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Sanat Fuarı'na Anadolu damgası 
Üniversitemiz, ART-İST 2005 15. TÜY AP Sanat Fuarı'na GSF ve Çağdaş 
Sanatlar Müzesi 'nin iki farklı sergisiyle katıldı. Fuarda ayrıca Çağdaş 
Sanatlar Müzesi'ne, Koleksiyoner Kurum Onur Ödülü verildi. 

AÖF, Türkçe 
eğitim 

araştırması 

için Avrupa'da A
nadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi ve Çağdaş 
Sanatlar Müzesi iki farklı 

sergiyle katıldığı ART-İST 
2005 15. TÜY AP Sanat Fu

arı 'na damgasını vurdu. Fuarda ayrı
ca, plastik sanatlara katkılarından dola
yı Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanat
lar Müzesi 'ne, Koleksiyoner Kurum 
Onur Ödülü verildi. 

Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 20. yılı 
etkinlikleri kapsamında Resim, Heykel, 
Baskı Sanatları ve Seramik bölümü öğ
rencilerinin gerçekleştirdikleri sergi ve 
20. Yıl Afişleri, ART-İST 2005 15. 
TÜY AP Sanat Fuarı 'nda tanıtıldı. 8-16 
Ekim günleri arasında gerçekleşen fu
arda ayrıca, üniversitemizin Çağdaş Sa
natlar Müzesi 'nden "Bir Kesit Başlığı" 
ile August Quensen'in geçen yıl mü
zeye bağışladığı ve dünyaca ünlü sa
natçıların gerçekleştirdiği 34 adet bü
yük boy litografi eser sergilendi. 

Her iki serginin büyük beğeni topla
dığı ART-İST 20005 15. TÜYAP Sa
nat Fuarı'nda, Anadolu Üniversitesi 
Çağdaş Sanatlar Müzesi, plastik sanat
larına katkılarından dolayı "Koleksiyo
ner Kurum Onur Ödülü"ne de layık 
görüldü. Ödül, 10 Ekim Pazartesi gü
nü gerçekleşen törenle, Rektör Prof. 
Dr. Engin Ataç adına Çağdaş Sanatlar 
Müzesi Sorumlusu ve Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Atilla Atar'a 
verildi. 

İsmail ILKSELVI 

EFSAD'dan Merter Oral'a anma töreni 
18 Ağustos'ta aramızdan ayrılan İBF öğretim 
üyesi Yard. Doç. Dr. Merter Oral EFSAD'da 
düzenlenen törenle anıldı. Haberi 5 'te 

Grip de tatilden döndü 
Yaz sıcaklarının azalmasıyla kendini gös
termeye başlayan grip hakkında merak 
edilenleri Dr. Esin Sayer'e sorduk. 

llaberl 6 'da 

Hentbolculara şampiyon rakip 

Ba)an lknlbol Takımımız. Kupa Galipleri 
Kupası 3.Turunda geçen yılın Challenge 
Kupası şampiyonu Bayer l..ewl'kusen ile 
eşleşti. Spor'da 

Üniversitemizin 12 öğretim üye
si, Avrupa'da Türkçe Anadil Eği
timi Araştırma Projesi ve İkinci 
Dil olarak Türkçe Öğretimi Araş
tırma Projesi için 7 Avrupa ül
kesinde bir araştırma yapacak. 

A 
çıköğretim Fakültesi'nin koordi~atörlü
ğünde gerçekleşecek olan ve Iletişim 

Bilimleri Fakültesi ile Edebiyat Fakül
tesi öğretim üyelerinden oluşan 12 kişilik ça
lışma grubu, Avrupa'da 7 ülkeyi ziyaret ede
rek "Anadil Eğitimi Araştırma Projesi" ve 
"İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimi Araştır
ma Projesi" işbirliği ve hazırlık çalışmaları 
yapacak. 

Projeler hakkında bilgi veren Açıköğretim 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat 
Barkan, Avrupa'da Türkçe 'Anadil' Eğitimi 
Araştırma Projesi'nin, bu coğrafyada yaşayan 
genç ve orta yaş gruplarına mensup Türklerin 
Türkçe Dil birikimlerini 'Yaşam Boyu Eği
tim' uygulamaları çerçevesinde, açık ve 
uzaktan öğrenme yöntemleriyle güçlendirmek 
için ortam ve olanakların analiz edileceğini 
söyledi. 
Devamı 4'te 

Ekonomik klima 
projesiyle finalde 

yarışacak 
İktisat Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Tal
ha Ahmet Kaytazoğlu Arçelik'in düzen
lediği "Yeni Bir Fikrim Var!" adlı proje 

yarışmasında finale kaldı. 

U
• • niversitemiz İktisat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Talha Ah

met Kaytazoğlu, Arçelik'in düzenlediği "Yeni Bir Fikrim 
Var!" Yenilikçi Teknoloji ve Endüstriyel Tasarım Proje ya

rışmasında, hazırladığı "Elektriği Az Kullanan Klima" adlı pro
jesi ile 9 Kasım günü gerçekleştirilecek olan final elemesine ka
tılmaya hak kazandı. Branşı dışında bir konu olmasına rağmen 
böyle başarılı bir proje hazırlayan Kaytazoğlu'nu kutlayan Arçe
lik A.Ş. öğrencinin eğitimini sürdürdüğü Anadolu Üniversite
si'ne de bir tebrik mektubu gönderdi. Arçelik A.Ş. Stratejik İle
tişim Yöneticisi H. Levent Türkay, İktisat Fakültesi'nden Prof. 
Dr. Ahmet Özmen'e gönderilen mektupta, "Eğitimi sırasında ak-,. 
tardığınız değerli birikiminiz ve emekleriniz için teşekkür ederiz. 
Bu vesile ile sizi ve sizin nezdinizde tüm eğitim kadronuzu teb
rik ediyor, üniversiteniz ve öğrencilerinizin başarılarının devamı
nı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. 
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Barınma sorununu nasıl çözdünüz? \~ 

Hukuk Fakültesi 1. Sınıf 
Barınma sorunumu Devlet 
Yurdu (Dumlupınar Yurdu) 
ile çözdüm. Fakat yerleştir

mede yapılan en büyük hata 
bence Anadolu Üniversitesi 

öğrencilerinin Dumlupınar Yurdu'na 
yerleştirilmesidir. Ulaşımda yaşanan büyük so
run sanırım bütün öğrenciler için geçerli. Aslı
na bakılırsa bir üniversite öğrencisi için gerek
li olan tek şey, kendine ait bir evinin olması. 
Çünkü yurt hayatı insanın psikolojisini bozuyor. 

Fen Fak Fizik 4. Sınıf 
Emniyet Genel Müdürlü
ğü'nün, çalışanlarının velisi 
olduğu kişiler için kurduğu 
Yüksek Öğrenim Öğrenci 
Yurdu 'nda bir odada I O ki

şi olmak suretiyle kalıyorum. 

TOİYO 2. Sınıf 
Ev kiraları aşırı derecede 
yüksel olduğu için akrabala
rımın yanında kalıyorum. 

Kaldığım yer üniversiteye 
uzak olduğu için iki vasıta 

değiştiriyorum ve esnaf fiyatları diğer 
illere göre daha fazla tutuyor. Bilinçli Eski
şehir halkına biraz daha duyarlı olması için 
sesleniyorum. 

PMYO Çocuk Gelişimi 
Bölümü 2. Sınıf 
Ailemle evde kalıyorum. 

