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Farklı kültürleri tanıma fırsatı 
Socrates-Erasmus Programı kapsamında üniversitemize gelecek yabancı öğrencileri 
ev arkadaşı olarak kabul edecek öğrenciler aranıyor.Son başvuru tarihi 15 Haziran. 

U
luslararası İlişkiler Birimi, Socrates Eras
mus Programı kapsamında üniversitemize 
gelecek öğrencileri ev arkadaşı olarak ka
bul edecek öğrenciler arıyor. Normal bir 

ev arkadaşı gibi kalacak öğrenciler bir ya da iki 
dönem boyunca evin tüm masraflarına ortak ola
cak. Öğrencileri kabul etmek İsteyen ve başvuru
ları kabul edilen öğrenciler ev arkadaşları ile bol 
bol İngilizce pratik yapma fırsatı bulacak. "Ben 
bütün gün İngil izce'ye dayanamam" diyenler için
se Birim'in sunduğu rehber öğrenci programı var. 

Öğrencileri ağırlamak veya rehberlik yapmak 
için başvurular, 15 Haziran Çarşamba gününe ka
dar devam edecek. İstekli öğrenciler, Uluslararası 
İlişkiler Birimi'nin İnternet sayfasındaki formu 
doldurup uib@anadolu.edu.tr adresine e-posta 
göndererek ya da Turizm ve Otel İşletmeci l iği 
Yüksekokulu'ndaki Erasmus Ofisi'ne elden teslim 
ederek başvuru yapabilecekler. Birim, eşleştirme
leri gelecek öğrenciler ve ev sahibi öğrencilerin 
kişilik özelliklerini göz önünde bulundurarak ya
pacak. 

Daha önce yabancı öğrencileri evinde ağırlayan 
Anadolu Üniversitesi öğrencileri ise programa ka
tılmaktan çok memnunlar. Uygulama sayesinde İn
gilizce düzeylerini geliştirme olanağı buldukları
nı antalan öğrenciler, farklı kultürleri tanıma ve 
kendi kültürümüzü tanıtma açısından da uygula
manın çok yararlı olduğu görüşündel er. 

Kemal TAŞÇ l OĞLU 
YABANCI ÖĞRENCİLERLE AĞIRLAYANLARIN GÖRÜŞLERİ SAYFA 4'TE 

1 
9 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yine büyük 
bir coşkuyla kutlandı. Atatürk Stadyumu'nda yapılan törenler
de, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, izleyenleri 

bir kez daha büyüledi. Sundukları birbirinden renkli gösterilerle 
stadyumu dolduran konukları coşturan öğrencilerimiz, saatler süren 
hazırlıkların karşılığını beğeni dolu alkışlarla aldı. 

1 

işletme ve Ekonomi 
Kulüpleri Anadolu 
Zirvesi'nde buluştu 
2. Ulusal İşletme ve Ekonomi Kulüpleri Zir
vesi üniversitemizde yapıldı. Toplantıda 

konuşan Rektör Prot. Dr. Engin Ataç, 
genç öğrencileri güvendiklerini ve onla
rın yapacağı her türlü etkinliği sonuna ka
dar desteklediklerini söyledi. Haberi 6'da 

Anadolu 
Sohbetleri 'nin 
22'ncisine ev 
sahipliği yaptık 

Anadolu Garanti Sohbetle
rl'nde Avrupa Birliği süreci
nin KOBl'lere getirecekleri 
üniversitemizde tartışıldı. 

Haberi 3'te 

Okulu'ndan 
üniversitemize 
ziyaret 
Engelliler Araştırma Ens
tllüsü'ne ziyaretle bulu
nan lnglltere Sunfteld 
Okulu ve Araştırma Ensti
tüsü yöneticileri otistik 
çoçukların eğJtlınine iliş

kin bir de konferansa 
katıldı. Haberi 4'te 
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Türkiye'nin geleceğinin Avrupa .Birliği'nde ~ldı.iğl/ri~' in,a?ıyor ~u~q~;,:ıj 

w 
~ 

İrfan Kertili 

AÖF İngilizce Öğretmenliği 
Programı 3. Sınıf 
Türkiye Cumhuriyeti yeraltı ve 
yerüstü zenginliği ile Avru
pa 'nın en büyük zenginliğine 

sahip. Bu kaynaklar doğru za
manda ve doğru yerde kullanıl

dığında eminim ki Avrupa devletlerinin Türki
ye'ye ihtiyacı olacaktır. Bütün bölgelerinin fark
lı bir güzelliği olan Türkiye'nin sadece eğitime 
ihtiyacı vardır. Hayat standartımızı yükseltmemiz 
ve eğitim Avrupa Birliği'nden önemlidir. 

İBF Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık 2. Sınıf 
Türkiye'nin geleceğinin AB'de 
olduğuna inanmıyorum. Çünkü 
bu birliğe gerekli refah sevi-

~::....---- yesine ulaşmış ülkeler alınıyor 
ve Türkiye'nin bu refah seviyesi

ni yakalaması biraz zor ve bu seviyede ulaştığı
mızda Türkiye'nin bu birliğe ihtiyacı yok çünkü 
Türkiye'nin konumu ve yapısı gereği bu birliğin 
dışında daha güçlü olur. Kaldı ki girmeye uğ
raştığımız bu birliğin dağılma sinyalleri verdiği
ni görüyoruz. Birliğin olmadığı yerde gelecekte 
olmaz. 

İpek Işıkçı 

Eğitim Fakültesi İngilizce 
Öğretmenliği 2. Sınıf 

AB, bundan 10-15 yıl önce ge
rek ekonomik gerekse politik 
gücü daha kuvvetli olan bir 
topluluktu. Oysa bugün Bulga
ristan, Kıbrıs Rum Kesimi ve 

Ukrayna gibi gelir ve kültür seviyesi oldukça 
düşük ülkeleri bünyesine katmak üzeredir. Do
layısıyla gelecek I O içerisinde ülke sayısı artmış 
ancak kapital ve siyasal olarak bu gücü koru
yamamış bir birlik olarak karşımıza çıkacaktır. 
Zaten ekonomisi tam gelişmemiş Türkiye'ninde 
içinde bulunmaya can attığı hatta varını yoğunu 
ortaya döktüğü KKTC'yi bile gözden çıkardığı 
Avrupa Birliği ülkemizin umudu olmaktan çık
mıştır. Türkiye'nin geleceği AB'ye değil kendi 
öz kaynaklarını, genç nüfus potansiyelini iş gü
cü olarak kullanabilmesine ve doğru zamanda 
doğru yatırımlar yapmasına bağlıdu. 

Kıvanç Aktürk 

İ.İ.B.F İktisat 3. Sınıf 
Avrupa Birliği, Türkiye için 

kaçınılmaz bir gereklilikl.ir. 
Ankara antlaşmasıyla başlayan 
AB macerası Türkiye için 
yaklaşık kırk yıllık bir dönemi 
kapsamaktadır. Her nekadar 

arada kesintilere uğrasak da Türkiye avrupa ile 
her zaman yakın olmuştur. Günümüzde AB 
dışında başka bir seçeneği olmayan Türkiye 
için, her ne kadar AB 'ye girişimiz çok uzun ve 
zor olsada burada önemli olan Türkiye'nin 
AB'ye girmesinden önce kişilerin, hakların ve 
özgürlliklerin ve tabiki ekonomik düzeyde AB 
standartlarının yakalanmasıdır. Türkiye'nin 
geleceği sadece AB' de olmasa da, AB stan
dartlarını yakalamamız bir gerekliliktir. 
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Volkan Çolak 

Fen Fakültesi Kimya Bölümü 
2. Sınıf 

Türkiye gerek küİtürel 
gerekse diğer yönlerden çok 
çabuk uyum sağlayabilen bir 
ülkedir. Bunun sebebi ise 

yeniğe ve başarıya aç olmamızdır. Eğer bu 
birliğin Türkiye'ye yararı olacaksa, Türkiye'nin 
bu birliğe girmesini çok isterim. Fakat bu birliğe 
gireceğiz diye kütürümüzden ve benliğimizden 
vazgeçmemiz kabul edilemez bir düşüncedir. 

