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'ya yeni görsel kimlik 
Anadolu Üniversitesi Televizyonu TV A, Kasım ayında yeni teknolojiyle, yeni 
dekoruyla ve yeni programlarıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

Mevlüt DEMİRCİOĞLU 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Tele
vizyonu TVA, yeni yayın döne
minde yepyeni bir kimlikle karşı
mıza çıkacak. Yayın teknolojisin
den, dekoruna, yayın saatlerinden 
vizyon filmlere kadar pek çok ye
nilik Kasım'dan itibaren TVA'da 
yer alacak. 
TVA Müdür Yardımcısı Yard. 

Doç. Dr. Ufuk Küçükcan, TV A 'nın 
yeni yayın dönemindeki yeniliklere 
ilişkin olarak Anadolu Haber'e bir 
dizi açıklamalarda bulundu. 
Yard. Doç. Dr. Küçükcan, Kasım 
ayı itibariyle TVA 'da yeni prog
ramlarından dekorasyona, tartışma 

programlarından yeni teknolojiye 
kadar birçok değişiklik olacağını 

öyledi. Bu sayede saatli yayıncılı
ğa önemli bir adım atacaklarını ifa
de eden Yard. Doç. Dr. Küçükcan, 
izleyicilerin artık normal kanallar 
gibi TVA'da da hangi saatte han
gi programın yayınlanacağını ko
layca takip edebileceğini belirtti. 

DEVAMI 4'TE 

Büyük festivalde 
11'nci buluşma 

11. 
ULUSLARARASI 

ESHiS.EHİR 
FESTİVALİ 

ESKİŞEHİR Kentsel Gelişim Vakfı ve Zeytinoğlu 
Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle gerçekle
şen 11. Uluslararası Eskişehir Festivali, 12-20 
Kasım günleri arasında 300'ün üzerinde yerli ve 
yabancı sanatçıyı Eskişehir'de ağırlayarak, Eskişe
hir halkına sanatla dolu sonbahar akşamları ya-
şatmayı planlıyor. HABERİ 4'TE 

Üniversitemiz televizyonu TVA yeni yayın dönemine iddialı giriyor. 

Haydi tırmanış şenliğine 
DOĞA SPORLARI Kulü

bü 28-30 Ekim Tarihleri 
arasında "Antalya Olim
pos Tırmanış Şenliği"kap
samında Antalya'ya gezi 
düzenliyor. Ayrıntılı bilgi 
Halk Bilim Araştırmaları 

Merkezi'ndeki kulüp oda
sından veya kulübün 6116 
nolu dahili telefonundan 
alınabilir. 

Öğr. Gör. Dr. 

ÜRBÜZYANGI 
16.03.1953 • 23.10.2005 

"Ar-Ge'ye destek A 
artırılmalı" ~ 

AÖF'TEN İKİNCİ 
DİPLOMA FIRSATI 
İkinci bir üniversite dip
lomasına sahip olmak 
isteyen öğrenci ve me
zunlar, 7 Kasım gününe 

kadar açıköğretim~sis
temine kayıt yaptı-
rabilecek. J 

Şanlıer' in gözünden~ 
Berlin ve Bakü ~ 

Çağdaş'ta A 
sertifıka töreni ~ 

SOĞUK HENTBOLUN 
ÖNÜNE GEÇTİ 

Bayan hentbol takımımız 
Eskişehir derhisiııde Os
mangazi Üniversitesi' ııi 
38-24 yenerken maç so- .. 
ııııııda konuşulan tek ko

nu salonun çok soğı~k ~ 
olmasıydı. ~~ 
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Yeterli ve dengeli beslendiğinize in~nıyor musunuz? -.. :.)it 
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TUĞBA GÜLTEN 
MMF Malzeme Bil. Müh. 
4. Sınıf 
Yeterli beslenmek konusunda 
imkanlara sahip olsam da 
koşuşturma ve yoğunluk do
layısıyla olacak ki maalesef 

•..._ı..,__.--- yeterli ve düzgün beslene-
miyorum. Yediğimiz hazır yiyecekler, 

atıştırmalık sandviçler sağlığımı zı elbette 
olumsuz etkili yor hatta vücudumuza zarar ve
riyorlar. Daha sağlıklı beslenmek hayal gibi 
şu anda. Belki gelecekte. 

ERİNÇ TEKİN 
TOİYO 2. Sınıf 
Param olduğu sürece besle
nebiliyorum. Hayatımı düze
ne sokmaya çalıştıkça dü
zenli beslenmeye çalı.şıyo-

NASIF ALİ ÜNÜGÜR 
İBF İletişim 1. Sınıf 
Yeterli ve dengeli beslendiği
mi düşünüyorum. Bunun se
bepleri biraz benden biraz da 
günlük hayatımdan kaynakla
nıyor. Kendim için belirledi
ğim yemek vakitleri yok. 

Tamamen acıkma veya iştah durumuna göre 
hareket ediyorum. Genellikle besleyici ve ya
rarlı olarak bilinen besinleri seçmeye özen gös
teriyorum. Daha çok pratik olanı tercih ediyo
rum. Omeğin; okuldayken çoğunlukla kantinden 
tost türü şeylerle besleniyorum. Dışarda ise fast 
food türü besinleri seçiyorum. Evde yemek için 
fazla zaman ayırmadığım için çok seçici dav
ranıyorum. Tüketilmesi gereken besleyici ve 
güçlendirici besinleri tüketiyorum. 

CEM GÜLER 
İBF BY 2. Sınıf 
Elimden geldiğince yeterli 
ve dengeli beslenmeye çalı
şıyorum. Aslında yeterli bes
lenebiliyoruz ama ne kadar 
dengeli olduğu tartışılır. Uz
manlara göre biz öğrenciler 

beslenmiyoruz bile fakat ben 
böyle düşünmüyorum. Çünkü bir öğrencinin 
dengeli beslenebilmesi için vakti olması gere
kir. Her an, her saniye hatta abartayım her so
luk alıp verişimizde ders düşündüğümüz için 
beslenmeye vakit oluyor ama dengesiz oluyor. 
Uzun sözün kısası, çok şükür besleniyoruz 
dengeli ya da dengesiz ne fark ederki. Bence 
eğitim şart, beslenmenin ne önemi var. 

MUSTAFA GÖKÇE 
Edebiyat Fak. 
Klasik Arkeoloji 4. Sınıf 
Üniversite ortamında dengeli 
ve düzenli beslenmenin çok 
zor olduğunu düşünüyorum. 
Özellikle sınav dönemlerin
de düzensiz uyku ve beslen

me durumu kaçınılmaz. Bunun dışındaki dö
nemlerde de hayatımızı belli bir disipline göre 
yaşamak, beraberinde düzenli beslenmek çok 
zor. Sebep olarak belli bir düzeye göre yaşa
mış olmamız ve üniversiteye geldikten sonra 
bu disiplinin sağlanmaması diye düşünüyorum. 
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MUSTAFA SAVAŞ 
GSF Hazırlık 
Yeterli ve dengeli beslenme 
konusunda yeteri kadar bilgili 
olduğuma inanmıyorum. Bu
nun yanısıra öğrenci olmanın 

getirdiği bazı problemler de 
var. Mesela zaman ve maddi 
problemler. Bu yüzden genelde 

tantuni, makarna falan yiyorum, tabii ki yeter
li ve dengeli olmuyor. 

ELİF BAĞDAN 
İİBF ÇEKO 4. Sınıf 
Belki de bu bir gerekçe değil
dir ama genelde beslenme sa
atlerimi ders saatlerim şekil-

lendiriyor. Hafta içi sürekli bir 
koşuşturma içinde olduğum 

için daha çok fast-food tarzın
da besleniyorum. Açıkçası evde yemek hazırla
ması uzun sürünce ekmek arası bir şeyler atıştır
mak daha cazip geliyor. Üzgünüm ama maalesef 
koşullar yüzünden dengeli beslenemiyorum. 

