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•• 
Universite-sanayi işbirliği gelişiyor 

nadolu Üniversitesi İleri 
Teknoloji Araştırma Birimi 
(İTAB) başarılı bir yılı ge
ride bıraktı. Birimin amacı, 

çağın bilimsel ve teknolojik öncelik
lerine yönelik disiplinlerarası araştır
maları desteklemek, planlamak, ko
ordine etmek ve uygulamak. İTAB 
Müdürü Prof. Dr. Servet Turan bi
rimde gerçekleştirilen seminer, çalış
tay, teorik ve uygulamalı kursların 
dışında ulusal ve uluslararası düzey
de işbirliği çalışmalarının tüm hızıy
la devam edeceğini söyledi. 

Üniversitemiz bünyesindeki TÜBİTAK Seramik Araştıma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Ferhat Kara, üniversite-sanayi işbirliğinin SAM 
ve İTAB sayesinde gün geçtikçe geliştiğini ve Avrupa'da böylesi 
işbirliği konularınnın yeni yeni gündemde olduğunu söyledi. 

Birimin birinci yılını doldurması 

nedeniyle Seramik Araştırma Merke-

zi Müdürü ve Mühendislik Mimar
lık Fakültesi Malzeme Bilimi Mü
hendisliği Bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Ferhat Kara'nın konuşma
cı olarak katıldığı "Üniversite-Sana
yi İşbirliği, Problemleri, Başarı Yön
temleri ve Gelinen Nokta" konulu 
bir seminer düzenlendi. 

29 Mart günü Salon Anadolu'da 
gerçekleşen seminerde konuşan Rek
tör Yardımcısı Prof. Dr. Fevzi Sür
meli, üniversite-sanayi i şbirliğinin 

önemli olduğunu ve desteklenmesi 
gerektiğini belirterek, Anadolu Üni
versitesi'nin böylesi çalışmalara bü
yük önem verdiğini söyledi . Prof. 

Türk karikatürü için 
büyük bir gelişme 

Dr. Sürmeli, bu işbirliği nin oluşma
s ı için iki kurum arasında mutlaka 
hemfikir olunması gerektiğini ifade 
ederek sözlerine şöyle devam etti: 
"Bu sonuçların elde edilmesi için 
somut sonuçlar almak çok önemli. 
İTAB bu konuda çalışmalarına de
vam etmelidir diye düşünüyorum. 

Ünlü karikatür sanatçısı Semih Balcıoğlu'nun eserleri Eğtim Karikatürleri Müzesi'nde sergileniyor. 
Serginin açılışına katılan Balcıoğlu, "Keşke diğer üniversitelerde de bir karikatür müzesi olsa" dedi. 

Matematikçilerden 263 fidan 
Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğ

rencileri 8 Nisan Cuma günü, Ana
dolu Üniversitesi Borabey Göleti 'ne 263 
fidan dikerek, ağaçlandırma çalışmalarına 
destek verdiler. Matematik Bölümü öğ
rencileri, Üniversitemiz Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ile işbirliği yaparak ikiyıl 
içınde gölete toplam 545 fidan dikti. 

Fidan dikimine Rektör Prof. Dr. En
gin Ataç, Fen Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Özata ile bölüm öğretim 
üyeleri ve öğrencilerinden oluşan yakla
şık 100 kişilik bır grup katıldı. Matema
tikçiler çok miktarda kağıt kullandıkla

rını bu nedenle fidan dikerek doğaya 
olan borçlarını ödemeye çalıştıklarını 
söylediler. 

Pembe KARA 

Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğrencileri 

iki yıl içinde Borabey GöleU'ne 545 fidan dikti. 

Bu olay tek taraflı değildir bana gö
re. Üniversitelerin ve sanayicilerin 
ortak görüşleri ve çabaları çok 
önemli." 

Prof. Dr. Ferhat Kara, yapılan bi
limsel araştırmaların uygulamaya 
dönük olması yani topluma herhan
gi bir şeki lde fayda getirilmesi için 
üniversite-sanayi işbirliğinin gerekli
liği, işbirliğinin nası l olması gerek
tiği ve bu alanda ülkemizde en iyi 
örneklerden olan TÜBİTAK Sera
mik Araştırma Merkezi'nin deneyi
mi ve gelinen nokta hakkında bilgi
ler verdi. 

Devamı 4'te 

Yetiştirme yurdunda 
deprem konferansı 
t:ydu ve Uzay Blllmlerl Araş
tıı·ma Enstitüsü 23 \tart gii
nü Sosyal Hizmetler it '.\Jü· 
dürliiğii'ne bağlı Erkek \ellş
tlrme Yurdu çalışanlarına ve 
lUrtıa barınan çocuklarıa 

deprem konulu bir konferans 
verdi. ı ·ı 

En kıymetli 
sermaye ömürdür 
Anupa ve Türklye ' nliı 

genç lşamları derneklerl
nln başkanı \lurat Saray
lı , IIBF'ııln düzenlediği 
konferansta l;ı,I bit' iş 

adamı olmanın sırlarını 

geleceğin ekonomlslle
rlyle paylaştı. 

Bu fırsatları 
kaçırmayın 

Kariyer Günlerl'nlıı açılışrn
da konuşan Rektör \ ardııncı-
sı Prof. Dr. llaluk Gürgen, 
bu tür etklnllklerhı öğrenrl

ler için 1)-1 değerlendlrllmesl 
gereken fırsatlar olduğuııu 
söyledi . ı .ı · ı ı,· 

Dilek ve Emel'i 
uğurladık 

Bayan voleybol takımımız 
ligdeki son maçında G.Sa-
ray' a yenilirken, oyuncula
rımızdan Dilek ile Emel son 
kez mavi-lacivertli formayı 
giydi. 
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Ağaç dikim kampanyalarını nasıl değerle~dir,iyorsunuztL "-

İletişim Bilimleri. Fak.
STV 2. Sınıf 

Güzel bir dünşyada yaşa
mın yollarından biridir yeşil
le barışık olmak. Bahar gün
lerinin gelmesiylede insan 

bir yeşillik alanlara daha çok ih
tiyaç duyuyorlar. Binalarla sıkışık şehir yaşamı
nın özgürleştiği yerler yeşillik alanlar. Şehir 

içinde, sıkışık binaların arasında, gürültülü cad
delerde biraz daha özgürlşebileceğimiz alanlar 
olması için ağaç dikim kampanyaları destekle
mekten başkaşansımız yok. Hem doğadan aldık
larımızı da bir nebzeiade etmiş oluruz böylelik
le doğaya. 

Dudu Gelik 

Eğitim Fakültesi İngilizce 
Öğretmenliği 2.Sınıf 

Günümüz insanlarının doga
yı katletmesinin olumsuz do
ğurgularının farkına varıp.geç 

olmadan ağaçlandırma çalışma
larına başlamasını destekliyo

rum.Yalnız bir eğitici adayı olarak,tabiatı koru
mak adına önce insanların bu konuda eğitilme
si taraftarıyım.Nitekim tahrip olan ormanla
rın,doğanın devamlılığını sürdürmesi için yerine 
yenilerinin dikilmesi zordur,bunun yerine doğa
nın tahrip edilme inin insanoğluna verdiği zarar
ların anlatılması ve bu konuda insanların eğitil
mesi gerekir.Yani her konuda olduğu gibi bu 
konudada toplumun eğitilmesi taraftarıyım.Yani 
önce eğitim sonra ağaçlandırma,daha bilinçli ve 
daha etkili olur. 

Hukuk Fakültesi- !.Sınıf 

Doğanın bu kadar katledil
diği günümüzde ağçlandırma 
projesinin tüm toplum tarafın
dan ve sivil toplum örgütleri 
tarafından geliştirilmesi gere
kir.İnsanların dogaya,toplu

ma,kendi ülkelerine karşı duyarlı olmaları gere
kir.Bu baglamda düzgün sanayileşmeyi de göz 
önüne alarak doga yasalarına uygun bir kent
leşme olması olması ve de ekolojik dengenin 
korunmasına yönelik gerekli yasal düzenlemeler 
yapı lması gerekmektedir.Rahat nefes almak isti
yoruz ... 