Kiralar çok yüksek. Bu 
yüzden kitap alma sorunla
rı yaşıyorum. Önceden ken

di evimizde kalıyorduk ve rahattık. 
Şimdi kira olduğu için zorlanıyoruz. Ailemde 
3 kişi okuduğu için daha zor oluyor. Ilköğ
retimde okuyorlar. Biri 8. sınıf ve dersane 
imkanı zor, biri de ilkokul olduğu için 1. s ı

nıf masrafları çok. Ben de üniversite öğren
cisi olduğum için oldukça zorlanıyonuz. Ba
bam da asgari ücretle çalışınca haliyle ihti
yaçlar karşılanamıyor. Bence üniversite en 
önemli dönem. Bu kadar pahalı ve maddiya
ta dönük olmamalı diyorum. 

Tuğba Turan 

SHYO Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği Hazırlık 
TSK'da kalıyorum. Eğer böy
le bir şans ım olmasaydı, ba
rınma benim için çok büyük 
bir problem olacaktı. Burdu ki
ralar çok uçlarda ve haksız re

kabet uyguluyorlar. Evlerin yıl geçtikçe değeri 
düşmeli ama burda öğrenci çoğaldıkça kiralar 
yükseliyor. Bu gidişat Eskişehirlilerin bugünleri 
için iyi ama yarınları için kötü. Rektörlüğün Es
kişehir halkıyla görüşme yapması gerekli. 
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Fen Fakültesi İstatistik 4. Sınıf 
5 senedir güze l, 3 oda, 1 sa
lon bir evde kalıyorum. İki ta
ne, birbirinden iyi ev arkada
şım var. Çok iyi anlaşıp ge
çiniyoruz. Dayım da emlakçı 

zaten. Hiç sorun çekmiyorum. Kira 300 
milyon TL. 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Matematik 1. Sınıf 
Üniversite yaşamına yeni baş
layan her öğrencinin ilk barın-
dığı mekanlar tabiki yurtlar 
veya aparılar. Ancak yurtların 

veya apartların, ders çalışma ve yaşam stan
dartları zor olduğundan belli bir süre sonra eve 
çıkmak zorunda kalıyoruz. Diğer şehirlerle kıyas
landığında, Eskişehir'de ev bulmak başlı başına 
bir sorun. Önceleri üniversiteye uzak semtlerde 
uygun kiralarda ev bulmak mümkündü ama özel
likle bu yıl, ev bulunabilse bile, bir öğrenci ola
rak kirayı karşılayabilmek çok zor. Bağlar'da 

500-600 milyon, Tepebaşı 'nda 350-450 milyon 
kiralar söz konusu. Bu uygulama sadece öğren
ci lere yönelik mi yoksa maaşının yarısını, belki 
de daha fazlasını kira ödemek zorunda kalan Es
kişehirli bir aile nasıl geçiniyor merak ediyorum. 
Diğer önemli bir nokta ise apartmanda öğrenci
ye, potansiyel suçlu olarak bakılması. Testiyi kır
madan çocuğu döven Nasrettin Hoca misali, 
apartman yöneticisi ve sakinleri tarafından uyarı
lar, taşınmanın en fazla ikinci günü ge lmeye baş
lıyor. Yakıt bedeli yüksek olduğu böyle soğuk 
bir şehirde üstüne bir de yüksek kiralar istenir
ken, kimse aldığının hakkı olup olmadığını sor
gulamazken maalesef gelip giden arkadaşlara va
rıncaya dek evin bir çok iç işlerine karışılıyor. 

Nuriye Ebru Bilgin 

Eczacılık Fakültesi 
3. Sınıf 
Şu anda yurtta kalıyorum. 

Ama uygun arkadaş ve ev 
olursa tabii ki evde kalmak is
terdim. Ama ş u anda yurttan 
da memnunum. Ev kiraları 

yüksek tabii. Öğrencilik zor. Ailemin burada 
olması belki iyi olurdu. 

Can Raşit 

TOİYO 4. Sınıf 
Eskişehir'le ilgili bir fikrim 
yok ama çok sevdiğ im bir şe
hirdir. Kendim ise yabancı uy
ruklu öğrenciyim ve Yunus 
Emre Yurdu'nda kalıyorum. 

Yurtta kalmam benim için çok 
avantajlı.Yemekler olsun, arkadaşlık ortamı ol
sun ... Her türlü faaliyet çok iyi. Hiçbir zorluk 
görmedim, görsem de kendi hedeflerim olarak 
gördüm. Ki sacası Türkiye'yi, Eskişehir'i ve 
yurdumu seviyorum. 

Yazı İşleri Müdürü: 
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN 

Haber Merkezi Müdürü : Uzm. Ufuk TÖZELİK 

Yaşar Duman 
TOİYO 2. Sınıf 
Eskişehir'e ilk geldiğim za

man ev sorunlurıyla karşılaş

tım ve hala ev sorunlurıyla 

boğuşuyoruz. Kiralar normal
den çok daha fazla olduğu 

için ev bulmakta çok zorlanıyoruz. Şe
hir olarak güzel bir yer ve öğrencilere çok faz
la imkan sağlayan bir kampüsümüz var. Haya
tımız böyle devam ediyor. 

Eczacılık Fak. 3. Sınıf 
Eskişehir'de yaşayan öğrenci

lerin ilk geldiklerinde, malum, 
öğrendikleri ve yaşadıkları 

sorunlardan biridir barınma 

sorunu. Ben de her öğrenc i 

gibi ilk bu sorunla yüzyüze geldim. İlk 
senem isteks iz bir şekilde kredi yurdunda geç
ti. Daha sonra kira fiyatlarının astronomik ol
masına karşın bir ev arama çabasına girdik ve 
üç arkadaş la zor bela bir ev bulabildik. Ben bu 
sorunu Eskişehir'deki yapı eksikliğıne bağlıyo
rum. Genelde yerleşim şehir merkezinin biraz 
dışında. Şehir merkezi ve kampüse yakın yer
ler öğrencilerin öncelikli tercihleri olduğundan 
buralar apartlarla doldurulmuş. Öğrenci mali 
durumuna göre ev, apart ve kredi yurdu arasın
da kalıyor. Sanırım en zoru eve çıkmak. 

Doğan Cengiz 

Eğitim Fak. Sosyal 
Bilgiler Öğr. 2. Sınıf 
20 Eylül 2004 tarihinde Ha
tay'dan Anadolu Üniversite
si'ne geldim.ÖSYM formunda 
yurtlarda barınmak istiyorum 
bölümünü işaretlediğim halde 

394üncü yedek olarak seçildim. Bu yüzden 
YurtKur'a ilk etapta başvurmadım. Eskişehir'e 
ilk geldiğim anda arkadaşımın evinde misafir 
olarak kaldım. Bir ay boyunca devam eden mi
safirliğim boyunca sü rekli ev aradım. Bu misa
firlik sürerken arkadaşım bana yanında kalabi
leceğimi söylemesine rağmen eve başka arka
daşlar aldı ve benim açıkta kalmama neden ol
du. Bu andan itibaren ev aramalarımı yoğunlaş
tırdım. Aynı zamanda YurtKur'a tekrar başvur
dum. Bu başvurum sonuçlanmadı. Bu süreçte 
tesadüfen tanıştığım ve sonradan aynı şehirde 
olduğumuzu öğrendiğim iki arkadaşla beraber 
ev tuttuk. Yalnız bu zaman zarfında ev bula
mama derdi beni çok rahatsız etti. İlk aylarım 
çok sıkıntılıydı. Özellikle kiraların yüksek olma
s ı ev bulamamamda etkili oldu. Eskişehir'in öğ
renci kenti olması özelliği baziı insanlarca yan
lış anlaşılmakta ve o bazı insanlar öğrencileri 
adeta yolunacak kaz olarak görmektedir. Bu im
kanı bize verdiği için Anadolu Haber 'e teşek
kür ederim. 

