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'Türkiye bilgi toplumu olma yolunda' 
AÖF Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Mehmet 
Emin Mutlu, 22 yılı geride bırakan Açıköğretim 
Fakültesl'nin, Türkiye'nin bilgi toplumuna geçi
şinde öncü kurumlardan biri olduğunu söyledi. 

çıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. M. Emin 

A Mutlu, Türk yükseköğretim sisteminde 22. yılını tamamlayan 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, bir milyona yakla
şan öğrencisi ve 600 bini aşan mezununa uzaktan eğitim yo

luyla yüksek öğrenim sağlamanın yanı sua gerçekleştirdiği bilgi tekno
lojilerine dayalı eğitim uygulamaları ve özel projelerle öğrencilerin gün-
den güne ilgisini çektiğini söyledi. 

Yard. Doç. Dr. M. Emin Mutlu, İnternet erişimli bilgisayar sahibi öğ
rencilerin sayısı arttıkça, Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim-öğretim . orta

mı olarak intemetin daha fazla oranda kullanıldığını ve bunun da Ana
dolu Üniversitesi'nin, Türkiye'nin bilgi toplumuna geçişinde öncü ku
rumlardan birisi olma konumunu pekiştireceğini belirtti. 

e-Öğrenme Hizmetleri'ne yoğun ilgi 

Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. M. Emin 
Mutlu, l 994 yılında İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakültesi öğrencile
ri için hazırlanan ve Bilgisayar Destekli Eğitim laboratuvarlarında öğren
cilere sunulan açıköğretim eğitim yazımlarının geçen zaman süresince la
boratuvar ve CD ortamlarından İnternet ortamına taşındığını söyledi. 

Yard. Doç. Dr. Mutlu, l 999 yılından bu yana öğrencilerin sınavlara 
daha etkin hazırlanmalarını sağlamak amacı ile İnternet Tabanlı Dene
me Sınavları uygulaması başlatıldığını ve interaktif olarak uygulanan bu 
hizmet ile öğrencilerin, bölümlerine göre ders seçimi yapmak kaydı ile 
yüzlerce soruya ulaşabildiğini belirterek, İnternet Tabanlı Deneme Sınav
ları için soru bankasında 124 derse ait 13 bin soru bulunduğunu ve de
neme sınavlarının değişen kitaplara ve öğrenci sayısına göre güncellen
diğini kaydetti. 

Devamı 3'te 

Devlet Konservatuvarı sınav 
kayıtları 8 Ağustos'ta başlıyor 

Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölü
mü 'nün Tiyatro Ana sanat Dalına ve Opera 

Anasanat Dalına, Çalgı Yapım Bölümü Yaylı 

Çalgılar Yapımı Anasanat Dalı ile ve Müzik Bö
lümü 'ne ön kayıt ve yetenek sınavıyla öğrenci 
alınacak. Sınavlara konservatuvar lise devresin
den mezun olanlar ile konservatuvar dışından li
se veya dengi okul mezunları arasından, 2005 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sözel. sa
yısal. eşit ağırlıklı veya dil puan türlerinin en 
az birinden 185 ve daha yüksek alan adaylar ka-

bul edilecek. 
Sınav için ön kayıtlar Cumartesi ve Pazar 

günleri de dahil olmak üzere 08-19 Ağusto. ta
rihlerinde Devlet Konservatuarı'nda yapılacak. 

Yetenek Sınavları ise Tiyatro Anasanat Dalı 22-
27 Ağustos, Opera Anasanat Dalı 31 Ağustos-2 
Eylül, Yaylı Çalgılar Yapım Anasanat Dalı 23-
24 Ağustos, Müzik Bölümü'nde ise 25-26 Ağus
tos 2005 tarihleri arasında gerçekleşecek. Aday 
öğrenciler, sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgileri ön 
kayıtlar sırasında alabilirler. 

Bu derste oşoQıdokl e-ö~renme hl:ımetlerl sunulmoktııdır. 

•-Kitap 

Ders kıtabınız artık ınternete ~-1 
ulaşabıldı(linız her y.erde elınızın • - , 
albnda. Soldaki menüden kitaba ait -
tüm ünitelen açabilir, çalışma not:lırı __ 
çıkarabilirsınız. Oersın di(ler e- , 

1 
O(lrınme bileşınlennı kullanmadan 
önce ders kitabınızdan llgıll Onıteyl - -
okumanız öneririz. _________________ _. 

e·Ahştırmıı 

e-Teleıılzyon 

Oersınızın nı programlannı 

izleyemıdi(liniz zaman üıülmııyın. 
lV programlarını bilgisayannızı 
l!'ldirerek, saklayabilir ve istıd~rniz 
anda izleyebılırsınız. Bu ders ıı;ın 
hazırlanmış ıv programlann.ı 

soldaki mınO seçeneı,ine bldıyarak 
ulıışabiiır,iniz. 

