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Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, Ukrayna'da düzenlenen Demok•
rasi için Üniversiteler Birliği Konferansı ile Hindistan'da yapılan 2'nci Mega Üniversite Rektörleri Zirvesi'ne katıldı .
KTÖR Prof. Dr. Engin Ataç,
indistan(ın başkenti

Yeni
•
elhi 'de düzenlenen 2. Mega
Üniversite Rektörlüre Zirvesi ve
Ukrayna'nın Yalla kentinde gerçekleşen Demokrasi için Üniversiteler
Birliği Konferansı'na katıldı.

Prof. Dr. Ataç, 14 mega üniversitenin rektörlerinin yer aldığı Hindistan'daki zirveye çağrılı konuşmacı
olarak katıldı ve bir de oturum baş
kanlığı yaptı. 23-27 Eylül günlerinde düzenlenen ve Hindistan, Çin,
İngiltere , Kanada, ABD, Malezya ve
Türkiye gibi ülkelerin katıldığı toplantıda rektörler açıköğretim sistem-

!erini tanıttılar.
Prof. Dr. Ataç 23-26 Ekim tarihleri arasında da Ukrayna'nın Yalla
kentinde 16 ' ncısı düzenlenen Demokrasi için Üniversiteler Birliği
konferansına katıldı. Konferansta,
katılımcılara Açıköğretim sistemi ve
Anadolu Üniversitesi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Engin Ataç, etkinliğe genellikle Amerikan ve Doğu Avrupa ülkelerinden üniversitelerin katıldığını ve konferansın büyük
önem taşıdığını söyledi.
Eğitim ile vatandaşlık , öğrenci , üniversite ve toplum gibi önemli konuların işlendiği konferansa 29 ülkenin

üniversitelerinin katıldığını belirten
Rektör Prof. Dr. Ataç, kendisinin de
6 davetli konuşmacıdan biri olduğu
nu kaydetti. Gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da adını duyuran Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim sistemiminin, demokrasinin ve eğitimin
gelişmesi açısından öğrencilere ve
vatandaşlara ne gibi etkiler yaptığı
üzerinde durulduğunu dile getiren
Rektör Ataç, demokratik gelişmede
üniversitelerin rolü ile eğitim ve
üniversiteler aracılığıyla demokrasinin nasıl gelişeceği konularında değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

Mevlüt DEMiRCİOĞLU

"Aç ı köğretim

ETO'dan Rektör
Ataç'a plaket

Eskitehir Ticaret Odası,
eğitime ve Eskişehir'e yaptığı katkılar
nedeniyle Rektör Prof. Dr. Engin
~
Ataç'a bir teşekkür plaketi verdi. ~

çok

şey kattı"
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Prof. Atar
yılın sanatçısı
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Atilla
Atar, Sanat Kurumu
tarafından Özgün Baskı dalında yılın sanatçısı seçildi.
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Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olarak kariyer hedefleriniz neler?
BERRİN BALKAN
AÖF İ letme 4. Sınıf
Bu yıl son sınıfın vermiş olduğu gelecek korkusunu taşı
maya başladım. Türkiye 'deki
işsizlik, ekonominin durumu
ve daha da zorlaşan hayat
standartları sanıyorum. Son
sınıfa gelen bütün öğrencilerin bellek lerinde yer almaya başlamıştır. Ama şunu da
söylemeliyim, bölümümü seviyorum. Yüksek
lisans yapmak istiyorum. Umarını istemekle
kalmaz gerçekleştiririm.

DERYA SARI
AÖF Halkla
İlişkiler 2. Sınıf

LLI

Bu yıl son sınıf olduğum
için önümüzdeki sene lisansı
mı tamamlamak için 3. ve 4.
sın ıfı okumayı düşünüyorum.

Fakat bölümümden mezun olduktan sonra her öğrenci gibi bende iş olanaklarında AÖF mezunu olduğum için dezavantajlar olacağı beni düşündürüyor. Yine de AÖF'te
okumaktan mutluyum ve yüksek lisans yapıp
öğrenimimi tamamlamak istiyorum.

