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Ar-Ge'ye 430 milyon YTL destek 
Türkiye Bilişim Derne
ği' nin düzenlediği BİL
TEK 2005 Uluslararası Bili
şim Kongresi'nde konu
şan Ulaştırma Bakanı Bi
nali Yıldırım, hükümetin 
Ar-Ge çalışmaları için 
430 milyon YTL fon ayır
dığını söyledi. Kongre
nin onursal başkanların
dan Rektör Prof. Dr. En
gin Ataç da, Açıköğre
tim e-Öğrenme Porta
lı 'nın sunulan eğitsel 

içerik miktarı ve erişen 

öğrenci sayısı açısın

dan, Anadolu Üniversi
tesi' ni Türkiye'nin e-Öğ
renme merkezi durumu
na getirdiğini kaydetti. 

Haberi 3'te 

Ziraat 
Bankası'ndan 

Çarşı A' da büro 
Ziraat Bankası Anadolu 
Üniversitesi Bürosu, 9 
llazlran'da hizmete girdi. 

Haberi 4'te 

Çocuk 
Yuvası'ndan yıl 

sonu sergisi 
Anadolu Ünlversllesl Çocuk 
Yuvası Haller Gençlik 
Meı·kezl'nde Yılsonu Resim 
Seı·glsl açtı. 

Haberi 4'te 

Karikatürle 
Kadın Dünyaları 

Eğilim Karikatürleri Miize
sl'nln ev sahipliğini yaptığı 
"Kadın Dünyaları" konulu 
sergide, dünya kadınının so
runları, hakları "e karşı cins
le kurduğu diyaloglar mizahi 
bir dille anlatılıyor. 

Haberi 5'te 

MAYO TASARIM YARIŞMASINDA 
BİRİNCİLİK ANADOLU'NUN 

KOM firması ta
rafından dü
zenlenen Ma
yo ve Desen 
Tasarım yarış

masında bi
rinciliği 

GSF'den üç 
kişilik ekip ka
zandı. Grafik Bölü
mü Öğr. Gör. Eb
ru Baranseli, 
Öğr. Gör. İpek 
Torun ve 3. Sı
nıf öğrencisi Re
nan Erdener' den 
oluşan ekip, 850 
yarışmacı arasın

dan sıyrılarak bi
rinciliğe ulaştı. 

Haberi 4'te 

ESYO 
defilesinde 

ünlü 
mankenler 
podyuma 

çıktı 
Bu lll ilk mezunlarını vere
cek olan Moda Tasarımı Bö
Iümü'nün son sınıf öğrencile
ri birikimlerini Mezuniyet. 
Defflesi ile sergiledi. Ünlü 
mankenler de defilede pod~·u

ma çıkarak 
öğrencilere 

destek ver
di. 

Didem Taslan 
da defilede 

podyuma çıkan 
mankenler 

arasındaydı. 

Haberi 8'de 
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Yaz tatilinizi nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? , 

İBF İletişim Hazırlık 
Antalya'da yaşıyorum. Orada 

değerlendireceğim tatilimi. 
Muhtemelen l -2 ay Hav aş ' ta 
çalışacağım ve 2 senedir çek
tiğim bu hazırlık çilesinin yor-

gunluğunu atacağım . Balığa çıkarım tek
neyle. Hem görmediğim yerleri de görebilirim. 
Denizden ve havuzdan çıkmam zaten. Bu arada 
hazırlık yüzünden günler çekilmez oluyor. En 
azından yazı dolu dolu bütün stresi atarak geçir
meliyiz zaman elverdiğince. Keşke yaz tatili da
ha uzun olsaydı. Tam alışıyoruz tatile, bu sefer 
de tatil bitiyor. Neyse, en azından seneye İleti
şim'de olacağımı bilmek daha bir rahatlatıyor in
sanı hazırlıktan sonra. 

Engin Fırat 

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü Hazırlık 

Hazırlık sınıfında olmanın 

verdiği bıkkınlıktan ve memle
ket özleminden olsa gerek yaz 
tatilini dört gözle bekliyorum. 

Yaz tatili için düşünülmüş bir planım yok ama 
her an olabilir çünkü buna gerçekten ihtiyacım 
var. Hazırlık sıktı artık. Eve gidip kendi bölü
mümle ilgili biraz bilgi toplamak istiyorum ama 
ne kadar gerçekleştirebilirim bilmiyorum. Kısaca

sı eve (İzmir) bir an önce dönmek ve rahatla
mak istiyorum. 

Eğitim Fakültesi Bilgisayar 
Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf 

Yaz okuluna kalacağım. Ders 
çalışmak zorundayım. Bölü
mümden memnunum. Tavsiye 
edeceğim gelişmekte olan bir 

bölüm .. 

İlker Karslı 

iiBF İktisat 4 . Sınıf 
Bizi düşünen hocalar ·ayesin

de bitmek üzere olan okulum
dan yazın da ayrılmayarak , 
okulun imkanlarından yararlanma 
fırsatı bulacağım. İki ay boyun-
ca Eskişehir'in kalkınmasına yar

dımcı olacağım için onur ve mutluluk duyorum. 
Yaz okulu esnasında ileride çalışabileceğim mes
lek hakkında araştırma yapıp staj yapacağım. Staj 
ve yaz okulundan fırsat buldukça askerlik önce
si son tatilimi yapıp kendime bol zaman ayırma
ya çalışacağım. Kesinlikle elime herhangi bir ki
tap almayarak hayatın derslerden ibaret olmadığı
na kendimi alıştıracağım. 

Faruk Uluer 

GSF Seramik Hazırlık 
Ankaralıyım ama tatil mahi

yetinde Ayvalık'a gitmeyi düşü
nüyorum. Yorucu okul döne
minden sonra ruhen ve bedenen 
dinlenmek istiyorum. Bahçeyle 
uğraşmak, doğayla başbaşa ol

mak rahatlatıyor beni. Ayvalık'a gitmek bu yüz
den keyif veriyor bana. Fırsat bulursam Marma
ris ve Bodrum 'daki tanıdıklarıma da uğramak is
tiyorum. O zaman tatilin hakkını vermiş olurum 
herhalde. 

Fulya Aksoy 

İİBF İşletme 2.Sınıf 
Bu yaz tatili için yoğun 

planlarım var. Umarım planları
mı gerçekleştirebilirim. Öncelik
le belli bir süre eğitimini gördü
ğüm bölümle ilgili staj yapmak 
istiyorum. Bunun için bir banka

da çalışacağım. Ayrıca ehliyet kursuna ve İngi
lizce kursuna gitmeyi düşünüyorum. Antalya'da 
olduğum için şanslıyım . Burası bir tatil kenti ol
duğundan denize girmek ve tatil yapmak için 
başka bir yere gitmeme gerek yok. Dolayısıyla 
stajdan ve kurstan geri kalan zamanlarda ise bol 
bol denize girip eğlenip dinlenmeyi planlıyorum. 
Bu arada tüm arkadaşlara da iyi tatiller dilerim. 

Serkan Zubari 

iiBF İşletme 2. Sınıf 
Yazın staj yapmak amacıyla 

kış ayında kararlaştırdığım bir
kaç firma ile çalışmayı düşünü
yorum. Daha sonra Tahtakale'ye 
gidip piyasanın işlerliği konusun-
da birkaç bilgi edineceğim. Daha 

sonra elde edeceğim birikimin yanında İspanyol
ca öğrenip pekiştireceğim. Ağustos ayında Siliv
ri 'ye gidip tatilimi yapacağım. Eylül ayının ikin
ci haftasında Eskişehir'e döneceğim. 