e•Bınıııı 

Dersınızı zengın konu anlatımı, 
etkileşımli örnekler, test soruları .e 
yardımcı ders araçlarıyla 
destıklenmiş etkin va vıırimlı bir 
oıumda çalışabilırsınlz, Bunun ıçın, 
e•Alıştınna ile ılgilı menüye 
bklıyarık, çalışmak istııdi(liniz 

Orıitııyı seçmıniz yeter11dir. 

c::ı-----'!'!"!!,ır.~I Yüzlerce güncel sorudan oluşan 

e-Dıınışmıınhk 

su dır,ın ö(lrıbm elemanından, 
dıırs ç;ılışırkın karşıla$iibilııca(linız 

güçlüklere yönıılik yıırdım 
alabilırsiniz. Oersı yönıılık 

son.ıtannız en kısa sürıdı 
yanıttanac;ıktır Bu hızmııtıı de 
soldaki menüderı ulaJabilır ve diı:ler 
sorulan da görebılırıinız, 

soru bankası, sıze bu dersten sanal 
ortamda ıstediı:lınız kadar sınav 
düzenlıımıı vıı kendi kendınizı 
de(ler1endırmı oıanaOı saı,Jıyor. 

Soldakı menOden bu dırs için arı, 
yıl sonu vıı bOtOnleme sın.ıvlın 

Rektör Ataç 
YÖK üyesi oldu 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 

Yükseköğretim Kurumu (YÖK)'nun 
açık bulunan iki üyeliğinden birine Rek
tör Prof. Dr. Engin Ataç·ı getirdi. Cum
hurbaşkanlığı Basın Merkezi"nden yapılan 
açıklamada Sezer'in YÖK üyeliklerine 
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Engin Ataç ile Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Tunçalp Özgen 'i atadığı 
bildirildi. 

Bu atamayı beklemediğini ve Cumhurbaş
kanı 'nın kararının kendisi için ,ürpriz olduğu-
nu ifade eden Prof. Dr. Ataç, "Sayın 
Cumhurbaşkanımızın böyle bir 
seçim yapması. hem üni
versitemiz hem de benim 
için onur verici " diyen 
Prof. Dr. Engin Ataç, 
Cumhurba}kanının gfü. 
terdiği güvene layık 
olmaya çalışacağını 
ve gerek Türk Yük
seköğretim ~istemi 
açısından gerekse 
demokratik, laik 
Türkıye Cumhuri• 
yeti için elinden 
geleni yapacağı
nı kaydetti. 
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Avrupalı öğrenciler Eskişehir' de buluştu 
Çeşitli ülkelerden 35 öğrenci, AEGEE Eskişehir'in düzenlediği Yaz 
Üniversitesi'nde hem eğlendiler hem de fotoğraf eğitimi aldılar. 

nadolu Üniversite i Avrupa 

A Öğrencileri Forumu Kulübü 
(AEGEE Eskişehir) tarafın
dan üçüncüsü düzenlenen 

yaz üniversitesi çeşitli Avrupa ülke
lerinden 35 üniversite öğrencisini bir 
araya getirdi. 15 Temmuz günü ger
çekleştirilen açılış töreniyle başlayan 
ve bu yılki konusu "Dijital Fotoğ
rafçılık ve Mitoloji" olan yaz üni
versitesinin Eskişehir ' deki bölümü 
tamamlandı. Öğrenciler beş gün bo
yunca aldıkları eğitimin yanı sıra 

çeşitli etkinliklerle Eskişehir'i tanı

ma ve eğlenme fırsatı da buldu. Bu 
yılki yaz üniversitesinde geçtiğimiz 
yıllarda verilen fotoğrafçılık eğitimi
nin geliştirilmiş bir devamı niteliğin
deki dijital fotoğrafçılıkla birlikte 
mitoloji eğitimi de verildi. Fotoğraf 
eğitimleri ve uygulamalar İletişim 
Bilimleri Fakültesi Araştırma Görev
lisi Erdem Çetintaş koordinasyonun
da, Çetintaş ve Marton Magocsi ta
rafından gerçekleştirildi. Eskişehir 

AEGEE tarafından düzenlenen ilk 
fotoğraf yaz üniversite inin katılım
cılarından biri olan Macar iletişimci 
ve foto muhabiri Magocsi, iki yıl 

önce öğrencisi olduğu yaz üniversi
tesinde bu kez eğitimci olarak gö
rev yaptığını belirterek, böyle bir 
organizasyonda yer almaktan ve bir 
kez daha Anadolu Üniversitesi 'nde 
olmaktan büyük mutluluk duyduğu
nu söyledi. 