SEBAHAT ÖNCÜ 
Fen Fak. Kimya 2. Sınıf 
Devlet yurdunda kalıyorum. 

Yemekler çok kötü olduğun
dan her zaman dışarda yiyo
rum; fast-food tarzı. Şu anda 
da midem çok fena ağrıyor. 6 
saatlik laboratuvar dersinden 
çıktım. Açım. 

EBRU HELVACIOĞLU 
Devlet Konservatuvarı 
Sahne Sanatları Tiyatro 
Bölümü 2. Sınıf 
Ailemin yanında kaldığım için 
çok dengeli ve düzenli besleni
yorum. Evden sabah kahvaltısı 
yapmadan çıkmıyorum. Öğle ye

meklerini okulda, akşam yemeklerini evde yiyo
rum. Gece yatmadan da mutlaka meyve yiyorum. 

EMRE ÖN 
Devlet Konservatuarı 
Oyunculuk Ana Sanat 
Dalı 1. Sınıf 
Ailemden uzak olduğum için 
maalesef dengeli beslenemiyo
rum. Ayrıca Eskişehir'de ya
şam standartları ucuz görünse 

de öğrenciler için çok pahalı. Bundan dolayı da 
düzgün beslenemiyoruz. Ucuz fast-foodlar yiyip 
sağlıksız besleniyoruz. Bu da vücut dengemizi 
bozuyor, kolay hastalanıyoruz. 

ALPER SİNAL 
İBF İletişim 1 .Srnıf 
Dengeli beslendiğimi düşün

müyorum. Yeteri kadar zama
nım olmadığı için evde sebze 
yemekleri yapamıyorum. Res
toranlarda yemek yemek debi
raz pahalı olduğu için evde pi
lav, makama, patetes kızartma

sı gibi kolay yemekler yapabiliyorum . Okulu
muzun yemekhanesinde öğle yemeği yediğim 
zaman daha iyi beslendiğimi düşünüyorum. 

Okul yemekhanesinin ucuz da olması bizim 
için büyük avantaj. Ancak meyveyi fazla ye
meye çalışarak enerji ihtiyacımı oradan karşıla
maya çalışıyorum. 

Yazı İşleri Müdürü: 
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN 

İİBF İşletme 4. Sınıf 
Dengeli ve düzenli bir şekilde 
beslenebildiğime inanıyonım. 

Evde kaldığım için vücut için 
gerekli olan besinleri kolayca 
aklayıp tüketebiliyorum. İ ıe -
diğim meyve ve sebzeleri 

edinmem düzenli ve dengeli beslenmemde 
en büyük etken. 

ERAY OKTAY 
BESYO Spor Yönetciliği 
1. Sınıf 
Hayatım boyunca nedenini 
bilmiyorum ama kahvaltı ola
yına hiçbir zaman ısınamadım. 
Sporcu olduğum halde kahval
tı etmekten her zaman kaçın-
dım. Bunun nedeni hem üşen

mem hemde bünyemin buna zamanla alışmasıy
dı. Ancak zamanla bunun bir takım zararlarını 
görmeye başladım. Son birkaç yıldır da kahval
tıya karşı ilgi duymaya başladım ve bunun ya
rarını spor akademisini kazanarak gördüm. Ar
tık dengeli beslenmemem için bir neden kalma
dı. Şu anda bunu başarabiliyorum ve nedeni ise 
sadece SPOR!!! 

YASİN KAYIKÇI 
Hukuk Fak. 2. Sınıf 
Açıkçası dengeli ve yeterli 
beslenme bana uzak bir kav-
ram. Aslında elimden geldi
ğince abur cuburdan uzak du
ruyorum. Öğün kaçırmamaya 
çalışıyorum. Ama yine de bo-

yumna göre zayıf bir kişiyim. Gerçi 
yak_laşık 20 gündür, ramazan dolayısıyla, yemek 
yıyışım düzene gi rdi diyebilirim. Ramazan dı
şında genellik le kahvaltı yaparım. Bu da gün 
boyu zrnde olmamı sağlıyor. Onun dışında çok 
dengelı ve yeterlı beslendiğimi söyleyemem. 

M. ALP SUNAOĞLU 
Devlet Konservatuvarı 
Oyunculuk Bölümü 4. Sınıf 
Ders saatlerimizin okulumuzun 
yemekhane hizmetine uyumsuz 
olması nedeniyle bu hizmetten 
faydalanamıyorum. Evde kal
dığım ve bekar yaşamı sürdü-

ğüm için çorba ve makarna dışında ye
mek yapmayı bilmiyorum. Dışarda, esnaf kuru
lu şlarında, ne bulursam onu yiyorum. Sabahları 
poğaça,çay; öğlenleri şinitzel,ekmek arası köfte 
vs.;akşamları da makarna vs. yiyorum. işte böy
le, ölmez sağ kalırsam ve bir gün paraya para 
demezsem dengeli beslenmenin kralını tadıcam 
inşallah. 

Y_USUF EMRE KAYIKÇI 
l!BF iktisat 2. Öğretim 
3. Sınıf 
İkinci öğretim olduğum için 
özellikle Ramazan ayında 

iftar saatleri derslere rastge-
1 iyor ve bu yüzden her gün 
yarım saat geç iftar yapıyo-

. ". rum. Normal zamanlarda ise el imden gel
dıgı kadar ıyi beslenmeye çalışıyorum ama ma
lum öğrenciyiz,yine de iyi beslenemiyoruz işin 
açı_kçası. Dengesiz beslenme kötü bir şey bunun 
bılıncındeyım ama şart lar yüzünden yeteri şekil
de deııgelı beslenemiyorum. Ailemin yanında 
olamamam da bunda büyük bir etken. Onlar ya
nımda olsa şu andakinden daha iyi beslenirdim. 
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Ar-Ge'ye destek artırılmalı 
Sera~ik, cam, emaye, sır ve boya alanlarında çalışan akademisyenleri, sanatçıları, tasarımcıları ve sektör 
çalışanlarını bir araya getiren SERES 2005'e üniversitemiz ev sahipliği yaptı. Seminerin açılışında konuşan 
Rektör Ataç, araştırma geliştirme çalışmalarına verilen önem ve desteğin artıulması gerektiğini söyledi. 

111. ULUSLARARASI Katılımlı Sera
mik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Se
mineri (SERES 2005) Seramik. cam, 
emaye, sır ve boya alanlarında çalı
şan akademisyenleri, sanatçıları, tasa
rımcıları ve sektör çalışanlarını bir 
araya getirdi. Yedi yıl aradan sonra 
17-19 Ekim günlerinde Kongre Mer
kezi'nde üçüncüsü gerçekleştirilen et
kinlikte, seramik sektöründe sır ve 
boya, hammaddeler, atıkların değer
lendirilmesi, üretim süreçleri, arkeolo
jide seramik, sır ve boya, dekor, ta
sarım, arkeometri, kalite kontrol ve 
çevresel etkiler gibi çeşitli konu baş
lıkları yer aldı. 