Leyla Çelik 

Edebiyat Fak. Arkeoloji 
Bölümü Hazırlık 
Çanakkale'ye gidip tarihi yer

leri ve Çanakkale'yi gezeceğim. 
Daha sonra izmir'e gideceğim 
ve İzmir 'i n her yerini gezmeyi 
düşünüyorum. Bol bol kitap oku

mayı düşünüyorum . Eylül sonuna doğru Bod
rum 'a gidiyorum. Ailemle ayrılamadığım için 
bunların hepsini ailemle birlikte yapmayı düşünü
yorum. Yaşam çok hızlı geçiyor. Durdurmak 
mümkün değil. Ne kadar çok yer görüp, gezer
sem bu hayattan kalan mirastır. 

Yard. Doç. Dr. 
Mehmet Gültekin 

Eğitim Fakültesi İlköğretim 
Bölümü 

Akademik takvime göre öğ
retim yılının sona ermesiyle 
birlikte yönetmekte olduğum 

derslerle ilgili başarı değerlendirilmesini tamamlı
yorum. Öğretimin devam ettiği sürede akademik 
çalışmalarıma yeterince zaman ayıramadığım için, 
öğretimin sona ermesi ile birlikte akademik ça
lışmalarıma eğiliyorum. Yaz tatili akademik ça
lışmalarım için topladığım verileri değerlendirme 
fırsatı veriyor. Bu arada lisanüstü eğitim çalışma
larının , özellikle tezlerin sonuçlandırılması zaten 
Temmuz sonunu buluyor. Bu dönemde sıcaklar 
nedeniyle biraz verim düşse de akademik çalış
malarım için daha fazla zaman kalıyor. 

Yard. Doç. Dr. Fatih 
Karabacak 

Eğitim Fakültesi 
2004-2005 öğretim yılı yaz 

okulunda "Cebire Giriş" dersini 
yöneteceğim. Ayrıca ülkemizi zi
yaret edecek olan Prof. Dr. Gary 
F. Birkenmeire ve Hacettepe öğ

retim üyelerinden Prof. Dr. Adnan Tercan ile or
tak çalışmalarımız olacaktır. 

Yard. Doç. Dr. Atilla 
Aslanargun 

Fen Fakülıesi 

Bu yaz dönemi benim iç in 
yoğun geçecek. Öncelikle ha
zırladığım ve henüz bitmemi ş 

ı..:•••--- bir makalem var. Ayrıca sanı
rım ilk kez yaz okulunda ders vereceğim. Bunun 
yanında bir de kitap çalışmalarım devam ediyor, 
tamamlamaya çalışacağım. Birazcık tatil de yapa
bilirsek ne ala! 

Araş. Gör. Hasan 
Yılmazyaşar 

Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi 
Bu yaz döneminde anat tari

hinde uzmanlaştığım dönem 
olan Osmanlı sanatı ve mima-

risi ile ilgili daha önceki dönemlerde de ekip 
üyesi olduğum "Topkapı Sarayı Çini Projesi", 
Karacahisar kazı çalışması ve Anadolu güneş sa
atleri projelerinin bu yılki çalışmalarına katılaca
ğım. Ayrıca yaz dönemi boyunca bir süredir üze
rinde çalışt ığım makalelerimi tamamlayabilmek 
için uygun zaman ve ortamı bulabileceğimi düşü
nüyorum. 

Özdemir 
Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü 2. Edebiyat Fakiilıesi Hazırlık 

S111ıf 
Büyük bir değişiklik olmazsa yaz dönemi çalış

makla geçecek. Çalışmakta olduğum Anadolu Üni
versitesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi ' nde sade
ce hafta sonları ve akşamları mümkün olduğunca 

Gönül isterdi ki ya1 tatilinde gezelim, dolaşalım, çalışalım 
harcımızı çıkaralım. Ama içimden bir ses yaz tatili boyunca 
oturup İngilizce çalışacağımı söylüyor. Galiba sınıfta kalaca
ğım da. Olur da kalmazsam-ki bu çok küçük bir ihtimal
memleketim olan, güzel ülkemin en nadide şehirlerinden 

sosyal aktiviteyle geçirmeyi düşünüyorum . Kayseri 'ye gidip pa stırma sektörüne atılacağım. 
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Ar-Ge'ye 430 milyon YTL destek 
Türkiye Bilişim Derneği'nin düzenlediği BİLTEK 2005 Uluslararası Bilişim Kongresi'nde konuşan Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, hükümetln Ar-Ge çalışmaları için 430 milyon YTL fon ayırdığını söyledi. Kongrenin onursal başkanla
rından Rektör Prof. Dr. Engin Ataç da, Açıköğretim e-Öğrenme Portalı'mn sunulan eğitsel içerik miktarı ve erişen öğ
renci sayısı açısından, Anadolu Üniversitesi'ni Türkiye'nin e-Öğrenme merkezi durumuna getirdiğini kaydetti. 

T
ürkiye Bilişim Derneği 
(TBD) tarafından düzenle
nen ve Türkiye 'nin "Yazı
lım" konulu ilk uluslararası 

kongresi olan BİL TEK 2005 Ulus
lararası Bilişim Kongresi, Eskişehir 
Anemon Hotel 'de yapıldı. 10-12 
Haziran günleri arasında yapılan 

kongreye Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, milletvekilleri, akademis
yenler ve önde gelen bilişim tek
nolojisi firmalarının yetkilileri ka
tıldı. Avrupa Komisyonu tarafından 
da desteklenen kongrede ayrıca 

Malta. Litvanya, İtalya, Fransa, 
Kore, Hollanda, Japonya, Hindis
tan, Pakistan ve Almanya'dan da 
katılımcılar yer aldı. Kongrenin 
açılış töreninde konuşan Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım hükümet 
olarak Türkiye'nin bilgi toplumu 
olabilmesi için her türlü çalışmayı 
yaptıklarını söyledi. Yıldırım, hü
kümetin Ar-Ge faaliyetleri için 430 
milyon YTL bütçe ayırdığını ve bu 
bütçenin gençlerimiz tarafından 

üretilecek projeleri desteklemek 
amacıyla kullamlmasını istediğini 

söyledi. 
Ayrıca, Eskişehir'in yazılım üssü 

olmasına yönelik çalışmaların ken
disini çok memnun ettiğini ifade 
eden Bakan Yıldırım, Eskişehir Va
lisi, KOSGEB ve TBD'yi kutlaya
rak, gereken desteğin hükümet tara
fından sağlanacağı sözünü verdi. 
BİL TEK' in organizasyonunda eme
ği olan 21 yaşındaki TBD Eskişe
hir Şubesi Başkanı Uğur Akkuş'un 
güzel bir girişimcilik örneği verdi
ğini ifade eden Yıldırım, nüfusumu-

zun yüzde 52'sinin 25 yaşın altın
da olduğunu ve bu durumun Türki
ye için büyük bir avantaj yarattığı
nı sözlerine ekledi. 

Eskişehir Valisi Kadir Çalışıcı da, 
Eskişehir'in bilişim çalışmalarına 
Valilik olarak verilen desteğin arta
rak devam edeceğini söyledi. Vali 
Çalışıcı ayrıca, resmi kurumların, 

TBD gibi sivil toplum örgütlerinin 
çalışmalarına katkıda bulunmasının 

önemli bir kriter olduğunu belirtti. 
BİLTEK 2005'in Onursal Eşbaş

kanlarından Rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç da konuşmasında, Anadolu 
Üniversitesi olarak kongreye katılan 
konukları bir eğitim ve bilim kenti 
olan Eskişehir'de BİLTEK 2005 
Uluslararası Bilişim Kongresi dola
yısıyla ağırlamaktan büyük onur 
duyduklarını söyledi. Bilişimin Tür
kiye'nin değişen yüzünün çok 
önemli bir parçası olduğunu belir
ten Prof. Dr. Engin Ataç, Anadolu 
Üniversitesi 'nin, çeşitli bölümlerinde 
gerçekleştirilen bilişim eğitiminin 

yanı sıra, eğitimde bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin yaygın olarak kulla
nıldığı bir üniversite olduğunu ifa
de etti. Uzaktan öğrenim gören bir 
milyona yakın öğrencinin kayıtlı ol
duğu Açıköğretim sisteminde e-Öğ
renmeye geçiş sürecinde önemli 
adımlar atıldığına işaret eden Prof. 
Dr. Ataç, Açıköğretim e-Öğrenme 
Portalı 'nın sunulan eğitsel içerik 
miktarı ve erişen öğrenci ayısı açı

sından, Anadolu Üniversitesi'ni Tür
kiye'nin e-Öğrenme merkezi duru
muna getirdiğini kaydetti. 