Yaz üniversitesinde fotoğrafla ta
nışmasının tüm hayatını değiştirdiği
ni ve foto muhabirliği eğitimi alma
sında büyük etkisi olduğunu anlatan 
Magocsi, AEGEE Eskişehir'in bu 
yılki yaz üniversitesinin de daha ön
cekiler gibi son derece başarılı geç
tiğini ifade etti. 

Araş . Gör. Erdem Çetintaş da 
AEGEE Eskişehir'in organizasyon 
yeteneği ile Anadolu Üniversitesi 
gibi her konuğu kendine hayran 
bırakan bir eğitim kurumunun 

Konuk öğrenciler Yazılıkaya'yı da ziyaret etti. 

işbirliğinde başarının kaçınılmaz 

olduğunu öyledi. Çetintaş, bu tür 
etkinliklerin hem Anadolu Üniver
sitesi 'nin hem de ülkemizin 
Avrupalı gençlere tanıtılmasında 

büyük önem taşıdığını vurguladı. 
"Bu yıl AEGEE ağının en iyi yaz 

üniversitesi seçilmek için çok büyük 
gayretler gösterdik" diyen AEGEE
Eskişehir Başkanı Taner Yılmaz, 

'Kampuse hayran 
kalmamak mümkün değil' 

A 
vrupalı öğrenciler de tüm konuklar gibi üniversitemize, özellikle 
de kampuse hayran kaldıklarını söylediler. Türkiye'ye ilk defa gel
diğini söyleyen Mojka, ülkesi Slovenya'da böyle kapmuslerin bu

lunmadığını hatta okulunun bir kampusü olmadığından yakınıyor. Sır
bistan-Karadağ'dan gelen Marco ise Eskişehir'i çok beğenmiş. Marco, 
kenti dolaşmaktan derslere zaman ayıramadığını anlattı. 

Mojca Venek 

University of Ljubljana 
Slovenya 
Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Bu yaz üni
versitesi sayesinden Avrupa'nın farklı ül
kelerinden arkadaşlarım oldu. Kampusü
nüze hayran kalmamak mümkün değil. 
Hele benim gibi kampusu olmayan bir 
üniversiteden gelen öğrenciler için. Bü
tün öğencilerin bir arada olması çok gü
zel. Ayrıca daha önceden duyduğum Tür
kiye'deki misafirperverlik konusunun ne 
kadar doğru olduğunu gelince daha iyi 
anladım. Tanıştığım Türklerin hepsi çok 
sıcak kanlı insanlar. Olumsuz olarak bah• 
sedebileceğim tek konu yurtlar. Çok ciddi sorunlar olmasa da küçük 

l 
problemler yaşadık. Ama bu kadar güzel• 
liğin arasında katlanmak zor olmadı. 

Marco Pavlovic 

University Novi Sad 
Sırbıstan-Karadağ 

Eskişehir çok güzel bir kent. Şehri dolaş
maktan derslerle yeterince ilgileneme
dim. Zaten gerçek amacım gelip ülkenizi 
daha yakından tanımaktı. Eskişehir'i is
tanbul'a göre çok daha temiz bir kent. 
Burada kaldığım beş gün boyunca pek 
çok arkadaş edindim. 

bu başarıya sahip olarak Eskişehir 
temsilciliğinin kalitesini kanıtlamak 

istediklerini belirtti. Yılmaz, etkinli
ğin bundan sonraki Çanakkale ve 
Gümüldür ayaklarında, dört yıldızlı 

otellerin lüksünü aratmayacak değer
deki konuk evlerinde misafirlerin 
ağırlanacağını söyledi. 

Kemal TAŞÇIOGLU 

BESYO'dan 
sınav tanıtım 

kursları 
İBF'de seçim heyecanı 

Fizik Bölümü'nden 
Nükleer Yapı 
Özellikleri 
Çalıştayı 

B
eden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu 2005-06 

Öğretim Yılı Özel Yetenek 
Sınavları Tanıtım Kursları 

Ağustos'ta başlıyor. Üç dö
nem halinde gerçekleşecek 
kursların ilki 1-5 Ağustos, 
ikincisi 8-12 Ağustos, so
nuncusu ise 15-19 Ağustos 
günlerinde gerçekleşecek. 
Ücreti 90 YTL olan kurs
lara 15 Ağustos'a kadar 
kayıt yaptırılabilir. Kayıt 

için bir adet fotoğraf ve 
bir sağlık raporu isteniyor. 