GİDİLECEK ÇOK YOLUMUZ VAR 
SERES 2005'in açılışında konuşan 

Türkiye Seramik Federasyonu Başkan 
Yardımcısı Ahmet T. Yamaner, ülke
mizde 30 yıllık geçmişe ahip olan 
seramik sektörünün gelişimini değer
lendirdi . Ülkemizde yan sanayinin 
yeterince gelişmiş olmadığını belirten 
Yamaner, günümüzde paylaşımın çok 
önemli olduğunu ve 'yapı lanı kendi
ne saklama' döneminin geride kaldı-

ğını söyledi. "Kuruluşların kapılarını 
açmaları gerekiyor" diyen Yamaner, 
bunun yavaş yavaş başladığını, 30 
yıl önce yapılması gerekenlerin bu
gün yapıldığını ifade etti. Ancak bu
gün bu sorunların konuşulabiliyor ol
masının güzel olduğunu belirten Ya
maner, Federasyon olarak çeşitli ku
ruluşlarla ortak çalışmalar hedefle
diklerini söyledi. 
Seramik Derneği Başkanı Ayhan Ça
vuşoğlu ise seminerin yedi yıl aradan 
sonra tekrarlanmasının mutluluk veri
ci olduğunu söyledi. Bu yedi yıllık 

sürede derneğin farklı, uluslararası et
kinliklere katıldığını ve bu sayede de 
Avrupa'da önemsenir hale gelindiğini 
belirtti. Çavuşoğlu, Anadolu Üniver
sitesi'nin böyle bir etkinliğe sponsor 
olmasının önemine değinerek, ilki 
1993 yılında gerçekleşen seminerle 
başlayan üniversitemizle olan diya
loglarının her geçen gün daha iyi dü
zeye taşınarak bir dostluğun oluştu
rulduğunu kaydetti. Seminerin ilki 
düzenlenirken de Rektör Ataç'ın 

büyük yardımlarını gördüklerini anla
tan Çavuşoğlu konuşmasında Anadolu 

Üniversitesi 'ne ve Rektör Prof. Dr. 
Engin Ataç'a övgüler yağdırdı. 

Çavuşoğlu Ataç'a ayrıca dernek 
adına teşekkür ederek bir şilt sundu. 
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç da, Gü-

zel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik 
Fakültesi ve iki yıllık önlisans prog
ramıyla üniversitemizin konuya önem 
vererek yaklaştığının altını çizdi. Üni
versitelerin önemli bir görevinin de 
araştırma geliştirme çalışmaları oldu
ğuna dikkat çeken Ataç, gelişmiş ül
kelerde Ar-Ge'ye ayrılan payın yüz
de 3 civarında olduğunu, ülkemizde 
ise bu rakamın ancak binde 6 oldu
ğunu söyledi. Önümüzdeki yıllardan 
itibaren bu kaynak sıkıntısının artaca
ğından endişe duyduklarını belirten 
Ataç, bu çalışmalara verilen önem ve 
desteğin artırılması gerektiğini söyle
di. 
Açılış konuşmalarının ardından et
kinliğe destek veren kuruluşlara Se
ramik Derneği Başkanı Ayhan Çavu
şoğlu tarafından teşekkür plaketleri 
verildi. 

Kemal TAŞÇIOĞLU 

AIESEC'ten Kalite Semineri 
1S0 9001-2000 Kali
te Sistemleri Bilinç
lendirme Semineri 21 
Ekim Cuma günü 
Kongre Merkezi Mavi 
Salon' da gerçekleşti

rildi. AIESEC fükişe
hir ve Boğaziçi Tra
ning Consalting ortak
lığıyla düzenlenen se
mineri Eğitimci Alper 
Akadam verdi. Al
ESEC Eskişehir Pa
zarlama Koordinatörü 
Burak Tüzünalpcr, 
Anadolu Üniversite
sinde bireysel gelişim 
ve kalite sistemleri 
konularında 3 seminer 
daha gerçekle~tirccek
lerinı söyledı. 

Şeyda DALGIÇ 

■ •• 

IREM DUNYA 
■ ■ ■ ■ 

iKiNCiSi OLDU 
Devlet Konservatuvarı Viyolonsel öğren
cisi İrem Yüksel italya'da düzenlenen 
festivalde dünya ikinciliğini kazandı. 

DEVLET KONSERVATUVAR! Lise Bölümü üçüncü sın ıf öğ
rencisi İrem Yüksel, İtalya'da gerçekl eşen Robert Canetti Fes
tivali'nde dünya ikincis i o ldu . Doç. Yuri Semenov'un viyolon
sel sınıfında öğrenim gören ve festivale Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in sponsorl uğunda giden 
Yüksel, tüm dünyadan 85 konservatuvar öğrencisinin katıldığı 
yarışmada dünya ikinc ilil ğini elde etti. 
Doç. Yuri Semenov öğrencisinin başarısı ile gurur duyduğunu 

belirtirken, İrem Yüksel, "Açılan tüm yarışmalara katılmaya ça
lışıyorum. Ün iversitemizin rektörü Prof. Dr. Engin Ataç beni 
sürekli destekliyor. Konservatuvar da üzerine düşeni yapılıyor. 
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in sponsorluğunda, Dünya ikinci
liği ald ı ğım yarışmaya katılmam, büyük bir müzik çevresi ile 
iletişim kurmamı da sağ l adı. Yarışmada dünyaca ünlü 18 ho
ca ile tanıştım" dedi. 

Genç Pazar hız kesmiyor 
Sekiz yıldır hizmet veren Genç Pazar, bu yıl da her 
ayın son cuma günü Teknopark'ın alt katında olacak. 

1998 yılından bu yana 
hizmet veren ikinci el eşya 
pazarı Genç Pazar, bu yıl 

da çalışmalarına devam 
ediyor. Bu dönem 30 Ey
lül ve 21 Ekim günleri açı
lan pazarda kıyafetten 

ayakkabıya. kitaptan beyaz 
c~yaya kadar bir çok ürün 
sergileniyor. 
Genç Pazar'dan elde edi

len gelir. desteğe gereksini
mi bulunan öğrenci arka
daşlarımızıın eğitimıne kat
kı amacıyla kullanılıyor. 

Şeyda DALGIÇ 
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Anadolu Haber 

Yeterli beslenemlyorlarmış ... 

O•• ğrencilerimiz beslenmelerine yeterince 

dikkat etmediklerini belirtiyorlar ... 
Bunda imkanlarının olmaması bir neden 

iken, ders saatlerinin çakışması, zaman 

gibi nedenler de yer alıyor. .. 
Gazetemizin ikinci sayfasındaki öğrenci

lerimiz görüşlerine bakıldığında, öğrenci

lerimizde ciddi boyutta düzenli beslenme 

kültürü olmadığı görülüyor. .. 
Öğrencilerimizin ileri sürdükleri gerekçe

ler, düzenli beslenme kültüründen yoksun 
olduklarını kamufle etmeye yaramıyor ... 

Üniversitemiz yemekhanesi, her gün 
yaklaşık 7 bin kişiye yemek çıkartıyor. .. 

Ancak birçok öğrencimiz, hergün kalori-
i belirlenmiş bir şekilde yemek menüsü 

olan burada yemek yerine aparatif yiye
ceklerle gününü geçirmeyi tercih ediyor. .. 

Sonuçta da "iyi beslendiğimi sanmıyo

rum" şeklinde serzenişler ortaya çıkıyor. .. 
İyi beslenmenin en önemli koşulu, bunu 

istemektir ... 

Ülkemizinde teknoloji üretilmesine yöne

lik en büyük eksikliğimiz, yeterince araş

tırma ve geliştirme çalışmalarında bulu
nulmamasıdır. .. 

Üniversiteler ve bazı büyük üretici fir
malar dışında Ar-Ge çalışmalarına önem 
verilmemekte ve teknoloji üretmek yerine 
teknoloji transfer etmekteyiz ... 