Mehtap Gökçe 
Eğitim Fak. Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği 2. Sınıf 
Barınılacak yerler yetersiz ay
rıca kiralar çok yüksek kesin
likle bir önlem alınmalı. 

Anadolu Üniversitesi Basımevi'nde 5000 adet bıısılmı~tır. 
Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kampusü, 

Vakıf Bina.~ı, 26470 &kişehir 
Tel: 0-222-335 05 80 / 1790 Faks: 0-222- 330 74 40 

E-posta: haber@anadolu.edu.ır 
Web: www.ahaber.anadolu.edu.ır 
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Alman hoca Anadolu'yu çok sevdi 
AÖF'ün düzenlediği atölye çalışmaları için üniversitemize gelen Hagen Fern Üniversitesi 
öğretim elemanı Dr. Wolfram Leaser, Anadolu Üniversitesi'nin teknoloji, ekipman, öğren
ci ve öğretim elemanı açısından kendi üniversitesinden daha güçlü olduğunu söyledi. 

A
lmanya 'nın Hagen Fern 
Üniversitesi öğretim üyele
rinden Dr. Wolfram Leaser, 
Açıköğretim Fakültesi 'nin 

konuğu olarak 11-12 Ekim günleri 
arasında üniversitemizde bir atölye 
çalışmas ı gerçekleştirdi. AÖF Video 
Konferans Salonu 'nda yapılan 

"Uzaktan Eğitimde Multimedya ve 
Videodan DVD'ye" konulu çalış

maya , AÖF Radyo TV Yapım 
Merkezi ve Bilgisayar Destekli Eği
tim Birimi çalışanları katıldı. Dr. 
Wolfram Leaser, yeni iletişim ve 
bilgi teknolojileri ışığında uzaktan 
eğitimde kullanılacak öğrenim ma
teryallerinin nasıl öğretici olarak 
kullanılacağını kendi yaptığı uygu
lamalarda tanıttı. Gelecekte hem 
Anadolu Üniversitesi ile hem de 
Fern Üniversitesi arasında uygula
ma alanında çalışma yapılabileceği
ni belirten Dr. Wolfram Leaser, 
Anadolu Üniversitesi ve Fern Üni-

versitesi 'nin aynı yıllarda göreve 
başladığını, ancak Anadolu Üniver-

sitesi 'nin teknoloji, ekipman, öğren
ci ve öğretim elemanı bakımından 

Fern Üniversitesi'nden daha güçlü 
olduğunu kaydetti. 

AIESEC'TEN 
ÖĞRENCİLERE 

DAVET 

Y
ürüttüğü programların, 

üyelerinin gelişimindeki 

etkisi ve staj değişim 

sayıları bakımından geçtiğimiz 

yıl 90 ülke arasında dünyanın 
en büyük 4. AIESEC ülkesi 
olarak yer alan AIESEC Tür
kiye. Ekim ayında yenilenen 
yapısıyla kapılarını kendini 
geliştirmek isteyen üniversite 
öğrencilerine açıyor. 

AIESEC Eskişehir geçtiği

miz hafta yapılan Anadolu ve 
Osmangazi Üniversitelerinde 
yapılan tanışma toplantıların

da öğrencilerle buluştu. AI
ESEC'in çalışmaları ile ilgili 
detaylı bilgiye www.ai
esec.org.tr adresinden ulaşıla

bilir. 

Rally Avrupa' da 
büyük bir sektör 
ERC pilotu Burak Çukurova konuş
macı olarak katıldığı söyleşide Auu
pa'da Rally'nln büyiik bir sektör ol
duğunu ancak Tiirkiye'de hobi ol
maktan öteye geçemediğini söyledi. 

Haydi kızlar yurtdışına! 

A
nadolu Üniversitesi Motor Sporları Toplu
luğunun 14 Ekım günü Kırmızı Salon'da 
düL.enlediği söyleşiye 2005 ERC'de en iyi 

derece yapan Türk pilotu olan Burak Çukurova 
ve co-pilotu Aykan Alakoç katıldı. Rally hayatı
na 1992 yılında Karting Şampiyonasıyla başla

yan Çukurova dinleyicilerin "Neden Türk rallyci
leri Dünya Klasmanında yer alamıyor" sorusu
na; Türkiye 'de Rally sporunun bir hobi, fakat 
Avrupa'da ise Rally sporunun çok büyük bir sek
tör olarak görüldüğünü belirttı. Çukurova rally 
sporuyla ilgilenen ve ilerde pilot ya da co-pi lot 
olmak isteyen motor sporları tutkunlarına Tlirl..i
ye 'dc seminerler ve kurslar düzenlendiğini, iste
yen herkesin bu kurs ve semınerlere başvurabi
leceğıni ifade etti. Çukurova Eskişehir'in iyı par
kurlara sahip olduğunu iyi bir organiıasyonla ve 
spomor bulunması halinde fakişehir'dc çok iyı 
yarışlar düıenlencbileceğine inandığını söyledi. 
Burak Çukurova ilk kez geldiği Anadolu Ünivcr
sitcsı'nin kampusüııc hayran kaldığını belirtti. 

Taner AYYILDIZ 

Eğitim Fakültesi'nin Experiment Kültür Derneği işbirliği ile ger
çekleştirdiği konferansta Apex ve An Pair programları tanıtıldı. 

E
ğitim Fakültesi, Experiment Kültür Derneği"nin katkılarıyla 12 Ekim günü Kırmızı a 
!onda Apex ve Au Pair programlarının tanıtıldığı bir konferans ?üzenlcdı. Konferansa ko 
nuşmacı olarak katılan Apcx programının Türkiye sorumlusu llknur Bulut, Apcx ve Au 

Pair programlarının öğrencilerden beklentilerini ve öğrencilerin çalışma koşulları ile kazanç 
ları konularında öğrencıleri bilgilendirdi. Bulut, Apex programına başvuracakların Okul Önce
si Eğitim konusunda dört yıllık hır üniversite eğitimı almı olması gerektiğini, Au Paır pro
ramına ıse 18 - 26 yaş arasında, en az lise mewnu ve kendisıni ıfade edebilecek düıeydc 
İngilizce bilen bütün bayanların katılabileceğini belirııi. 

Berk Utkü 

Aranan 
özellikler 

neler? 

Erkek adayların başvuru
larının kabul edilmediği 

Apex ya da Au Pair prog
ramları için adaylardan iste
nen ön koşullar şöyle: 

İstanbul-Amerika gidiş 
dönüş I yıl geçerli uçak 
bileti ve 200 USD haftalık 
harçlık imkanlarının bulun
duğu Apex Programı için 
aranan şartlar; 
*20-26 yaş arasında olmak 
*Türk oto ehliyetine sahip 
olmak 
*En az orta seviyede İngi
liL.ce konuşmak 
*Okul Öncesi Öğretim kon
sunda 4 yıllık bir üniversite
den eğitim almı ş olmak 
*Kronik bir rahatsızlığı bu
lunmamak 
· Programa 12 ay süreyle 
devam edebilecek durumda 
olmak 
*En az iki sene geçerli pa
saport sahibi olmak. 