Anadolu Haber 
DOLU Ü İVERSİTESİ 

HAFT LIK İLETİŞİM G ZETESİ 
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Sahibi: 
Rektör Prof. Dr. Engin ATAÇ 

Genel Yayın Yönetmeni: 
Prof. Dr. Haluk GÜRGE 

I. letişim Bilimleri Fakültesi 
öğretim üyeleri, 20 Tem

muz Çarşamba günü, dekan 
seçimi için oy kullandı. 
İBF Mavi Salon 'da gerçek
leşen dekan seçimlerinde 
Prof. Dr. Nazlı Bayram ve 
Prof. Dr. Ali Şimşek olmak 
üzere iki aday yer aldı. Se
çimlerde kullanılması gere
ken 62 oya karşın 53 oy 
kullanılırken, Prof. Dr. Naz
i ı Bayram 3 1 oy, Prof. Dr. 
Ali Şimşek 20 oy aldı. İki 
oy ise geçersiz sayıldı. 

ismail iLKSELVi 

Fen Fakültesi Fizik Bölümü (_ara
fından düzenlenecek olan, TUBI

TAK ve TAEK tarafından da destek
lenı:n, "2. Nükleer Yapı Özellikleri 
Çalıştayı"na üniversitemiz ev ahipli
ği yapacak. 

7-9 Kasım 2005 tarihlerinde ger
çek l eştirilecek olan etkinlikte Nükle
er Modeller ve Spektroskopi, Nükle
er Saçılma ve Reaksiyonlar, Yüksek 
Enerji ve Parçacık Fiziği, Analitik 
Nükleer Teknik ve Yöntemleri, Rad
yasyon Ölçümü gibi konular ele alı
nacak. 

1 Sayfa dü:.enknuı: Cenk KÖKSAL 

Yazı İşleri Müdürü: 
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN 
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Bir yılda 150 bin seyirci 
Halk Bılim Araştırmaları Merkezi'nin 2004-2005 öğretim yılında gerçekleştirdiği etkinlikleri yaklaşık 150 bin seyirci izledi. 

alk Bilim Araştırmaları 

Yavuz Kılıç 

düzenledik 
ve bu kurs
lara yaklaşık 

400 öğrenci katıldı" dedi. 

Potenza Uluslararası Folk
lor Festivali'ne kaWacağız 

H Merkezi 2004-2005 öğre
tim yılını düzenlediği 35 
etkinlikle tamamladı. Buna 

göre merkezin Halk Dansları Top
luluğu I O, Vurmalı Çalgılar Toplu
luğu 9, Türk Halk Müziği Toplu
luğu 7, Türk Sanat Müziği Toplu
luğu ise 5 etkinlik gerçekleştirdi. 

Bu yıl Halk Bilim Araştırmaları 

Merkezi'nin otuzuncu yılını kutladı
ğını belirten Halk Bilim Araştırma
ları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ya
vuz Kılıç, bu öğretim yılında dü
zenledikleri gösteri, konser, panel 
ve çeşitli etkinleri toplam 149 bin 
930 seyircinin izlediğini söyledi. 
Merkezin 1975 yılında halk bilimi
ne aıt her alandaki derleme, araştır
ma, arşivleme, konser ve gösteriyi 
gerçekleşleştirmek amacıyla kurul
duğunu kaydeden Prof. Dr. Yavuz 
Kılıç, merkezin diğer bir görevinin 

de bu alandaki halk dansları, Türk 
sanat müziği, Türk halk müziği dal
larının öğrencilere öğretilmesi ve bu 
etkinliklere katılım sağlanması oldu
ğunu söyledi. 2004-2005 öğretim 

yılında konser ve gösteri dışında da 
etkinlikler gerçekleştirdiklerini vur
gulayan Kılıç," Yakın çevre olan 
Seyitgaziden Bebek oyunu, Mihalıç
çık'dan ise yerel bir ekibin gerçek
leştirdiği Köçek oyununu otantik 
olarak sergiledik. Bunun dışında 

2003-2004'de Muğla ve Sivas, 
2004-2005 yılında da Diyarbakır ve 
Burdur yörelerinin oyunları yerinde 
izlenerek derlendi ve uygulamaya 
konuldu. Bu yılki otuzuncu yıl kut
lamalarımızda ilk kez Anadolu Üni
versitesi Halk Bilimi Ödülü'nü ger
çekleştirdik ve Prof. Dr. Metin And 
bu ödülü almaya layık görüldü. Yi
ne otuzuncu yıl kapsamında slayt 
gösterisi ve beş farklı üniversitenin 

katılımcılarının yer aldığı ' Halk Bi
limsel Değerlendirmeler' konulu bir 
panel düzenledik" dedi. 