Görkem İlhan 

Fen Fak.- Matematik-4.Sı

nıf 

Son yıllarda ülkemizde bak
tığımız her yerde beton yığın
larının olmasından şikayet 

eden birçok insan olmasına 

rağmen bu insanların bu tür 
kampanyalardan habersiz olmalarından göze çar
pan kampanyalara pek rastlanmıyordu. Ancak 
artık insanlar küçük bile ol a ağaçlandırmaya 
yönelik çabalar gösteriyorlar. Bence hem bizim 
hem de gelecek için bu tür kampanyalar sürek
li sürekli bir biçimde devam etmeli. Her insa
nın bu bilinçle bir tane fidan fidan bile olsa bu 
tür kampanyalara katkıda bulunması gerektiğine 
inanıyorum. 
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İ.İ.B.F- İngilizce İşletme 
3. Sınıf 
Dünyanın ğeleceğinde ve ha

yatımızda çok önemli yer tutan 
ağaçlar ve yeşillik alanların ar
tırılması ile ilgili çalışmalar 

insanların bilinçlenmesi adına çok 
önemli. İnsanların ruhunu dinlendiren doğal gü
zelliklerin korunması ve artıırılması çalışmaları 
herkes tarafından desteklenmesi ve insanların bu 
konuda daha duyarlı olması yok olan geleceği
mizin ve dünyamızın önünü açmaktadır. 

İ.İ.B.F- Maliye 2. Sınıf 
En son muğla ' da yanan or

manlar için TEMA vakfının 

düzenlediği bir ağaç dikme 
kampanyası duymuştum. Os
mangazi üniversitesi'ninde bu 

kampanyaya verdiği de teği biliyo
rum. Bizlerde elimizden geldiğince bu konuyla 
ilgili çalışmalar yapıyoruz, yapmalıyız da. Tür
kiye çöl olmasın. 

Ünal 

Fen Fak. Biyoloji 3.Sınıf 
Ağaç dikme kampanyalarına 

herkesin katılması gerektiğini 
düşünüyorum. Özellikye son 
yıllarda artan yangınlarla yok 
olan ormanlarımızın tekrar 

oluşması içinülkemizdeki bu kampanyaların 
sayısının artışı, katılımın fazla oluşu bizden 
sonraki nesiller için umut vereci olduğunu dü
şünüyorum. Katılımın fazla olması için bu kam
panyalar daha fazla tanıtılmalı çünkü ülkemiz
deki çoğu insanın bu kampanyalardan haberi 
yok. Bu amaçla çevremizdeki insanları bu ko
nuya duyarlı hale getirmemiz gerekir. Unutma
malı ki daha çok fidan daha çok umut. 

Medeni Yılmaz 

Edebiyat Fak.-Edebiyat-Ha
zırlık 

Sizinde bildiğiniz gibi Ana
dolu çok eski bir tarihe sahip
tir. Sayısız savaşlar hep bu 
Anadolu topraklarında yapılmış 
ve Anadolu yakılıp yıkılmıştır. 

Ayrıca büyük depremlerde olmuştur. Buna in
sanlarımızın da sorumsuzlukları eklenince Ana
dolu 'nun çölleşmeye doğru gitmekte olduğun 
korkuyla görmekteyiz. Ancak bazı duyarlı kuru
luşlar özellikle TEMA vakfı, çok pozitif çalış
malarda bulunmaktadır. Eskişehir Büyükşehir 

Belediye'si ve üniversitemize bu konuda çok 
şeyler düştüğünü düşünüyorum. Buna paralel 
olarakta biz öğrencilerinde yeterince duyarlı 

davranacağını umuyorum. Yok olmaya yüz tu
tan bu yeşillikler eğer biz pozitif amaçlar doğ
rultusundaharaket edersek emin olun çevremiz 
yemyeşil olacak tıpkıı yüreğimizn yeniden umut 
çiçekleri açması gibi. 

Yazı İşleri Müdürü: 
Prof. Dr. Halil İbrahim GURCAN 

Haber Merkezi Müdürü : Uzm. Ufuk TÖZELIK 

Yard. Doç. Dr. 
Serap Benligiray 

İ.İ.B.F- İşletme Bölümü 
Çeşitli kurum ve kuruluşlar

tarafından gerçekleştirilen 

ağaç dikme kampanyalarının 
toplumun ağaç sevme ve ko-

ruma bilinci üzerinde olumlu etki yaptığını 
düşünüyorum.ancak bu kampanyaları düzenleyen 
kurum ve kuruluşlarınağçlandırdıkları alanlar 
üzerinde ne kadar kontrol uyguladıklarını, ağaç
ların bakımlarını yapıp yapmadıklarını merak 
ediyorum. Dikilen fide ve fidanların bakım is
temeden yaşabilecekleri duruma gelmelerini de 
sağlamış olmalarını diliyorum. 

Öğr. Gör. Dilek Şahin 

yabancı diller yüksekokulu 
Agaçlandırma kampanyası-

nın son derece gerekli oldu
ğuna inanıyorum. Özellikle 
taşlaşmış, kalabalık ve büyük 
kentlerde bir ağaç gölgesi altı
na oturup kitap okumak, yal

nızca senede birkaç haftalığına, tatil dönemi 
için kurduğumuz tatlı bir hayal yada lüks ol
mamalı. Düzenli bir şehir planlamasıyla ve et
kin ağaçlandırma kampanyalarıyla bu hayaller 
bir çam açımı mesafesine getirilebilir. Cadde 
boylarının ağaçlandırılmasıyla da trafik stresi
ni büyük ölçüde azaltacaktır. Bu konuyla ilgili 
olarak sivil toplum örgütlerine katılım da en az 
cep telefonu alımına katılım kadar yüksek ol
malıdır. 

Hülya Bölek 

Mühendislik-Mimarlık Fak
Malzeme Mühendisliği-Hazır

lık 
Her yıl yurdumuz erozyon

dan dolayı kıbrıs büyüklüğün
de toprak kaybetmekte ve bu 
nedenle bozkırlaşmaktadır. Bu

nun önüne geçmek içingünümüzde birçok kurum 
veya kuruluş çaba göstermektedir. Örneğin bu 
günlerde tepebaşı belediyesi 'nin ağaç dikme 
kampanyası başlattığını duydum. Okulumuzunda 
bu konudaki duyarlılığı devam ettiği sürece öğ
rencilere sağladığı bilinçle ve öğrencilerinde bu 
bilinç çerçevesinde hareket ettiği sürece orman
larımızın geleceği tehtit altından kalkacaktır. 

Son olarak ağaç dikme kampanyasına en büyük 
desteği veren TEMA bu konuda ok iyi çalışma
lar yapmaktadır. Duyarlı vatandaşlar olarak he
pimiz bu çalşmalara destek verdiğimiz sürece 
yurdumuza karşı olan en büyük sorumlulukları
mazdan birini gerçekleştirmiş olacağız. 

Ceyda şahinoğlu 

İletişim. Bilimleri. Fak- Stv-
1.Sınıf 

Ben insanların sadece ağaç
landırma programları artt ı bu 
bilince sahip olmaları tarafta
rı değilim . İnsanların doğası 

gereği yeşil dünya fikrine ahip ol
maları gerektiğine inanıyorum. 

Sayfa düzenleme: Cenk KÖKSAL 
Anadolu Üniversitesi Basıınevi'nde 5<XXl adet hasılmıştır. 