Gidiş dönüş uçak bılctı 
ve haftada 139,05 USD 
cep harçlığı imkanları su
nan Au Pair Programı baş
vurabilmek ıçinsc, 18-26 
ya'ıları arasında olmak, oto 
ehliyetine sahip olmak, orta 
derecede İngılizce bilmek 
ve en az lise me;:uııu ol
mak yeterli. 
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Anadolu Haber 

Başarılarımız sürüyor ... 

Güzel Sanatlar Fakültemiz, İstanbul TÜ
Y AP Sanat Fuarı 'ndaki iki sergisiyle 

büyük beğeni topladı. .. 
GSF'nin 20. kuruluş yılı nedeniyle ger

çekleştirilen afişlerin tanıtıldığı sergi ile 
birlikte Çağdaş Sanatlar Müzemizin de 34 
adet özgün litograf baskı ile katıldığı ser
gide üniversitemize koleksiyoner kurum 
onur ödü lü de verildi. 

GSF, sanat ve tasarım alanında zaten is
mini her dalda kazımış bir fakültemiz ... 
Burada gerek öğretim elemanlarının gerek
se de öğrencilerin yarattığı eserler, dünya
nın değişik ülkelerindeki yarışmalarda 
ödüller almakta ve her zaman takdir gör
mektedir. GSF'nin yer aldığı bu sergi ve 
Çağdaş Sanatlar Müzesinin aldığı onur 
ödülü, fakültemizin çalışmalarını daha da 
perçinleyerek, yeni özgün eserler üretme
sinde motive edici olacaktır. 

İktisat Fakültemizden Talha Ahmet Kay
tazoğlu isimli öğrencimiz de elektriği az 
kullanan klima projesiyle Arçelik'in düzen
lediği "Yeni Bir Fikrim Var" adlı projede 
finale kalarak, üniversitemiz adına ayrı bir 
kıvanç oluşturdu. 

Anadolu Üniversitesi, akademik ve bi
limsel çalışmaları her zaman maddi ve ma
nevi olarak destekleyen özelliğiyle, öğren
cimizin bu başarısından da ayrı bir mutlu
luk duymuştur. 

Üniversitelerde üretilen bilgi ve araştır
maların sonuçları halkımız ve ülkemizin 
refahı içindir. Öğrencimizin geliştirdiği ve 
elektrik sarfiyatını azaltan bu proje de ül
kemiz açısından önemli bir yarar sağlaya
cak özelliktedir. 
Umarız ki Kaytazoğlu'nun bu çalışması 

final elemelerinden de başarıyla geçerek bi
rinci seçilir ... 

* 
Açıköğretim Fakültemizden bir grup öğ

retim elemanı, 7 Avrupa ülkesine yönelik 
bir araştırmaya başladı. .. 

Avrupa ülkelerindeki Türkçe anadil eği
timi üzerine odaklanan araştırma kapsamın
da 7 ülkede 5.200 kişi üzerinde bir anket 
çalışması gerçekleştirilecek ve ayrıca 300 
kişiyle de yüzyüze görüşme yapılacak ... 

Araştırma kapsamında elde edilecek 
Türkçe anadil eğitimine ilişkin verilerin 
Türk cumhuriyetleri, Orta Asya ve Orta 
Doğu, Avustralya ve Amerika'da yaşayan 
Türkler üzerindeki yansımaları da kestiril
meye çalışılarak bir modelleme yapılacak ... 

* * * 
18 Ağustosta bir akademisyen arkadaşı-

mızı kaybettik ... 
Yrd. Doç. Dr. Merter Oral, hepimizi bü

yük bir üzüntü içinde bırakarak ani bir şe
kilde aramızdan ayrıldı. .. 

İletişim Bilimleri Fakültemizden bir grup 
öğretim elemanı, Merhuın Oral'ın ölümü
nün 52.ci günü münasebetiyle bir anma tö
reni düzenledi. 

Merhum Oral 'ın kuruluşunda ve etkinlik
lerinde büyük emek ve çaba sarfettiği Ef
sad 'da düzenlenen tö-
rende, kendisinin 
bir akademisyen 
olarak fotoğrafa 

bakışı anlatıldı 

Merter Oral' a Al
lah 'tan rahmet 
d i I i y o -
ruz ... 

Mutlu
luk yüzü
n üz den 
eksik 
olma
sın!. .. 

Kampusten Turkcell geçti 
"Gnçtrkcll Fest" 14 Ekim Cuma günü Anadolu Üniversitesi'nin konuğu oldu. 

Turkcell, Gnçtrkcll Fest ile 14 Ekim günü Anadolu Üni
versitesi'ndeydi. Gnçtrkcll Fest'te gençlerin kişisel geli
şimlerine katkı sağlayacak seminerlerden sunumlara, ti

yatrodan konserlere, mobil iletişim teknolojilerinde yeni ürün 
tanıtımlarına ve eğlenceli oyunlara kadar pek çok etkinlik 
yer aldı. Etkinliğin konuşmacılarından Ali Poyrazoğlu ve 
Nasuh Mahruki Kongre Merkezi'nde verdikleri seminerlerde 
öğrencilerin karşısına çıktılar. Poyrazoğlu, "Geleceğe Hazır 

Olmak" başlıklı seminerinde gençlerin kendilerini doğru tah
lil ederek, hedef ve beklentilerini belirleme ve geleceğe ha
zırlanmaları konusunda kişisel deneyimlerini aktararak önem
li ipuçları verdi. Poyrazoğlu ayrıca "Ödünç Yaşamlar" adı
nı taşıyan kitabından ve tiyatro anılarından yarattığı gösteri
siyle, kendisiyle ilişkisini kesmeyenlerin, kendine yabancılaş
mayanların, yaşama meydan okudukları için daha sağlıklı ve 
başarılı oldukları mesajını verdi. 

Dayanıklılık, disiplin, yüksek konsantrasyon, kararlılık ge
rektirmesi ve yüksek risk faktörü içermesi açısından iş ha-

yatıyla birebir benzerlik gösteren dağcı
lık sporunun zirvedeki ismi Nasuh 

Mahruki de, "Zirveye Doğru" se
minerinde, liderlik, takım ruhu ve 
başarıya ulaşma konularındaki de
neyimlerini gençlerle paylaştı. 

Çeşitli yarışmalar ve eğlenceli 
aktivitelerin de gerçekleştirildiği 

Gnçtrkcll Fest'de gençlerin ilgiyle 
takip ettiği ünlü rock grubu Du
man da spor salonunda verdiği 

konserle öğrencileri coşturdu. 

ŞEYDA DALGIÇ 

Gündüz saatlerinde panayır alanındaki aktivitelerle 
eğlenen öğrenciler, gece de Duman'ın şarkılarıyla coştu. 