lu bir fotoğraf sergisinin açıldığını 
belirten Prof. Dr. Yavuz Kılıç, " 
Yine otuzuncu yıl etkinlikleri kap
samında Tülin Eldener ve arkadaş
ları ile' Kilim ve Etnografik Ürün
ler" sergisi açtık. 28 Mayıs 2005'de 
ise 300 kişinin katıldığı halk bilim 
gecesi düzenlendi. Bütün bunların 

dışında çeşitli enstruman kursları 

Halk Bilim Araştırmaları Merke
zi'nin etkinliklerinin önümüzdeki 
öğretim yılında da artarak devam 
edeceğini belirten Kılıç, " Merkezi
mizin Halk Dansları Topluluğu l-15 
Ağustos Tarihleri arasında İtalya 'nın 
Potenza (Ruoti) Uluslararası Folklor 
Festivaline katılacak. Üniversitemizi 
1 yönetici, 1 sanat yönetmeni, 1 
kostümcü, 5 müzi yen ve 27 dans
çı öğrenci olmak üzere 35 kişilik 

bir ekip tem~il edecek. Festivalde 
Bolu, Trakya, Artvin. Muğla, Trab
zon ve Kı kanç ekipleri ile gösteri 
yapılacak" dedi. 

Enstruman kurslarına 
yaklaşık 400 kişi kaWdı 

Otuzuncu yıl kutlamaları kapsa
mında merkezin gerçekleştirdikleri 

etkinlikleri aktarmaya devam eden 
ve '1975-2005 Halk Bilim' konu- ismaİIT LKSEL vl 

'Türkiye bilgi toplumu olma yolunda' 
Baştarafı 1 'de 

on yıllarda açıköğre-s tim öğrencilerine İn
ternet ortamında su

nulan eğitim-öğretim hiz
metlerinin çeşitlendiğine 

dikkat çeken Yard. Doç. 
Dr. M. Emin Mutlu söz
lerine şöyle devam etti: 
"İnternet ortamında açık 
öğretim öğrencilerine su
nulan eğitim hizmetleri 
"Açıköğretim e-Öğrenme 
Hizmetleri" olarak adlan
dırılarak bir başlık altında 
toplanmıştır. e-Öğrenme 
hizmetleri; e-Alıştırma, e-

e-KİTAP 

2003-2004 öğretim yılında 

öğrencilerimize yönelik olarak 
başlatılan e-Kitap uygulaması
nın İnternet üzerinden POF 
formatında yayınlandığını ve 
e-Kitap uygulamasıyla öğrenci
lerin kitapları ellerine ulaşma
dan, İnternet ortamında okuya
bildiklerini ve kitaplar üzerin
de hızlı aramalar yapabildikle
rini belirten M. Emin Mutlu, 
E-kitap uygulaması kapsamın
da bu ders yılında 2000'den 
fazla üniteyi kapsayan 163 e
Kitap yayınlanacağını sözlerine 
ekledi. Açıköğretim e-Öğren-Kitap, e-Televizyon, e-Sı

nav ve e-Danışmanlık bi
leşenlerinden oluşmakta
dır. Sistemin sorunsuz ve 
hızlı işleyebilmesi için 

Yard. Doç. Dr. 
me Portalı kapsamına alınan 

e-Kitap hizmetinde POF tek
nolojisinden Flash Paper tekMehmet Emin Mutlu 

mayıs ayı itibariyle yeni bire-öğrenme porta
lı yayına girmiştir. Öğrenciler açıköğretim e
öğrenme portalına www.eogrenme.aof.edu.tr 
sitesinden ulaşılabilmektedirler." 
e-Öğrenme hizmetlerinin mayıs ayında kul

lanıma açılmasıyla birlikte ilk iki ay içinde 
108.330 farklı öğrencinin sistemden yararlandı
ğını dile getiren Yard. Doç. Dr. M. Emin 
Mutlu, bu süre boyunca e-sınav hizmetlerinden 
2,5 milyon, e-Alıştırma hizmetlerinden 644 
bin, e-Kitap hizmetlerinden 210 bin, e-Televiz
yon hizmetlerinden de 151 bin kez yararlanıl-
dığını kaydetti. . 

~---~ nolojisine geçildiğini, böylece 
POF okuyucusu bulunmayan öğrencilerin de e
Kitaplardan yararlanabildiklerini söyledi. 

e-TELEVİZYON 
Yard. Doç. Dr. M. Emin Mutlu, e-Televiz

yon hizmetlerinin 2003-2004 öğretim yılında 
e-Öğrenme hizmetlerinin kapsamında öğrenci
lerin derslere ait TV Programlarını bilgisayar
larına kaydederek izleyebilmeleri amacıyla hiz
mete girdiğini belirtti. e-Televizyon uygulama
sında 70 derse ait 550'den fazla program ya
yınlandığını ve öğrencilerin bu hizmetlere ev
lerinden, iş yerlerinden, İnternet kafelerden, T.C. 
Kimlik Numaraları ile kolayca ula abilecekle-

rini belirten Yard. Doç. M. Emin Mutlu, ve
rilen bu hizmet nedeniyle Anadolu Üniversite
si 'nin internetten yayınlanan bilgi miktarı açı
sından Türkiye'de üçüncü büyük üniversite du
rumuna yükseldiğini açıkladı. 