Anadolu Üniversitesi. Yunuseınre Kaınpusü. 
Vakıf Binası, 26470 fakişehir 

Tel: 0-222-335 05 80 / 1790 Faks: 0-222- 330 74 40 
E-posta: haht.'f@'anadolu.e<lu.tr 

Web: www.;ıhaber.aııadolu.edu.tr 
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'Bu fırsatları kaçırmayın' 
Kariyer Günleri'nin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Gürgen, bu 
tür etkinliklerin öğrenciler için iyi değerlendirilmesi gereken fırsatlar olduğunu söyledi. 

H
er yıl Anadolu Üniversitesi 
Rektörlüğü ve AIESEC işbir
liği ile düzenlenen Anadolu 

Üniversitesi Kariyer Günleri bu yıl 
da 4-6 Nisan günlerinde Atatürk 
Kültür ve Sanat Merkezi'nde ger
çekleştirildi. Etkinliğin açılış pal)e
linde konuşan Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Haluk Gürgen, bu tür et
kinliklerin öğrencilere büyük fırsat
lar sunduğunu söyledi. · "Normal 
şartlarda çok zor ulaşacağınız pek 
çok firma yetkilisiyle burada yüz 
yüze olacaksınız" diyen Gürgen, 
böyle etkinliklerle öğrencilerin fir
maları tanıyarak, tercih eden duru
muna gelmesinin hedeflendiğini 

vurguladı. 

ETİ Şirketler Gurubu ve AVIVA 
Emeklilik' in ana sponsorluğunda 

gerçekleşen Kariyer Günleri 2005'e 
katılan firmalar standlar kurarak öğ
rencilerle bire bir buluşma, öğren
ciler de firmalar ve sektörle ilgili 
merak ettikleri soruların cevaplarını 
birinci ağızdan öğrenme fırsatı bul
du Bu yıl Kariyer Günleri'nde Do-

ğan Yayın Holding, Cafer Sadık 
Abalıoğlu Holding, Yenibir.com, 
Eti Şirketler Grubu, Ende! Şirketler 

Grubu, Wall Street Institute, Si
emens Business Service, A VIV A 
Emeklilik, Bem Bilgisayar, Çilek 

Genç Odası, Eso-es.net ve Yurtbay 
Seramik öğrencilerle bir araya ge
len kuruluşlar oldu. 

Öğrenciler 
için gezi 
fırsatları 

Anadolu Üniversitesi ku
lüpleri, ilkbaharın gelme

siyle birlikte şehir dışı gezi 
etkinlikleri düzenlemeye baş
ladı. 

Turizm ve Otel İşletmeci
liği Yüksekokulu ve Turizm 
ve Gezi Kulübü ortaklaşa dü
zenlediği Kapadokya gezisi, 
22 -24 Nisan tarihleri arasın
da gerçekleşecek. 

Turizm ve Gezi Kulübü 
ayrıca, Olimpos, Alanya ve 
Side 'ye 3 ayrı gezi düzenli
yor. Geziler 22-25 Nisan ta
rihleri arasında gerçekleşecek. 

Gezilere katılmak isteyen
ler, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 'nin kantinlerindeki 
standlara başvurularını yapa
bilirler. 

Sualli Kulübü ise 23-31 
Nisan tarihleri arasında iki 
ayrı eğitim kampı düzenliyor. 

Sakarbaşı 'nda gerçekleşe

cek kamp için başvurular, 

Halkbilim Araştırmaları Mer
kezi 'ndeki kulüp odasında 
~pılabilir. _____ _ 

Ayfer ER 

Yetiştirme yurdunda deprem konferansı 
Anadolu Üniversitesi Uydu ve 

Uzay Bilimleri Araştırma Ens
titüsü 23 Mart günü Sosyal Hiz-

metler İl Müdürlüğü'ne bağlı Erkek 
Yetiştirme Yurdu çalışanlarına ve 
yurtta barınan çocuklarıa deprem 

konulu bir konferans verdi. Yurt 
Müdürü Ali Dertli ile Uydu ve 
Uzay Bilimleri Araştırına Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Can Ayday'ın 
konuşmacı olarak katıldıkları konfe
ransta "Deprem ve Eskişehir'in 

Deprem Riski" konularında bilgiler 
verildi. Konferansta öğrenciler dep
rem konusunda merak ettikleri ko
nuları öğrenme fırsatı buldular. 

Konferans sonrasında enstitlinün 
katkılarıyla · yurt yemekhanesinde 
öğrencilere düzenlenen ikramda ço
cuklarla sohbet eden Prof.Dr. Can 
Ayday bu tür etkinl.iklerin daha sık 
yapılması ve bu yurtlara daha sık 
gidilerek çocukların her türlü mera
k etikleri konular ve sorunlarıyla il
gilenilmesi gerektiğini söyledi. Ay
day ayrıca Anadolu Üniversitesi 
olarak çocukların her türlü gereksi
nim ve sorunlarında her zaman ya
nında olduklarını ve olacaklarını 

sözlerine ekledi. 

Burcu YILMAZ 

Marketing Weekend öğrenciyle buluştu 
Önde gelen pazarlama uzmanları deneyimlerini öğrencilerimizle paylaştı. 

Türkiye'de öğrencilere yönelik en büyük pazarlama 
eğitimlerinden biri olan Marketing Weekend 9- 1 O 

Nisan günlerinde üniversitemizde gerçekleştirildi. 
Marketing Anadolu Kulübü tarafından düzenlenen 

Marketing Weekend'de alanlarında önde gelen pazar
lama profesyonelleri ve üniversitemiz akademisyen
leri öğrencilerle buluştu. Deneyimlerin de paylaşıl
dığı bir eğitim programı olan etkinlik 9-10 Nisan 
günlerinde Kırmızı Salon 'da gerçekleştirildi. 

Sekiz oturumdan oluşan etkinlikte firma yetkilile
ri ve akademisyenler Pazarlamada 4P'den CRM tek
nolojilerine, Risk Yönetimi'nden Firma Oryantasyo
nu 'na kadar çeşitlı konularda bilgiler verdi. Etkini i
ğin sonunda 2 gün boyunca toplam 8 oturuma ka
tılan bütün katılımcılara "Katılım Belgesi" verildi. 

Kemal TAŞÇlOĞLU 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Yüksekokulu ile Sivil Hava

cılık Yüksekokulu tarafından 
"Türkiye' de Havayolu Ulaş

tırması ve Turizm Sektörlerin
de Yeni Ufuklar" konulu Ulu
sal Turizm ve Havacılık Sem
pozyumu 27-29 Nisan gün
leri arasında düzenlenecek. 
Sempozyum ile Türkiye'de 
havayolu ulaştırması ve tu
rizmin yeri, önemi, güncel 
sorunları, çözüm önerileri ile 
yeni fırsat ve yaklaşımların 

ortaya konulması amaçla
nıyor. 

Sempozyumda, ülke çapın
da yer alan havayolu işlet
meleri, tur operatörleri, se
yahat acenteleri, havaala
nı işletmecileri, turizm ve ha
vacılık sektörlerinde diğer il
gili kuruluşlar ile akademis
yenlerin ilk kez ulusal düzey
de bir araya gelecek. 
Türkiye'nin en büyük döviz 
kaynaklarından olan turizm 
ve havacılık sektörlerinin so
runları ve çözüm önerileri ile 
ileriye dönük yeni fırsat ve 
yaklaşımların ortaya kona
cağı Turizm ve Havacılık 

Sempozyumununa, her iki 
sektörün önde gelen isimle
ri katılacak. İki gün sürecek 
olan sempozyumda 20'nin 
üzerinde konuşmacı bilidiri
leriyle yer alacak. Sempoz
yumun son gününde sem
pozyuma katılanlar için Frig
ya Vadisi'ne bir gezi düzen
lenecek. 

Meviüt DEMIRCIOGLU 
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Günümüz bilişim çağı ... 