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı 

Çocuklardan halk 
dansları gösterisi 

Doç. Dr. Turhan Menteş de, BİL
TEK 2005 Kongresi 'nin uluslarara
sı olmasının, Türkiye açısından bü
yük önem taşıdığını ve TBD'nin bu 
anlamda öncü bir rol üstlendiğini 

belirtti. Ülkelerin sanayi toplumuna 
geçişte yaşadıkları sorunları şimdi 

de bilgi toplumuna geçişte yaşadık
larını ifade eden Menteş, geçmiş 

dönemlerde beyaz eşya, otomotiv, 
tekstil gibi sektörler için Türkiye'de 
özel politikalar oluşturulduğunu ve 

bilişim sektörü için de ayn ı sının ya
pılması gerektiğinin altını çizdi. 
Menteş, bilişim politikaları o lmadan 
tüm çabaların havada kalacağını be
lirterek sözlerine şöyle devam etti: 
"Ulusal katma değer yaratacak pro
jeler oluşturmalıyız; Ar-Ge'ye yat ı 

rım yapmalıyız ve projelerin yüzde 
60'ını oluşturan e-devlet projelerine 
Ar-Ge projeleri olarak bakmalıyız" 

TBD Genel Sekreteri ve TBD 
Eskişehir Şubesi Başkanı Uğur Ak-

kuş ise böylesine önemli bir ulus
l araras ı kongreyi Eskişehir'de ger
çekleştirmekten büyük mutluluk 
duyduklarını ifade ederek, BİL TEK 
2005 Kongresi'nin ve kuruluş çalış
maları başlayan Eskişehir Yazılım 

Üssü'nün önemine değindi. 
Kongrede Açıköğretim Fakültesi 

öğretim elemanları, Anadolu Üni
versitesi 'ni tanıtan bir de stand aç
tı l ar. 

Mevlüt DEMİRCİOGLU 

Anadolu'yu 
Atina' da Nurcan 
Kılınç temsil edecek 

İki arkadaşımızı daha trafik 
terörüne kurban verdik 

Dğitim Fakül
.L.:ııesi İngilizce 
Öğretmenliği 3. 
sınıf öğrencisi 

ve Genç TEMA 
başkanı Nurcan 
Kılınç, 16-23 
Temmuz tarih
leri arasında 

Atina'da düzen
lenecek olan 
"Kültürel Geri 
Dönüşüm, Kül
türleri Sürdürü
lebilirliğe Doğru 

Yemden Yönlendirmek" adlı gençlik deği
şim programında Anadolu Üniversitesini 
temsil edecek. 

Halk Bilim Araştırmaları Merkezi Çoçuk Halk Dansları 
Topluluğu 11 Haziran günü bir gösteri ~undu. 71 minik 

dansçının yer aldığı gösteri, 11 Haıiran Cumartesi günü, Sı
nema Anadolu'da gerçekleşti. Topluluğun genel sanat yönet
menliğini Sadettin Sönmezoğlu, dans uzmanlığını ise Feyzan 
Şenbayram, M. Bektaş Tuncer, Ahmet Şamil Erkoçak, De
niz Akalın ve Erkan Akdoğan yürütüyor. Gösteride dansçı
lar Adıyaman, Eskişehir, Van. Artvin yörelerinden oyunla ile 
Çifte~ ve Kıskanç oyunlarını sergilediler. 

İsmail iLKSEL Vİ 

E
skişehir M. eslek Yüksekokulu 
Dış Ticaret Bölümü 1. Sınıf 
öğreııcisı Neval Kaya ve Tu

rizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 
1. Sınıf öğrencisi Mahmut Bay
raktarbaşı 23 Mayıs Pazartesi gü
nü, meydana gelen trafik kazasın
da hayatını kaybetti. Neval Kaya 
ve Mahmul Bayraktarbaşı için 30 

Mayıs Pazartesi günü, Eskişehir 

Meslek Yübekokulu önünde tören 
düzenlendı. Törene yüksekokul 
personeli ve öğrencileri katılırken, 
öğrenciler arkadaşları anısına birer 
ladin fidanı diktiler. Anadolu Ha
ber olarak, Neval ve Mahmut'a 
Tanrı'dan rahmet, ailesine ve ar
kadaşlarına başsağlığı diliyoruz. 

Türkiye'den Anadolu, Çukurova, 18 Mart 
ve Boğaziçi Üniversitelerinin katıldığı prog
ramda I O farklı Akdeniz ülkesinden gençler 
yer alacak. 

Katılımcılar programda çalıştaylar, deney
sel oyunlar, rol oyunları, Akdeniz ülkeleri 
üzerıne karakteristik çevresel ve kültürel 
konuları kapsayan fotoğraf sergisi arazi ge
zileri ve çok uluslu etkinlikler gibı çalışma
lar gerçekleştirecekler. 

Pembe KARA 
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Ziraat Bankası Çarşı A' da büro açtı 
Ziraat Bankası Anadolu 
Üniversitesi Bürosu, 9 
Haziran' da hizmete girdi. 

T 
C Ziraat Bankası'nın, Merkez Şube'ye 

bağlı ol~ra~- görev yapac~k Anadolu Üni
versıtesı Burosu 9 Hazıran günü Çarşı 

A'da törenle hizmete girdi. 
Açılışı Rektör Prof. Dr. Engin Ataç ve Zi

raat Bankası Bölge Başkanı Kenan Bozkurt bir
likte yaparken, törene Ziraat Bankası'nın yanı 
sıra Eskişehir'deki diğer bankaların personeli de 
katıldı. 

Açılış töreninde bir konuşma yapan Rektör 
Prof. Dr. Engin Ataç, Anadolu Üniversitesi'nin 
Zi raat Bankası'yla çok eskiye dayanan iyi iliş
kileri bulunduğunu belirterek, "Anadolu Üniver
_sitesi içinde Ziraat Bankası 'run büro açmasından 
memnuniyet duyduk" dedi. 

Ziraat Bankası Bölge Başkanı Kenan Bozkurt 
ise büroda beş personelin görev yapacağını be
lirterek, büronun normal bir banka şubesi gibi 
tüm bankacılık hizmetlerini vereceğini söyledi. 

Pembe KARA 

Mayo tasarım 
yarışmasında 

birincilik 
Anadolu'nun 
10. KOM Mayo ve Desen Tasarım ya
rışmasında birinciliği GSF Grafik Bö
lümü'nden Öğr. Gör. Ebru Baranseli, 
Öğr. Gör. İpek Torun ve 3. Sınıf öğ
rencisi Renan Erdener'den oluşan 

ekip, 850 yarışmacı arasından sıyrı

larak birinci oldu. 

K om Mayo'nun deniz canlılarının korunması
na dıkkat çekmek amacıyla düzenlediği," 1 O. 

Kom Mayo ve Desen Tasarım Yarışması" so
nuçlandı. Yarışmada Güzel Sanatlar Fakültesi 
S.,rafik Bölüı:nü' nden Öğr. Gör. Ebru Baranseli, 
Oğr. Gör. İpek Torun ve 3. Sınıf öğrencisi Re
nan Erdener'in oluşturduğu üç kişilik ekip birin
ci oldu. 