Anadolu Üniversitesi, Ar-Ge çalışmaları
na her zaman maddi ve manevi destekte 

bulunmuş, araştırma fonuyla birçok pro

jenin gerçekleşmesini sağlamıştır. 
Ancak, üniversiteler dışında bu tür çalış

malara destek bulma imkanının olmama

sı, geliştirilen makine ve teknolojilere 
patent alınmasındaki sorunlar, ülkemizde

ki Ar-Ge çalışmalarının minimum düzey

de yapılmasına neden oluyor ... 
Gelişmiş ülkeler teknoloji üreten ve sa

tan ülkeler konumunda olduklarından, 

Türkiye olarak bu tür çalışmalara özel 
önem vermemiz gerektiği ortaya çıkıyor ... 

Daha güzel, mutlu ve huzurlu bir ülke 

için bunu yapmamız kaçınılmaz ... 

İnsanın yeteneğini bilmesi ve bu çerçe

vede eğitim alarak başarılara imza atması 

ülkemizde sın"ırlı bir kitlenin sahip oldu
ğu bir özellik ... 

Bunlardan birisi de konservatuvarda vi

yolonsel öğrencisi olan İrem Yüksel. .. 

Üniversitemız ve Büyükşehir Belediye

si 'nin destekleriyle gittiği İtalya'daki Ro

bert Canetti Festivali 'nde dünya ikincisi 
olarak üniversıtemizi sevindirdi. 

Öğrencimizin bundan sonraki yarışmalar-
da da iyi dereceler alacağına inanıyo

ruz ... 

Yarınların daha 

güzel olması di

leğiyle .. . 

TV A'ya yeni görsel kimlik 
Anadolu Üniversitesi Televizyonu TVA, Kasım ayında yeni teknolojiyle, yeni dekoruyla ve 
yeni programlarıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

Baştarafı l 'de 

KİMLİĞİMİZ BELİRGİNLEŞTİ 
29 Kasım 2005 'te yayın ha
yatına başlayan TV A 'nın Eski
şehir' in tarihi zenginliklerini, 
anayisini, kültürel olgularını 

ortaya koyduğunu ve Eskişe
hir! i !eri gün! ük trafikten sos
yal-kültürel etkinliklere kadar 
birçok alanda bilgilendirdiğini 
dile getiren Yard. Doç . Dr. 
Ufuk Küçükcan, yapılan yayın
lar ve uzun çalışmalar netice
sinde TVA kimliğinin glinden 
güne daha da belirgin duruma 
geldiğini söyledi. 
Bu süre içerisinde üniversite

mize yönelik programların art
tığını, öğrenciler ile daha fazla 
pilot program çekmeye başla
dıklarını belirten Küçükcan , 
öğrencilerin izleyebileceği nite
likte programların gün geçtikçe 
arttığını kaydetti. 
DÜNYA SİNEMASINDAN 
ÖDÜLLÜ FİLMLER 
Bir diğer yenilik olarak Ka
sım ayında dünya sinemaların
dan uluslararası ödüllü filmle
rin yayın haklarının satın alı-

narak gösterime sokulacağını 
ifade eden Yard . Doç . Dr. 
Ufuk Küçükcan, artık hafta içi 
iki gün saat 21 .00 itibariyle 
film, konser ya da herhangi 
bir sanatsal etkinlik içerikli 
programların yayına gireceğini, 

böylece 18.00'den 24.00'e ka
dar 6 saatlik bir zaman dili
mini kullanma olanağının arta
cağını kaydetti. 

HER GÜN FARKLI PROGRAM 
Küçükcan, yeni yayın döne

minde her akşam farklı prog
ramlarla izleyicilerin karşısına 
çıkmayı planladıklarını belirte
rek, "Canlı olarak yayınlanma
sı planlanan 'Hayat ve Yerleş
ke' programında öğrencilerin 
bir uzman eşliğinde sorunlarını 
çözmenin yolları aranıyor. Bu 
bireysel, çevresel, geleceğe dö
nük yaşantılarına dair görüşle
rin üretildiği bir program. Ka
sım ayı itibariyle devreye gire
cek. Bilim programlarımız var. 
"Bilim Sohbetlerimiz" adı al
tında . Bilimin aslında uzak ve 
korkutucu olmadığını anlatan 
ve insanlara sevdirebilecek bir 

sohbet programı yapmak isti
yoruz. Bu da canlı olarak ya
yınlanacak. Ayrıca "Bilim ve 
Teknoloji" programımız var. 
Hem üniversitemizde yapılan 
bilimsel çalışmaları, hem de 
dünyadaki bilimsel gelışmelerı 
anlatacak bir program. Bu ça
lışmaları insanların yararına ve 
anlaşılır bir dılle açıklayamaya 
çalışacağız" dedi. 

JE~İ~ H~L~ININ 
iLGiSi BUYUK 
Gün geçtikçe şehrin de 

TV A 'ya ilgi gösterdiğini ifade 
eden Yard. Doç. Dr. Küçük
can sözlerine şöyle devam etti: 
"Frekans üzerinden yapılan 
araştırmalarda şehrin bizi takip 
ettiğini gördük. Eskişehir hal
kından sağlık, hukuk ve çevre 
eğitimi programları üzerine 
olumlu talepler aldık. Özellikle 
Eskişehir'e yönelik belgeselle
rimiz çok izlenıyor. İnsanlar 
artık yaşadıkları şehri öğren

meye başladılar. Görsel kimli
ğimiz günden güne değişiyor. 
Kasım ayı itibariyle dekordan 
kimliğe, yayından teknik dona-

Yard. Doç. Ufuk Küçükcan 

nıma kadar herşey değişecek. 
Bizim her zaman söylediğimiz 
gibi amacımız, ürettiğimiz bil
giyi halkla paylaşmak. Şu anki 
önemli çalışmalarımızdan biri 
de Eskişehir'deki kablolu TV 
ağına girme. Bu konudaki ça
lışmalarımız da halen devam 
ediyor." 

Büyük festivalde 11'nci buluşma 

UWSLARARASI Eskişehir Festivali 12 Ka
sım günü 1 ! ' inci kez sanatseverlerin karşısı
na çıkmaya hazırlanıyor. 
Şef Gürer Aykal yönetiminde İstanbul Boru

san Filarmoni Orkestrası ' nın vereceği açılış 

konseriyle başlayacak olan büyük festivaldeki 
sanat yolculuğu, birbirinden çekici programlar 
ve konuk ülke Rusya'nın katkılarıyla renkle
nerek, 20 Kasım akşamına kadar sürecek. 
Uluslararası Eskişehir Festivali 'nin 9 günsü

recek etkinlik programında 6 klasik müzik, 3 
caz, 1 dünya müziğı konseri, 1 dans gösteri
si, yetişkinler için 5, çocuklar için 2 tiyatro 
oyunu, 4 sergi ve 4 atölye çalışmasıyla sa
natseverleri yerli ve yabancı pek çok sanatçı 
ve toplulukla buluşturacak . 

KONUK ÜLKE RUSYA 
Uluslararası Eskişehir Festivali'nde 2002'de 
başlatılan konuk ülke programı çerçevesinde 
her yıl farklı bir ülke kültür ve sanatıyla Es
kişehir'e geliyor. Bu yılki konuk ülke Rus
ya, Genç Moskova Virtüozları, Andrei Gor
baçev- Hitit Kuartet konserleriyle ve St. Pe
tersburg Sanatçılar Birliği ressam ve heykelt
raşlarının eserlerinden oluşan bir sergıyle Es
kişehir'de ağırlanacak. 