Avrupa yaklaşık kırk yıldırTürkiye'yi oyalamıştu 
ve Türkiye'nin bir avrupa ülkesi olmadığını 

savunmuştur. Türkiye'yi birliğe almak için bazı 
şeyleri dayatması ise bence çok yanlıştır. Bu 
sadece oyalamaktır. Türkiye'nin gelecekte bu 
birliğe giremeyeceği açıkca görülmüştür. 

Mustafa Dündar 

Eğitim Fakültesi İngilizce 
Öğretmenliği l. Sınıf 

Ben Türkiye'nin geleceğinin 
Avrupa Birliği'nden geçtiğini 
inanmıyorum. Yani AB'ye gir
mek yepyeni bir Türkiye yarat
mayacak. Ama diğer yandan 

akılcı davranılusa ve bazı oyunlara gelinmezse, 
AB 'ye giriş Türkiye'nin geleceğinin parlaklığı 

açısından çok önemli bir adım bence. Ama yi
ne de asıl önemli adımları kendi içimizde ger
çekleştirmeliyiz. Yani önce kendimizi, düşünce
lerimizi ve köhnemiş inanışlarımızı değiştirmeli
yiz. Olaylara ve olgulara farklı açılardan baka
bilmeyi, bunları yargılayabilmeyi ve farklı görüş 
ve inançlara saygı duymalıyız. Değişime her za
man açık olmalıyız. Türkiye'nin geleceği için 
yapacağımız en büyük şey görevimizi en iyi şe
kilde yapmaya çaltşmaktır. 

Mehmet Türkarslan 

İ.İ.B . F İktisat 3. Sınıf 
Türkiye'nin geleceği Avrupa 

Biri iği' nde olduğuna 

inanıyorum. Çünkü diğer alter
natifleri sayacak olursak; bun
lardan birincisi İslam 

dünyasının liderliğini yapmak bir diğeri de mil
liyetçi bir tutum izleyerek içine kapanmak ola
caktır. İslam dünyasının siyasal olarak 
Türkiye'ye bir çıkar sağlasa da bu ülkelerle 
yaptığımız ticaret düşünüldüğünde ekonomik bir 
çıkardan söz edemeyiz. Milliyetçilik akunıyla 
içeriye yönelik politikaların savunma haricinde 
bize sağlamayacağı açıktır. Avrupa Birliği'ne 

Türkiye'nin girmesi ve en azından AB standart
larının yerine getirilmesi Türkiye'nin diğer 

çağdaş ülkeleri yakalayacağına inanıyorum. 

Ayşegül Yavuz 

ESYO Endüstriyel Tasarım 
4. Sınıf 
AB üyeliğinin Türkiye'ye geti
rilerinin yanında bazı değerle
rimizden ödün vermemizle gö
türülerinin de fazla olacağına 

inanıyorum. Avrupa'ııın tamamen ekonomik 
çıkarlara yönelik stratejiler izlediğini düşünüyo
rum. Bize, diğer Avrupa ülkelerine giriş çıkış 
serbe tliği konusunda tanınan hakların tanınma
ması, Kıbns konusu bunu göstermektedir. Eğer 
bu gibi şartlar kabul edilirse AB üyeliğinin Tür
kiye'ye getirdiği yarar pek önemli olmayacaktır. 

Yazı İşleri Müdürü: 
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN 

Haber Merkezi Müdürü : Uzm. Ufuk TÖZELİK 

Prof. Dr. Orhan Özer 

Fen Fakültesi 
Matematik Bölümü 
Türkiye Avrupa değerlerini ha
yata geçirmek zorundadır. Bu 
Avrupa Birliği ile de olur, ol
mazsa da olur. Yeter ki Türki
ye kararlı olsun. Atatürk'ün bu

yurduğu gibi, bizim yüzümüz Batı'ya dönüktür. 
Batı medeniyetininin değerlerini insanlığın gele
ceği için kabul etmeliyiz ve hayata geçirmeliyiz. 
Avrupa Birliği'ne giremezsek karamsarlığa gerek 
yoktur. Yeter ki Cumhuriyet ilkelerine sahip çı
karak yolumuza devam edelim. 

Yard. Doç. Dr. 
C. Hakan Kağrucıoğlu 

ESYO Endüstriyel Tasartm 
Türkiye'nin geleceğinde Avrupa 
mutlaka bulunmaktadır. Türki
ye'nin her yönden tarihi de ince
lendiği zaman Avrupa ülkeleri ile 
ilişkileri hep olmuştur. Ülkemi

zin gelişmesi ve refah düzeyini arttırabilmesi için 
gelişmiş Avrupa ülkeleri ile mutlaka işbirliğine 
gitmelidir. AB kapsamındaki çalışmalarda ülkemiz 
için bir yönde yol gösterici olmaktadır. AB kap
samındaki çalışmalardaki fonlardan daha çok fay
dalanmaya çalışmalıyız. Türkiye ' nin yönü Batı ol
malıdır ve ilk hedef AB'ne üye olmaktır. Ancak 
kendimizi bununla sınırlamamalı ve her konuda 
kendimizi geliştirmek için daha çok çalışmalıyız. 

Yard. Doç. Dr. 
Faruk Atalayer 

GSF İç Mimarlık 
Hiçbir "nesnel gerçek", hiç bir 
ulus , "dış güç ve değerlerle " ne 
var olur, ne de "gerçek" kaza-

"'" ____ nır. AB ile bütünleşmede; "O 

gibi olmak" yerine, " kendi bütünlüğü ve başka
lığı" ile katılım, kalıcı ve sürdürülebilir bir gele
cek sağlar. Aksi her "oluş", asimile oluşu, ulusal 
kimliğin yok oluşunu yaşatır. Postmodern beyinler
le AB'ye katılım geleceğimizi "hüsrana" götürür. 

Öğr. Gör. 
Cemalettin Yıldız 

GSF Grafik 
"Türkiye'nin geleceği tamamen 
Avrupa Birliğine bağlıdtr" dene
mez. Çünkü Türkiye daha iyi 
bir geleceğin potansiyelini kendi 

içinde saklıyor. Avrupa Birliği'ne girmemiz ben
ce sadece bu potansiyelin daha çabuk su yüzü
ne çıkmasını sağlayacaktır. 

İlker Olpak 

İBF Basın-Yayın 2. Sınıf 
Türkiye'nin AB'ye üyeliğine 

karşı değilim. Ama AB üyeli
ğide olmazsa ah vah etmem. 
Çünkü büyük Türkiye'nin kade
ri sadece bir birliğe bağ! ı deği 1-
dir. AB bize gelişmişlik, ekono

mik refah yönünde çok şey katacak ama daha 
üye bile olmadan götürdükleri ortada. O yüzden 
Türkiye'niıı geleceğini AB'ye bağlamıyor, Türki
ye gibi stratejik ve güçlü bir ülkenin, başka sü
per güçlerle ve ülkelerle gelişt ireceği sıcak iliş
kiler ve politikalarla da dünya sahnesinde kendi
ne iyi bir yer edineceğine inanıyorum. 