2000'1i yıllarda bilgisayarın hayatımı
za açtığı yeni ufuklar, bilgiye eri

şimde sağladığı kolaylıklar , her kesim
den insanın kabul ettiği bir olgu ... 

Artık bilgisayar bilmeyen ve kullan
mayan bir akademisyen düşünmek 

mümkün değil! 
l 990'1arda, daktilolarda yazılan ma

kalelerin, tezlerin yerini bilgisayarda 
hazırlananlar aldı. 

Kütüphanelerdeki katalog taramaları, 
kaynaklara erişimde İnternet kullanımı 
çok yaygınlaştı. 

Hatta üniversite kütüphanelerinin çe
şitli v'eritabanlarına abone olmasıyla 
birlikte , elektronik ortamdaki kitap ve 
dergilere, bilgisayar üzerinden erişim 
imkanı doğdu. 

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerin
deki bu gelişim ve yaşamı etkileyen 
bu boyutlar, akademisyenlerin çalışma 
ofislerinde ve evlerinde bilgisayarsız 

gün geçirememelerini sağladı... 
Bu konuda üniversitemiz, her öğre

tim elemanına ve hemen her idari per
soneline bilgisayar vererek, üniversite
ler içinde bilgisayar dağıtımı konusun
da bir çığır açmıştı. .. 

Bu sayede tüm öğretim elemanları 
ve çalışanlarımız, öğrencilerimiz de 
bilgisayar laboratuvarlarından yararla
narak bilgiye sorunsuz erişebilme im
kanına kavuştu ... 

* * * 
Bu günler ağaç dikimiyle ilgili 

önemli bir dönem ... 
Bu konuda üniversitemizde Matema

tik Bölümü öğrencileri, geçen yıl baş
lattıkları ağaç dikme etkinliğini bu yıl 
da sürdürdüler. .. 

Üniversitemiz Borabey Göleti çevre
sinin yeşillendirilmesi ve ağaçlandırıl
mas ı konusunda 5 yıldır s ürdürülen ça
lışmalara matematik bölümü öğrencile
ri de iki yıldır katkıda bulunuyorlar ... 

Gönül ister ki, bu tür etkinliklerdi
ğer akademik birimler tarafından da 
uygulansın ... 
Mayıs ayı yaklaşırken akademik bi

rimlerde canlanmaya başlayan panayır 
ve eğlence projelerine, zamanında kat
ledilen ağaçların yerine yenilerini dık
ınek ve yaşadığımız çevrenin doğasını 
korumak bakımından da projeler üretil
mesi gerekiyor. 
Baz ı dernek ya da kuruluşlara, "bir 

ağacınız olsun" kampanyaları çerçeve
sinde yatırılacak üç beş YTL ile de
ğil, bizzat fidan alarak, kazma-kürekle 
kendi ağacımızı dikmenin bizlere vere
ceği mutluluk daha bir başka olacak
tır... 

Herkesin kendisi tarafından dikilen 
bir ağacı olması dileğiyle ... 

Yeşil bir 
doğa için ... 

Sarıpas hastalığı semineri 
Seminerde, buğday tarımının başlıca düşmanlarından olan hastalık hakkında bilgi verildi. 

y:::,en Fakültesi Biyoloji Bölümü 
r 'Biyotik ve Abiyotik Stress 
Faktörlerine Karşı Uyarılan Gen
lerin ve Gen Ürünlerinin İşlevsel 
Genomik Yaklaşımlarla Saptan
ması' isimli bir seminer düzenle
di. Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Mahinur Kaya'nın konuşmacı 

olarak katıldığı etkinlik, 7 Nisan 
Perşembe günü, Halk Bilim ve 
Araştırmaları Merkezi Salon 
2003'de gerçekleşti. Seminere, 

Baştarafı l 'de 

P
rof. Dr. Ferhat Kara, üni
versite-sanayi işbirliği açı

sından ülkemizde AR-GE 
yardımları, Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu, Teknopark
lar, TEKMER (Teknoloji Mer
kezi) ve ÜSAMP (Üniversite
sanayi araştırma merkezi prog
ramı) gibi çalışmaların yapıldı
ğını söyledi. 

Teknolojiyi üretim makinala
rında, üretim yöntemlerinde, 
ürünlerde yenilik yaratmayı, bu 
yeniliklerle de üretimi artırma
yı, prodükti viteyi yükseltmeyi 
yani rekabet üstünlüğü ve karı 
artı rmayı sağlayan anahtar ola
rak tanımlayan Prof. Dr. Kara , 
üniversite sanayi i şbirliği için 
yapılan çalışmaların günden gü
ne arttığını belirtti. İki kurum 
arasında işbirliğinin sağlandığı 

takdirde endüstri lerin üniversite
lerin araştırma altyapısına erişe
bileceğini, potansiyel e lemanla
rını seçebileceğini ve kendi 
araştırma kapasitesini artırabile
ceklerini ifade eden Prof. Dr. 
Ferhat Kara, konunun üniversi
te açısından ele alındığında sağ
lanan bu işbirliğinin üniversite
lerin bölgesel ekonomik geliş
meye katkıda bulunacağı, me
zunlarına iş alanları yaratabile
ceğini ve öğrencilere ve fakül
telerine yeni tecrübe alan l arının 

açılabileceğini kaydetti. 
Seramik Araştırma Merkezi 

hakkında bilgiler veren Prof. 
Dr. Kara sözlerini şöyle sürdür
dü: "Hızla büyüyen sektörün 
teknoloji, üretim ve laboratuvar 
sorun larını en aza indirgemek 
ve kuruluşlar arasında i şbirl i ği 

stratejisi oluşturulmas ı amacıy

la, 1998 yılının Mart ayında 

Anadolu Üniversitesi'nde Sera 
mik Araştırma Merkezi (SAM) 
kuruldu. İki Eylül Karnpu
su'ndeki Mimarlık Mühendislik 
Fakültesi binasında faaliyet gös
teren SAM, TÜBİTAK'ın ünı 
ver~ite-sanayi ortak araştırma 

merkezleri programı çerçevesin
de ülkemizde kurulmuş ilk mer
kez. İJ..i kurum arasında yapılan 
bu kazançlı işbırlığini zaten 
SAM kurulduğundan beri görül
mekte." 

Kuruluşandan bu yana mer-

biyoloji ve kimya bölümü öğre
tim elemanları ve öğrencilerinin 
yanı sıra Anadolu Tarım İl Araş
tırma Enstitüsü yetkileri ve bazı 
zirai ilaç firmaları katıldı. Et
kinlikte, Prof. Dr. Mahinur Ka
ya, moleküler yöntemler kullanı
larak biyoloteknolojisinin önemli 
buğday hastalıklarından San pas' a 
karşı buğdayda oluşan direnç 
genlerini ve proteinlerin fonksi
yonlarını ortaya çıkardığı çalış

masını katılımcılara aktardı. Sarı

pas hastalığının buğday tarlala-

Prof. Dr. Fevzi Sürmeli 

rında ilkbaharda ortaya çıktığını 
belirten Prof. Dr. Kaya, " Sarı
pas , 1 O ile 15 derece ve yüzde 
I00 'e yakın nemli havası olan, 
havanın yağışa gereksinimi oldu
ğu zamanlarda görülmeye başlar. 
Yaprakların üst yüzeylerinde li
mon veya portakal renginde le
kemsi yapılar oluşturur. Mantarın 
üreme süresi ise 12-14 gündür" 
dedi. Seminer sonunda Prof. Dr. 
Mahinur Kaya katılımcıların so
rularını yanıtladı. 