e-ALIŞTIRMA 

AÖF Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. M. 
Emin Mutlu, Alıştırma Yazılımları Projesi'nin 
ise, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Siste
mi 'nin bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ge
lişmeler doğrultusunda, yeni bir eğitim ortamı
nın öğrencilerin hizmetine sunulduğu etkileşim
li bir uygulama olduğunu söyledi. 

Ses, hareketli canlandırmalar ve yoğun öğ
renci-bilgisayar etkileşimini barındıran çok or
tamlı eğitim yazılımı olarak da tanımlanan 
alıştırma yazılımlarında 24 dersin daha yayına 
girdiğini belirten Yard. Doç. Dr. Mutlu sözle
rine şöyle devam etti: "Yapımı tamamlanan 
derslerle, 2004-2005 öğretim ytlında Açıköğre
tim sistemindeki bazı bölümlerde İnternet des
tekli derslerin tüm derslere oranı yüzde 50'le
rin üzerine çıkmıştır. Örneğin, İşletme Fakül
tesi İşletme Bölümünde içinde bulunduğumuz 
öğretim yılında derslerin yüzde 75'i İnternet 

ortamında yayınlanmaktadır. İktisat Fakülte i
nin bölümlerinde bu oran yüzde 57 ile 64 ara
sında değişmektedir. Turizm ve Otel İşletme
ciliği, Muhasebe, Yerel Yönetimler, Bankacılık 
ve Sigortacılık, Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
gibi iki yıllık Açıköğretim programlarında İn
ternet destekli derslerin oranı yüzde 50 ile 
yüzde 68 arasında değişmektedir. Bu oranların 
2005 yılında üretilecek der ]erle daha da yük-

selmesi planlanmaktadır." 
Açıköğretim Sistemi 'ndeki internete dayalı 

alıştırma yazılımlarının gerek sunulan içerik 
miktarı açısından, gerekse derslere erişen öğ
renci sayısından, Türkiye'nin en büyük e-Öğ
renme projesi olduğuna dikkat çeken M. Emin 
Mutlu, 2003-2004 öğretim yılı başından itiba
ren bu hizmetten 150 binden fazla öğrencinin 
düzenli olarak yararlandığını kaydetti. 

e-SINAV 

e-Sınav Hizmeti 'nin, Anadolu Üniversite
si'nin uzaktan öğretim gören öğrencilerinin, ör
gün sınavlar öncesi kendilerini denemeleri ve 
başarı durumlarını gerçeğe yakın biçimde ölç
meleri amaçlanarak hazırlandığına işaret eden 
Yard. Doç. Dr. Mutlu, bugüne kadar İnternet 
Tabanlı Deneme Sınavları'na 450 binden faz
la öğrencinin kayıt yaptırdığını ve bu, öğrenci
lerin 22 milyondan fazla sınav gerçekleştirildi
ğini ifade etti. 

e-DANIŞMANLIK 

Açıköğretim öğrencilerinin yüz yüze akade
mik danışmanlık hizmetlerinin bir benzerini İn
ternet ortamında da oluşturmayı amaçladıkları
nı ifade eden Yard. Doç. Dr. Mutlu, bu amaç
la alıştırma yazılımlarına paralel olarak, öğren
cilerin akademik danışmanlara dersleriyle ilgi
li soru sormalarına olanak tanıyan e-Danışman
lık uygulamasını başlattıklarını ve mayıs ayın
da 24 derste pilot uygulama olarak başlayan 
bu hizmetin gelecek öğretim yılında 50 der e 
yaygınlaştırılacağını açıkladı. 

- - ~vlüt DEMIRCIOGLU 
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Ekonomik büyümeye karşın istenen gerilemenin sağlanamadığı işsizlikte mart-nisan-mayıs ortalama
sı belli oldu. Buna göre Türkiye'de her 10 kişiden biri işsiz durumda bulunuyor. 

evlet istatistik Enstitü ü, 

D
Mart-Nisan-Mayıs 2005 
dönemi işsizlik oranının 

hareketli ortalamasının 

yüzde l O olduğunu açıkladı. Şubat
mart-nisan döneminde ise işsizlik 

yüzde 10.9 olmuştu. İşsizlik oranı 
2003'te yüzde 10.5 ve 2004'ün ta
mamında yüzde 10.3 olarak ger
çekleşmişti. 