Anadolu Univeı,.,ite\i 
Anadolu Ünivc 

Vakıf Bi 
Tel: 0-'.!:!2-335 05 8 

E-posta: 
Wch:ww 
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Anadolu sohbetleri'nin 
2 2 'ncisine evsahipliği yaptık 

Anadolu Garanti Sohbetleri'nde Avrupa Birliği sürecinin KOBİ'lere getirecekleri üniversitemizde tartışıldı. 

skişehir'deki küçük ve orta öl-

Eçekli işletmelerin Avrupa Birli
ği sürecinde karşılaşacakları fır
satlar ve tamamlamaları gereken 

düzenlemeler, Garanti Bankası tarafın
dan 13 Mayıs günü Sinema Anado
lu'da düzenlenen 22. Garanti Anadolu 
Sohbetleri toplantısında tartışıldı. 

Toplantının açılış konuşmasında Ga
ranti Bankası Genel Müdürü Ergun 
Özen. ''22. 'sini Anadolu Üniversite
si 'nde düzenlediğimiz Garanti Anadolu 
Sohbetleri toplantısında Eskişehir'in 

önündeki yeni fırsatları masaya yatıra
cağız, Avrupa Birliği sürecinin KO
Bİ'lere getireceğı fırsa tları tartışacağız" 
dedi. 

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Sa
vaş M. Özaydemir de oda olarak böl
gelerindeki firmaların verimliliğini ar
tırmak için yoğun bir çalışma başlat
tıklarını ifade etti. Özaydemir, Eskişe
hir'de standartların altında çok firma 
olduğuna dikkat çekerek bu durumu en 
kısa sürede ortadan kaldırmak için bir 
seferberlik başlallıklarını söyledi. 

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Ce
malettin Sarar ise, dışarıdan şehrimize 
para girdisinin sağlanması gerektiğini 

belirterek, Eskişehir'in teşvik verilen 
49 ilin dışında bırakıldığını ve bu du
rumun çok üzücü olduğunu vurguladı. 
Sarar. markalaşmak için kaliteli ürün 
yapmanın önemine dikkat çekti. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 

Dr. Yılmaz Büyükerşen de Eskişehir'in 
vasıflı insan gücünün, Avrupa ile ya
rışabilecek düzeyde olduğunu kaydetti. 
Büyükerşen, Eskişehir'in planlı bir ge
l işime sahip olduğunu ifade ederek, 
kentin sahip olduğu turizm potansiye-

!ini harekete geçirmesi gerekliğini vur
guladı. 

Dünya Gazetesi Genel Yönetmeni 
Osman Saffet Arolat'ın yönetiminde 
gerçekleştirilen toplantıda Boğaziçi 

Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Deniz Gökçe, KOSGEB Başkanı Erkan 
Gürkan, TÜSİAD Avrupa Birliği Tem
silcisi Bahadır Kaleağası, Tıbbı Ekolo
ji ve Hidroklimataloji Uzmanı Dr. Mi
ne Karagülle görüşlerini dinleyiciler ile 
paylaştı. 

Toplantıda konuşan üniversitemiz 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Deka
nı Prof. Dr. Hasan Mandal, amacları-

11111 girişimci mimar ve mühendis ye
tiştirmek olduğunu söyledi . Mandal, 
zamanın inovasyon zamanı olduğunu 
belirterek disiplinli çalışmanın yeterliği 
olmadığını belirterek, üniversite-sanayii 
işbirliğinin geli~tirilmesi gerektiğine 

dikkat çekti. 
Toplantıda ayrıca, Sarar Şirketler 

Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cema
lettin Sarar ve ETİ Şirketler Grubu 
Başkan Yardımcısı Firuzhan Kanatlı 

şirketlerinin başarı hikayelerini dinleyi
cilerle paylaştılar. 

Taner AYYILDIZ 

Hatıra ormanına 5 5 bin fidan 
Rektörlüğün düzen
lediği "Ağaç Dikme 
Bayramı" 1 6 Mayıs 
Pazartesi giinü, Bo
rabey göleti llalıra 
Ormanında gerçek
leştirildi. 

Rektörlük tarafından 16 
Mayıs günü düzenlenen 

Ağaç Dikme Bayramı'nda 
Borabey Göleti Hatıra 
Ormanı'na yenı fidanlar dikil
di. Rektör Yardımcıları, De
kanlar, Yüksekokul Müdürleri, 
öğretıın elemanları ve öğren
cilerinin katılımı ile gerçek
leştirilen etkinlikte 1500 adet 
karaçam, sedır, ehrani fidanı 
toprakla buluştu. Borabey Gö
leti Hatıra Ormanı 'na bugüne 
kadar toplam 55 bin adet fi
dan dikildi 

Pembe KARA 

Prof. Dr. Özkul'a 
Japonya'dan davet 

A
çıköğretiııı Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. 
Dr. Ali Ekrem Öz

kul, "Uzaktan Eğitim ve 
Ağa Dayalı Uluslararm,ı 

Eğitimde Teknolojinin Et
kin Kullanımı" konularında 
araştırma ve çalışmalar 

yapmak için Haziran ayın
da Japoııya'ya gidecek. 

Ulu,al Çoklu Ortama 
Dayalı Eğitimler Eımitüsü 

(NIME)'nc davcı edılen 

Prof. Dr. Özkul. enstitü
nün, e-öğrenme konusunda 
araştırma ve geliştirme ya
pan, Japonya 'daki tüm üni
versitelenn. teknik mesld. 
yıiksek okullarında ve ön
lisans programlarında ya
rarlanmak üzere bilgi ve 
iletişim ı.:knolojilcrine da
yalı eğitim içeriği ve uy
gulama yöntemleri gelışti

ren bir kurum olduğunu 

söyledi. 
Japonya'da 3 ay boyun

ca çalışmalarda bulunacak 
olan Prof. Dr. Özkul. nice
likscl ve niteliksel olarak 
grlışen eğitim ihtiyacına 

paralel olarak bilgi ve tek
noloji destekli eğitim ve e
öğrennıe olanaklarının gün 
geçtikçe arttığı günümüLde 
konuyla ilgili üst düzey 
çalı~ınalnrının yapıldığı J. 
ME'de ara~tırma çalışmala
rına katılmasının önemli 
akademik katkılar sağlaya
cağını dü}Lindüğünü belirt
ti. Prof. Dr. Özkul. ayrıca 
Japonya'da bul'lıııacağı süre 
ıçerisinde akademik çalış

malarının yanında kurumlar 
ve ülkeler.ırası işbirliğine 

katkısı olabilecek faaliyeı
krdc bulunacağını kaydetti. 

Mevll'..t DEM RCIOGu.J 



4 16-22 Mayıs 2005 Anadolu Haber Haber 

Sunfield Okulu'ndan ziyaret 
Engelliler Araştırma Enstitüsü'ne ziyarette bulunan İngiltere Sunfield Okulu ve Araştır
ma Enstitüsü yöneticileri otistik çoçukların eğitimine ilişkin bir de konferansa katıldı. 