İsmail İLKSELVİ 

Prof. Dr. Servet Turan Prof. Dr. Ferhat Kara 

TÜBİTAK Seramik Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ferhat Kara, kendilerinin 
bir yıldır başarılı çalışmalar yaparken, Avrupa'da üniversite-sanayi işbirliğinin 

yeni yeni gündeme gelmeye başladığını söyledi. 

kezde 4 binden fazla test ve 
analiz, 40 Ar-Ge projesi. sektö
re! eğitimler ve altyapı geliştir
me çalı~malarının yapıldığına 

dıkkat çeken SAM Müdürü 
Prof. Dr. Ferhat Kara, 2004 yı
lında 8 yeni üye firma ile Tür-

kiye'de üretimin yüzde 85'ini 
yapan firmaların SAM 'a üye 
olduğunun altını çızdi. 

Endüstriyel Doktora Progra
mı'nın yapı l an işbirliğinin bir 
sonucu olarak ortaya çıktığını 

anlatan Prof. Dr. Kara, yapılan 

bu programdakı amaçlarının sa
nayi yatkınlığı yüksek ve sana
yiyi yakından tanıyan doktoralı 
araştırmacılar yetiştirmek oldu
ğunu ifade etti. 

- Mevlüt DEMİRCİOGLU 



Anadolu Haber 4-10 Nisan 2005 5 

Türk karikatürü için 
büyük bir gelişme 
Ünlü karikatür sanatçısı Semih Balcıoğlu'nun eserleri Eğtim Karikatürleri Müzesi'nde sergileniyor. 
Serginin açılışına katılan Balcıoğlu, "Keşke diğer üniversitelerde de bir karikatür müzesi olsa" dedi. 

A
nadolu Üniver itesi Eğitim 
Karikatürleri Müzesi, Se
mih Balcıoğlu'nun eserleri

ne ev sahipliği yapıyor. Karika
tür Sanatını Araştırma ve Uygu
lama Merkezi tarafından düzenle
nen ve 6 Nisan günü başlayan 
serginin açılışında konuşan Semih 
Balcıoğlu beş eserini müzeye ar
mağan edeceğini söyledi. 

Türk karikatürü 
geçiş döneminde 

Yedisi yurt dışında toplam 73 
kişisel sergi açan sanatçının ser
gisinde ise 46 karikatür yer alı
yor. Meslek yaşantısında 41 ödül 
alan ve Basel ile Polonya gibi 
ülkelerin karikatür müzelerinde 
de eserleri bulunan Semih Balcı
oğlu, serginin Rektör Prof. Dr. 
Engin Ataç 'ın davetiyle hayata 
geçtiğini belirterek, "Ben bir dö
nem Anadolu Ünivesitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi'nde öğretim 

görevlisi konumunda çalıştım. 

Eğitim Karikatürleri Müzesi çok 
olumlu bir girişim . Gelip gördük-

ten sonra, çok başarılı bir müze 
yapıldığını gördüm. Keşke diğer 
üniversitelerde de bir karikatür 
müzesi olsa. Türk karikatürü için 

büyük bir gelişme . Müze daha 
çok yeni, ancak karikatüristlerin 
de verdiği omuzlarla daha da ge
lişecek" dedi 

Eserlerinin yer aldığı sergi
nin açılışı için Anadolu 

Üniversitesi'ne gelen Semih 
Balcıoğlu, 7 Nisan günü de 
Karikatür Sanatını Araştuma 
ve Uygulama Merkezi'nin 
düzenlediği söyleşiye konuş

macı olarak katıldı. Kongre 
Merkezi Kırmızı Salon 'da 
gerçekleştirilen söyleşide Bal
cıoğlu , karikatürün çok zor 
ve sabır isteyen bir sanat ol
duğunu söyledi. Semih Balcı
oğlu, karikatürün içinde çizgi, 
renk ve espirinin var oldu
ğunu belirterek Türk karika
türünün bir geçiş döneminde 
olduğunu dile getirdi. Balcı
oğlu, "Türk k-arikatürünün şu 
anki durumu pek de içaçıcı 

değil. Sonunun iyi olmasını 

diliyorum" dedi. 

Anadolu'dan 
1 

lskenderun'a 
A nadolu Ünivrrsites i Devlet Konservatuvarı Müzik 

Bölümü'nden Türk- Macar Oda Müziği Toplulu
ğu, Palmiye Rotary Kulübü'nün daveti üzerine, 18 
Şubat Cuma günü İskenderun'daki müzik severlerle 
buluştu. 

Flütte Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Konserva
tuvar 'v'lüdürü Aydın İlik, kemanda Na11m Rıaev'in 
öğrencisi Laszlo Farkas, fagotta Erika Farkas, Piya
noda Robert Farkas ve Farkas'ın öğrencisi Ezgı Tan
rıverd'nin yer aldığı konser, Belediye Kültür Sara
yı'nda gerçekleşti. Okuma- yazma seferberliğinine de 
katkı niteliğinde düzenienen konserde. Hummel, 
Haydn, Mandelssohn, Bach. Rachmanınow, Beethoven 
ve Bonrıet' in eserleri seslendirildi. 

Genç nesilden, her sanat 
dalında olduğu gibi karikatür
de de başarılı olmasını yolun
da beklentileri bulunduğunu 

ifade eden Balcıoğlu, genç 
karikatüristlerin uluslararası 

yarışmalara girmelerinin ken
dileri için büyük bir avantaj 
olacağını belirterek, "Sanatın 
sonu yoktur" diye konuştu. 

Pembe KARA 

Piyano ile büyülediler 
A nadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Avusturya Kültür Ofisi'nin katkıları ile 

bir piyano resitali düzenledi. Yuko Sakurai ve Ulrich Hofmayer'in top
lam yedi ayrı eseri seslendirdiği resital 25 Mart Cuma günü, Salon 2003 'te 
gerçekleşti. Etkinlikte Ulrich Hofrnayer, J.S.Bach , D. Scarlatti, Beethoven ile 
F. Mendelssohn ' un , Yuko Sakurai ıse S.Rachmaninov, Kozabııro Hirai ve J. 
Brahms ' 111 eserlerini pıyano ile seslendirerek izleyenleri büyüledi. 

Okuma 
Köşesi 

CÜNEYT ARCAYÜREK'IN 
ANKARA'SI... 

Yılların gazetecisi Cüneyt Arca
yürek, yeni bir kitabıyla karşı

mızda : Bir Zamanlar Ankara. 
Arca yürek, sadece köşe yazılarıy

la yetinen bir gazeteci değil. Baş

ta "Cüneyt Arcayürek Anlatıyor" 
başlıklı, on bir ciltlik eseri olmak 
üzere,yıllardır kaleme aldığı, birbi
rinden değerli kitaplarıyla da hep 
gündemde. 

Arcayürek'in bugüne kadar yaz
dığı kitaplar, Cumhuriyet Türkiye
si 'nin, deyiş yerindeyse, 'cam lı ta
rihini' oluşturuyor. Bu canlılığın te
mel kaynağı ise, yazarın bize nak
lettiği hemen bütün olayların doğ
rudan içinde bulunmuş olması. Ar
cayürek, Türkiye'nin bütün cum
huı-başkanlarıyla, başbakanların pek 
çoğuyla , bunların dışında kalan po
litikacılarla ve - özellikle ara dö
nemlerde - askerlerle tanışmış, 

söyleşilerde bulunmuş bir gazeteci. 
Kitapları da işte bu yoldan oluştu
rulmuş bir tür canlı tarihin kalıcı 
belgeleri. 

"Bir Zamanlar Ankara", bu bel
gelerin en yeni tarihlisi. Bu eserin
de Arcayürek, bir kentin, yeni ku
rulmuş bir cumhuriyetin başkenti
nin tarihini anlatıyor. Ama elimiz
deki kitap, aslında yalnızca bir 
kentin 'kuru' tarihi değil. 