FESTİVAL MEKANLAR! 
Festival, bu yılki gösteri mekanları açısından 
genış bir yelpazeye sahip. Önceki yıllardan 
alıştığımız Anadolu Üniversitesi Spor, Sine
ma ve Atatürk Kültür Merkezi salonları ile 
festivalimizin en sıcak ve canlı sahnesi Eski
şehir Hayal Kahvesi 'ne ek olarak, Eski~ehir 
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sara
yı salonları da festival izleyicilerine ev sa
hipliği yapacak. 

BiLETLER SATIŞTA 
11. Uluslararası Eskişehır Festivali'nin bilet

leri , 24 Ekim Pazartesi gününden itıbaren 

Köprübaşı Caddesi No. 4 adresindeki BİLEM 
(Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Projeler Bil
gı İletişım merkezi); ile Anadolu Üniversı
tesı Sınema Salonu ve E. Osmangazi Üniver
sitesi'ndeki gışelerinde satışa sunulacak. 
Ayrıca festival başladıktan sonra etkinlik gün

leri gösteri mekanlarında da etkinlik ha~laya
na kadar bilet satışına devam edilecek. 11. 
Uluslararası Eskişehir Festivali programıyla 
ilgilı kısa bilgiler ve program çizelgesi, 24 
Ekım gününden itibaren Festival gişelerinden 
alınabilecek . 

Mevlüt DEMİRCloĞW 

.. 
AOF'ten ikinci 
diploma fırsatı 
İkinci bir üniversite diplomasına sa
hip olma isteyen öğrenci ve mezun
lar, 7 Kasım gününe kadar açıköğre
tim sistemine kayıt yaptırabilecek. 

ÜNİVERSİTEMİZİN açıköğretim sis
temine göre eğitim verilen iktisat, 
işletme ve açıköğretim fakültelerine 
2005-2006 öğretim yılı için ikinci 
üniversite eğitimini almak isteyen 
öğrenciler alıııacak. Yükseköğretım 
kurumlarının herhengi hir örgün li
sans programına kayıtlı öğrenciler 

veya böyle bir programdan mezun 
olanlar, okumakta veya mezun ol
dukları alanda olmamak üzere lisans 
ve önlisans programlarının 1. sınıfı
na kayıt yaptırabilecek. Herhangi hir 
örgün ıncslekyüksekokulunda önli
sans programlarından birinde kayıtlı 
öğrenciler ya da bu höllimlerin bi
rinden ezun olanlar <la, yine alanla
rı dı. ında bir önlisans programnu 
başvurabilecek. 

ÖNBAŞVURUİNTERNmEN 
Kayıt işlemleri internctten haşvuru 

ve AÖf· hurolarından kayıt işlcıııle
rı olmak üzere iki aşamada gerçek 
!eşecek. Ikınci üniversiteye ba~vura
cak adaylar 7 Kasım'a kadar inter
nettclı.i http://aofkayit.anadolu.edu.tr 
adresinden başvuruda hulunahilecck. 
Bunun ardından istenen helgelerle 
birlikte 14-24 Kasım tarihlerinde 
Açıköğretim Fakültesi bürolarında 
kayıt i lemlerini yaptırabilecekler. 
AÖF büroları 19 Kasım Cumartesi 
günü de açık olacak. 
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Eduard Tubin anısına konser 

Şanlıer'in gözünden 
Berlin ve Bakü 

Öğr. Gör. Kenan Şanlı• 
er, gerçekleştirdiği say
dam gösterisinde, Ber
lin ve Bakü'yü fotoğraf 
severlerle buluşturdu. 
ÜNİVERSİTEMİZ Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Kenan 
Şanlıer "İki Başkentten İzlenimler
Berlin ve Bakü" adlı bir saydam 
gösterisini Eskişehir Fotoğraf Sanatı 
Derneği (EFSAD)'nde gerçekleştirdi. 
21 Ekim Cuma günü düzenlenen 
gösteride Bertin ve Bakü'deki insan
ların Türkiye'ye bakış açıları Şanlı
er'in objektifinden ele alındı. Öğr. 
Gör. Şanlıer gösteride, her iki baş
kentin mımari dokusunu ve sosyal 
yaşamını da fotoğraflarla anlattı. 

Tiyatro Poetika' dan 
Kel Kantocu 
Tiyatro Poetik, Eugene lonesco'nun Kel Kan
tocu adlı oyununu Salon 2003'te sahneledi. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Tiyatro Kulübü bünye~indeki toplu
luklardan Tiyatro Poetika, Eugene Ionesco 'nun yazdığı Kel 
Kantocu adlı oyunu sergiledi. Topluluk oyuncularından Gökmen 
Çakmak, Canan Özer, Ferit Demirbay, Irmak Gürkan, Cem 
Ceylan, Ekın Şimşek ve Yalçın Eskici'nin rol aldıkları tiyatro 
oyunu, 23 Ekim Pazar günü, Halk Bilim Araştırmaları Merkezi 
Salon 2003 'te gerçekleşti. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
Senfoni Orkestrası, Eduard 
Tubin'in doğumunun 100. 
yılı anısına bir kutlama kon
seri düzenledi. Konser, Şef ,,. 
Burak Tüzün yönetiminde 
ve Onur Özkaya'nın kontra
bas solistliğinde, 21 Ekim 
Cuma günü, Atatürk Kültür 
Merkezi Opera ve Bale Sa
lonu 'nda gerçeklekleşti. Kon
serde, Eduard Tubin 'in 
Kontrabas Konçertosu ve 
VII. Senfonisi seslendirildi. 

İsmail İLKSELVİ 

Tetik'ten resim sergisi 

Doç. Zeliha 
Akçaoğlu Tetik 
çalışmalarını 

Kütüphane' de 
sergiliyor 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Zeliha Akçaoğlu Tetik en son kişisel sergisini 
açtı. 24 tuval resminden oluşan serginin açılışı, 17 Ekim Pa
zartesi günü, Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi Alt Sa
lon'da gerçekleşti. Sergideki eserleri yağlı boya ve akrilik 
tekniği ile ve iki yıllık bir çalışma sonrasında meydana ge
tirdiğini belirten Doç. Dr. Zeliha Akçaoğlu Tetik, eserlerini 
gerçekleştirirken etrafında gördüğü ve kendisini etkileyen ro
mantik konuları ele aldığını söyledi. Resimlerinde geçirgenli
ğe ve birbiri üstüne binen algıda belirsizliklere yer veren sa
natçının sergisi, 28 Ekim gününe kadar açık kalacak. 

OKUMA 
KÖşESI 

Ahmet CEMAL 

BİR BERTRAND 
RUSSEL SEÇKİSİ. .. 

Bertrand Russell (1872-1970), geri
de bıraktığımız yüzyılda yetişen 

en büyük düşünürlerden biri. Mantıkçı 
ve matematikçi olarak dünya çapında 
ün yapan Russell, sadece uzaktan ba
kıp düşünmekle ve düşüncelerini ka
leme almakla yetinmeyip, toplumsal 
ve siyasal sorunlar konusundaki du
yarlılığını her zaman korumuş ve hiç 
çekinmeden ortaya atmış bir aydın. 
Hiçbir zaman elden bırakmadığı mu
halif tavrı nedeniyle sık sık para ce
zalarına çarptırılan, hatta kimi zaman 
hapse girmek zorunda da kalan Rus
seli, 1950 yılında Nobel Edebiyat 
Ödülü'nü de kazandı. "Matematiğin 
İlkeleri" ("The Principles of Mathe
maıics", 1903), Alfred Norıh Whitehe
ad ile birlikte yazdığı "Principia Mat
hematica"(l 910), "İktidar: Yeni Bir 
Toplumsal Çözümleme" ("Power: A 
New Social Analysis", 1938) ve dili
mize de çevrilmiş olan "Batı Felsefe
sinin Tarihi" ("History of Western 
Philosophy", 1945), bu İngiliz felsefe
cisinin başlıca yapıtları arasındadır. 
2004 yılında Dost Kitabevi tarafın