İSMAİLARIK
İşletme Fakültesi 2. Sınıf

Kariyer hede!lerim okulu
mümkün olan en kısa sürede bitirmek. İlk olarak hedefim bu. Beş yıllık bir süre içerisinde kendimi işlet
me dalında geliştirerek çalıştığını firma ya da firmalarda vazgeçilmez bir eleman olmak. Daha il eride ise hedef; üst düzey bir yönetici, bir idareci olabilmek ve alt düzey çalışan larl a iyi ilişkiler kurarak sevilen bir yönetici olarak uzun süre çalıştığım sektörde kalabilmek.

ELİF OTURANEL
İşletme Fakültesi İşletme

Bölümü 2. Sınıf
Bir Açıköğretim'li olarak,
geleceğe yönelik planlarını
sınırlı gibi görünse de aslın
da bu planları daha a lternatifli duruma getirmek benim
e limde . Ben de bu şan ı kullanarak, hem okuluma devam ediyor hem de
başarılı olduğuma inandığım bir iş a lanında
çalışarak, deneyim, bilgi ve iş kazanıyorum.
inanıyorum ki okulum bittiğinde iş alanları
konusunda şanslı olacağını. Ayrıca, okul süresinde gerekli gördüğüm kurslara da gidip,
kendimi daha donanımlı hal e getireceğim. Bu
durumda, benim kariyer planım mezun olduktan sonra da inandığım işi yapmak.

NAZLI ÖZKAYA
Perakende Satış ve Mağaza
Yönetimi 1. Sınıf
Büyük bir mağazada yönetici olmak en büyük hayalim . Zaten bu yüzden bu
bölümü seçtim ama her
üniversite öğrencisinin korkusu g ibi ış bulamamak benim da
korkum. Mesleğimde başarılı olmak istiyorum.
Kaliteli işler yeperek herkesin takdirini kazanmak istiyorum. Umarım hayal kırıklığına uğ
ramam. Bu bölümü küçümseyenlerin yüzünü
kara çıkarmak istiyorum.

Anadolu Haber
ASADOLV Ü İVERSİTESİ
HAH ALIK İLETİŞİM GAZETESİ
ISS
Basım

Tarihi: 24.11.2005

1302-0005
Sayı:349

Sahibi:
Rektör Prof. Dr. Engin AT AÇ
Genel Yayın Yönetmeni:
Prof. Dr. Haluk GÜRGEN

ELVAN YILDIRIM
AÖF Çalışma
Ekonomisi 2. Sınıf
Şu anda Mezunlar Birliğinde
çalışıyorum. Mezun olduktan
sonra Anadolu Üniversitesi'nde
çalışmaya devam edip bu arada da kariyer planlarıma devam
edeceğim. Anadolu Üniversitesi
olmasa bile farklı özel bir kurumda çalışma hayatıma devam etmek istiyorum. Umarını kariyer hayatıma Anadolu Üniversitesi 'nde devam
ederim. bu kurumda, görev yapmak benim için
onur ve gurur verici olacaktır.

FATMA ÖZLEM ENSARI
AÖF Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2. Sınıf
Okumakta olduğum bölümün
yapmış olduğum iş ile paralel olması benim için çok
büyük bir avantaj. Bölümümün bana olan desteği yapmış olduğum yönetici sekreterliğinde yoğun bir
şekilde etkisini görüyorum.

ALI YASİN AŞÇI
İktisat Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü 4. sınıf
Ekonomi alanında öğretim
üyesi olmak istiyorum. Mevcut ingilizcemi daha da ilerletip alanımda uzman kişi o lmak
istiyorum. Yurt dışında doktora yapmak için TOEFL sınavı
na girip kariyerimi garanti altıııa almayı hedefliyorum.

YÜCEL ÇOLAK
AÖF Halkla İlişkiler

2.

Sınıf

Ben şu an İşletme Fakültesi 2. sın ıf öğrencisiyim.
Okulumu bitirdikten sonra
not ortalamam yüksek olursa
yüksek lisans yapmak istiyorum. Ayrıca okurken İngilizce eğitimi almayı
düşünüyorum. Tabii ki bunun yanında iyi derecede bilğisayar bilmek gerekiyor. Günümüzdeki
iş olanaklarıııda İngilizce ve bilgisayar bilmek
şart. İl erisi için yüksek ln,ans yaparsam ışletme
üzerine daha çok bilgi sahibi olmuş olacağım.

