael Crichton'un 'State of 
Fear' (Korku Hali) adlı kitabı , 

küresel ısınmanın bir tehdit olma
dığını savunuyor. 

Romanda bir bilim adamı, bir 
avukat , bir hayırsever ve iki kadın 
sporcu, dünyanın çeşitli yerlerinde 
korku yaratarak amaçlarına ulaş

maya çalışan radikal çevrecilerin 
planlarını gerçekleştirmelerine en
gel oluyorlar. Kitabında, küresel 
ısınma savlarının hatalı olduğunu 

ayrıntılı bir şekilde anlatan Crich
ton kutuplarda sıcaklığın sanılanın 
aksine azaldığını ve buz kalınlığı
nın arttığını öne sürüyor. Crichton, 
çevreciliğin devletin araştırma fon
larına bağımlı milyarlarca dolarlık 
bir sektör olduğunu ve çevrecilerin 
para akışının kesilmemesi için kor
ku yaratmaya çalıştıklarını iddia 
ediyor. 

Cep'te messenger devri 
Intemet'te kullanımı çok 
yaygın olan anlık mesajlaş
ma, Turkcell teknolojisiyle 
artık cep telefonlarında da 
kullanılabilecek. 

Kullanıcıların kontak listelerindeki arkadaşlarına mesaj, fotoğ
raf, ses, video göndermesini sağlayan, hareket halindeyken de 
kolay, hızlı ve etkileşimli iletişim kurmalarına olanak veren 
Turkcell Messenger, özellikle yeni teknolojileri takip eden cep 
telefonu kullanıcıları için önemli bir gelişme olacak. 

Turkcell Messenger ile artık Turkcell ve Hazır Kart abone
leri kullanıcı tercihlerine göre birbirlerinin anlık durumlarını sü
rekli takip edebilecek, kontak listelerindeki kişilere metin, fo
toğraf, ses, video içeren mesajlar gönderip, birbirleriyle sohbet 
edebilecekler. 

Turkcell Messenger servisi, Java veya Symbian işletim sis
temli bazı telefon mode.llerinde ek bir yazılım yüklenerek kul
lanılabilecek. 

SMS, Turkcell Çağrı Merkezi veya Turkcell Extra'lar aracılı
ğıyla kayit olunabilecek Turkcell Messenger servisinin kullanı
mı 15 Mart 2005 tarihine kadar ücretsiz olacak. 

Baba'nın sesi bilgisayar oyununda 

P 
C oyunlarının en önemli isimlerinden Electronic Arts, maf
yayı konu alan yeni oyununda, ünlü aktör Marlon Bran
do' nun da sesiyle yer alacağını duyurdu. Firmanın açıkla

masında, sonbaharda piyasaya sürecekleri oyunda geçtiği
miz yıl hayatını kaybeden ve Baba filmlerinin efsane oyuncu
su Marlon Brando'nun yer alacağını bildirdi. Ölümünden bir 
süre önce anlaşması imzalanan projede Brando'nun oyun 
içindeki rollerinin tüm ses kayıtları alınmış. l 940'1arın New 
York'unda geçecek oyunda James Caan ve Robert Duvall 
da rol alacak. 