Yapılan ön elemeyle 850 başvuru arasıdan fi
nale kalan 12 çalışma Kom Mayo tarafından 
mayo ve bikinilere dönüştürüldü. Ünlü model 
Vanessa Hessler'in de davetli olarak katıldığı 
yarışma 24 Mayıs günü Conrad Otel Balo Sa
lonu ' nda yapıldı. Yarışmanın jüri üyeliklerini 
gazeteci yazar Hıncal Uluç, televizyon yapımcı
sı ve gazeteci Armağan Çağlayan, Mimar Sinan 
Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Betül At
lı ve Piraye Yüksel Demircan. Marmara Üniver
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi 
Yeşim Bağrışen, modacı Özlem Süer ile Sualtı 
Araştırmaları Derneği kurucu üyesi ve Akdeniz 
Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) Koordina
törü Cem Orkun Kıraç ile Kom Mayoları Tasa
rım Bölüm Başkanı Ayşenur Anıç yaptı. Yarış
manın sonunda Renan Erdener birincilik ödülü
nü Hıncal Uluç'tan aldı. 

___ K_e_m_a_l-TAŞÇlOGLU 

Küçük öğrenciler 
kadolu Üniversitesi Çoçuk Yuvası, 7 Haziran 

Salı günü, "Yıl Sonu Resim Sergisi" düzenle-
di. Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen sergi 
öncesinde, öğrenciler bir halk dansları gösterisi 
sundu. Serginin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Nezih Varcan da katıldı. Yuvadaki öğrencile
rin yıl sonu resim sergisinin geniş bir katılımla aç
manın gururu ve sevinci içinde olduklarını belirten 
Prof. Dr. Nezih Varcan, rektörlük olarak, öğrenci
lere öğretim ve eğitimin yanısıra sanat, kültür ve 
spor dallarında da her türlü olanağı sunduklarını, 
öğrencilerin bu güzel sergisinin oluşumunda emeği 
geçen başta Yuva müdürü Şeniz Emeksiz olmak 
üzere tüm yuva çalışanlarını kutladığını söyledi. Serginin açılışını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Çocuk 
yuvasına 

kayıtlar 16 
Ağustos'ta 

İsmail İLKSELVİ Nezih Varcan, Prof. Dr. Ercan Güven ve Yuva 
Müdürü Şeniz Emeksiz birlikte yaptı. 

Anadolu Üniversitesi Çocuk Yuvası'na kayıtlar 16 Ağus
tos'ta başlayacak ve 25 Ağustos'ta sona erecek. 

Yeni eğitim-öğretim dönemi için 2000-2001 doğumlu öğren
ciler alınacak. Yuvanın kesin kayıt listesi ise 1 Eylül' de açıkla
yacak. 
Yuvaya kabul edilecek öğrencilerin anne ya da babalarının 
Anadolu Üniversitesi personeli olması gerektiğinden dışarı
dan başvurular kabul edilmeyecek. Minik öğrenciler 2005-
2006 eğitim öğretim dönemine 15 Eylül'de başlayacak. 

İlköğretim 
öğrencileri 
• • 
ıçın yaz 
okulu 
Eğitim Fakültesinin 
üniversitemiz çalı
şanlarının ilköğre

tim düzeyindeki ço
cuklan için düzenle
diği Yaz Etkinlik 
Okulu kayıtları 15 
Haziran' da başlıyor. 

Eğitim Fakültesi, Anadolu Üni
versitesi personelinin ilköğreti

me devam eden çocukları için 
Temmuz ve Ağustos aylarını kap
sayan Yaz Etkinlik Okulu düzen
liyor. Program çocukların yaz ta
tillerini daha verimli geçirmelerıni 
amaçlarken, kendisini ve başkasını 
daha iyi tanıyan, kendisine güven 
duyan, yaratıcı güçlerini ortaya 
koyabilen, dayanışma ve hoşgörü 
gösteren, anadilinde ve yabancı 
dilde kendini ifade edebilen, dü
zenli, disiplinli, çok yönlü ve 
uyumlu insan yetiştirmeyi hedefli
yor. 

Yaz Etkinlik Okulu, Temmuz 
ve Ağustos tarihlerini kapsayan bi
rer aylık dönemler halinde uyula
nacak. Programda İngilizce dersi, 
resim kursu, sinema, yarattcı dra
ma gibi dersler verilecek. İlköğre
tim 1 ila 8. sınıflara yönelik ola
rak gerçekleştirilecek çalışmada 
her sınıfta 10-15 öğrenci buluna
cak ve etkinlikler Eğitim Fakülte
si dersliklerinde yapılacak. 
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Karikatürle 'Kadın Dünyaları' 
Eğitim Karikatürleri Müzesi'nin ev sahipliğini yaptığı "Kadın Dünyaları" konulu sergide, dün
ya kadınının sorunları, hakları ve karşı cinsle kurduğu diyaloglar mizahi bir dille anlatılıyor. 

E 
ğitim Karikatürleri Müze
si "Kadın Dünyaları" ad
lı uluslararası karikatür 
sergisini Eskişehir'le bu

luşturdu. 

EXTLE-Kulturkoordination ta
rafından Almanya ' nın Essen ken
tinde düzenlenen uluslararası ka
rikatür yarışması sergi inin açılı
~ı. l O Haziran Cuma günü, Eği
tim Karikatürleri Müzesi 'nde ger
çekleşti. Açılışa Rektör Prof. Dr. 
Engin Ataç ile Rektör Yardımcı
sı Prof Dr. Nezih Varcan'ın ya
nısıra sergide ilk l0'a girmeyi 
başaran tek Türk sanatçı olan 
Muhammet Şengöz de katıldı. 

Sergide, dünyanın çeşitli ülkele
rinden gönderilen ve yarışmada 
ilk I00'e girmeye hak kazanmış 
eserler arasından seçilmiş 55 eser 
yer alıyor. Daha önce de EXI
LE-Kulturkoordination 'nun dü
zenlediği "Çalışan Çocuklar" 
konulu yarışmaya katılan ve ilk 

l0'a girerek eserini sergi afişi 

olarak bastırma başarısını göste
ren Muhammet Şengöz, Anadolu 
Haber'e yaptığı açıklamada Eği
tim Karikatürleri Müzesi'ni çok 
beğendiğini söyledi. Müze kavra
mının Türkiye ' de çok tartışıldığı
nı belirten Şengöz, "Karikatür 
müzesinin bir üniversitede olma
sı, üniversite öğrencisinin müze
den yararlanması, karikatür sana
tının diğer alanlarda okuyan öğ
rencilerle de buluşup okunması 
çok önemli. Ayrıca çizilen eser
lerin gençlik tarafından takip 
edilmesi ve bütün bunları yapar
ken böyle tarıhi bir mekan seçil
mesi çok güzel. Müzenin eğitim 
için de kullanılması beni çok et
kiledi. İlk fırsatta burada bir ki
şisel sergi açmayı, gençlerin be
nim dünyamı tanımalarını iste
rim" dedi. Sergi 7 Eylül'e kadar 
gezilebilecek. 

İsmail İLKSELVİ 

Mezunlar, sergide buluştu 
ğitim Fakültesi Güzel Sanat-

Elar Eğitimi Bölümü mezun
larının eserlerinin yer aldığı 

"2. Mezunlar Birliği Sergisi" 11 
Haziran günü Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Sergi Salonu 'nda gerçekleştirildi . 

Sergide mezunların hazırladığı 73 
resim, 39 özgün ve dijital baskı, 

2 grafik, 17 heykel ve 2 fresko
dan oluşan 133 eser yer alıyor . 

Sergide eserleri yer alan mezun
lara Eğitim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Yüksel Kocadoru ve 
öğretim üyeleri tarafından teşek
kür belgesi verildi. 