SİNAN KÖKSAL
İşletme Fakültesi İşletme

Bölümü 1.

Sınıf

İşletme öğrencisi olarak işlet

me fakültesini bitirip, staj ımı
yapıp serbest mali müşavirliği
düşünüyorum. Sadece mali
müşavirlikte kalmak istemiyorum. Hedeflerimin en büyüğü
yeminli mali müşavir olup büyük şirketlerin
defterlerini tutmak. İzmir'de büyük bir şirkette
çalış ıp hayatımı kurmak en büyük idealim.

İşletme Fak. İşletme

1. Sınıf
İlerdeki hedefim iyi bir işlet
meci olabılmek. AÖF benim
için bir avantaj çünkü aynı
zamanda çalışmama da olanak
sağlıyor. Hem çalışabiliyor
hem okuyabiliyorum. Kendi ayaklarım üzerinde
durabiliyorum bu da bana ilerde büyük bir olanak sağ layacak. En azından hay atın zorluğunu
şimdiden görebiliyorum.

Yazı İşleri Müdürü:

Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN
Haber Merkezi Müdürü : Uzm. Ufuk TÖZELİK

-~

HURİYE DELCEOĞLU
AÖF İşletme 1. Sınıf
Evliyim, okuyorum ve aynı
zamanda çalışıyorum. Bu yüzden okul hayatım biraz zor
geçiyor. İlerisi için düşüncem
okulu bitirip daha farklı kadııs.::~~- roda üniversitede çalışmak.

- - - - , YASİN KAPLAN

AÖF İÖLP 4. Sııııf
Bölümümüz belkide açıköğ
retim bünyesindeki en zor bölümlerden biri. Ama ben hi ç
takılmadan 4. sınıfa kadar gelebildim. Bu sene son senem
ve seneye hayata atılacağım.
Mezun olduktan sonra notlarını
yüksek o lursa ilk düşündüğüm üniversitede
okutman olarak kalmaya çalışmak. Eğer bu olmazsa yüksek lisansa başvurmaya çalışacağım.
Bu da olmazsa öğretmen olarak hayatıma devanı edeceğim. Okuduğum bölüm her yönüyle
karmaşık bir bölüm ama bir t akım şeylerden
feragat edip başarılı olunabileceği ortada. Dört
senedir ikinci veya birinci sınıfta olan arkadaş
larım da var. Dört senede okulu bitiren arkadaşlarım da var. Ne olursa olsun elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını. Okuduğum fakültenin açık veya örgün olma ı benim
için asla sorun olmadı, olmayacakta.

EKREM

KARATAŞ

İşletme Fakültesi 3. Sınıf
Öğretim görevlisi olmak ve
yüksek lisansa devam etmek
istiyorum. İngiliz ce kursu alıp
kendi alanımda uzman olmayı
düşünüyorum. Bu isteklerimi
gerçekleştiremezsem ticaretle
uğraşmayı düşünüyorum. Aslında hayalim doktor olmaktı.

GÜLTEN İNCE
İktisat Fakültesi Kamu
Yönetimi 2. Sınıf
Eğer bir gün okulu bitirirsem
şayet, şu anda çalıştığım Tiyatro Anadolu 'da memur kadrosuna geçip geleceğimi garanti
altına almak istiyorum. Daha
sonra Halkla İlişkıler bölümünde yüksek
lisans yapmak istiyorum Bir de tabii ki bu çağ
da herkesin bilmesi gereken İngilizceyi öğrenerek
daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum.

İSMAİL USLU
İşletme 1. Sınıf
Bu bölümü bıtirdıkten sonra
iyi bir yönetici olmayı istiyorum. Gelecekte kaliteli iş
lere imza atmak istiyorum.
Bu sayede bir Türk genci
olarak vazifemi yerine getirmek istiyo rum. Böylece bu bölümün bana sağladığı imkanları en iyi şekilde
kullanarak iç huzurumu sağ lamı ş oluyorum.
Umarım hayat insanlara istediği imkanları sağ
lar ve herkes istedi ği mesleği seçip mutlu olur.