Peki, nedir? 
Bunu da Turgut Özakman, 'Ön

söz Gibi' başlıklı yazısının sonun
da çok güzel açıklamış : "İç içe 
kaç tarih, kaç film! Yahu biz sırf 
tarih yaşamışız. Arcaylirek bu se
v imli ve dokunaklı kitabı ile çok 
iyi bildiği 'Bir Zamanlar Anka
ra ' sını anlatıyor. Ama insansız ka
reler, binaların, caddelerin öyküsü 
olur. Bu yüzden insanlara zoom 
yapıyor. 

Kimler yok ki. 
Ardı ardına ne kadar çok kah

raman , bedman ve figüran! 
Okumaya başlamanızı engelle

dim , özür dilerim. 
Çok güzel bir kitap okuyacaksı

nız. 

Haydi başlayın!" 
Evet, "Bir Zamanlar Ankara", bir 

başkentin , o kentin insanlarıyla ve 
olaylarıyla dokunmuş tarihi . Zaten 
kitabın çekiciliği de bundan kay
naklanıyor. Bu kitapta henüz yakın 
sayılabilecek bir dönemin hemen 
bütün siyasi olaylarını. onları doğ
rudan yaşamış birinin nesnelliği hiç 
ıhma! etmeyen büyütecinin yardı

mıyla okuyoruz. Bir zamanlar ne
relerden yola çıkıld ı ğını, günümüz
de - yoldan sapmalar nedeniyle 
-nerelere ve nasıl varmış olduğu
muzu okuyoruz. Kimi zaman gu
rurla, kimi zaman da hüzünle kimi 
hesapla~malara zorlanıyoru7. 

Evet, hemen alın Bilgi Yayıne
vi 'nden çıkan bu kitabı. Çünkü sa
dece çok güzel değil , fakat aynı 
zamanda çok düşündürücü bir kitap 
okuyacaksınız! 



6 4-10 Nisan 2005 Anadolu Haber Haber 

En kıymetli sermaye ömürdür 
Avrupa ve Türkiye'nin genç işadamları derneklerinin başkanı Murat Saraylı, İİBF'nin düzenlediği 
konferansta iyi bir işadamı olmanın sırlarını geleceğin ekonomistleriyle paylaştı. 

I
• ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 'nin düzenlediği "Av

rupa 'da ve Türkiye ' de Genç Jşadamı Olmak" konulu 
konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye Genç İşa

damları Derneği ve Avrupa Genç İşadamları Derneği 
Konfederasyonu Başkanı Murat Saraylı, en değerli serma
yenin ömür olduğunu belirterek, "Yaşadığımız süre için
de bilgiyi iyi kullanmamız gerekir" dedi. 7 Nisan Perşem
be günü, İİBF Anfi 2 ' de gerçekleşen konferansta Saray
lı, TÜGİAD'ın üyelerinin 25 ile 45 yaş arasında olduk
larını ve derneğin yaklaşık 650 üyeden oluştuğunu anla
tarak, Avrupa Genç İşadamları Derneği Konfederasyo
nu ' nun amacının ise çeşitli kültürlerden gelen işadamları
nın dertlerini, sorunlarını, niyetlerini ve gelecekle ilgili gö
rüşlerini duyurmak olduğunu söyledi. 

Kapı kapı gezip, ülkemizi anlattık 

Dernek olarak, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımı 
için çok önemli bir gün sayılan 17 Aralık öncesinde Av
rupa'da zaten devam etmekte olan ilişkilerini güçlendir
diklerini kaydeden Murat Saraylı, "Her toplumda önyargı
lı insanlar bulunmakta ve bu insanlar her türlü değişikli
ği bir tehdit olarak algılıyorlar. Bize düşen görev ise, ken
di hayatımızı, kültürümüzü, duygularımızı ve hayatımızı 
bu insanlara anlatmaya çalışmaktı. Biz de 17 Aralık 

2004'ün tam bir yıl öncesinden itibaren , ülkemizin Avru
pa ile olan ilişkilerini arttırmak ve Türkiye'yi tanıtmak 
için kapı kapı ülke ülke gezip, tüm sivil örgütlere, der
neklere ülkemizi anlattık" diye konuştu . 

Bir Türk'ün başkan olması tepki gördü 

Avrupa Genç İşadamları Derneği Başkanlığı'na kendile
rinin talip olmadıklarını, ancak Avrupalıların beklentileri
nin de üstünde bir çaba ve tanıtım sergiledikleri için, on
ların başkanlık teklif ettiklerini belirten Saraylı sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

"Avrupa, derneklerin ve kurumların, hangi ülkeden ka
tılıyorsa o ülkeyi temsil ettiklerini varsayıyor. Kurum yan
lış yaparsa ülkenin de yanlış yaptığı düşünülüyor. Avru-

pa'nın en saygın ve en az zedelenmiş 
bir kurumu olan Avrupa Genç i-şadam
ları Derneği ' ne bir Türk'ün başkan 
olarak gelmesi Avrupa kamuoyunda 
biraz tepki gördü. Avrupa şu an çok 
içler acısı durumda. Çok yaşlı bir 
nüfusu var. 10-15 yıl sonra emek
lilik sigortası ödeyecek insan kal
mayacak. Yabancı sermaye Türki
ye'ye gelmiyor, 
A vrupaya ise hiç 
gelmiyor; 
çalışacak 

insan yok." 

Dünyanın 
bilgisini 
Türkiye'ye 
taşımalıyız 

Türkiye'de iş 

adamı olmanın 

çok eğlenceli ol-
duğunu ve bu 
iş için serma
ye gerekti
ğini söyle
yen Saraylı, 

"En kıymetli 

sermaye ömürdür. Yaşadığımız süre içerisinde ise bilgiyi 
iyi kullanmamız gerekir. Türkiye 'de yüzde 60 nüfus 40 
yaşının altında ve her yıl l milyon 250 bin insan ilko
kula başlıyor. Bu nesil olarak çok büyük bir borç aldık. 
Ancak bu borcu ödemek imkansız değil ve bu borcu ço
cuklarımıza yüklememeliyiz. Gençlerimizi eğitilebilirsek 

çok büyük işler yapılabilir ve bu yüzden dünyanın bilgi
sini Türkiye'ye taşımamız lazım" dedi. 

ismail iLKSEL vi 

Çocuklarda yutma ve beslenme sorunları 
DİLKOM Müdürü 
Doç. Dr. Seyhun 
Topbaş çocuklarda 
yutma ve beslen
me sorunlarının 
nedenleri ve belir
tileri hakkında bil
giler verdi. 

Çocuklarda Yutma ve Beslenme 
Problemleri konulu bir araştırma 

yapan Anadolu Universite i Dil ve 
Konuşma Bozuklukları Eğitim Araş

tırma ve Uygulama Merkezi (DİL
KOM) Müdürü Doç. Dr. Seyhun 
Topbaş, yutma bozukluklarının yut
ma işleminin farklı aşamalarında 

meydana geldiğini söyledi. Prof. Dr. 
Topbaş, beslenmek için yiyecek ve 
içeceklerin ağızdan mideye geçme
si, yani yutulması gerektiğine işaret 
ederek, pek çok nedenden dolayı 
yutma işleminin istenildıği gibi ol
mayabileceğini ifade etti. 

Prof. Dr. Seyhun Topbaş, çocuk
lardaki beslenme ve yutma soruları
nın bazılarını şu şekilde açıkladı: 

"Sinir sistemi bozuklukları (Se
rebral Palsi, Menenjit, Ensefalit), 

Doç. Dr. Seyhun Topbaş 

gastrointestinal durumlar, düşük do
ğum ağırlığı veya prematüre do
ğum, kalp rahatsızlığı, dudak, da
mak yarıklığı, hava yolunu etkile
yen durumlar." 