Mevl_ü_t_D_E_M~İR_c_ı~·o-G~--L-U 

Eğitim Fakültesi 
Yıl-Kom'dan konser 

E
i!iıiııı Fakülıl',i Yıl-Koııı. X llaıiraıı Car,aıııha !!Üııü düıl'nlı:di
~i L'lkiıılikll" ,\ııadolu Lıgikri llalk ~lüıi~i Toplulugu ııtı dııı

kyicilı:rlı: hulu~ıunlu. Topluluk. krnı,ı:rdl' c\ııadıılu"daıı sl'~ıııı: ılir

kükr. ~iiıkr \l' halaylar ,uııdular. Siııl'ıııa ı\ıı;ıdıılu"d;ı !!L'r\-eklı:~c·ıı 

kıııı,ndc. ~il farklı L''n sc·,kııdirı:ıı ıopluluk, koıı,niıı ,onunda din
k) ic·iknkıı hıiı ük al kıs aldılar. 

Eğitim Fakültesi'nde 
Fotoğraf Sergisi ___ ~ 

ğitim Fakültesi Güzel Sa-

Enatlar Eğitimi Bölümü 
Resim-iş Öğretmenliği 

Programı öğrencileri 6-10 Ha
ziran günleri arasında karma 
fotoğraf sergisi açtılar. Öğren
ciler, teknik sorumlu Erdal 
Gürgen ve Yard. Doç. Dr. Fa
ruk Uğurlu'nun desteğiyle fa-
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kültede açtıkları sergide, Te
mel Fotoğrafçılık Dersi'nde 
ürettikleri çalışmaları sergili
yorlar. Sergide portreden gün
lük yaşama. 'iehir manzarala
rından serbest çalışmalara ka
dar 50 fotoğraf yer aldı. 

Konseı,vatuvar 1 

encilerinden ild oyun 

S
ahne Sanatları Bölümü Ti
yatro Anasanat Dalı öğren

cilerı iki farklı oyunla izleyi
cilerın kar~ısınaçıktılar. İlk 
olarak 'Cadı Kazanı' adlı 
oyunu sahneleyen üçüncü sınıf 
öğrencileri, izleyicilerin büyük 
beğenisini kazandılar. 

Arthur Miller'ın yazdığı 
oyun, l 950'1i yılların 
ABD'sinde senatör McCart
hey'in komünist avı adı altın
da yürüttüğü, pek çok aydının 

suçlanması ve ülke dışına sü
rülmesiyle sonuçlanan dönemi 
anlatmayı hedeniyor. 

Dördüncü sınıf öğrencilerin 
31 Mayıs günü sahnelediği 
'Savaş İkinci Perdede Çıka
cak' adlı oyun ise 16 ve 17 
Haziran günlerinde de izleyi
ciyle buluşmaya devam ede
cek.Oldrich Danek'in yazdığı 
oyun, Devlet Konservatuvarı 
Uygulama Sahnesi'nde izlene
bılır. 

Okuma 
Köşesi 

Ahmet CEMAL 

BİRAZ DA "YAZMA" 
ÜZERİNE ... 

E 
vet, köşemizin adı "Okuma Kö
şesi"; ama bu, biraz da yazmak 
üzerine konuşmamızı engellemi

yor, çünkü biliyorum ki, gençlerimiz 
arasında yazmayla ilgilenenlerin, yaz
maya eğilimi ve isteği olanların sayı
sı hiç de küçümsenecek gibi değil. 
Bu arada, elbet yazanlar da var. 

Her öğretim yılında bana yazdığın
dan öz eden ve yazdıklarından ör
nekler gösteren arkadaşlar oluyor. Bir 
o kadar veya belki de çok daha faz
la sayıda gencin de yaptıklarını kim
seyle paylaşmaksızın, sessiz sedasız 

yazmakta olduklarından eminim. 
Konuşanlar, yazdıklarından söz et

tikten sonra, her zaman açıkça belirt
meseler gibi, bunları nasıl yayınlata
bileceklerine ilişkin bir soruyu içeren 
bakışlarını yüzümden ayumıyorlar. 

Bu aceleyi doğal karşılıyorum. 

Çünkü gençlik, doğası gereği, her ko
nuda beklemekten değil, ama acele 
etmekten yanadır. 

Ne var ki iş yazmaya geldiğinde 
böyle bir acelenin frenlenmesi de 
yazma eyleminin kendisi kadar önem
lidir. Bunun nedeni , yazma eylemini 
gerçekleştirenlerin her şeyden önce 
kendi kendilerinin eleştirmeni olmak
la yükümlü bulunmalarıdır. 

Yazanlar ve yazmak isteyenler için 
ilk kışi el tavsiyem, her yazdıklarının 
nasıl olduğu konusunda başkalarının 
görüşünü almakta acele etmemeleri, 
yazdıklarını kendi kendilerine defalar
ca okumaları ve bu yazılanları ortaya 
çıkarma konusunda belli bir anı sa
bırla beklemeleridir. Bu anın gelip 
gelmediği veya ne zaman gelebilece
ği, yazanın şu soruyu kendi başına 
yanıtlamasına bağlıdır: "Bulunduğum 

noktada yazmak, yaşamımın ayrılmaz 
bir parçası sayılabilir mi? Yazıyla ile
tişim kurmak istediğim kişinin her 
şeyden önce kendim olduğunu söyle
yebilir miyim?" 

Bu soruların yanıtı evet ise, o za
man yazmak, yazan kişi açısından ne
redeyse bir olmazsa olmaza dönüş
müştür. Ve o kişi, yazma eylemini -
yineliyorum, başkalarına bu konuda 
akıl danışmakta hiç acele etmeksizin! 
- sürdürmelidir. Yazarlık, ilk dene
meyle, ilk öyküyle, dahası ilk roman
la edinildiğinden emin olunabilecek 
bir kimlik değildir; tıpkı ilk birkaç şi
irle şair olunamaması gibi. İlk ürün
ler, bir yazma yeteneğinin bulunup 
bulunmadığını saptama bağlamında 

çok yanıltıcı olabileceği gibi, yazı yo
luyla gerçekten söylenebilecek bir 
şeylerin olup olmadığını anlamak ba
kımından da çok erkendir. Ayrıca 

yazmak, zaman içersinde sürekli uy
gulamayla pekişen bir beceridir; uy
gulamanın erken noktalarında yazılan
ların nasıl olduğunu başkalarına da
nışmak, yazanı yanlış yollara sürükle
yebilir. 

Yazmak istiyorsanız, oturun yazın. 
İlk başta yaptığınızı gereksiz küçüm 
senıeden, ama gözünüzde de fazla bü
yütmeden! Bu konuda beklemesin, hi
lin. "O şey", zamanı geldiğinde - ge
lecekse eğer - kendini mutlaka belli 
edecektir! 
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Universiteler toplumun umut kaynağıdır 
Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediğ i Eğ itim Vizyonu toplantısına konuşmacı olarak katılan Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, "Üniversite
lerin, meslek edindirmede ve ülkemizin kalkınması için gerekli bilim ve teknoloji üretmede, toplumumuzun umut kaynağıdır" dedi. 

T
epe başı Belediyesi 'nin düzenle
diği "20 15 'te Eskişehir Vizyo
mı" toplantılarının 3. ayağı 

olan Eğitim Vizyonu konulu panel, 
9 Haziran günü Büyükşehir Beledi
yesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. 

Toplantıya Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç, Os
mangazi Üniver itesi Rektörü Prof. 
Dr. ecat Akgün, Tepebaşı Beledi
ye Başkanı Dr. M. Tacettin Sarıoğ
lu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Kenan Tugan ve ESİAD Başkanı 
Kemal Zengin konuşmacı olarak 
katı l dı. 