GONCA FİDAN
İktisat Fak. Kamu Yönetimi
3. sınıf
Hedefim , okul bittikten sonra
yüksek lisans yapmak. KPSS
sınavlarına hazırlanıp kaymakamlık sınavlarına girmek istiyorum.

AnaJolu Üniver:itcsi Basımcvi'nde 5000 adet basılnıı~tır.
Anadolu Universitc,i, Ywmsemre Kampusü,
Vakıf Binası, 264 70 E.skişchir
Tel: 0-222-335 05 80 / 1790 faks: 0-222- 3.'.10 74 40
E-posta. haber@anadolu.edu.tr
Web: wwv.-.ahaber.anadolu .cdu.tr
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İşletme Fakültesi'nden bu yıl mezun olan Garanti Bankası
Müdürü Utku Yurdakul 10 yıldır bankacılık
sektöründe çalışıyor olmasına karşın bilmediği pek çok şe
yi Açıköğretim'de öğrendiğini söylüyor.
Eskişehir Şube

GARANTİ BANKASI Eskişehir Şube Müdürü
Utku Yurdakul, bu yıl mezun olduğu işletme
Fakültesi'nin kendisine çok şey kattığını söylüyor. 10 yıldır bankacılık sektöründe çalış
masına rağmen bilmediği pek çok şeyi Açı
köğretim'de belli bir disiplin içerisinde öğren
diğini belirten Yurdakul, aldığı mühendislik
eğitiminin ardından bankacılık sektöründe çalışmaya başladığını anlatıyor. Yurdakul, aslında işletme yüksek lisansı yapmayı düşündü
ğünü ancak Açıköğretim'de devam zorunluluğunun olmamasının kendisini buraya yönlendirdiğini söylüyor.
Kişinin hayatında hangi üniversiteden mezun
olduğunun değil, kendisini nasıl yetiştirdiğinin
önemli olduğunu vurguluyor. İşe alımlarda da
diplomanın nereden olduğundan çok adayın kişisel birikimini ve yeteneklerini dikkate aldık
larını belirtiyor. Öğrencilere tavsiyesi ise okul
bitmeden yurt dışına çıkmaları. Kendisinin böyle bir fırsat bulamadığından yakınan Yurdakul,
farklı kültürler tanımanın insanın hayata bakı
şını geliştireceğini ve bunun için en uygun dönemin öğrencilik yılları olduğunu söylüyor.
34 yaşındaki Utku Yurdakul aslında bir Jeolo-

Litvanyalı

ji Mühendisi. Fakat ekonomiyle olan ilişkisi
çocukluğuna kadar iniyor. Babasının mali müşavirlik bürosunda geçen çocukluk yıllarının ardından aklında işletme olmasına rağmen o dönem popüler diye mühendislik okuyor.
Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği'nden
mezun olduktan sonra bankacılık sınavlarına girip Garanti 'de başlıyor iş hayatına . İşinde hız
la yükselirken bir taraftan da bu konuda eği
tim almak istiyor. Bursa'da çalıştığı yıllarda
master yapmayı düşünüyor, fakat derslere devam zorunluluğu buna engel oluyor. O dönemde Açıköğretim Fakültesi, örgün bölümlerden
mezun olanlara ya da hal.en öğrenci olanlara sı
navsız kayıt fırsatı sunuyor. Yurdakul da uygulamadan ilk faydalananlardan. 2001 yılında İş
letme Fakültesi'ne kaydını yaptırıyor. İşletme
öğrenciliğinin ikinci yılında da şube müdürlüğüne terfi ediyor. 2005 yılının Haziran ayında
ise İ.şletme diplomasına kavuşuyor.
iki yıldır hem müdür hem öğrenciydi. Artık
sadece müdür. Ama Yurdakul için öğrencilik
hiç bitmeyecek. O'na göre "Amaç kişisel gelişimse, eğitim hayat boyu sürmeli."