dan Rabia Nilgün Aydoğan'ın çeviri
siyle yayınlanmış olan "Bertrand Rus
sell: Russel'dan Seçme Yazılar" baş
lıklı eser. Russell 'ın hemen bütün 
eserlerinde ele aldığı bazı temel ko
nuları özlü bir biçimde bir araya ge
tiren ve bizi bu düşünürün dünyaya 
bakış açısıyla doğrudan tanıştırmaya 

elverişli bir seçki. Russell '111 muhalif 
tavrını sürekli vurgulamaları açısından 
"aykırı yazılar" diye de adlandırılabi
lecek bu yazılar, edinegeldiği tüm 
düşünce kalıplarını yeniden gözden 
geçirmesi konusunda okuru adeta zor
luyor. 
İngiltere'de "Russell's Best: Bert

rand Russell" başlığıyla ve yazarın 
sağlığında yayınlanmış olan kitapta 
yazılar "Psikoloji", "Din", "Cinsellik 
ve Evlilik", "Eğitim", "Politika" ve 
"Ahlak" başlıkları altında toplanmış. 
Russell, bu seçki için kaleme aldığı 
Önsöz'ün son bölümünde , dünyaya 
bakışı konusunda okuruna çok açık 
mesajlar veriyor : "Yıllar geçtikçe 
ciddiyet karşısında daha çok kuşku 
duyar ve ardında, her zaman olmasa 
bile çoğu kez bir üçkağıdın gizlendi
ğini görür gibi oldum. Modern dün
yanın yoksun olduğu en büyük şey 
güler yüzlü , iyi niyetli bir hoşgörü; 
ve bunun başlıca düşmanı da insan 
ırkının çoğunluğunu soysuz olarak 
yargılayan katı ve dogmacı bir ahlak 
anlayışıdır. Ciddiyete karşı en iyi si
lah nüktedir.diğer silahlar sadece daha 
dogmacı ve bağnaz bir ciddiyet üre
tir. Ben bu tehlikeden sakınmaya ça
lıştım ama itiraf etmeliyım ki bu ça
bamda her zaman başarılı olamadım . " 

Kitabın giriş yazısının sonlarına doğ

ru yer veri len şu saptama, bu düşü
nürün neden hep "bizimle" olacağını 
da açıklıyor: "Lord Russell'ın insan
lığa en büyük mirası belki de sonsuz 
cesareti ve ihsanlığımızın korunması 
için verdiği savaşta aldığı korkusuz 
tavırdır , Bir bakıma şu sözüyle bütün 
inandıklarını özetlemiş oldu : 'İnsan
lığınızı anımsayın ve gerisini unutun 
gitsin."' 
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AOF'ten bilgilendirme toplantıları 
Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programları bilgilen
dirme ve hazırlık toplantısı 21 Ekim Cuma günü yapıldı. 

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ Okul 
Öncesi ve İngilizce Öğretmenliği 
Lisans Programları bilgilendirme ve 
hazırlık toplantısı 21 Ekim Cuma 
günü Kongre Merkezi Kırmızı Sa
lon'da gerçekleştiri l di. Uygulama 
derslerinin etkinliğini arttırmak için 
düzen lenen top l antıya 81 ilden uy
gulama koordinatörleri katıldı. Milli 
Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eği
tim Genel Müdürü Remzi İnanlı , 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen 

Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdür 
Vekili Nuri Cantürk, AÖF Dekan 
Vekili Prof. Dr. Mehmet Kesim 
açılışta yaptıkları konuşmalarda, 

MEB ve il teşkilatları ile birlikte 
yapılan uygulama derslerinin geçen 
yılki değerlendirmesini yaparak çö
züm önerilerini belirttiler. 
İki oturumdan oluşan toplantıda, 
İÖLP Okul Deneyimi 1, Okul Dene
yimi 2 ve Öğretmenlik Uygulaması 
derslerinin yapı ve işleyişini Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
İlknur Keçik ve Yabancı Diller Yük
sekokulu öğretim üyesi Yard. Doç. 
Dr. Belgin Aydın anlattı.OÖLP Okul 
Öncesi Eğitimde Uygulama ve Öğ
retmenlik Uygulaması derslerinin ya
pı ve işleyişini ise Eğitim Fakülte
si'nden Yard. Doç. Dr. Mehmet Gü l
tekin ve öğretim elemanı Seviye Ci
hangir anlattı. 

Şeyda DALGIÇ 

Çağdaş'ta sertifika töreni 
Özel Çağdaş İlköğretim Okulu'nda Cambridge İngilizce sınavlarında 

başarılı olan 55 öğrenciye sertifikaları törenle dağıtıldı . 

CAMBRIDGE üniversitesi 
. tarafından gerçekleştirilen 

ve Türk İngiliz Kültür 
Derneği tarafından uygu
lanan Cambridge Dil Sı

navı 11 Haziran 2005 
tarihinde Özel Çağdaş İl
köğretim Okulu'nda ya
pıldı. 

Sınava Özel Çağdaş'tan 
katılan 55 öğrencinin ta
mamı kendi yaş grupları
na göre Starters, Movers, 
Flyers ve KET sertifikası almaya hak kazandı. Başarılı 
Öğrencilere sertifikaları, 19 Ekim Çarşamba günü okulun 
Spor Salonunda düzenlenen bir törenle dağıtıldı. Öğrenci
ler serti fikalarını. törene katılan Türk- İngiliz Kültür Der
neği Eğt. Müd. Bige Erkmen, Milli Eğitim Md. Yrd. 
Mehmet Ergoğan, Okul Müdürü Sedat Sümbül ve Eski 
Okul Müdürlerinden Süleyman Toy'un elinden aldılar. 
Törende bir konuşma yapan Türk İngiliz Kültür Derne
ği Eğt. Md . Bige Erkmen; "Özel Çağdaş İlköğretim Oku-

ıjlı I ı· 

Ju sağladığı% I00'lük başarı ile bu yıl sınava giren okul
lar arasında tek olmayı başardı. Bu başarınızdan dolayı 
sizleri tebrik ediyorum" dedi. Erkmen ayrıca, öğrencile
rin aldıkları sertifikalarla uluslar arası standartta İngilizce 
eğitimi portfolyolarını kalınlaştırdıklannı sözlerine ekledi. 
Milli Eğitim Müd. Yard. Ergoğan da yaptığı konuşmay
la öğrencileri tebrik ederken. Büyükşehir Belediye Baş
kanımız Yılmaz Büyükerşen de gönderdiği mesajla Çağ
daş öğrencilerini kutladı. 

Acun 
Anadolu'ya 
firar etti 
Türk basınının 
Evliya Çelebi'si 
Acun Ilıcalı 
üniversitemize 
konuk oldu. 

ACUN Fİ· 
RARDA 
progra
mıyla ta
nınan 

Acun Ilıcalı 
19 Ekim Çar
şamba günü Sinema 
Anadolu'da öğrencilerle 
buluştu. Anadolu Üniversite
si 'nin konuğu olarak gelen 
Acun Ilıcah, televizyon macerala
rıyla dinleyicileri kahkahaya boğdu. 
Spor muhabirliğiyle başladığı televiz
yon yaşamınından ilingç anılarını öğ
rencilerle paylaştı. Etkin l iğe yaklaşık 

bir saat geç kalan Acun protestolar 
eşliğinde çıktığı sahneden alkışlarla 
uğurlandı. 