İşsiz sayısı 2.5 milyon 

DİE verileıine göre, mart-nisan
mayıs döneminde iş gücüne katıl
ma oranı yüzde 48.3 ve işsiz sayı
sı da 2 milyon 439 bin kişi oldu. 
Aynı dönemde işgücü 24.4 mil

yon olarak gerçekleşirken, istihdam 
edilenlerin sayısı da 21 milyon 993 
bin kişi olarak tahmin edildi. İş-

sizlik oranı kentlerde yüzde 12.6, 
kırda ise yüzde 6.4 olarak belirlen
di. 

Gençlerde işsizlik yüzde 18,7 

Türkiye'de genç nüfusu tehdit 
eden işsizlik oranı mart-nisan-mayıs 
döneminde, şubat-mart-nisan döne
mine göre gerileyerek yüzde 
20.5'den yüzde 18.7'ye indi. 

Genç işsizliğinin özellikle kent
lerde daha yüksek bir orana çıktı
ğı görülürken, yüzde 22.5 olarak 
kaydedildi. Kırsalda ise genç nü
fustaki işsizlik yüzde 13.2 düzeyin
de. 

DİE'nin son açıkladığı verilere 
göre Türkiye'de istihdam edilenle
rin yüzde 46'sı ücretli olarak çalı
şıyor. Onu yüzde 25 ile kendi he-

sabına çalışanlar izlerken, yüzde 
17 .2'si ücretsiz aile işçisi olarak ça
lışıyor. İstihdam piyasasındakilerin 
yüzde 6.7'si yevmiyeli olarak çalı
şırken, yüzde 5.1 'i de işveren ko
numunda. 

Kayıtdışı yüzde SO'yi geçti 

Ekonomideki diğer bir temel so
run olan kayıtdışı işsizlik de Tür
kiye'nin başını ağrıtmaya devam 
ediyor. DİE'nin raporuna göre yıl
başından bu yana yüzde 50'nin al
tında seyreden kayıtdışı ekonomi
nin oranı tekrar yüzde 50'nin üze
rine çıkarken, yüzde 50.7 olarak 
kaydedildi. Kayıtdışı ekonomi tarım 
sektöründe yüzde 88.3, tarım dışı 
faaliyetlerde de yüzde 33.9 olarak 
gerçekleşti. Türkiye'de eğitim du-

rumlarına göre işsizlik incelendiğin
de ilk sıraya lise mezunları oturu
yor. Lise ve dengi meslek okulla
rından mezun olanların yüzde 
13.3'ü iş bulamıyor. Lise mezun
larını yüzde 9.6 ile lise altı eğitim
liler ve yüzde 8.8 ile üniversite 
mezunları takip ediyor. Okur yazar 
olmayanların işsizlik oranı ise yüz
de 8.8 düzeyinde. 

DİE'nin raporuna göre Türki
ye'de istihdam edilenlerin yarıya 

yakını hizmet sektöründe çalışıyor. 
Hizmet sektöründe çalışanların 

oranı yüzde 44.9'u bulurken, onu 
yüzde 31 ile tarım takip ediyor. 
Sanayide çalışanlar toplam istihda
mın yüzde 18.9'unu, inşaat sektö
ründe çalışanlar da yüzde 5.2'sini 
oluşturuyor. 

Liseliler suçtan bihaber 
acettepe Üniversitesi'ninin, 

H Ankara'daki lise öğrencile
ri arasında yaptığı araştır

ma, gençlerin uça nasıl baktığı 
konusunda ilginç sonuçlar içeri
yor. Araştırmaya göre, öğrencile
rin yüzde l.6'sı bir başkasına ait 
eşyaya sahip olmayı suç olarak 
görmüyor. Gençlerin yüzde 
16.7'si karşı cinsle flörtü ise suç 
sayıyor. 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Hizmetler Yüksekokulu öğretim 

üyelerinden Doç. Dr. Veli Du
yan'ın koordinasyonunda gerçek
leştirilen "Lise Öğrencilerinin An
ti-Sosyal Davranışları ve Suç 
Kavramlaştırmaları'' konulu çalış
ma, Nisan ayında, Ankara'da 372 
lise öğrencisi ile anket yöntemi 
kullanılarak gerçekleştirildi. 

yüzde 61.3 'ü kız öğrencilerden 
oluşan gençler boş zamanlarında 

ağırlıklı olarak müzik dinliyor. 
Bunu spor ve sinemaya gitmek 
izliyor. Tiyatroyu tercih eden öğ
rencilerin oranı ise yüzde 3. Öğ
renciler televizyonda da en az ha
berleri tercih ediyor. 