Çok küçük çocuklarda beslenme 
ve yutma sorunlarının belirtileri 
hakkında bilgi veren Topbaş, ' ·Ye
mek yerken kaskatı durmaları veya 
eğilmeleri , beslenme sırasında aşırı 
uyarılma veya uyarılma yoksunluğu , 

farklı yiyecek kıvamlarını kabul et
meme, uzun beslenme zamanları 

(30 dakikadan fazla) bu tür bozuk
lukların işaretleri olabilir" diye ko-

nuştu. Doç. Dr. Seyhun Topbaş 
sorunun genel belirtilerini ise aşırı 

derecede ağız suyu (salya) akması 
veya yiyeceklerin ya da sıvıların 

ağızdan sızması, ıslak ses, kısık 

veya nefesli ses, yemek sırasında 
öğürmek/tıkanmak veya öksürmek 
olarak sıraladı. 

Böyle bir durumda ailelerin neler 
yapabilecekleri konusunda da açık
lamalarda bulunan Doç. Dr. Seyhun 
Topbaş , yutma problemlerinin muh
temel nedenleriyle ilgili olarak aile
lerin öncelikle doktora başvurabile
ceklerini kaydetti. Topbaş, "Dil ve 
konuşma terapistleri, eğer uygunsa 

önleme tedavi ve yutma ve beslen
me değerlendirmesi yapabilirler. Pek 
çok tıp uzmanı ve sağlık alanında 
çalışan diğer uımanlar beslenme ve 
yutma problemlerinin değerlendir

mesinde veya tedavisinde birlikte 
çalışabilirler" dedi. 

Pembe KARA 



Spor Anadolu Haber 

Dilek ve Emel'i ,uğurladık 
Bayan voleybol takımımız ligdeki son maçında G.Saray'a yenilirken, 
oyuncularımızdan Dilek ile Emel, son kez mavi-lacivertli formayı giydi. 

H
alkbank Türkiye 2.Voleybol Li
gi, 1 O Nisan günü oynanan kar
şılaşmalar ile sona erdi. Bayan 

voleybolcularımız ligdeki son maçta 
Yunusemre Kampusü Spor Salo
nu'nda lider G. Saraya'a 3-0 yenile
rek ligi yenilgi ile kapattı. Takımımız 
ilk seti 25-17, ikinci seti 25-22 son 
seti de 25-12 kaybetti. Bu sonuçla 
ekibimiz ligi topladığı 16 puan ile 
6'ncı sırada tamamladı. Son set oy
nanırken oyuncularımızdan Derya 
Basmacı bir sakatlık geçirdi ve has
taneye kaldırıldı. Derya Basmacı'nın 
sakatlığının ciddi olmadığı açıklandı. 

Karşılaşma aynı zamanda takım 

kaptanımız Dilek Yalız ve Emel Kar
daş mavi-lacivertli forma altındaki 

son karşılaşmalarıydı. Aktif voleybol 
yaşamına nokta koyan Dilek Yalız ile 
takımımız adına son kez mücadele 
eden Emel Kardaş'a Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanı Ahmet Aybulus 
tarafından kulübe yaptıkları hizmetler
den dolayı birer plaket verildi. Dilek 
Yalız, 15 yıllık voleybol macerasının 
son 9 yılı A takımda olmak üzere ta
mamını mavi-lacivertli forma altında 
geçirirken, DSİ Bentspor'da başladığı 
voleybola Anadolu Üniversitesi'nde 
devam eden Emel Kardaş da A ta-

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Aybulus, Anadolu Üniversite
si'ne hizmetlerinden dolayı Emel Kardaş ve Dilek Yalız'a birer plaket verdi. 

kımdaki sekizinci yılını geride bırak
tı ve takımıza veda etti. Anadolu Ha
ber olarak, her iki sporcumuza da 

bundan sonraki yaşamlarında sağlık 

ve mutluluklar diliyoruz. 

Taner AYYILDIZ 

Zeki Peker Türkiye 3'ncüsü 
T

ürkiye Vucüt Geliştirme Şampiyonası 18-20 Mart tarihleri arasında 
Kütahya'da yapıldı. GSF İç Mimarlık 3. sınıf öğrenci i Zeki Cihan 
Peker 70 kg. büyük erkeklerde Türkiye 3'ncülüğünü elde etti. tık kez 

bir yarı~maya katıldığını belirten Peker. 3.5 yıldır bu sporu yaptığını kay-
detti. Küçükken kolununun kırılması sonucu, kolunun giıçlenmesı ıçın dok
torunun dumbell ile çalış demesiyle bu spora başladığını belirten Cıhan 
Peker, bundan sonraki hedefinin Eylül ayı içinde düzenlenec k olan 

Cumhuriyet Kupası'nda da dereceye girmek olduğunu söyledı. 

Erkek voleybolcular 
ligi yenilgi ile bitirdi 

H alkbank Türkiye 2. Voleybol Ligi'ndeki son 
hafta karşılaşmasında erkek voleybol takımı

mız, 10 isan günü Konya deplasmanında Me
ram Belediyespor'a 3-0 yenildi. Takımımız top
ladığı 15 puan ile 11 takımlı ligi 1 0'ncu sırada 
tamamlayarak normal sezonu küme düşme pota
sı içinde tamamladı. Voleybol takımımız şimdi 
gözünü Voleybol Federasyonu'nun açıklayacağ ı 

karara çevirdi. Voleybol Federasyonu'nun ligden 
düşmeyi kaldırıp kaldıramayacağına ilişkin kara
rını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. 

Bahar Şenliği Spor Etkinlikleri 
2. Hafta Toplu Sonuçları( 4-8 Nisan) 

Basketbol Bayan 

İİBF-Huk. Fak. 57-25 
Fen Fak.-ESYO 54-32 
AOF-Eğit. Fak. 44-30 
TOİYO-İBF 20-0 (Hükmen) 
Fen Fak.-Huk.Fak. 45-27 
İİBF-ESYO 47-9 

Basketbol Erkek 

İİBF-ESYO 71-51 
Huk.Fak.-Ecz.Fak. 82-29 
MMF-GSF 75-18 
İBF-TOİYO 75-63 
AÖF-Ede.Fak. 74-52 
Boz. MYO-Eğit.Fak. 27-108 
SHYO-Esk.MYO 78-40 

Voleybol Bayan 

Eğit.Fak.-PMYO 2-0 
İİBF-TOİYO 2-0 
GSF-AÖF 0-2 
Boz.MYO-Bil.MYO 0-2 
Eğit.Fak.-TOİYO 2-0 
PMYO-İİBF 0-2 

Voleybol Erkek 

AÖF-İBF 2-0(Hükmen) 
Boz.Myo-Fen Fak. 0-2 
İİBF-GSF 2-0 
PMYO-Ede.Fak. 2-0 
Bil.MYO-MMF 2-0 
Eğit.Fak-Esk.MYO 2-0 

Futbol Çim Saha 

Bil.MYO-Huk.Fak.6-1 

4-10 Nisan 2005 

Basketçiler evde 
kaldı: 55-71 

Basketbol takımımız, kendi evinde 
lig 2'ncisi Vestel Manisaspor'a 

mağlup olarak Türkiye Şampiyonası 
finallerine gitme şansını yitirdi. 

7 

Türkiye Deplasmanlı Bölgesel Lig 2. Aşama 7. Hafta kar
şılaşmasında erkek basketbol takımımız, konuk ettiği Ves

tel Manisaspor'a 71-55 yeni lerek Türkiye Şampiyonası fina l
lerine gitme hakkını kaybetti. Yunusemre Kampusü Spor Sa
lonu'nda lO Nisan günü oynanan müsabakanın ilk periyodun
da takımımız 3 sayı lık atışla rdan bulduğu basketler ile peri
yodu 16-13 önde kapattı. Çekişmeli geçen 2.periyot sonunda 
karşılaşmanın ilk yarısı 32-30 konuk ekibin üstünlüğü ile bit
ti. 