AÖF, Türkçe eğitim 
araştırması için Avrupa' da 
Baştarafı l 'de 
Prof. Dr. Murat Barkan, Türkiye Türk

çesini Avrupalılara ikinci bir dil olarak, 
aynı yöntemler kullanılarak, öğretme ola
naklarını inceleyen 'İkinci Dil' olarak 
Türkçe Öğretimi Araştırma Projesi' kap
samında ise, Türkiye ve Türklerle işbirli
ği içinde olan kişi, kurum ve kuruluş 
temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağını 
belirtti. Araştırma sürecinde yaklaşık 5 
bin 200 anketin uygulanacağını ve sözü 
edilen ülkelerde yaşayan Türklerle ve Av
rupalılarla 300 görüşme gerçekleştirilece
ğini ifade eden Prof. Dr. Barkan, bu ça
lışmalar sonucunda Türkçeyi anadil ve 
ikinci dil olarak öğrenme talebinin nitelik 
ve boyutları yanında teknik ve teknolojik 
alt yapı olanaklarının da belirginleştirilme
sinin hedeflendiğini kaydetti. 
Kasım-Aralık 2005 tarihleri arasında an-

ketlerin dökümü yanında görüşme kayıtla
rının deşifresinin de tamamlanarak bir de
ğerlendirme raporu hazırlanacağını dile 
getiren Prof. Dr. Murat Barkan, Bu rapo
run Anadolu Üniversitesi 'nin bilimsel bi
rikimleri yanında Açıköğretim olanakları 
işe koşularak, projelere konu olan yurtdı
şında yaşayan Türk'lere ve yabancılara 

yönelik olarak gerçekleştirebileceği ve 
'Anadili Destekleme' ve 'İkinci Dil Türk
çe' projelerine bilgi altyapısı oluşturacağı
nı açıkladı. Prof. Dr. Murat Barkan, ça
lışma sonuçlarına göre konuyla ilgilenen 
Anadolu Üniversitesi kadrolarının bilimsel 
çalışmalarına katkı sağlayacağı ve konu
nun bu yolla Avrupa dışında Orta Asya, 
Orta Doğu, Avustralya ve Amerika'ya da 
yansımalarının olacağının öngörüldüğünü 

sözlerine ekledi. 

Mevlüt DEMİRCİOGLU 
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EFSAD'dan Merter Oral'a anma töreni-
· iBF öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Merter Oral EFSAD'da düzenlenen törenle anıldı. 

1 
8 Ağustos günü kaybettiğimiz İletişim Bi
limleri Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. 
Dr. Merter Oral kurucuları arasında yer al

dığı Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği'nde 15 
Ekim Cumartesi akşamı düzenlenen törenle anıl
dı. Büyük ilgi gören anma gününde Prof. Dr. 
Levent Kılıç, EFSAD Başkanı Murat Çamkoru, 
EFSAD İkinci Başkanı Araş. Gör. Erdem Çetin
taş, Araş. Gör. Gülbin Özdamar ve Merter 
Oral'ın öğrencisi Evren Çelikel'in konuşmacı 
olarak katıldığı "Merter Oral'ın Fotoğraf Anlayı
şı" konulu bir panel düzenlendi. Konuşmaların 
ardından "Fotoğraflarıyla Merter Oral" adlı bir 
de saydam gösterisi düzenlendi. Etkinlik Merter 
Oral'ın son fotoğraf sergisi olan ve 28 yıllık 
fotoğraf macerasına atıfta bulunmak amacıyla 
hazırladığı "28 Portre"nin açılışıyla son buldu. 

Berk Ütkü 

Necati Abacı eserleriyle anıldı 
Geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz ünlü karikatürist Necati Abacı, Eğitim Karika

türleri Müzesi'nde düzenlenen anma günü ve sergiyle hatırlandı. 

Karikatür Sanatını Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, geçtiğimiz 

yıl hayatını kaybeden ünlü karikatü
ri st Necati Abacı için "Necati Abacı 
Sergisi ve Anma günü" adlı bir et
kinlik gerçekleştirdi. Sanatçının yaşa
mı ve eserlerinden kesitlerin yer al
dığı bir saydam gösterisi ile söyleşi 
ve ardından da serginin açılışının ya
pıldığı etkinlik, 14 Ekim Cuma günü 
Eğitim Karikatürleri Müzesi'nde ger
çekleşti. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. 
Engin Ataç, sanatçının eşi Sabahat 
Abacı, oğlu Ali Can Abacı, kardeşi 
Serhat Abacı arkadaşları Ali Selen, 

Ercan Akyol ve Hayrinusa 
katıldı. Anma gününde bir konuşma 
yapan Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, 
çok genç yaşta yitirilmesine rağmen 
Necati Abacı 'nın yaptığı işlere hay
ranlık duyulmamasının mümkün ol
madığını söyledi. Bu sergi öncesinde 
Necati Abacı'nın bazı eserlerinin üni
versitemiz Karikatür Müzesi 'nde bu
lunduğunu kaydeden Ali Selen de, 
toplantının amacının sanatçının adının 

genç kuşaklara ulaştırmak olduğunu 
dile getirdi. Sanatçının seçme karika
türlerinin yer aldığı sergi ise, J 4 Ka
sım gününe kadar açık kalacak. 

A
nad~lu ~ni
versıtesı 

Sağlıklı Ya
şam Kulubü, 12 
Ekim Çarşamba 
günü, blues rock 
konseri düzenle
di. Karakedi adlı 
grubun sahne al
dığı konser, Sine
ma Anadolu'da 
gerçekleşti. Blues 
rock müzik tut
kunlarının buluş

tuğu etkinlikde 
Müphem adlı bir 
ön grup da kısa 
bir konser verdi. 

Okuma 
Köşesi 

REŞAD EKREM 
KOÇU'NUN KİTAPLARI ... 

S 
anının epey zaman önce yine bu 
sütunlarda yazmıştım: Doğan Ki
tapçılık, ünlü tarihçimiz Reşad 

Ekrem Koçu'nun tüm eserlerini, üste
lik çok güzel baskılarla, yayınlamakta. 
Ancak, özellikle üniversiteli gençleri
mizin çoğunun hemen her kitapçıda, 
çoğu zaman da göze görünür yerlerde 
satışa sunulan bu kitapları bilmemele
ri yüzünden, konuyu tekrar gündeme 
getirme gereğini duydum. 
Reşad Ekrem Koçu ( 1905-1975), bir 

başka ve değerli tarihçimiz olan Ce
mal Kafadar'ın deyişiyle "İstanbul ta
rihçiliğinin yüz akıdır." Osmanlı İmpa
ratorluğu dönemindeki İstanbul'u baş
ka hemen hiçbir tarihçi , Reşad Ekrem 
Koçu kadar ayrıntılı ve canlı bi r bi
çimde dile getirmemiştir. Koçu'nun en 
büyük özelliği, Doğan Kitapçılık'tan 

çıkan tüm eserlerinin arka kapakların
da - çok doğru olarak - belirtildiği 

gibi, " ... yer yer bir meddah tavrıyla 
anlattığı Osmanlı tarihini, kalabalık bir 
okur kitlesine açmış ve sevdirmiş 

olan" bir popüler tarihçidir; eserlerin
de üzerinde durduğu dönemlerin gün
lük yaşamları ve insan ilişkileri konu
sunda verdiği zengin ayrıntılar, bu ki
tapları neredeyse kitap olmaktan çıka
rıp tarihi resimlere dönüştürür. 

Gerçi Reşad Ekrem Koçu, eserleri 
nin odak noktasına İstanbul 'u, yani bir 
zamanlarki Osmanlı İmparatorluğu 'nun 
başkentini yerleştirmiştir ama, bizler 
onun İstanbul çizimlerini izlerken ay
nı zamanda bütün bir imparatorluğun 
toplumsal yapısı, siyasal çizgileri, yö
netimi gibi konularda da ayrıntılı bil
gi sahibi oluruz; Topkapı ' nın saray 
entrikaları kadar Anadolu isyanlarını, 

İstanbul 'un çeşitli yönleriyle günlük 
yaşamı kadar bu kentte yetişmiş tari
hi kişileri adeta çok iyi çekilmiş bir 
tarihi filmin hareketliliği içersinde iz
leriz. 
Reşad Ekrem Koçu'nun çok önemli 

tarihi konuları, yukarıda da değindiğim 
gibi, bir meddah tavrıyla ve ortalama 
okuyucuya hiç güçlük çıkartmaksızın 
anlatabilme yetisi. bu tarihçimizin in
sanı şaşırtacak kadar zengin bir belge 
ve bilgi biri kiminden yola çıkmasından 
kaynaklanan bir durumdur. insan, ken
dini Koçu 'nun eserlerine bir kez kap
tırdıktan sonra, temelde böyle bir bi
rikim yattığının farkına her zaman va
ramayabilir; ancak kimi zaman okuma
ya ara verip başını kaldırdığında ve o 
ana kadar okuduklarını zihninden ge
çirdiğinde, adeta belleğine kazınan bü
tün o ayrıntıların ne kadar yılmak bil
meyen bir çabayla toplandığını ve bel
li sentezlerde birleştirildiğini anlayabi
lir. 