İ;
giltere Sunfield Okulu ve 

Araştırma Enstitüsü Müdürü 
rof. Barry Carpenıer ile Okul 

Başöğretmeni Lesley Ross bilgi 
alışveriş inde bulunmak ve konfe
rans vermek üzere 28 -29 Nisan 
günlerinde üniversitemizi ziyaret 
etti. Engelliler Araştırma Enstitü
sü 'nde gözlem yapan ve Eğitim 
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğ
retim elemanlarıyla da temaslarda 
bulunan Carpenter ve Ross, ardın
dan bir konferansa katıldılar. En
gelliler Araştırma Enstitüsü ve 
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bö
lümü'nün birlikte düzenlediği "İn
giltere'deki Sunfield Okulu ve 
Araştırma Enstitüsü'nün Bilimsel 
Araştırmalara Bakışı" başlıklı kon
feransta, özel eğitim öğretmenleri
nin bilimsel bakış açısına sahip ol
ması gerektiğinin önemine değinen 
Prof. Barry Carpenter, Sunfield 
Okulu ve Araştırma Enstitüsü'nde, 
eğitimle bilimsel araştırmaları na
sıl yürüttüklerini ve hangi metod
ları kullandıklarını anlattı. 

Engelliler Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Gönül Selver 
Kırcaali ise, bu ziyaretin temel 
amacının, otistik çocukların eğiti
mine ilişkin üniversitemizdeki öğ
retim elemanlarıyla, Sunfıeld ' deki 

öğretim elemanları arasında işbirli

ğini ve değiş tokuş sürecini baş-

Fizikçiler 
branşlarını 

kendileri 
belirleyecek 

Fizik Topluluğu'nun 
düzenlediği seminere 
katılan Prof. Dr. Ön- . 
der Orhun, geleceğin 
fizikçilerine tez ve 
seçmeli ders konu
sunda bilgi verdi. 

latmak olduğunu söyledi. Engelli
ler Araştırma Estitüsü'nün verdiği 
eğitimin Sunfield Okulu yönetici
lerinden övgü aldığını belirten 
Prof. Dr. Kırcaali, "Yaptığımız 

eğitimi gördüler. Bizim ne kadar 
iyi bir eğitim verdiğimizi söyledi
ler. Bu da bizim için gurur kay
nağı oldu. Burada otistik çocukla
ra uyguladığımız program onların
kilerden biraz farklı. Dolayısıyla 
ileriye dönük iki programın birleş
tirilmesi ve daha iyi şeyler yapıl
ması planlanıyor" dedi. 

İsmail İLKSELVİ 

-cen Fakültesi Fizik Topluluğu , bö
r lüm öğrencileri için "Tez ve Seç
meli Ders Uygulaması" isimli birse
miner düzenledi. Fizik Bölümü Başka
nı Prof. Dr. Önder Orhun ' un konuş
macılığını yaptığı etkinlik, 17 Mayıs 

Salı günü, Fen Fakültesi Fizik Bölü
mü 205 nolu derslikte gerçekleşti. Bö
lüm öğrencilerini ilgilendiren mesleki 
seçmeli dersler ve bu seçmeli dersle
rin içerikleri hakkında bilgl veren 

Sunfield Müdürü 
Prof. Barry Carpenter 

Prof. Dr. Önder Orhun, Fizik Bölü
mü 'nün işleyiş anlayışının paketler 
halindeki mesleki seçmeli dersler yar
dımıyla branşlaşmaya yöneldiğini 

söyledi. 
Fizik bölümü öğrencilerinin bundan 

sonra kendi belirleyecekleri branşlarda 
uzmanlaşacaklarını belirten Orhun, bu 
sistemin fizikçi adaylarına daha yarar
lı olacağının altını çizdi. 

lsmail İLKSELVİ 

AÖF'ten kupa galipleri için tören 
Açıköğretim F~kültesi, bahar şenlikleri k_apsamında düzen

lenen spor musabakalarında dereceye gıren fakülte takım

ları için , 16 Mayı s Pazartesi günü, bir tören ve kokteyl dü
zenledi. 

Açıköğretim Fakültesi 'nde gerçekleşen törene, Açıköğretim, 
İktisat ve İşletme Fakültelerinin dekan ve dekan yardımcıları 
ile birincilik kupası alan Bayan ve Erkek Voleybol ve ikin
cilik derecesi alan Bayan Basketbol Takımlarının sporcu ları 

katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Açıköğretim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nazmi Ulutak, sporcuların verdiği emeklere 
teşekkür ederek, öğrencilerin her yıl fakülteye birkaç kupa bir
den getirdiğini ve kendilerinin de bu başarıya ortak olmak 
için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini söyledi . 

Başöğretmen 

lesley Ross 

Tek Kemer 
Gözlü Rize 
Köprüleri'ne 
İnternet sayfası 

Edebiyat Falkültesi Sanat Tarihi 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erol Al

tınsapan'ın başkanlığında yürütülen 
"Tek Kemer Gözlü Rize Köprüleri" 
isimli çalışma, İnternet sayfası oldu. 
Doç. Dr. Erol Altınsapan'ın 2001 
yılında tamamladığı çalışma, 2001 
yılında Taç Vakfı 'nın 25. yıl dergi
sinde makale olarak yayınlanmıştı. 

Köprülerin terminolojisi ve tüm bilgi
lerinin ayrıntı lı olarak verildiği sayfa
da ayrıca, çalışılan köprülerin fotoğ
rafları, çizimleri, proje ve yayınların 
bulunduğu linkler yer alıyor. Sayfa 
ve konu hakkında daha ayrıntılı bil
gi almak isteyenler, www.rizekoprüle
ri.cjb.net adresini tıklayabilirler. 

VABANCI EV ARKADAŞI 
İSTER MİSİNİZ? 

Deneyenler tavsiye ediyor 
Geçtiğimiz dönemlerde evlerine yabancı ev arkadaşı ka

bul edenler hallerinden oldukça memnun. 

Gülsüm Karaman 

İÖLP 4. Sııııf 

O .. ncelikle çok güzel olduğunu söyleme
liyim. Her gün çok farklı şeylerle kar

şılaşmak çok eğlenceli. İngilizceyi geliştir
me açısından da çok önemli. Konuşma 
yetisini ilerletiyor. Farklı yemekler tadabi
liyorsun. İnsann kendi kültürünü tanıtması 
da çok önemli. Ona bir şeyler öğretmeye 
çalışırken kendi kültürünü de daha yakından tanıyorsun. Mad
di açıdan da bir Türkle yaşamaktan hiç bir farkı yok. 

çok keyifli tabii. 

Bihter Toprak 

Taner Yılmaz 

Feıı Fakültesi İstatistik 2. Sııııf 

Farklı bir kültürü tanımak için bulunmaz 
bir fırsat. Çok ince ayrıntılara kadar bir 

siirü şey öğrenebiliyorsun. Yurt dışından 
çok iyi bir arkadaş edinmiş oluyorsun. 
Gittiğinde kalabileceğin bir evin oluyor. 
Bambaşka bir kültürü tanımak için para 

harcamayıp üstüne para alıyorsun. Bu da 

İBF Reklam ve Halkla İlişkiler 2. Sınif 

I• Ik haftadan sonra bir yabancı olmaktan 
çıkıyor. Bildığimiz ev arkadaşı ile ara

sındaki tek fark İngilizce konuşması. An
cak çok fazla yakınlaşmak zor çünkü İn
gilizce bir yerden sonra sınırlıyor. Bana 
en büyük katkısı heni cesaretlendirme ko
nusunda oldu. Genelde bize göre daha ra
hat oldukları için bazı konularda kendime olan güvenımin art
masını sağladı. 
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Oğrencilerden TSM konserı 
Türk Sanat Müziği 

Öğrenci Korosu'nun 
bahar şenliği kapsa
mında gerçekleştir

diği konserde, ünlü 
bestecilerin eserleri 
seslendirildi. 

A 
nadolu Üniversüesi Türk 
Sanat Müziği Oğrenci 
Korosu bahar şenliği kap
samında bir konser verdi. 