Kemal TAŞÇIOĞLU

konuktan AB
deneyimleri

Kaunas Koleji'nden
Irma Spüdyte Erasmus
kapsamında üniversitemizde ders verdi.
LİTVANYA Kaunas Koleji'nden Irma
Spüdyte 24-25 Ekim ta rihl erinde Erasmus
dersleri kapsamında Türkiye-Litvaııya İliş
kileri'ni anlatmak üzere üniversitemize konuk oldu. Litvanyalı
öğretim üyesi ilk günkü dersi
Sosyal Bilimler Enstitüsü 'nde
yüksek lisans öğrencileriyle
yürütürken, ikinci gün İktisat
Bölümü lisans öğrencilerine
hitap etti.Litvanya'nın Avrupa Birliği ile ilişkilerin
den ve tam üyelik sürecindeki deneyimlerini anlatan Spüdyte bu süreçte Türkiye ile Litvanya
arasındaki benzerlikleri
ve farklılıkları ortaya
koymaya çalıştı.
Derste Litvanya kü ltürü ile Türk kültürü
arasındaki ilişki !er de
incelendi.
Şeyda

DALGIÇ

MÜHENDİSLİK-Mimarlık Fakültesi yeni öğrencileri için bir
tanışma toplantısı

düzenledi. 26 Ekim'de Sinema Anadolu'da
ve MMF Dekanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşmacılığını üstlendiği toplantıda öğrencilere fakülte hakkında
bilgiler veri ld i. Top l antıda kamu üniversitelerinin büyük bölüınünlin maddi zorluk çekerken, MMF'niıı öğrenci l erine her
türlü olanağı sağladığı vurgulandı. MMF'nin en çok öğrenci
değişimi yapılan fakülte olduğunu belirten Dekan Prof. Dr.
Hasan Mandal ,"Fakültemiz ayrıca öğretim üyesi başına düşen
yayın sayısıyla 2004 yılında Türkiye genelinde 2.sırada" dedi.Öğrenciler toplantıda MMF öğretim üyeleriyle tanışma ve
soru sorma fırsatını da buldular.
gerçekleşen

Teknolojiler Araştırma
Birimi (İTAB)'nin 25 Ekim'de
Kongre Merkezi Kırmızı Salon 'da düzenlediği seminere
Hacettepe Üniversitesi 'nden
Dr. [!kay Ay ve Çukurova
Üniversites inden Ebru Şena
dıın konuşmacı olarak katıldı.
Dr. Ay seminere Hidrojelendirilmiş Amorf Silisyum-Azot
Alaş ım İnce Fi lmlerin Elektriksel ve Optiksel Karakterizasyonu; Şenadım ise Atmalı(Pulsed) Katodik Vakum Ark
Depolama Yöntemiyle Üretilen
ZnO'nun Karakterizasyonu adlı çalışmasıyla katıldı.
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Açıköğretim