Koçu'nun anlatımı, çoğu kez genel
de biraz 'resmi· ifadeli tarih kitapla
rıyla neredeyse bütünüyle ilintisizdir 
ve bizi adeta hep bir roman atmosfe
rine sürükler

1 
Bunda, tarihçimizin ay

nı zamanda edebiyat bağlamında bü
yük bir 'üs lupçu' olmasının da büyük 
payı vardır. Bundan ötürü Koçu'nun 
eserlerini okuyanlar, aynı zamanda di
limizin gizli zenginliklerini de paylaş
mış olurlar. 
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Yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, aşırı hal
sizlik, öksürük ve baş ağrısı gibi belirtileri 
olan grip, yaz sıcaklarının azalmasıyla hızla 
kendini göstermeye başlıyor. Dr. Esin Sa
yer' e göre gribe karşı kesin çözüm grip aşısı. 

S
onbahar ve kı ş aylarında sal
gınlar halinde ortaya çıkan 
grip hemen her yıl 250 ila 
500 bin arasında can alıyor. 

Grip nedeniyle üretkenliğin kaybe
dilmesi ve ortaya çıkan işgücü 

kaybı da ekonomik açıdan büyük 
bir olumsuzluk. 

Anadolu Üniversitesi Hastane
si 'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Esin Sayer son derece ciddi sorun
lara neden olmasına karşın, çok 
zaman nezle ve soğ uk algınlığı ile 
karıştırılıp önemsiz bir hastalık 

olarak görülebilen griple ilgili 
önemli bilgiler verdi. 

hipertansiyonu olanlar, bebekler, 
bağışıklık sistem i zayıf olanlar ve 
grip mevsimine rast gelen dönem
de gebeliği olanların risk grupları
nı oluşturduğunu kaydetti. 

Tedavide antibiyotik yok 
Sayer, hastalığın tedavisiyle ilgi

li olarak da etkin bir tedavi olma
dığını ancak belirtilerini hafifletici 
destek anlamında ilaçlar kullanıla
bileceğini söyledi. Tedavide hiçbir 
zaman antibiyotiğin yer almadığını 
ve bunun yapılan önemli yanlışlar
dan biri olduğunu ifade eden Sa
yer, "Eğer hastalık sonrası direnç 
düşmüş ve bir bakteriyel enfeksi
yon yerleşmiş ve ona bağlı bir za
türre olmuşsa ancak o zaman bu
na yönelik bir antibiyotik tedavisi 
kullanılabilir" diye konuştu. 

En etkili çözüm grip aşısı 

Dr. Esin Sayer 

Dr. Esin Sayer, özellikle kış 

mevsiminde toplu yaşam koşulları 
sürdürü len kapalı yerlerin hastalı
ğ ın bulaşması için uygun şartlar 

oluşturduğunu söyledi. Sayer, özel
likle 65 yaşın üzerindekiler, bakı
ma muhtaç olanlar, kronik akciğer 
hastalığı olanlar, astımı olanlar, 
kronik böbrek yetersiz liği olanlar, 
şeker hastalığı olanlar, kalp ve 
kalp-damar hastalığı olan kişiler ve 

Dr. Esin Sayer, gripten korun
manııı en etkili yolunun grip aşısı 
olduğuna işaret ederek, aşının her 

yıl tek doz olarak kullanılmasını 
tavsiye etti. Aşı için en uygun dö-

nemin sonbahar ayları olduğunu 

vurgulayan Dr. Sayer, ancak sal-

gınların ilkbahar aylarına kadar de
vam edebildiği için hastalığı geçi r
medikçe ve aşı bulunabildi ği süre
ce Ocak-Şubat aylarında da aşın ın 
uygulanabileceğini söyledi. Aşının 
koruyuculuğunun başlaması için 
10-14 günlük bir süre gerektiğini 

kaydeden Sayer, aşının reçetesiz 
temin edilebileceğini fakat bir dok
tora danışarak uygulanmasının fay
dalı olacağına dikkat çekti. 

Kemal TAŞÇlOGLU 

KalDer ödülleri sahiplerini buldu 
KalDer Eskişehir'in Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenle
diği "2. Eskişehir Eğitim Kurumları Kalite Ödül Töreni ve Kali
te Sempozyumu" Salon Anadolu'da gerçekle.şti. 

K
alDer Eskişehir ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü 'nün birlikte düzenledi
ği "2. Eskişehir Eğitim Kurumla

rı Kalite Ödül Töreni ve Kalite Sem
pozyumu" 4 Ekim günü Salon Anado
lu 'da yapıldı. 

Açılış konuşmasının KalDer Eskişehir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Gökçümen, fükişelıir İl Milli Eğitim 
Müdürü Ekrem Toklucu ve Vali Yar
dımcısı Ekrem Ballı tarafından yapılan 
etkinliğe Milliyet Gazetesi yazarı Abbas 
Güçlü"nun oturumu ile devam edildi. 
Eğitim kalitesinın önemini vurgulayan 
Güçlü 'nün ardından Ahmet Gökçü
men 'in oturum başkanlığında "Uygula
nan Eğitım Politikalarının Ulusal ve 
Uluslararası Yansımaları" adlı oturuma 
geçildi. İBF'den Prof. Dr. Alı Şımşek 

ve Mılli Eğitım eski müdür Yardımcısı 
İbrahim Gümüş oturumda söz aldılar. 

Başarı llikayeleri oturumunda Şehit 
Ali Gaffar Okkan İlköğretim Okulu es
ki müdürü Hulusi Karslı, Eskişehir Do
ğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 
Başhekimi Dr. A. Burak Erdinç, Koca
eli Sanayi Odası Genel Sekreteri Ham
di Doğan ve Uluslararası akliyeciler 
Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şe
ner geçmiş yıllardaki ödül deneyimleri
ni anlattılar. 

Oturumların ardından plaket törenıne 
geçildi. Jüri kararına göre Atayurı Ko
leJı ve Av. Mail Büyükerman Anaoku
lu Basan Ödüllerini ve MAT-FKB Özel 
Gelişim Okulları Jüri Teşvık Ödülü'nü 
kazandılar. 

Taner AYYILDIZ 

ANADOLU HABER MUHABİRİNE 
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 

Gazetemiz muhabiri İsmail İlkselvi, Eskişehir Sanat Der
neği ve Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği ı . Eskişe
hir Şiir Yarışması'nda jüri özel ödülüne layık görüldü. 

Edebıyat Fakülte
si Sanat Tarihi 

Bölümü son sınıf 
öğrene isi ve gaze
temiz muhabirlerin
den İsmail İlkselvi. 
Eskişehir Sanat 
Derneği ve Tepeba
şı Belediyesi 'nin 
brlikte düzenlediği 
! .Eskişehir Şiır Ya
rışması 'nda Jüri 
özel ödülüne layık 
görüldü. 