Şef Semra Aykol yönetiminde 
gerçekleşen etkinlik, 17 Mayıs Sa
lı günü , Sinema Anadolu 'da ger
çekleşti. İki bölümden oluşan kon
serin birinci bölümünde Nuri Halil 
Poyraz, Hafız Eşref Bey, Faize 
Ergin, Sadettin Kaynak, Aleko 
Bakanos, Nikoğos Ağa; ikinci bö
lümde ise Kemani Tatyos Efendi, 
Kanuni Hacı Arif Bey , Fehmi To
kay, Yusuf Nalkesen gibi ünlü 
bestekarların eserleri seslendirildi. 

İsmail İLKSELVI 

Kocaeli'de 
seramik 

• • 
sergısı 

GSF öğretim üyesi 
Emel Şölenay 4. 
kişisel sergisini açtı 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Sera

mik Bölümü öğretim üyelerinden 
Emel Şölenay, Kocaeli Devlet Gü
zel Sanatlar Galerisi 'nde, 17 Mayı 
Salı günü 4. kişi el eramik sergi
sini açtı. 

Şölenay'ın kuşlar ve ağaçlardan 
esinlenerek hazırladığı seramik ça
lışmaları, farklı düzenlemeler, du
var tabakları ve formlardan oluşu
yor. Sanatçı çalışmalarında ayrıca, 
dokuları aplike ederek ajur tekniği 
ile boşluklar oluşturarak ve ışığın 
bu boşluklardan geçişi ile kütlesel 
ağırlığı hafifleterek plastik etkiyi 
arttırmış. Çalışmalarda seramiklerin 
yüzeyinde farklı sır tipleri ve frit
lerden oluşan resimsel anlatımlar 

görmek de mümkün. 
Sergi, 30 Mayıs Pazartesi günü

ne dek gezilebilir. 

---A- yfer ER 

Şenliğin gözdesi oldular 

Vurmalı Çalgılar Topluluğu, 25 ülkenin katılımı ile ger
çekleşen 19. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği'nde bir 

konser verdi. Konserin çok fazla ilgi görmesinden dolayı, 
topluluk, yine aynı gün bir konser daha gerçekleştirdi. 

A
nadolu Üniversitesi Vurmalı Çalgılar Topluluğu , Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin dü
zenlediği 19. Uluslararası Bahar Şenliği 'ne konuk oldu. 25 ülkenin öğrenci topluluk
larının katılımı ile gerçekleşen şenliklerde, üniversitemizin Vurmalı Çalgılar Toplulu

ğu, 11 Mayıs Çarşamba günü bir konser verdi. ODTÜ Büyük Spor Salonu'nda ve Şef Sel
çuk Yüksel yönetiminde gerçekleşen konseri yaklaşık I 500 kişi izledi. Konserin büyük ilgi 
görmesinden dolayı, topluluk, ODTÜ Uluslararası Standı'nda aynı gün bir konser daha ger
çekleştirdi. 

Ağatekin' el~· 
G

üzel Sanatlar Fakül
tesi Cam Bölü
mü'nden Öğr. Gör. 

Mustafa Ağatekin, 12 · 
Mayıs Cuma günü An
kara · da, 7. kişisel sergi
sini açtı. 

Şekillendirme teknikle
ri açısından seramiğe ye
ni bir soluk ve özgünlük 
kazandıran Ağatekin ergide 
bu özgün tasarımlarla yarattığı 

"t ..... 

lsmail İLKSEL Vİ 

,_ ra' da sergi 
32 tane cam içi seramik ça
lışmasını sanatseverlerin be
ğenisine sunuyor. 

Serginin amacı ise, tarih 
sayfaları ÜLerine dağılan 

gizemleri ,bugünün dünya 
ve insanın yaşam kaosuy
la aynı düzleme taşımak. 

Galeri Selin'de açılan ser
gi 12 Haziran Pazar gününe 

dek ziyaret edilebilir. 

Ayfer ER 

Okuma 
Köşesi 

Ahmet CEMAL 

"SANATLAR" 
ÜZERİNE OKUMAK ... 

Konservatuarlann tiyatro bölümle
rinde ders verdiğim için, özellik

le tiyatro öğrencilerine ne zaman : 
"Neler okuyorsunuz?" diye sorsam, 
ağırlıklı olarak hep aynı düşündürücü 
yanıtı alırım : "Hocam, bol bol oyun 
okuyorum ... " 
Aynı soruyu güzel sanatlar fakülte

lerinin çeşitli dallarında okuyan öğ
rencilere sorduğum zaman da aldığım 
yanıt pek değişik olmuyor; yani sa
nat öğrencileri, ağırlıklı olarak çalış
tıkları alanda okumayı, bir sanatçı 

adayının okuma yoluyla elde edeceği 
birikim bağlamında yeterli buluyorlar, 

Her şeyden önce bir noktayı belir
telim: "Sanatsal yaratıcılık" dediğimiz 
şey, aslında bir üst-kavramdır. Başka 
deyişle önce sanatsal yaratıcılık diye 
bir olgu, bunun ardından da söz ko
nusu olgunun kendini sanatın çeşitli 
dallarında dışa vurması durumu gelir. 
Bu saptamanın doğal sonucu, sanat
sal yaratma ediminin geneli üzerinde 
kafa yormayan, düşünme gereğini 

duymayan bir sanatçının ya da sanat
çı adayının kendi alanında çok üret
ken olabilmesinin. doğru üretebilme
sini epey zorlaşmasıdır. Dahası, sana
ta ilgisi yalnızca kendi alanıyla sınır
lı kalan bir 'sanatçı'nın o alanda gi
derek sığlaşması, ender görülen bir 
durum değildir. 

Bilindiği üzere, en geniş tanımla
rından birine göre sanat, varolan çe
şitli iletişim biçimlerinden biridir; 
başka deyişle sanatçı, dünyayla ve 
insanla kendi sanatı aracılığıyla ileti
şim kuran kişidir. Hal böyle olunca, 
iletişim kurmanın geneli üzerinde ka
fa yorma gereğini duymayan bir sa
natçının kendi alanını yeterli bir bi
rikimle ve ufku geniş bir bakış açı
sıyla değerlendirebilmesi olası mıdır? 

Bu konuda en doğru yanıtları bize 
Rönesans sanatçılarının edimleri ver
miştir. Bu sanatçılar içersinde, başta 
Leonardo ve Michelangelo olmak 
üzere, pek çoğu hep birden çok alan
da düşünmüş ve ürün vermiştir. Bu 
sanatçıların elinden çıkma belgeler de 
bize onların sanatın yalnızca tek bir 
alanıyla sınırlı kalmaksızın , sanatın 

bütünü üzerinde ne kadar yoğun dü
şünmüş ve çeşitli alanlar arasında ne 
kadar anlamlı bağlar kurmuş oldukla
rını kanıtlamaktadır. 

Bir bütün olarak sanatın yaşama ve 
dünyaya yönelik çok geniş bir sorgu
lama biçimi olduğunu düşündüğü

müzde, bir sanatçı adayının ya da sa
natçının kendisininkinin dışında kalan 
dallardan da etkilenmesi ve onlarla 
kendini sürekli aşılaması, karşımıza 

bir zorunluluk niteliğiyle çıkmaktadır. 
Röne ans için söylediklerimiz, he

men tüm gerçekliklerin veya gerçek 
diye bellenmiş olanların eskiye oran
la çok daha karmaşık bir yapıya dö
nüştüğü günümüz için, modern sanat 
için öncelikle geçerlidir. Bu yüzden 
Röne ans sanatçısına oranla çok da
ha fazla düşünmek zorunda olan sa
natçı, okuma eyleminin sınırlarım da 
buna göre genişletmek zorundadır. 
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Gençlere güveniyoruz ve destekliyoruz 
2. Ulusal İşletme ve Ekonomi Kuliipleri Zirvesi üniversitemizde yapıldı. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç, genç öğrencileri güvendiklerini ve onların yapacağı her türlü etkinliği sonuna kadar desteklediklerini söyledi. 