Romanya'da 
Şinasi'yi anlattılar 

Üniversitemiz öğretim üyeleri Babeş-Bolyai 
Üniveı·sitesi'nde "Osmanlı İmparatorlu-
ğu 'nda Batılılaşma Hareketleri Çerçevesinde 
istanbul'da Yayınlanan İlk Türkçe Gazeteler 
ve Şinasi" konulu bildirilerini sundular. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ'nden Prof. Dr. Abdüllatif Acarlıoğlu 
ve Açıköğretim Fakültesinden Yard. Doç. Dr. Feyyaz Bo
dur tarafından ortak hazırlanan "Osmanlı İmparatorluğu'nda 
Batılılaşma Hareketleri Çerçevesinde İstanbul'da Yayınlanan 
İlk Türkçe Gazeteler ve Şinasi" konulu bildiri Fransızca 
sunuldu. Cluj-Napoca'daki Babeş-Bolyai Üniversitesi Edebi
yat Fakültesi ve Romanya Akademisi George Baritz Ensti
tüsü tarafından 12-15 Ekim 2005 tarihlerinde düzenlen 
Uluslararası sempozyuma davet edilen öğretim üyelerimizin 
yanı sıra, Fransa, A.B.D, Macaristan, Romanya ve Türki
ye'den katılan öğretim üyeleri, gazeteci ve edebiyatçılar da 
bildiri sundular. 
Sempozyum süreşince, gerek Romen gerekse diğer ülkelerin 
katılımcılar111a üniversitemiz tanıtıldı. Katılımcılara üniversite
mizin tanıtım katalogları, CD ve flamaları hediye edildi. 
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Soğuk hentbolun önüne geçti 
Bayan hentbol takımımız Eskişehir derbisinde Osmangazi Üniversitesi'ni 38-24 yenerken maç sonunda konuşulan 
tek konu ise salonun çok soğuk olmasıydı. 

Taner AYYILDIZ 

ANADOLU ÜNiVERSiTESi Bayan 

Hentbol Takımı 20 Ekim günü Por

suk Spor Salonu 'nda Eskişehir der

bisinde Osmangazi Üniversitesi 'ni 

38-24 mağlup etti . Takımımız ilk 15 

dakikayı 10-5, ilk yarıyı da 19-12 

önde kapattı. İkinci yarıda da etkili 

oynunu sürdüren takımımız karşılaş

madan 38-24 galip ayrılarak ligdeki 

üçüncü galibiyetin i aldı. Takımımızın 

gollerini Sepril (10), Bilge (7), Son

ja (5). Gizem (4), Seda (4), Fatma 

(3), './alan (2), Esra (2) ve Asiye (1) 

kaydetti. 

Salonun soğukluğu tepkilere yol aç
tı. Maç sonunda ise sahadaki müca-

deleden çok Porsuk Spor Salonu'nun 
soğuk olması konuşuluyordu. Antre
nörümüz Sinan Öner salonun soğuk
luğunun sporcu sağlığını olumsuz et
kilediğini dile getirerek bu şartlarda 

spor yapılamayacağını vurguladı. Sa
lonun soğukluğundan dolayı en çok 

zor durumda kalanlar ise sporculardı. 
Hentbol takımımız 4. hafta karşılaş-
masında ise 23 Ekim günü TMO'yu 

39-26 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. 
Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaş

manın ilk yarısını da ekibimiz 21-7 
üstün kapattı. Takımımız 26 Ekim 

günü erteleme maçında Aliağa Bele
diyespor ile oynadıktan sonra hafta 

sonu da İstanbul deplasmanında Üs
küdar Belediyespor ile karşılaşacak. 

Maç biter Anadolu bitmez 
Futbol Takımımız Çifteler deplasmanında son 5 dakikada bulduğu goller ile bir puanı kopar
dı ve zirve inadını sürdürdü. 

FUTBOL TAKIMIMIZ 7. hafta kar
şılaşmasında Çiftelerspor ile dep
lasmanda karşılaştı. Çifteler'de 23 
Ekim günü oynanan müsabakanın 
ilk yarısında iki taraf da kontrollu 
bir oyunu tercih edince ilk yarı 

golsüz sona erdi. 
Takımımız ikinci yarıya Mehmet 
Arı'nın yerine Vural'ı alarak başla
dı. Çifteler I O kişi kald ı ktan sonra 
Ufuk'un ofsayt kokan golüyle l-0 
öne geçti. Ekibımizin golü yedik
ten sonra bocalamasında yararlanan 
Çifteler Ufuk ıle farkı ikiye çıkar
dı. Takım kaptanımı.ı. Ali hakeme 
itirazdan kırmızı kart görerek 
oyundan ihraç edildi. 
10 kişi kalan takımımız 87. daki
kada Erman'ın golü ile umutlan
dı( 1-2). Bu dakikadan sonra baskı
sını arttıran futbol takımımız 

90+2'de Vasfi'nın golü ile beraber
liğı yakaladı. Karşılaşma 2-2'lik 
eşitlikle kapandı. 

Takımımız puanını l 6'ya yükseltir
ken 3. sıradaki yerini korudu. Eki
bimiz bu beraberlik ile Çiftelers
por'u da liderlikten etmiş oldu. Pu
anını l7'ye çıkaran Çifteler De
mirspor'un haftayı galibiyet ile 
kaptamasıyla ligde ikinci sıraya ge
riledi . Takımımız önümüzdeki haf 
ta 19 puanlı Demirspor'u konuk 
edecek. 

Masa tenisçiler ilk yenilgiyi tattı 
TÜRKİYE BAYANLAR Masa Tenisi Süper Ligi kar
şılaşmaları 22-23 Ekim günü Eskışehır Atatürk Spor 
Salonu'nda oynandı. Ekibimiz ilk gün ligin iddialı 
takımı F. Bahçe 'ye 5 2 mağlup oldu. Bu karşılaş
~aya ekibimiz Melek-Türkkan-lldız üçlüsü ıle çıktı. 
lkincı gün takımımız Bursa DSİ Nilüferspor'u 5-2 
ve Denizli Gamateks 'i 5-0 mağlup etti. Bu müsaba
kalara takımımı, eşe-Ildız-Gözde üçlüsü ile müca-

dele etti. Takımımı, lıgde üçüncü sırada yer alıyor. 
Ekibimız bundan sonraki hafta karşılaşmalarını 12-
13 Kasım günü lstanbul 'da oynayacak. 
AVRUPA'YA 2. TURDA VEDA 
Masa Tenisi takımımı Avrupa ancy Evans Cup'a 2. 

Turda veda etti. Ekibimiz Avusturya temsilcisi AS
KÖ -LZ Linz Fronschherg ve İsveç takımı Spargens 
BTK'ya mağlup oldu. 

Genç voleybolcular rakipsiz 
Anadolu Üniversitesi Genç Bayan Voleybol Ta
kımı Espor'u 3-0 mağlup ederek üçte üç yaptı. 

ESKİŞEHİR GENÇ BAYANLAR Voleybol Ligi'nde takımımız 19 Ekim 
günü Atatürk Spor Salonu'nda Esspor' u 3-0 yenerek ligdeki üçüncü 
maçından da galibiye tle ayrıldı. Ligde liderlik koltuğunda otu ran eki
bimiz 25 Ekim günü DSİ Bentspor ve 27 Ekim günü Demirspor ile 
oynad ıktan sonra ilk yarı maçlarını tamamlayacak. 