200'ü aşkın şiirin 
değerlendirildiği ya
rışmanın ödül töre
ni ise 29 Eylül 
Perşembe günü, 
Büyükşehir Kültür 
Merkezi· nde gcr
çek leşti . "Sen Ma
vi" adlı ~iiriyle 
ödül kazanan İs
mail İlk~elvı 'ye 
ödülü Anadolu 
Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebıyatı 
Bölümü öğretim 
üyesi Yard. Doç. 
Dr. Canan İleri ta
rafından verildı. 
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Futbol takımımız 
Futbol takımımız, Fatihspor'u son altı dakikada buldu
ğu goller ile geçti. Maça damgasını vuran olaysa antre
nörümüz Ercüment Şahin'in tribüne gönderilmesiydi. 

F
utbol takımımız, 15 Ekim günü konuk et
tiği 2 puanlı Fatihspor'u son altı dakika
da attığı goller ile mağlup etti. Maçın ilk 
yarısı golsüz kapandı. Takımımız ikinci 

yarıya son haftaların formda ismi Bülent'in ye
rine Candan' ı alarak başladı. Karşılaşmanın 50. 
dakikasında Erman kafa ile ekibimizi öne geçır
di. Müsabakanın 55. dakikasında antrenörümüz 
Ervcüment Şahin orta hakem Mesut Çarık tara
fından tribüne gönderildi. Ercüment Şahin güç
lükle sakinleştirilerek oyun alanının dışına çıka
rıldı. Bu olayın hemen ardından 56. dakikada 
Fatihspor Selman ile eşitliği yakaladı. 72. daki
kada Fatihspor İsmail ile mutlak bir pozisyon

dan yararlanamadı. Bu po
zisyon maçın kırılma 

anıydı. 84. dakikada Ba
şar' ın kafa vuruşunda 

Arif'in tokatladığı top 
Erman'ın önünde kal

dı. Erman boş kale
ye topu gönder

mekte güçlük 
çekmedi (2-1 ). 
86. dakikada 

karşılaşmanın skoru
nu ilan elli(3-l). 
Karşılaşmanın ha
kemi Mesut Çarık, 
Anadolu Üniversi-

lesi antrenörü Ercüment Şahin 'i oyuna aşırı mü
dahelesi ve rakip oyunculara sözlü saldırıda bu
lunduğu için tribüne gönderdiğini ifade etti. Er
cüment Şahin ise savunmasında "İki haftadır ha
kemler tarafından tribüne gönderiliyorum ve bu
nun altında bir kasıt olduğunu düşünüyorum . 

Kendi oyuncumla konuşamayacak mıyım?" diye
rek ser7enışini dile getirdı. Takımımız bu onuç
la puanını IS'e çıkararak 3. sıradaki yerini ko
rudu. Ekibimiz önümüzdeki hafta 16 puanlı li-
der Çiftelerspor'a konuk ol_a_ca_k_. _____ _ 

Taner A YYILDIZ 

Antrenörümüz Şahin, Hakem Mesut 
Çarık tarafından tribüne gönderildi 

Maçın yıldızı Vasfi Tunçel 
Ünivesitemizin futbol takımında üç yıldan bu yana görev alan Vas
fi Tunçel. Fatihspor karşısındaki futboluyla göz doldurdu. Ercüment 
Şahin 'in bu yıl stoper mevkiinde görevlendirdiği Vasfi kritik anlar
da yaptığı müdaheleler ile kalemizi olası tehlikelerden korudu. 1983 
doğumlu Vasfi futbola Marmarisspor altyapısında başladıktan sonra 
İçmelerspor'da oynadı. Vasfi Tunçel geçen yıl da ortasahadaki istik-

rarlı futboluyla futbolseverlerin hafızalarında kendine yer etmişti. 

Hentbolcular şampiyonu çekti 
Bayan Hentbol Takımımız, Avrupa Kupa Galipleri Kupas ı 3.Turunda geçen 
yılın Challenge Kupası şampiyonu Alman Bayer Leverkusen ile eşleşti. 

U
• • lkemizi Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 

temsil eden hentbol takımımız 3.Turda Al
man devi Bayer Leverkusen ile kar

şılaşacak. Leverkusen Avrupa Kupalarında 3 kez 
final oynama başarısı gösterdi. Leverkusen ilk kez 
1984 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 
Final oynadı ve Yugoslav Radniçki 'ye 22- 16 ve 
20-19 mağlup olarak ikincilikle yetindi. 1991 yı
lında ısc EHF Kupasında finale yükselen Lever
kusen Lokomoıi v Zagrep' e 20-19 ve 1 1-19 'I uk 
sonuçlar ile takılarak yine ikincilikte kaldı. Son 
olarak 2005'te Challenge Kupa ı'nda finale yük-

selen Leverkusen Cerle Dijon Bourgogne'yi 25-
22, 27-28 ile geçerek şeytanın bacağını kırdı ve 
şampiyonluk kupasını müzesine taşıdı. Şu anda 
ligde üçüncü sırada yer alan Bayer; 12 kez ile 
Almanya' da en çok şampiyon olan takım. 1965, 
66, 73, 74, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87 yıl
larında şampiyonluğu elde eden Leverkusen 1980, 
82, 83, 84, 85, 87, 91. 2002 yıllarında da 8 Kez 
Almanya Kupasını kazandı. Kırmızı-Siyahlılar ay
rıca kadrosunda 6 milli oyuncu barındırıyor. 

Ekibimiz ilk maçı 7-8 Ocak'ıa deplasmanda, 
rövanşı ise 14-15 Ocak'ıa Eskişehir'de oynayacak. 

Genç voleybolculardan gözdağı 
Geçen yılı namağlup şampiyon olarak kapatan genç bayan 

voleybol takımımız , sezonun ilk iki maçından da galip ayrıldı. 

E
ski şehir Genç Bayanlar 
Vo leybol Ligi I O 
Ekim'de oynanan karşı

laşmalar ile başladı. Voley
bolcularımız ligdeki ilk ma
çında Atatürk Spor Salo
nu 'nda Spor Gençlikspor'u 
3-0 mağlup etti. Ekibimiz 
ligdeki ikinci maçında da 
Köy Hizmetleri'ni 3-0 ile 
geçerek rakiplerine gözdağı 

verdi. Bu yı l da şampiyonl u

ğun en büyük favorisi olan 
ekibimiz 19 Ekim günü lig
de Esspor ile karşılaşacak. 

Bu arada Türkiye 2. Vo
leybol Ligi 'nde mücadele 
edecek A Takımımızın gru
bundaki rakipleri 12 
Ekim'de belli oldu. Buna 
göre voleybolcularımız Bile
cik G. B i rliği, Çanakkale 
Belediye, Kocaeli Polisan 
Değirmendere, İstanbul Ala
şehir, Manisa Salihli Beledi
ye, İzmir Alternatif, İstanbul 
UPS, Aydın Belediye, Muğ
la Marmaris Belediye, İzmir 
Karşıyaka Belediye ve Bursa 
Nilüfer Belediyespor ile ilk 
dört yarışı verecek. Ekibimiz 
ilk maçında 26-27 Kasım 

günü Salihli Belediyespor'u 
ağırlayacak. Grubu ilk dört 
içinde bitiren takımlar yarı 

finale yükselecek. 
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Sevgiliye de tanık koruma programı 
Terör ve örgütlü suçla mücadele başta olmak üzere on yıl ve 
üstü cezası olan kritik davalarda, tanıklık yapacak kişilerin 
sevgililerine de 'Tanık Koruma Programı' uygulanacak. 