2
. Ulusal İşletme ve Ekonomi 
Kulüpleri Zirvesi 16-17 Mayıs 
günlerinde Atatürk Kültür ve 
Sanat Merkezi'nde gerçekleşti

rildi. Zirveye, Rektör Prof. Dr. En
gin Ataç, rektör yardımcıları ve bir
çok akademisyenin yamsıra USİAD, 
İMKB'den ve SARAR'dan üst dü
zey yetkililer bildirileriyle katıldı. 

Zirvenin ilk günü bir konuşma 
yapan Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, 
Anadolu Üniversitesi olarak çağdaş, 
demokratik, laik, özgür, düşünebi
len, özgün düşünebilen ve üretim 
yapabilen gençler yetiştirmek iste
diklerini söyledi. Prof. Dr. Ataç, 
genç öğrencilere güvendiklerini ve 
onların yapacağı her türlü etkinliği 
sonuna kadar desteklediklerini dile 
getirdi. Kulübün, bu kadar iddialı 
bir ulusal kongreyi burada toplaya
bilmesinin kendisi için önemli bir 
gösterge olduğunu belirten Prof. 
Dr. Ataç, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Siz gençler üniversiteden mezun 
olduğunuzda yönetmeyi ve yönetil
meyi bilmeniz gerekiyor. Bizim bir 
yılda yaptığımız etkinlik sayısı 

800'ün üzerinde. Öğrencilerimiz 
mutlaka bunların içinden kendine 
uygun bir etkinliğe katılıyor. Hede
fimiz ulusal değerlere saygılı ama 
evrensel değerlerle donanmış genç
ler, dünya insanları geli ştirmektir." · 

İşletme ve Ekonomi Kulübü Baş
kanı Hacı Bektaş Önal ise, Ulusal 
İşletme ve Ekonomi Kulüpleri Zir
vesi ' nin ülkemizde yer alan tüm 
üniversiteleri temsilen burada top
l anmış öğrencilerin ülkemize ve 
ulusal ekonomiye duydukları sorum
luluğun bir sonucu olduğunu söyle
di. Zirve için bir araya gelen 
gençlerin, ülkemiz adına en büyük 
dinamizm olduğunu gösterme ve 
kamtlama etkinliğini olduğunu ifa-

den eden Önal, zirvenin ilke ve 
devrimlerine yürekten bağlı olduğu
muz Mustafa Kemal Atatürk'ün ne
den geleceği gençliğe emanet ettiği
ni hatırlama ve hatırlama çalışması 
olduğunu kaydetti. 

Ulusal Sanayici ve İşadamları 
Derneği Genel Başkanı Kemal Öz
den de, Ulusal İşletme ve Ekonomi 
Kulüpleri Zirvesi 'nin, gençlere veri
len yetki ve sorumluluk verildiğin
de güzel toplantılar organize edebil
meleri açısından önemli bir örnek 
olduğunu söyledi . 

SARAR Yönetim Kurulu Başka
nı Cemalettin Sarar ise, Türkiyenin 
geleceğinin gençlerin elinde olduğu
nu belirterek, hedefin geleceği dü
şünmek olduğunu ve herkesin ken
di alanına yönelmesi, kendini ala
nında çok iyi yetişmesi gerektiğini 
vurguladı. 

İMKB Eğitim-Yayın Müdürü 
Murad Kayacan da, İMKB 'nin Tür
kiyenin tüm okullarından bilgi al-

mak amacıyla sık sık ziyaret edil
diğini belirterek, "Anadolu Üniver
sitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü 
bu bağlamda tüm üniversitelerle ile-

tişim kurarak 450'ye yakın öğrenci
yi İMKB bahçesine toplamayı ba
şardı" dedi. Zirvenin ilk gününde 
bildirilerin sunulmasının ardından 

konuşmacılara teşekkür plaketi ve
rildi. 

Zirvenin ikinci gününde 3. Ulu
sal İşletme ve Ekonomi Kulüpleri 
Zirvesine ev sahipliği yapacak olan 
üniversite için seçim yapıldı. Trak
ya, İzmir Ekonomi ve İstanbul Kül
tür Üniversiteleri 'nin adaylığını 
koyduğu seçimi, İstanbul Kültür 
Üniversitesi kazandı. 

Türkiye'deki 40 üniversite temsil
cisinin katıldığı zirvede, üniversite
miz İşletme ve Ekonomi Kulübü, 
Ulusal İşletme ve Ekonomi Kulüp
leri Zirvesi l 'nci dönem sözcülüğü
ne seçildi. Bu zirveyle birlikte Ulu
sal İşletme ve Ekonomi Kulüpleri 

Zirvesi kurumsal bir kimlik kazan
mış oldu. 

Şeyda DALGIÇ 

Patara kazısı kollokyumda ele alındı 
Arkeoloji Bölümü'nün düzenlediği kolokyum'da üniversitemiz ekibinin de kazı yaptığı Patara Antik Kenti'ndeki çalışmalar masaya yatırıldı. 

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bö
lümü'nden Yard. Doç. Dr. H. 

Sabri Alanyalı ve Yard. Doç. Dr. 
Feriştah Soyka] Alanyalı , "Patara 
Antik Kenti Kazı ve Araştırma Ça
lı şmaları" isimli bir kolokyum dü
zenledi. İki gün süren etkinliğin 
açılışı ise, 13 Mayıs Cuma günü. 
Edebiyat Fakültesi Sakine Çelik 
Öztürk Konferans Salonu ' nda ger
çekleşti. Etkinliğe Anadolu Üniver
sitesi Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç 
başta olmak üzere, Edebiyat Fakül
tesi Dekanı Prof. Dr. Cahil Bilim, 
Kaş Kaymakamı Nurullah Çakır ile 
fakülte öğretim elemanları ve öğ
rencileri katıldı. Anadolu Üniversi
tesi'nin arkelojik araştırma ve kazı
lara büyük önem verdiğini kayde
den Rektör Ataç , "Alpu-Çavlum 
Orta Tunç Çağı mezarlık kazıst, 

Karacahisar Orta Çağ Kalesi kazı
sı, Frig Vadileri ve Midaion-Kara
höyük ArkeoloJik Yüzey Araştırma
sı Üniversitemizin desteklediği 
önemli projelerdir" diye konuştu. 

Edebiyat Fakültesı Dekanı Prof. 
Dr. Cahit Bilim ise, Anadolu'nun 

büyük bir uygarlık olduğunu, eski 
çağlardan beri uygarlıklara ev sa
hipliğini yaptığını söyledi. Prof. Dr. 
Cahit Bilim, "Bu toplumlar, sosyal 
ve kültürel yaşantılarıyla büyük bir 
birikime neden oldular. Anadoluda 
daha sonra Roma, Bizans, Selçuk-

lu ve Osmanlı uygarlıkları yer al
dı" diye konuştu. 