Topl antıda "Eskişehir İli Eğitim 
Vizyonu 2005-2015" konulu bir ko
nuşma yapan Rektör Prof. Dr. En
gin Ataç, ülkelerin gelişmişlik ve
ya az gelişmişlik düzeyinin eğitim
le paralellik gösterdiğini söyledi. 
Eğitimin insanın bireysel, çevre el 
ve sosyal yönden başarıya ulaşma
sında barış, özgürlük, sosyal adalet 
ve evrensel bütünlük ideallerine 
erişmesinde temel araç olarak gö
rüldüğünü belirten Prof. Dr. Ataç, 
uzun dönemde bir ülkenin ekono
mik başarısı ve yaşam standardının 

tamamen verimliliğe bağlı olduğunu 
söyledi. Prof. Dr. Ataç , ilk ve or
taöğretimi kaliteli ve yaygın şekilde 
halkına verebilen ülkelerin, kalkın
ma hızlarının da o ölçüde yüksele
bileceğini, ancak asıl belirleyici ola
nın konunun niteliksel yönü olduğu
na dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin 
2010 stratejik hedefinin daha fazla 
ve daha iyi iş olanaklarının yanısı

ra daha büyük sosyal bütünleşme 
yoluyla sürekli ekonomik gelişmeyi 
sağlayabilecek, dünyadaki en reka
betçi ve dinamik, bilgi temelli bir 
ekonomi olduğuna işaret eden Prof. 
Dr. Engin Ataç, "AB 'ninen önem
li hedefleri arasında bilgi toplumu
nun yeni gerekleri, öğrenme ve öğ
retmenin değişen koşulları ışığında, 
eğitim ve yetiştirme sistemlerinin 
kalitesini ve etkililiğini artırmak yer 
alıyor" dedi. 

Üniversitelerin, me lek edindirme
de ve ülkemizin kalkınması için ge
rekli bilim ve teknoloji üretmede, 
toplumumuzun umut kaynağı oldu
ğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. 
Ataç sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Kaynakların kullanımında devlet, 

üniversiteler, endüstri ve toplumun 
duyarlı katmanlarının bilinçli bir i ş

birliği ve eşgüdüm içine girmeleri 
gerekmektedir. Ülkemizde ve genel
likle de çoğu ülkelerde üniversitele
rin ana misyonu eğitim, araştırma 
ve çevreye yaratılan fayda olarak 
bilinir. Ancak, bu görevlere inovas
yon gibi bir misyonu daha eklemek 
gerekmektedir." 

Ezgi 'nin Bach yorumu büyüledi 
--1 Devlet Konserva

tuvarı Müzik Bölü
mü Lise 1 öğrenci
si Ezgi Tanrıverdi, 
Eskişehir, Bartın 

ve Zonguldak'ta 
verdiği konserler
de büyük beğeni 
topladı. Ezgi Tan
rıverdi konserler 
sonrasında bir CD 
çıkarması için Ma
caristan'dan teklif 
aldı. 

Devlet K_onser~atuvarı Lise _ı ~ğrcndsi Ezgi Tanrıve~di, _r-:_isan v: Mayıs ayların<l~ verdi~i konserler
de buyuk begenı topladı, Ogr. Gor. Robert Farkas ın ogrencısı olan Tanrıverdı, 23 Nısan Cumar

tesi günli Eskişehir Senfonı Orkestrası eşlığinde scyırcı karşısına çıktı. 
Genç pıyanist bu konserin ardından, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin daveti üzerine Türkiye'ye 

ilk kez gelen Budapeşte Al adar Racz Oda Orkestrası 'nın eşl i ği ile Bartın ve Zonguldak konserlerinde 
dinleyiciyle buluştu. Tanrıverdi konserlerde. J. S. Bach'ın La Majör Piyano Konçertosunun olağanüstü 
yorumu ıle dınleyicilerden büyük alkış aldı. 
Tanınmış fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç ise 15 ve 16 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen konserlerin 

ardından Zonguldak'ta açtığı fotoğraf sergisinde, Tanrıverdı ile ilgilı d[işüncelerıııi şöyle dile gctirdı: 
"Ben Eıgi 'yi on yıl sonra ömrüm olursa yine., dinlemek isterim, Bach yorumu şimdiden bu kadar 

güzel olursa, o ,raman kim bilir ne kadar mükemmel olacaktır" 
Ünlü Macar Simbolom Sanatçısının adını taşıyan Budapeşte Racz Müzik Okulu Müdürü Yorga 

György ise, konserlerin ardından genç piyanısti gelecek yıl Macaristan 'da konserler vermeye ve orkest
ra eşliğinde bir CD çıkarmaya davet ettı. 

Ayfer ER 

Eskişehir'in 2015 yılına ilişkin 

eğitim vizyonunun, Türkiye ' nin 
2023 stratejisi ve Avrupa Birliği'nin 
geleceğe ilişkin eğitim hedefleri 
doğrultusunda yapılandırılması ge
rektiğine belirten Prof. Dr. Engin 
Ataç, " Bu amaçlar doğrultusunda en 
geç 2023 yılında ilköğretim ve or
taöğretimde okullaşma oranının yüz
de I00'e, yükseköğretimde ise yüz-

de 50'ye çıkarılması, okulöncesi 
eğitimde ise Avrupa Birliği stan
dartlarının yakalanması öngörülmek
tedir. Bu temel düşünce çerçevesin
de Eskişehir ili eğitim vizyonu bil
gi toplumunun etkin bir parçası ol
ma yönünde şekillenmelidir" diye 
konuştu. 

Mevlüt DEMIRCİOGW 

Çağdaş'tan yüzme 
ve uçurtma şenliği 

O.• zel Çağdaş İlköğretim Okulu öğrencileri 8 Haziran günü Anadolu Üni
versitesi Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen yüzme şenliğinde bir ara

daydı. Paletli, tahtayla, serbest ve sırtüstü stille rde ailelerinin ve öğret
menlerinin büyük beğenisini toplayan öğrenciler şenlik sonunda Eğitım Sağ
lık ve Bilimsel Araştırma Vakfı Müdürü Şeref Çelik ve Özel Çağdaş il
köğretim Okulu Müdürü Sedat Sümbül'ün elinden Başarı Sertifikalarını al
dılar. Okulun Geleneksel Uçurtma Şenliğinin beşincisi de 12 Haziran Pa
zar günü gerçekleştirildi. 

Şenliğe' veliler ve öğrenciler büyük ilgi gösterirken, Radyo A 'nın müzik 
yayınları eşliğinde, animatörlerce düzenlenen yarışmalara katılan öğrenciler 
gönüllerince eğlendiler. 
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Ana~olu'nun yıldızı parlıyor 
Anadolu Universitesi Bayan Voleybol Takımı oyuncusu Merve Ateş, yıldız bayan milli takımına çağrıldı. 

Yüzme takımımızdan ise rekortmen yüzücümüz Deniz Güler ve Serhat Erden ise yüzme milli takımına davet edildi. 

A
nadolu Üniversitesi Spor Kulübü 
altyapıya verdiği önemin meyvele
rini toplamaya başaldı. Bunun en 
güzel örneği milli takımlara davet 
edilen başarılı sporcularımız. 

10 yıl sonra voleybol milli takımında gi
den ilk Anadolu'lu 

Bayan voleybol takımımız sezon başında 
DSİ Bentspor'un başarılı smaçörü Merve'yi 
kadrosuna dahil etti. 2000 yılında 

altyapı antrenörü olarak göreve 
başlayıp 2002'den bu yana A Ta
kımımızı çalıştıran Şahin Çatma, 
Merve'deki ışığı görerek Mer
ve'yi bu sezon 1 l 'i ilk altı
da olmak üzere 15 kez A 

ra çıkartmayarak çok iyi bir çıkış yakaladı. 
Merve'nin bu başarısı dikkatlerden kaçmadı 
ve Merve Ateş Sırbistan-Karadağ'da 29 Ha
ziran - 3 Temmuz tarihleri arasında yapıla
cak olan Balkan Şampiyonası'nda mücadele 
edecek yıldız bayan milli takımımıza seçil
di. Merve 'nin milli takıma seçilmesi ile 
Anadolu Üniversitesi 10 yıl sonra bir voley
bolcusunu milli takıma göndermiş oldu. En 
son 1995 yılında Anadolu Üniversitesi'nden 
Sezen Çına! milli takıma gitmişti. 