A 
dalet Bakanlığı tarafından kurulan Tanık Koru
ma Kanunu Komisyonu, çalışmalarını tamamla
dı. Tanık Koruma Kanunu Tasarı önümüzdeki 
günlerde, Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Tasarı

ya göre kilit tanık devletin korumasına altına alınacak 
ve yeni bir yaşama adım atacak. 

Türk Ceza Kanunu ve özel kanunlarda 'ağırlaştırılmış 
müebbet hapis, müebbet hapis ve üst haddi on yıl ve
ya daha fazla hapis cezası gerektiren suçlar' ile 'çıkar 
amaçlı suç örgütleri ve terör örgütlerinin faaliyetleri çer
çevesinde işlenen' suçlarla ilgili tanıklık yapacaklara bu 
kanundaki koruma tedbirleri uygulanacak. Kimliği açığa 
çıkan veya açığa çıkmasa dahi tanıklığı nedeniyle haya
ti risk altında bulunan tanıkları mahkeme Tanık Koruma 
Programına alabilecek. 

Bu tedbirler üçüncü dereceye kadar yakınlar ile nişan
lı, eski eş ve hatta yakın ilişki içinde olunan kişilere 
yani arkadaş ve sevgiliye de uygulanacak. Tanık olarak 
dinlenen suç mağdurları ve yakınları da programdan ya
rarlanacak. Duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bu
lunan, sanık ve avukatları bulunmadan özel bir ortamda 
ses veya görüntüleri değiştirilerek, özel ortamda tanıklık 
yapmaları sağlanacak. 

Tanığın estetik cerrahi veya cerrahi
siz görünümü tümüyle değiştirilecek. 

Yepyeni bir yüze ve görünüme kavuş
turulacak. Kimliği, diğer bilgi ve bel
geleri yeni kimliğine göre düzenlenecek. 
Bu amaçla tanığın ve koruma programın
daki yakınlarının adli sicil, askerlik, ver
gi, nüfus, sosyal güvenlik benzeri bilgi ve 
kayıtları değiştirilerek, tüm resmi belgeleri 
yeniden düzenlenecek. Yurt içinde başka bir 
yerde yaşaması sağlanacak. Ya da uluslararası 
anlaşmalara ve karşılılıklık ilkesine uygun şekil
de geçici veya sürekli olarak başka bir ülkede 
ikameti sağlanacak. Program kapsamındaki tanık
lara gerektiğinde silah verilecek. Bu amaçla yeni 
kimliklerine uygun silah ruhsatı verilecek. 
Tanık ve yakınlarının taşınır ve taşınmaz 

malvarlığıyla ilgili haklarını kullanması 

için gerekli tedbir alınacak. Geçici 
olarak geçimini sağlama amacıy-
la maddi yardımda 

bulunulacak, 
yerleştirilecek. 

iPod'un artık 
ekranı da var 

Bu da yeni 
bir 'şey' 
Segway'in mucidi 
Dean Karnen şimdi 
de Centaur ile şan
sını deniyor. 

Taşınabilir müzikçaları iPod ile 
büyük başarı sağlayan Apple, 
iPod'un görüntülü modelini tanıttı. 
• Pod'u geliştirerek görüntülü versiyonunu hizme-1 te sunan Apple, internetten hiz~et veren iTu

nes müzik mağazasından müzık parçalarının 

yanı sıra artık video filmleri ve televizyon şov
ları da satacak. 

Apple'ın yöneticilerinden Steve Jobs, ABC te
levizyon grubuyla anlaşma yaptıklarını ve bu gru
bun bazı dizilerinin satış hakkını aldıklarını kay
detti. Renkli ekrana sahip iPod'ların 30 GB'lık 
modeli ABD'de 299 dolardan, 60 GB'lık modeli 
ise 399 dolardan satışa sunulacak. 2.5 inçlik ek
rana sahip olan iPod'da, 15 bin şarkı, 25 bin fo
toğraf ya da 150 saatlik video kaydı saklanabi
lecek. 

ADSL 
hızlanıyor 

U
laştırma Bakanı Binali 
Yıldırım yaptığı açıklama

da kesintisiz, sınırsız ve 
sabit ücretli İnternet erişimi 

ADSL'de fiyat indirimine gidile
ceğini açıkladı. 

Buna göre 1 Kasım tarihinden 
itibaren 256 Kbit erişim hızı iki 
kat artarak yerini 512 Kbit'e bı
rakacak. Mevcut aboneler 256 
Kbit aboneleri aynı fiyatla (29 
YTL) 512 Kbit'e yükseltilecek. 
Şu an 512 Kbit abonelerinin ne 
olacağıysa henüz belli değil. 
Türk Telekom I milyon abone
ye ulaşan ADSL abonelerinden 
doğan sıkışıklığa bağlı olarak 
geçtiğimiz ağustos ayında Türki
ye'nin yurtdışı İnternet çıkış hat
tını 14.5 Gbit'ten 19.5 Gbit'e çı
karmıştı. 

2001 yılının sonlarına doğru 
ABD'nin önde gelen teknoloji fir

malarının sahipleri destek verdikleri ve 
yakında açıklanacak bir 'şeyin' hayatı 

mızı, hatta şehirlerin mimarisini bile 
değiştireceğini iddia ediyordu. Sonun
da bunun iki tekerlekli, elektrikle ça
lı şan ve devrilmeyen Segway adlı bir 
ulaşım aracı olduğu ortaya çıktı. Ge
liştiricisi Dean Kamen ' ın milyonlarca 
dolar para desteği almasının dışında ne 
hayatımız değişti, ne de şehirlerimizin 
mimarisi. Aksine Segway'in anavatanı 
ABD'de birçok eyalette kaldırımda 

kullanılması yasaklandı. Ancak Karnen 
bıkmadı ve şimdi yeni bir modelle 
şansını deniyor. Centaur kodlu bu 
konsept Segway ağabeylerinin aksine 
dört tekerlekli. Her Segway gibi dev
rilmezlik garantisi verilen Centaur'un 
hızı saaıte 32 kilometreye ulaşıyor. Fi
yatı henüz belli değil ama hayatımızı 
yine değiştirmeyeceği kesin. 

Robotlaşma göğüslerden başlıyor 

~YAN: Kemal TAŞÇIOGLl 

Müzik depolayan bilgisayar çipleri artık me
melere yerleştirilebilecek. Bir meme MP3 
çaları taşırken, diğer bir meme de kişinin 
tüm MP3 arşivini saklayacak. 

ı--1 _:}_ecek teknolojisi firması BT, 
\..J :~emeye im planı olarak yer

leştirilecek sistemin önümüz
deki 15 yıl içinde uygulamaya ge
çirilebileceğini açıkladı. 

BT uzmanlarından lan Peterson 
da bükülgen plastik cihazların, ay
nı si likon implantlarında olduğu gi
bi memenin içine yerleştirileceğini 
söylüyor. Bilekte bulunan mavi diş 
(blueıooth) teknolojisi sayesinde ça
lıştırılacak cihaz, bir sinyal yardı
mıyla müziği kulaklıklara iletecek. 

İngiltere'de yayımlanan The Sun 
gazetesine konuşan Peterson, "me
me implantlan sadece dekoratif 
olarak görülmemeli" diyor ve ekli
yor: "Eğer bir kadın kalıcı bir imp
lant istiyorsa, bunun mutlaka kul
lanışlı olması gerekiyor." BT'nini 
meme implantları sadece müzik 
amaçlı kullanılmayacak. Cihazlar 
aynı zamanda kalp ritmini, kan ba
sıncını, şeker düzeyıni göstecek ve 
meme kanseri oluşumunu da belir
leyebilecek. 