Anadolu Üniversitesi 'nin arkeolo
jik kazı ve çalışmalarına büyük 
önem verdiğinin bir kez daha altı
nı çizen Prof. Dr. Cahil Bilim, 
"Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Engin 

Ataç, fakültemizin yapmakta oldu
ğu Şarhöyük, Çavlum, Karacaşehir 
ve FrıgyaVadisi kazılarına destek 
vermektedir. Bu desteklerinden ve 
üniversitemize yaşattığı parlak dö
nemden dolayı şahsım ve fakültem 
adına kendilerine teşekkür ederim" 

şeklinde konuştu. 
İki gün süren etkinliğin ilk gü

nünde, Patara Kazıları Başkanı 
Prof. Dr. Fahri Işık "Patara", Prof. 
Dr. Havva İşkan " Fener.Nekropol 
~e Oygu Gömütler" Doç. Dr. Ta
ner Korkut" Likya Eyaleti Mecli s 
Binası-Bouleterion", Doç. Dr. Gül 
Işın "Tepecik Sarnıcı Kazıları", 
Yard. Doç . Dr. Sabri Alanyalı "Ti
yatro ve Tiyatro Tapınağı", Uzman 
Şevket Aktaş "Ana Cadde Kazı ve 
Restorasyon Çalışmaları" Kaş Kay
makamı Nurullah Çakır ise "Patara 
Örneğinde Kazı Yapılan Yerlerde 
Halkla İletişim" isimli bildirileri 
sundu. 

Kolokyumun ikinci gününde ise 
Seyitgazi Külliyesi, Arkeoloji Mü
zesi, Yazılıkaya Midas Şehri, Küm
bet Köyü, Himmet Baba Kübbeti, 
Solon'un Mezarı, Gökbahçe Köyü 
Bahşeyiş Anıtı, Kölınüş Vadisi 'nde
ki, Aslantaş, Maltaş, Yılantaş anıt
ları, Anazin Köyü 'ndeki Bizans Ki
liseleri ve Kaya mezarlarına gezi 
düzenlendi. 

lsmall lLKSELVİ 
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Anadolu adını finale yazdırdı 
Ligi ikinci sırada tamamlayan bayan hentbol takımımız, lig şampiyonu Havelsan'ı nefesleri kesen bir karşılaşmadan sonra 34-32 
mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Hentbolcularımızın finaldeki rakibi ise ligi üçüncü sırada bitiren Tekelspor. 

B 
ayanlar Hentbol Türkiye 
Kupası yarı final karşı

laşmasında lig şampiyo
nu Havelsan ile lig ikin
cisi Anadolu Üniversite

si I 7 Mayıs günü Porsuk Spor Sa
lonu 'nda karşı karşıya geldi. 

Müsabakaya 1-0 yenik başlayan 
takımımız, Simona(2) ve Serpil ile 
bulduğu goller ile 3-1 öne geçti. 
Hentbolcularımız Kevser, Serpil ve 
Simona'nın attığı goller ile ilk 10 
dakıkayı 6-3 galip kapattı. Kıran 

kırana geçen karşılaşmada 15 daki
ka sonunda skor tabelasında 10-8 
hentbolcularımızın üstünlüğü vardı. 

Ukraynalı oyunucumuz Maryna 
skoru I l-8'e taşıdı. Bu golden 
sonra Haveban mola aldı. Simona 
ve Sepril' in golleriyle farkı koru
yan takımımız 20.dakikayı 12-10, 
25.dakikayı da 14-12 önde geçti. 
Simona'nın 3 ve Serpil'in 2 golü 
ile takımımız devreyi 19-15 lehi
mize sonuçlandırdı. 

Karşılaşmadaki heyecan 
kasırgası hiç dinmedi 

İkinci yarıya iyi başlayan Havel
san farkı 2 'ye indirdi (17-19). Ser
pil' in golüyle 20-17'yi yakalayan 
takımımız rakibinin 2 golüne engel 

olamadı ve fark J 'e indi (20-19). 
Maçın 40. dakikasını Fatma'nın 

golüyle 25-23 önde geçtik. Skor 
25-23 iken maçın 42. dakikasında 
Serpil'in düşürülmesine hakemler 
seyirci kaldı. Bu karara itiraz eden 
antrenörümüz Sinan Öner sarı kart 
gördü. Bu bölümde oyundan ko
pan takımımız karşısında Havelsan 
45. dakikada 26-26'lık eşitliği ya
kaladı. 45. ve 50. dakikalar arasın
da maça konsantrasyonu tekrar 
sağlayan takımımız bu periyotta at
tığı 5 gol ile 3 l-26'lık skor avan
taJını elde etti. Maçı bırakmayan 
Havelsan aradaki farkı 2'ye indir
di (29-31). Serpil'in golü ile farkı 
3 ·e çıkardık (32-29). Skor 32-30 
iken Serpil çok kritik bir anda 7 
metre atışını kaçırdı. Havelsan 
karşı atakta Olessia ile farkı bire 
indird i(3 J -32). Simona ve Oles
sia 'nın karşılıklı golleriyle karşılaş
manın son bir dakikasına ekibimiz 
33-32 önde girdi. 

Sevim maçın kaderini değiştirdi 
Karşılaşmanın bitmesine 32 sani

ye kala Havelsan 7 metre atışı ka
zandı. Atttğı 9 gol ile Havel
san 'nın en skorer ismi olan Don
ka 'nın atışını kalecimiz Sevim mü-

Anadolu pistte 
fırtına gibi esti 

kemmel bir şekilde kurtardı. Takı
mımız maçın sona ermesine 20 sa
niye kala mola alarak biraz soluk
landı. Moladan önce topun kendi
lerinde olduğunu ileri süren Havel
san antrenörü Mehmet Bilir uzun 
süre hakemlere itiraz etti. Son hu
cümda tecrübeli oyuncumuz Nalan 
altığı şık gol ile perdeyi kapatarak 
takımımızı finale taşıdı ve maçın 

skorunu ilan etti (34-32). Takımı
mızda Simona (l l ). Serpil (9), 
Gonca ve Nalan (4), Kevser (3), 
Maryna (2) ve Fatma(!) gol ile 
maçı tamamladı. 

Anadolu ligin rövanşını aldı 

görülmeye değerdi. Maçtan sonra 
Genel Kaptan Muzaffer Öğütveren 
ve Hentbol Şube Sorumlusu Cen> 
giz Yenipazarlı soyunma odasına 
inerek takımımızı kutladılar. Diğer 
tarafta ise son 7 metreden yararla
namayan Havelsanlı Donka'nııı 

hıçrıkları yükseliyordu. Hentbolcu
larımız Ankara'da oynanacak olan 
finalde lig üçüncüsü Tekelspor ile 
karşılaşacak. Takımımız l 3 Mart 
günü Eskişehir'deki maçta 
Havelsan'a 36-29 yenilerek lig 
şampiyonluğunu rakibine kaptırmış
tı. Hentbolcularımız bu galibiyettile 
ligin rövanşını da almış oldu. 

Maçın sona ermesiyle büyük bir 
sevinç yaşayan takımımızın sevinci 

Okçular 
Türkiye Üniversitelerarası Ok

çuluk Şampiyonası 21 Mayıs 
günü Antalya'da düzenlendi. 21 
üniversitenin yarıştığı şampiyo

nada Saliha Kırat, Kadriye Bay
ram ve İnci Özdinç'ten kurulu 
takımımız makaralı yaylarda 
şampiyonluğu kazandı. Cansun 
Üzmez, Ulus Öztürk ve 
Mehmet Dağlı'dan oluşan erkek 
takımımız ise 2'ncilıği elde et
ti. Sporcularımızdan Yunus Em
re Kayalı ve Ne e Alptekin lz
mir'de yapılacak Dünya Üniver
sitelerarası Şaampiyonasında ya
rışacaklar. 