Basketbol takımı 
söktü aldı: 93-81 
Anadolu Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı Deplasman
lı Bölgesel Basketbol Ligi'ndeki ilk maçında 22 Ekim günü 
Edirne Gençlik'i 93-81 yenerek lige galibiyet ile başladı. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Spor Salonu'ndaki karşılaşma denk kuv
vetlerin mücadelesi şeklinde geçti. Anadolu Üniversitesi ilk periyodu 
25-23 önde kapattı. 2. periyotta takımımız Egemen ve Günay'ın 
basketleriyle birara farkı 8 sayıya çıkarmasına rağmen ilk yarıyı 47-
48 mağlup kapattı. Basketçılerimiz 3. peniyotu 67-65 önde geçti. 
Son periyotta rakibının direncıni kıran Anadolu Üniversitesi karşılaş
madan 93-81 galip ayrıldı. antrenörümüz Ali Rıza Solma, "Buka
dar zor bır galibiyet alacağımızı beklemiyorduk. Takımımda bir re
havet vardı. İlk yarıda savunmada sorunlar yaşadık. Ö.rcllikle son 
periyotta gerçek gücümüzü sahaya yansıttık. Takımımın düzeyi çok 
iyi" diye konuştu. Ekibimi/' önümliıdeki hafta 29 Ekim 'de Bilecik'te 
Belediyespor ile karşılaşacak. 
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Orta direğin tatil tercihi Türkiye 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ'nün 2005 
yılı Temmuz-Ağustos-eylül ayları verilerine 
dayanan 'Çıkış Yapan Ziyaretçiler ile Giriş 
Yapan Vatandaşların Turizm Harcamaları ve 
Profili' raporuna göre 7 milyon 717 bin 63 
turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bu rakamın 6 
milyon 548 bin 782'sini yabancı turist, 1 
milyon 168 bin 280'ini de yurtdışında yaşa
yan yerli turistler oluşturdu. Türkiye'nin 
ağırladığı yabancı turistlerin yüzde 73.3 gibi 
yüksek bir bölümü orta gelir grubundan 
oluşurken yüksek gelir grubundakilerin oranı 
yüzde 14.3. düşük gelir grubundan yabancı 
turistlerin oranı da yüzde 12.4 olarak belir
lendi. 

AMAÇ GEZİ VE EĞLENCE 
Türkiye'nin yabancı ziyaretçilerinin geliş 

amaçlarına bakıldığında ise daha çok gezi ve 
eğlence amacı ortaya çıkıyor. Yabancı turist
lerin yüzde 69.6'sı gezi, eğlence , yüzde 5.6'sı 
kültür, yüzde 9.2' i ise yakınları ziyaret ama
cıyla geliyor. Alışveriş amacıyla gelenler yüz
de 2.9, görev nedeniyle gelenler yüzde 2.8, 
transit gelişler yüzde 2. 1, sağlık nedeniyle ge
lenler yüzde 1, toplantı, konferans, kurs, se
miner amaçlı gelenler de yüzde l 'i oluşturu
yor. Yurtdışından gelenlerin konaklama ve 
gece sayılarına göre dağılımı da incelendi. 
Rapora göre yabancıların yüzde 7 l .4'ü otel, 
motel, pansiyon gibi konaklama merkezlerin
de kalırken kendi evinde kalan yabancıların 
payı yüzde 9.2, arkadaş, akraba evinde kalan
lar yüzde 14.6, kiralık evde kalanlar ise yüz
de 2.6 oldu. Yerli turistlerin ise yüzde 59'u 
kendi evinde konaklarken, yüzde 30.3'ü arka
daş, akraba evinde, yüzde 9 .2'si i e otel, mo
tel, pansiyonda kaldı. 

Serinin dördüncü filmi I Harry Potter ve Ateş Ka
dehi I ni, Britanya1da 12 yaşından küçüklerin yan
larında ebeveynleri olmadan izlemesi yasaklandı. 

BRİTANYA'NIN sansür dairesi 
(BBFC). filmin 'ılımlı fantastik şid
det' içerdiğini açıkladı, ancak her
'ıa ngi bir sahnesinin kesilmesini is
emedi. Komite , daha önceki üç bö
lümünü, her yaştan çocuğun, büyük
ıe ri olmadan seyredebileceği katego
riye dahil etmi şt i 
Türkiyc'de de 18 Kasım'da gösteri

me girecek olan filmin dağıtımcı s ı 

Warner Bross ' un Türkiye yetkilile
ri ise 'Harry Potter ve Ateş Kade
hi ' Türlı.iye'de henüz denetimden 
geçmediğini ve normal ~artlarda 
film gösterime girmeden bır hafta 
önce Kültür Bakanlığı Film Değer

lendırme ve Sınıflandırma Kuru
lu'nun denetımıne girdiğini belirtti. 

!HAZIRLAYAN: tı:rnıal T \:jÇ 10(,LI 

Kendi karaciğer 
hücreni kendin yetiştir 
italyan bilim adamları, hastala
rııı kendi karaciğerlerini yetişti
rebileceği bir teknik geliştirdi. 

INGİLTERE'DE yayımlanan 'Daily Express' 
gazetesinin haberine göre doktorlar kara
ciğer hücrelerini ayırarak laboratuvarda 
yetiştirdi ve çoğaltılması için yeniden has
tanın karaciğerine aşıladı. Embol izasyon 
ismi verilen teknikte cerrahlar, karaciğerin 
giden kan desteğinin bir kısmını kesti ve 
organı yeni hücreler yetiştirmesi için daha 
hızlı çalışmaya zorladı. 

Floransa Üniveristesi'nden Profesör Mas
simo Pinzani, yeni hücreler yetiştirmesi 
için karaciğerin yüzde 20'sini alındığını, 

bir yandan da karaciğere kan desteğinin 
kesildiğini, böylece bu hücreler yeniden 
karaciğere aşılandığında büyük bir geli
şim gösterdiğini söyledi. Pinzani, tekniğin 
insanlar üzerinde denenmesinin ise bir
kaç ay daha alabileceğini söyledi. Yeni 
tekniğin özellikle siroz gibi hastalıkların 

tedavisinde büyük aşama sağlaması bek
leniyor. 

Bu Japon elektrikle 370 yapıyor 
Japon mühendisler, elektrik enerjisiyle çalışan ve saatte 370 km 
hıza ulaşabilen sekiz tekerlekli otomobil üretti. 

JAPON hükümeti ve özel şirketlerin des
teğiyle Keio Üniversitesi uzmanlarınca geliştiri
len prototip, Tokyo'daki otomobil fuarında ta
nıtıldı. 'Eliica' adı verilen 800 beygirlik otomo
bil 0-100 km hıza 4.2 saniyede, 0-160 km hıza 
ise yedi saniyede ulaşabiliyor. Birkaç yıla kadar 
sınırlı sayıda üretileceği açıklanan aracın her 

tekerleğinde bir motor bulunuyor. Uzunlu
ğu 510 santim olan araç, yüksek hızlara çıkıldı
ğında yere yakınlaşarak sürate uygun hale geli
yor. Lityum-iyon bataryası 10 saatte şarj edile
bilen 'Eliica', 2 bin 400 kg ağırlığa sahip. Aracın 
satış fiyatının ise yaklaşık 217 bin Euro olması 
bekleniyor. 

Derinlerden gelen saat 
Suya dayanıklılığı Mariana Çukuru'nda is
patlanmış olan saat yeni sahibini bekliyor. 

DÜNYANIN ,u) a en dayanıklı saati 'Rolex Oys
ter Dct·p Sca Spccial o I' görücüye çıktı. 1958 

yapımı saat, Pasifik'tc bulunan 10 bin 915 metre de
rınliğinckkı Manana Çukuru'na indirilerek dayanıklılı
gını ısp~tlamıştı. 64 bin ile 95 bin dolar arası değer 
biçilen ,ıat, 14 Kasırıı'da Cenevre kentinde açılı. artır
rııayhı saıılacak. 