3. periyotta çözüldük 

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Manisa ekibinin 6 tane 
3' lüğüne engel olamayan takımımız 3. periyotta sadece I O sa
yı üretince karşılaşmada 19 sayı geriye düştü(40-59). Son pe
riyota tam saha pres ile başlayan ekibimiz, çaldığı topları sa
yıya çevi remeyince aradaki farkı eritemedi ve karşılaşmadan 
71-55 mağlup ayrıldı. Takımımız bu sonuçla 3 y ıl sonra Tür
kiye Şampiyonası fiııallerinedeki yerini a lamadı. Basketçileri
miz önümüzdeki hafta ligdeki son müsabakasında prestij için 
Antalya Kepezspor ile deplasmanda karşılaşacak. 

Filiz 4. turda veda etti 
Badminton Büyük

ler Türkiye Şam
piyonası 31 Mart -
3 Nisan tarihleri ara
sında Mersin'de dü
zenlendi. Toplam 
120 sporcunun katıl
dığı şampiyonada 6 
sporcumuzun ile 
boy gösterdik. Spor
cularımızdan Filiz 
Başaranel 40 sporcu
nun katıldığı tek ba
yanlarda 4.Tura yük
selme başarısı gö te
rerek Türkiye'de en 
iyi 8 badmintoncu 
arasına girdi. Filiz Başaranel 
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•• 
Olüm oranlarına skandal tanımlaması 
Dünyada her yıl hamilelik ya da doğınn sırasında 500 binden fazla anne ve 4 milyon yeni doğan bebek yaşamını yitiri
yor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Cenevre'de yayımlanan yıllık raporda, bu rakamlar 'skandal' olarak nitelendirildi. 

ünya Sağlık Örgütü tarafından 

D Cenevre'de yayımlanan yıllık ra
porda, her yıl hamilelik yada 
doğum sırasında 530 bin anne 

ve 4 milyon yeni doğan bebeğin ölmesi 
'skandal' olarak ıfitelendirildi. Raporda, 
bu ölümlerin önlenmesi için çok ucuz ve 
basit çareler bulunabileceği belirtildi. 

Örgüt bünyesindeki Aile Sağlığı Bölü
mü Şefi Dr. Marie-Paule Kieny , "Budu
ruma son verebilmek için yapılması ge
rekenler biliniyor. Çare aslında hem 
ucuz, hem de basit" dedi . Kieny, hami
le kadınların doğru beslenmeleri ve ağır 
işlerde çalışmamaları gerektiğini belirtti. 
Rapora göre, dünyada yılda 136 milyon 
doğum oluyor. Gelişme yolundaki ülke
lerde kadınların yaklaşık üçte ikisi do
ğumda uzman yardımı alıyor. Az geliş
miş ülkelerde, özellikle de Afrika kıtası
nın güney kesimlerinde bu oran üçte bi
rin altına iniyor. Doğumdan ardından iki 
saat süren kanama, ölüme götürüyor. 
Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, 
bebek ölümlerinin çoğu , temizlik şartla
rına uyulmamasından kaynaklanıyor. Dr. 
Kieny, bebeklerde ölümleri azaltmak 
için, "bebekler yıkanmalı, sıcak ortama 
alınmalı ve doğumdan sonraki ilk saat 
içinde emzirilmeli" dedi. Raporda ayrıca 
üye ülkelerden, sağlık personelinin eğiti
mi konusunda daha fazla yatırım yapma
ları istendi. 

Her Windows ile yüklü olması sebebiyle Solitaire'in tirajının birçok 
meşhur oyundan yüksek olduğu şüphe götürmez. Bu durum 

ABD'li senatör Austin Aliran'ı sinirlendirmiş durumda. Aliran, seçim 
bölgesi Kuzey Carolina'daki devlet dairelerinde oyunun yasaklanması
nı istiyor. Senatöre göre devlet memurları işlerinden çok bu oyuna 
zaman ayırıyor ve halkın vergilerini çarçur ediyor. 

'itunes.co.uk' davası 
Apple'ın tPod miizikçalarlarına şarkı satmak için kurdu
ğu ITunes web sitesinin adresi Britanya'da davalık oldu. 

B enjamin Cohen adlı bir İnternet milyoneri Apple'ın bu isimle hiz
met vermesinden 3 sene önce itunes.co.uk adresini satın aldı. 

Apple, Cohen'e adresi satması için 5 bın dolarlık bir teklif yaptı. An
cak Cohen l 00 bin dolarda ısrarcı olunca Apple Nominet'e başvur
du. Nominet firması da adresin Apple 'a devredilmesine karar verdi . 
Karara itiraz eden Cohen konuyu Britanya Yüksek Mahkemesi 'ne ta
şımaya hazırlanıyor. Günde yaklaşık 4 bin kişiyi çeken bu adres şu 
anda bir alı ş veriş s ites ine yönlendirilmiş durumda. Ayrıca adresin ge
çen sene Cohen tarafından Napstcr'a satılmak istendiği ancak Naps
ter ' ın teklifi reddetti ğ i ortaya çıktı. 

L 

En küçük Leica 
H

ayatımıza ilk olarak 1953 yılında giren Le
ica M3, fotoğraf tutkunları için hala en çok 
aranan modellerden birisi. Günümüzün diji

tal teknolojisine göre 'zahmetli ve masraflı' bır 

kulvarın ürünü olan M3, Alman Minox'un çalış
masıyla hem kullanışlılık sınırlarında küçülmüş, 

hem de 4 megapiksellik dijital altyapıya kavuş
muş . Türkiye fiyatı 316 Euro olan cihaz 32 MB 
dahili belleğine 99 fotoğraf sığdırabiliyor. 

PlayStation 
tazminatla kurtuldu 

Oyun pedlerinin titreşim özelliğinin patent sahi
bi Immerson firmasının dünyanın en çok sa

tan oyun konsolu Playstation'a ABD'de açtığı da
va sonuçlandı. Playstation ve Playstation2'de yer 
alan bu teknolojinin izinsiz kullanıldığını iddia 
eden Immerson Sony'den 90 milyon dolar tazmi
nat ve ürünün satışınııı durdurulmasıııı istıyordu. 

Mahkeme maddi tazminatı yeterlı bularak 2002 yı
lından bu yana süren davayı karara bağladı. Im
merson firmasının aldığı tazminatsa ortalama yıl
lık gelirinin üç katını oluşturuyor . 

Yaşasın İnternet' projesi 

T
oplum Gönüllüleri Vakfı ve e-kolay.net işbir
liğiyle herkesi imernet okur-yazarı yapmaya 
yönelik 'Yaşasın Internet' adlı proje başlıyor. 

Her yaştan insana İnternet eğitimi vermenin he
deflendiği proje Haziran ayında hayata geçiriliyor. 
Projenin tanıtım toplantısında konuşan Toplum Gö
nüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Beti! proje kapsamında öncelikle e-kolay.net tarafııı
dan gönüllü gençler eğitileceğini söyledi. Bu genç
lerin ilk etapta İstanbul , Diyarbakır, Van ve Sam
sun'daki merkezlerde eğitim vereceklerin belirten 
Beti!, alınacak sonuçlarla 2006 yılından itibaren 
Türkiye'nin birçok ilinde bu uygulamayı yaygınlaş

tırmayı hedeflediklerini kaydetti. 

Sen iç torunun öksürsün! 

ABD"nin Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne bağlı Keck 
Tıp Fakültesi uzmanlarına göre hamileyken sigara içen 

kadınlarııı çocukları 1.5 kat daha fazla astıma yakalanma ris
ki taşıyor. Aynı risk torunlarda 2. 1 kata çıkıyor. Beş yaşın
dan önce astım olmuş 338 çocuğun incelendiği araştırmada , 

sigara içindeki bazı kimyasal maddelerin DNA yapısında ka
lıcı değişikliklere yol açtığı anlaşıldı. Bu da kalıtsal olarak 
daha sonraki kuşaklara aktartlabiliyor. 