Araştırmaya göre, çekirdek ai
leden gelen öğrencilerde kuraldışı 
davranışlar daha az görülüyor. 
Geniş ve diğer aile tiplerinden 
gelen öğrencilerde anlamlı dere
cede fazla kuraldışı davranış göz
leniyor. Babanın yaşı arttıkça ku
raldışı davranışlar da artıyor. 

Araştırma sonuçlarına göre, öğ

rencilerin bir kısmı yasalarca suç 
sayılan bazı eylemleri suç olarak 
görmüyor. Yüzde I.6'sı bir baş
kasına ait eşyaya sahip olmayı, 
4,3' ü Uyuşturucu kullanmayı, 

4.8'i bir kişiyi cinsel ilişkiye zor
lamayı, 8.1 biri ehliyetsiz araba 
kullanmayı, 12,4'ü ise bahis, şans 

oyunları ve kumarı suç olarak 
görmüyor. Buna karşılık, öğrenci
lerin yüzde 16.7'si karşı cinsle 
flörtü suç sayarken, yüzde 18.3'ü 

de kısmen suç olarak tanımlıyor. 
Kendi yaş grubunda biriyle cinsel 
ilişkiye girmeyi yüzde 61.8'i ta
mamen suç olarak görüyor. 

ayı internete taşıdı Mars'ta 4 
milyar yıllık 

kara kış 
Mars'tan koparak Dünya'ya gelen 

meteorları inceleyen bilim insanları, 

gezegeninin son 4 milyar yıldır so
ğuk bir kış geçirdiğini düşünüyor. Bu 
bulgu Mars'ta suyun sıvı halde bu
lunduğuna dair kanıyı zayıflatıyor. 

Bilim insanları meteordaki argon ga
zından geçmişe dönük ısı analizi yap
tı. Mars'ın son 4 milyar yılı soğuk 
ve donuk geçmişse, gezegende biyo
lojik yaşamın ilk 500 milyon yılda 
meydana geldiği tahmin ediliyor. 

Araştırmayı yürüten Califomia Jnsti
tute of Technology doktora öğrencisi 
David Schu ter ve Massachusetts Insti
tute of Technology profesörü Benjamin 
Weiss, bulguların Mars'ta yaşam olası
lığını mutlak olarak reddetmediğini be
lirterek, son 4 milyar yıl içinde de su
yun gizli saklı küçük alanlarda sıvı 

halde bulunabileceğinin altını çiziyor. 
Ancak araştırma geniş alanlara yayılan 
okyanus tezlerini çürütüyor. 

Yaşam 

Kobaylarda alzheimer 
nedeniyle çökmüş beyin 
hücreleri iyileştirilerek, 

hem hafıza kaybı durdu
ruldu hem hafıza kısmen 

geri getirildi. 

A
lzheimere çare bulmak için 
fareler üzerinde yürütülen bir 

araştırmada ha:talık nedeniyle 
çökmüş bulunan beyin hücrelerin
den bazıları iyileştirildı. Farelerde 
sağlanan sonuç insanlarda da elde 
edilebilirse alzheimer hastaları ha
fızalarını kısmen gen kazanabıle
cek. ABD'deki Minnesota Üniver
sitesi'nde yürütülen araştırmanın 

sonucuna göre 'tau' adı verikn 
genetik yapısı değişime uğramış 
bir protein, beyin hücrelerini çö
kertiyor. Bu protein durdurulabi
lirse söz konusu hücreler umula
nın üstünde bir hızla iyileşebilı

yor. 
Henüz tau denen proteini dur

durabilecek bir ilaç yok. Üstelik, 
halihazırda alzheimere karşı yürü
tülen araştırmaların çoğu, hastalı
ğın birincil etkeni sayılan beta
amiloid adlı proteine odaklanmış 
durumda. Bu nedenle farelerde 
sağlanan sonucun insanlarda da 
elde edilebilmesi yıllar alacak. 

'f.•1.-;.ı;-""1 

Kredi kartt ',. . . 
yeri"ne tırnak 
Japon bilim adamları, 

tırnağa lazerle mikrosko
bik noktalar biçiminde 

bilgi depoladı. 
Tokushima Üniversitesi'nde ya

pılan deneyde, insan tırnağına 800 
kilobyte bilgi depolamayı başaran 
bilim adamları bunun temel kim
lik bilgilerinin depolanması için 
yeterli olduğunu açıkladı. Bilim 
adamları, tırnakların uzaması ne
deniyle her altı ayda bir bilgile
rin yeniden yerleştirilmesi zorun
luluğu olduğunu da belirtiyor. Bu 

· uygulama ile tırnağın kredi kartı
nın yerini alabileceği de vurgula
nıyor. Bilim adamları, bu işlemin 
parmak ucuna da uygulanarak 
daha fazla bilgi 
depolanabileceğini de vurguladı. 