Voleybolcu bir aileden geliyor 
Voleybolcu bir aileden gelen Merve Ateş 
1990 Eskişehir doğumlu, 1.82 boyunda 

ve 63 kilo. Merve'nin teyzeleri Zuhal 
Acar ve Meral Talu da milli takım
da boy göstermişler. Merve'nin an

ne ve babası da gençlik yıl
larında DSİ Bents

por'da voley
bol oyna
mışlar. 

Ateş, 

bu yıl 

A ta
kımda 

oyna

rek bu sayede yıldız maçlarında çok rahat 
oynadığını kaydetti. Voleybolu çok sevdiği
ni ifade eden Merve, ilerde daha iyi yerle
re gelmek istediğini söyledi. 

sında Ürdün'ün başkenti Amman'da düzen
lenecek olan 9. Uluslararası Comen Yüzme 
Tunruvası 'nda ay-yıldızlı mayoyu giyecek. 
Deniz Güler daha sonrasında ise 2-9 Tem
muz tarihleri arasında İtalya'nın Lignano 
kentinde yapılacak olan Avrupa Gençlik 
Olimpik Günler Yaz Festivalinde de milli 
takım adına kulaç atacak. Serhat Erden ise 
Romanya'da gerçekleşecek olan Balkan 
Gençler Şampiyonası'nda milli takımımız 

için yarışacak. 

masının 

kendisine 
olan güveni 

artırdığını söyleye-

Deniz Güler ve Serhat Erden Yüzme milli 
takımında 

19 Mayıs Gençlik Oyunları yarışımasında 
açık yaşta Türkiye şampiyon u olan Deniz 
Güler ile Türkiye 3'üncülüğünü elde eden 
Serhat Erden yüzme milli takımımıza seçil
diler. Yüzme takımımızın rekortmen yüzücü
sü Deniz Güler 22-26 Haziran tarihleri ara- Taner A YYILDIZ 

Yaşattığımız hayal kırıklığı 
için herkesten özür dileriz 

Erkek Basketbol Takımı antrenörü 
A. Rıza Solmaz geçen sezonu 
Anadolu Haber'e değerlendirdi. 

G
eçtiğimiz sezonu Anadolu Haber'e değerlendiren Erkek 
Basketbol Takımı antrenörü Rıza Solmaz. gelecek sezon 
için revizyon sinyalleri verdi. 2004-05 sezonunda Türki

ye Deplasmanlı Bölgesel Ligi'nde mücadele etti. Takımımız 
sezon öncesi OGÜ'den Şivan ile M.Anıl, Bursa BOSCH'tan 
Melih Duranlı ve Bursa Yeşim'den Günay'ı transfer etti. Bas
ketbol takımımız ilk a)ama karşıla~ınalarını yenilgisiz lider bi-

tirerek ikinci aşamaya yükseldi. İkınci aşama müsabakalarında 
takımımız grubunu 3. sırada bitirerek 3 yıl sonra Türkiye 
Şampiyonası·na gidemedi. Sezona çok iyi başladıklarını belir
ten Antrenör Rıza Solmaz, oyuncularım beklediğimin üzerinde 
performans göstererek ilk aşamayı lider bitirdiler. 

İkinci aşama karşılaşmalarının çok zor geçeceğini bildikleri
ni kaydeden Solmaz, "Yenilgisiz 2. Lig'e yükselen Antalya 
Kepezspor ile başa baş oynadık. Çok şanssız bir Vestel Ma
nisa maçı oynadık ki o maçı ikinci uzatmada kaybettik" diye 
konuştu. Solmaz herşeye rağmen bu seı:onun kendileri için ba
şarısız geçtiğini belirtti. Solmaz, önümüzdeki yıl takımda ba
zı değişiklıkler yapacağını ifade ederek revizyon sinyalleri ver
di. Rıza Solmaz takımdan bu yıl mezun olan Hakan ile ant
ranörlüğe kayan Burak ve Ercan'ın önülmüzdeki yıl takımda 
yer almayacaklarını söyledi. Rıza Solmaz "Önümüzdeki yıl he
yecanı devam eden, takım yapımıza uygun sporcular ile çalış
mak istiyoruz" dedi. Rıza Solmaz, prensip olarak takım kad
rosunda yer alan oyuncularında üniversite öğrencisi olma şar
tı aradıklarını ve yıllardır sürdükleri bu alışkanlığı önümüzde
ki yıllarda da devam ettirreceklerini vurguladı. Solmaz 
takımımızın Üniversitelerarası Basketbol Süper Lig'inde müca
dele eden takımımız 1. Lig'e düşmesi ile ilgili olarak da şun
ları söyledi: 

"1999 yılından beri Süper Lig'de final oynuyorduk. 2001 'de 
Türkiye Şampiyonu olduk. 1999. 2000, 2002. 2003 ve 2004 'de 
Türkiye ikinciliğini elde ettik. Bu sene de iddialı olmamıza 
rağmen AÖF'te okuyan 3 sporcumuzdan 2'si Ümit Milli Ta
kıma, 1 'i A Milli takıma seçildiği için turnuvaya götüreme
dik. Bu üç oynucu uwn pÖzisyondaki oyunculardı. Kısa oyun
cular ile bu pozisyonlardaki bo~luğu doldurmaya çalıştık. Kay
bettiğimiz maçlarda uzun oyuncularımız faul problemine girdi. 
İyi başladığımız maçaları verdik. Kümede kalabilrdik ama ol
madı çok üzgünüz. Bu olay 7 yıl sonra hepimizi çok üzdü. 
Yaşattığımız hayal kırıklığı için Anadolu Üniversitesi sporca
miasından özür diliyoruz. Önümüzdeki yıl tekrar layık oldu
ğumuz yere geri döneceğiz. 

Yıldız hentbolcular 
final grubunda 
entbolda Yıldız Bayanlar Türkiye Şampiyon-

Hsı 3-5 Haziran tarihleri arasında Bartın'da oy
nandı. Hentbolcularımız Amasya Gençlik, 

Ankara Çankaya Belediyespor ve Kütahya Demir -
por'u geçerek final grubuna yükseldiler. 

Türkiye Şampiyonası finalleri 21-25 Haziran ta
rihleri arasında Antalya'da yapılacak. Türkiye'nin 
en iyi 10 takımının mücadele ettiği gençler final 
grubu karşılaşmaları Samsun 'da oynandı. Takımı 

mız grubunda ilk ikiye giremediği için son 4 ta
kım arasına kalamadı. Hentbolcularımız 9 Haziran 
günü İzmir Altay'ı 40-34 mağlup ederken şampi
yon Ankara TRT'ye 35-23 yenildi. Takımımız 10 
Haziran günü Trabzon İskenderpaşa 'yı 42-19 ile 
geçti. Ekibimiz grubundaki son maçta Siva Eği

timspor'a 26-25 yenilerek grubunu 3 sırada biti
rerek turnuvaya veda etti. Antrenörümüz Sinan 
Öner, "Bizim birinci amacımız A takımımıza 
oyuncu yetiştirmek. Oyuncularımı verdikleri mü
cadeleden dolayı kutluyorum. Biz takım kendisin
den 2 yaşa büyüklerlere karşı savaş verdi. Bu ta
kım önümüzdeki- 2 yıl bu kategoride iddialı ola
cak" diye konuştu. 