Kulüplerarası Gençler ve Yıl-
dızlar Şampiyon da 21-22 

Taner A YYILDIZ 

Mayıs tarihlerinde Antalya 'da 
yapıldı. Nilüfer Erenoğlu, Gam
ze Bulgurcu ve Duygu Pol
ta'dan oluşan takımımız genç 
bayanlarda Türkiye şampıyonlu-

ğunu kazandı. Ferdilerde yıld ı z

genç erkeklerde Enis GürSO) 
~ampiyonluğu elde etti. Genç 
bayanlarda ise ilüfer Erenoğlu 
2'nciliğe uzandı. ;, 

() Taekwando'da 
• • nıversıtelerarası Türkiye Atletıım Birinciliği 6-8 Mayıs tarihleri arasın-uda Konya'da düzenlendi. Yüksek atlamada İlker Azazi şampiyon ola

rak altın madalyaya uzandı Sırıkla yüksek atlamada Şevket Kılıç ikin
cılğı elde eıtı. 200 metrede Mustafa Delioğlu 3 'üncülüğü kazandı. Bayanlar
da ise sırıkla yük.sek atlamada Sema Kök.damar, cirit atmada Gülistan Özen, 
Çekiç atmada Şefika Soytürk ve 100 metrede Gülay Kırşan 2'nciği elde ede
rek gümü~ madalya kazandılar. Gülay Kır~an 200 metrede ise 3'üncülüğü el
de ederek il..ınci madalyasına uıandı. Erk.ek takımımız 44 ekip arasında, 
kıı takımımız ise 33 ekip arasında 5'inciliği elde eltiler. 

5 madalya Anadolu'ya 

Türkiye Üniversitelerarası Ta• 
el..wando Şampiyonası 12- 13 

Mayıs tarihleri arasında Kaysc
ri'de düzenlendi. 72 kg'de Ab
dullah Sertçelik şampiyonluğu 
elde ederek birincılik kürsüsüne 

çıklı. 54 kg'de Baykal Ölmez, 
59 kg'de Esra Akba~. 84 kg'dc 
Yunus Korl..maz 2'ncılıği elde 
ettiler. Erkek takımımız topladı
ğı 38 puan ile takım l..lasnıanın 

da 3 'üncülüğü kaıandı. 
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G
elmiş geçmiş en uzun 
soluklu ve en çok ilgi 
gören oyunlar arasında 

yer alan Counter Strike 
tutkunları 4 Haziran günü Çin'de 
başlayacak dünya şampiyonasında 
bir araya geliyor. Bozüyük Mes
lek Yüksekokulu öğrencilerinden 
Ercenk İrtürk de şampiyonada 
Türkiye'yi temsil edecek AMDte
amsquash ekibinde yarışacak. 

AMDteamquash Ercenk gibi 
üniversite öğrencisi olan beş ki
şiden oluşuyor. Takım, 2004 yı
lında Türkiye'de 12 bin kişinin 
katıldığı World Cyber Games 
Türkiye elemelerini kazandı ve 
Dünyada toplam 1.5 milyon ya
rışmacının temsil edildiği 50'deıı 
fazla ülkenin yarışmacılarına kar
şı ülkemizi Amerika'da temsil 
etti . 

AMDteamquash 2004 yılında 

Türkiye'de katıldığı bütün turnu
vaları kazandı ve ülkemizdeki bu 
alanda gelmiş geçmiş en iyi ta
kım unvanını aldı. Halen Türki
ye'nin en başarılı takımını oluştu
ran ekip, Türkiye'de Computer 
Gaming dalında ilk sponsorluk 
anlaşmasını imzalayarak bir ilki 
de gerçekleştirdi. AMDteamsqu
ash , bu destekle 2005 yılında ka
tıldıkları ilk büyük turnuva olan 
ACON5' ı da kazandılar 

ACON5 20 ülkede 150 şehir
de elemelerin yapıldığı, 1 vs 1 : 
Warcraft HI: Frozen Throne ve 
Takım Oyunu: Counter-Strike 1.6 

Arşimed'in sırları 

deşifre yolunda 
orik fizikte ileri düzey araştır-

malar için kullanılan parçacık 

çarpı ştırıcı s ı yeni bir göreve hazır

lanıyor. Atomaltı parçacıkları bir
birleriyle yarı ştıran çarpıştırıcı , boş 

zamanlarında tarihsel metinleri ter
cüme edecek. Antik Yunan mate
matikçisi Arşimed'in yüzyıllardır 

okunmayı bekleyen metinleri , par
çacık çarpı ştırıcının yardımıyla de
şifre edilecek. 

Stanford Linear Accelerator çar
pıştırıcı ının ürettiğ i X ı ş ınları , Ar
şimed ' in 174 ayfalık kitabesinde
ki yazının deş ifresinde kullanılıyor. 

Çarpıştırıcının çıkardığı X ı ş 111ları, 

tarihi metnin yazıldığ ı mürekkepte
ki demir parçacıklarının ı şımas ını 

sağ lıyor. 

oyunlarının yer aldığı bir organi
zasyon. Bu organizasyonun Tür
kiye elemeleri 25-27 Mart 2005 
tarihleri arasında İstanbul ' da 
C R Expo Center'da yapıldı. Er-

z 

cenk ' in de yer aldığı AMDteam
quash burada takım olarak 1600$ 
birincilik ödülünü aldı ve 4 Ha
ziran 2005 günü Çin ' in Xian 
kentinde başlayacak dünya şanı-

piyonasında ülkemizi temsil etme 
hakkını kazandı. 

ACO 5 dünyanın en prestijli 
ve büyük organizasyonlarından 

biri olarak tanınıyor. 

Samsun'a Ana~olu çıkarması 

A
nadolu Üniversitesi. 19 Mayıs AtatCirk'ü Anme Gençlik ve Spor Bayramı 'nda 19 oto
büs dolusu öğrenciyle Samsun'daydı. işletme ve Ekonomi Kulübü ile Öğrenci Konse
yi'nın, bayramı Samsun'da kutlamak amacıyla duzenlediği etkinliğe üniversitemizin top

lam 874 öğrencisi katıldı. 
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda başlayan etkinlik. Bandırma Vapuru'na ziyaret ve Ataturk 

Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam ettı. Öğrencilerimiz , program çerçevesinde Saımun kent 
mcı kc1.ıne bir de toplu yürüyüş gcrçekleştırdi. 

Şeyda DALGIÇ 

Yaşam 

Ercenk irtürk beş yıl önce bilgisayar 
dünyasına girdi ve Online Ga
ming'e 2000 yılında Counter-Strike 
oynayarak adım attı. Halen Anka
ra ' da bulunan AMDteamquash ta
kımında Counter-Strike oyunu ala
nında mücadele veriyor. 

Floppy tarihe karıştı 

1967'de IBM tara
fından bilgilerin 

basit ve ucuz sakla
nabileceği bir medya 
arayışı sonucu 1973 
yılında ortaya 8 inç
lik noppy disketler 
çıktı. Bugünkü 3.5 inçlik örnekleriyse 
l 980'1er<le ortaya çıkmış ve evrensel bir 
standart haline gelmişti. İlk olarak 
l 984'te Apple tarafından kullanılmaya 

başlanan 3.5'lik disketler yine Apple ta
rafından l 998 yılındaki iMac modclıyle 
reddedildi. Geçtiğimiz haftaysa bu stan
dardın yaratıcısı Sony üretimi durduraca
ğını açıkladı. Artık kullanıcı veri yolla
mak için e-postayı ya da USB flaş bel
lekleri kullanıyor. 
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