6-12 Haziran 2005 Anadolu Haber Yaşam 

ESYO defilesinde ünlü mankenler podyuma çıktı 
B 

u ytl ilk mezunlarını ve
recek: olan Moda Tasarımı 
Bölümü'nün son sınıf öğ

rencileri birikimlerini Mezuniyet 
Defilesi ile sergiledi . Atatürk 
Kültür ve Sanat Merkezi'nde 11 · 
Haziran günü yapılan defilede 
ünlü mankenler de podyuma 
çıkarak öğrencilere destek 
verdi. 

Organizasyonu Neşe Er
berk Ajans tarafından yapı
lan ve ünlü mankenlerle bir
likte üniversite öğrencile-
ri görev aldığı defilede, 
12 kolleksiyon ve 70 
giysi tanıtıldı. 

Defilede yer alan 
giysiler, akademis
yenler, tasarımcılar ve 
sektörden uzmanların 

yer aldığı bir jüri ta
rafından değerlendiril

di. Yapılan değer

lendirme sonucun
da birinciliğe Ma
nik ve Depresif Kon
septi ile Ceren Eren, 
ikinciliğe Düşörenler 

konsepti ile Ceylan 
Mutçalı, üçünlüğe de 
Gölgesiz Yaşamlar 

konsepti ile Fulya 
Yaba layık görüldü. 

Mevlüt 
DEMİRCİOĞLU 

. İnternet uzantılardan 
kurtuluyor iki • 

yenı Windows geliyor 

G
ünlük yaşamın bir parçası haline gelen İnternet, 
artık com, net, org gibi uzantılardan kurtuluyor. 

İnternette ikinci nesil alan adı olarak kabul edi
len Üst Seviye Alan Adı (TLD - Top Level Do
main) dağıtımı yakında başlayacak. Yeni sistemin 
Türkiye koordinatörlüğünü Türkiye Bilişim Derneği 
üstlendi. TBD Başkanı Turhan Menteş , almadan sa
dece "www.isim" şeklinde olacağını belirtti. 

Jenerik alan adlarının "ilk kapanın elinde kalma
mast için" hem TBD'nin, hem de UNIDT EMEA 
Bölge Yusuf Taragano, kontrolörlük görevi yapaca
ğını belirten Menteş, alan adı ücretinin l 000 dolar 
olarak belirlendiğini bildirdi. 

M
icrosoft, AB'nin talep ettiği değişik
likleri tamamladığı Win
dows'un yeni sürümü

nün dağıtımına Avrupa'da 
15 Haziran'da başlaya

cak. 
Microsoft'tan ya

ptlan açıklamaya gö
re, bilgisayar kullanıcılarına iki 
işletim sistemi sunulacak. Bu sistem-
ler kişisel kullanıcılar için 'Windows XP 
Home Edition N', profesyonel kullanıcılar 

için de 'Windows XP Professionnal N' . 

Aşkın dokuz hali var 

S
anatçılar, edebiyatçılar ve filozoflar yüz
yıllar boyunca aşkın gizemini açıklamak 
için uğraştıysalar da yanıt 
hiçbir zaman doyurucu 

olmadı. Ancak İngiliz bilim 
adamları bunun yanıtını 

bulduklarını iddia ediyor. 
60 çift ile görüşen Notting
ham ve London College 
Ünivers iteler'indeki bilim 
adamlarına göre aşkın, yaşam 
tarzları , kültürel faktörler ve ça-
ğa göre değişen dokuz çeşidi bulu
nuyor; 

Yetişkin Aşk: Karş ılıklı güven ve deste
ğe dayanır. 

Eros Aşkı : Romeo ve Juliet tarzı aşk. Çift
ler birbirlerini görür görmez aşık olur. 

Hedonistik Aşk: Birlikteyken ki şisel zevkle
re ve eğlenceye dayanıyor. 

Romantik Aşk: Çiftlerin birbirlerine duygusal 
olarak ihtiyacı olduğunu döneme denk gelen 

aşk. 
Mitolojik Aşk: Çiftlerin birbirlerine 
kavuşmak için büyük savaş verdi
ği ve sürmesi için çabamn gerek
li olduğu aşk. Yunan mitolojisin
deki savaşa neden olan Truvalı 
Helen ve Paris'in aşkı gibi. 

Sosyal Aşk : İhtiraslı bir aşktan 
sonra toplumun beklentilerine gö

re şekil değiştiren aşk. 
Maceracı Aşk : Gişe rekorları kı

ran Bridget Jones filminde olduğu 
gibi sürekli inişler ve çıktşlar yaşanan 

aşk. 

Güvenli Aşk: Zamanla çiftlerin birbirle
rinin en iyi arkadaşı olduğu ve kendilerini 

güvende hissettikleri aşk. 
Ortak Aşk : Çiftlerin kişiliklerini yitirerek tek 

benlik oluşturdukları aşk. Birbirlerinin cümlele
rini tamamlarlar. 

HAZIRLAYAN: Kemal TAŞÇ10GL 

Açıklamada, bu sürümlerde AB kararına 

uygun olarak 'Media Player' programının bu
lunmadtğı da belirtildi. AB Komisyonu, 

geçtiğimiz yıl başında, Mic
rosoft şirketinin bilgisayar ve 
bilgi işlem alanında bir tekel 

elde ettiği, haksız rekabette 
bulunduğu görüşünden kaynak
lanan ve beş ytldır süren soruş
turmasını tamamlamış, AB üye

si ülkelerin uzmanlarının, Micro
soft'un rekabet kurallarını ihlal 

ettiği görüşünde birleştikleri açıklanmtştı. 

TAN ORAL 

Damardan 
güvenlik 
sistemi 

Ev ve iş yerlerinin 
güvenliğinin sağla
nabilmesi için insa
nı, damarından ta
nıyabilen güvenlik 
sistemi geliştirildi. 

· Güney Koreli Tecksphe-
re firması tarafından 

geliştirilen yeni teknolojı, 

iki saniyede kan akışını 
test ederek, kimlik tespiti 
yapıyor. Sistem, insan 
elindeki damar yapı s ını 

'X' ışınları ile hafızasına 
kaydediyor. 'El damar de
seni tanıma' cihazı, yum
ruk halindeki elin üst kt s

. mındaki damarı tarayarak 
hafızasına kaydettiği ki~iyi 
iki saniyede tanımlayabi li

yor. Sisteme dahil olma
yan kişilere de kapı açll
mıyor. 

Eldeki damar yapısının 
taklit edilemediğine dikkat 
çeken Güney Koreli firma 
yetkilileri, teknolojiyi Tür
kiye'ye ihraç etmeye ha
zırlanıyor. El damar tan ı

ma cihazının fiyatının 
yaklaşık 2 bin Euro oldu
ğu belirtiliyor. 

Bu restoranda 
istediğini öde 

İngiltere'de bir 
restoranın müşterileri 

ödeyecekleri hesabı 
kendileri belirliyorlar. 

Bir işletme için batma
nın yolu olarak görün

sede olarak görünse de, 
Britanya'da müşterilerin is
tediklerini ödeyip çıktıkları 
bir restoran kar ediyor. 
Her gün dolup taşan 'Just 
Around The Corner' ın 
başansı aynı sistemle çalı
şan restoranlara önayak ol
muş. Mekanın sahibi Mic
hael Vasos, "İyi servis ve 
yemek verirseniz müşteri
ler iyi bahşiş bırakır. Ben 
de yemeğin değdiği fiyatı 
müşterilerin belirlemesini 
istedim" diyor. 

Vasos'un müşterileri gü
zel şarap ve zengin bir 
mönüyle karınlarını doyur
duktan sonra şaşırtıcı şe
kilde cömert hesaplar ödü
yor. Bunu gören Londra'da 
üç restoran daha 'istediğim 
öde' uygulamasma geçmiş. 
Vasos'un fiks mönü fiyatı 
olan başka bir restoranı 
daha var. Ancak 'Just 
Around The Corner'ın haf
ıahk geliri diğer restoranın 
önünde. 