bir

farklılık yaratmalı ...
nadolu Üniversitesi'nin en önemli akademik birimlerinden olan ve Türkiye'de
önemli bir misyonu yerine getiren açıköğre
tim sisteminin uygulandığı fakültelerimiz, ülkemizin ve üniversitemizin adını dünyada
duyurduğumuz, burada yapılan eğitim-öğre
tim faaliyetleri, projeleri ve diğer çalışmala
rı dünyadaki diğer akademisyenlerle paylaş
tığımız önemli bir özelliğe sahip ...
Üniversitemiz, uluslararası akademik toplantılarda açıköğretim sisteminin arılatılması ile
hemen dikkat çeker bir pozisyona gelmekte
ve pekçok yabancı akademisyen, açıköğretim
sistemi ile bir milyona yakın öğrenciye nasıl eğitim-öğretim hizmeti sunulduğunu merak etmektedir ...
Dünyadaki pekçok açıköğretim sistemi uygulayan üniversite tarafından Açıköğretim
Fakültemizin uyguladığı süreçler örnek alın
maktadır ...
Türkiye'de açıköğretim sistemi üniversitemiz
tarafından 1982 yılından bugüne başarıyla
yürütülüyor.
Açıköğretim sistemiyle yüksek öğretim baş
ladığı bu tarihte öğrenci sayısı yaklaşık 25
bin iken, bu sayı her yıl katlanarak artmış
ve günümüzde aktif ve pasif olarak açıköğ
retim sistemimizdeki üç fakültemizde kayıtlı
öğrenci sayısı bir milyona ulaşmıştır.
Bir milyon öğrenci 35'e yakın bölüm ya da
programda eğitim görürken her yıl milyonlarca cilt kitap üretilerek öğrencilerimize
ulaştırılmaktadır. ..
Türkiye'nin tümünü kapsayan bir örgütlenme ile başarılı bir şekilde; öğrenci kayıtla
rından, öğrenci işlerinin yürütülmesine, kitap
dağıtımlarından sınav organizasyonuna kadar
eğitim-öğretimdeki tüm süreçlerin başarılı bir
şek.ilde yürütülmesi üniversitemizin ve bu
konuda yetişmiş öğretim elemanlarının çalış
malarıyla 23 yıldır devam etmektedir.
Gazetemizin ikinci sayfasında da okuduğunuz gibi, açıköğretim öğrencileri artık lisans
eğitimlerinin üstünde de birşeyler yapmak istemektedir ...
Açıköğretimle lisans eğitimini tamamlamak
üzere olan öğrencilerimiz, başladıkları yüksek
öğretimi daha da ileri taşımak için büyük bir
istek duymaktadır ...
Geçmiş yıllarda gündeme gelen ve hatta bu
konuda bazı çalışmaların da yapıldığı açıköğ
retimle lisansüstü eğitim artık geniş çerçevede yaşama gı:çirilmelidir. ..
Aslında, Anadolu Üniversitesi 'nde geçen yıl
larda başlatılan SUNY ile ortaklaşa e-MBA
ile Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri
ne yönelik uygulanan e-Konaklama tezsiz
yüksek lisans programları, işletme dalında
yük ek öğrenim gören açıköğretim öğrenci
lerimizin de katılabileceği programlardan ...
Bunların sayılarının artırılması gerekiyor.
Dünyada İnternet üzerinden ya da geleneksel açıköğretim kanallarıyla yürütülen master
programlarının benzeri bir sistem ülkemizde
de kurulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır ...
Master öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerimizin bu şevklerini
kırmamak,
ama yerine getirmek eğitim süreci
için bir borcumuzu
oluşturmalıdır ...

A

Daha güzel yarınlara, hep
birlikte ...

Haber

Anadolu Haber

Kampusün

yeşil adamları

Anadolu Üniversitesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen yeşil alan ve parkların genişletilmesi ve korunması çalışmaları
devam ediyor. Bu yıl içinde 35.976 metre kare yeni çim alan yapıldı.
TÜRKİYE'NİN en güzel kampüslerinden birine sahip olan ve her geçen gün yeşil alanlarına ve parklarına bir yenisini ekleyen
Anadolu Üniversitesi, bu alandaki çalışmala
rına aralıksız devam ediyor. Yeşil alanlarla
parkların yapımı ve korunması görevi ise
Anadolu Üniversitesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.
2005 yılında yapılan çalışmalar ve müdürlüğün görevleri hakkında bilgiler veren Park
ve Bahçeler Müdürü Sema Tarım, geçtiği
miz aylarda yapımına başlanılan Turizm ve
Otelcilik Yüksekokulu yanındaki parkın, Kasım ayında bitirilmesinin planlandığını belirterek parkın içerisinde havuz, yürüyüş alanları ve oturma gruplarının da yer alacağını
söyledi.

36 BİN M2 ÇİM ALAN
Park yapımı dışında yeşil alanların genişle
tilmesi çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Tarım, "Bu yıl 35 bin 976 metre kare çim alanın yapıldı. Ayrıca üniversitemizin yerleşimine ait olan ~eşitli yerlere 4877
ağaç, ağaççık, çalı ve 4798 boylu fidan (Borabey Göleti) dikildi. Bunların dışında 77852
mevsim.Jik çiçek !!kimi yapıldı" dedi.

MEVSiMLiK ÇiÇEKLER
ÜRETİLiYOR

SERALARDA

ma, zamanında yapılacak ilaçlamalar sonucunda kullanıma dayanıklı ve sağlıklı yeşil
alanlar elde edilir" dedi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün düzenli
olarak gerçekleştirdiği bakım işlemlerini de
anlatan Tarım, "Yıllık periyodik çalışmaları
mız içinde, makine ile çimlerin biçilmesi,
mevsimlik, çok yıllık, sera bitkilerinin üretimi, dikimi ve bakımı, yeşil alanların sulanması, yeşil alanlara gübre verilmesi, yeşil alanlarda havalandırma, ağaç, ağaççık,
çalılarda estetik ve fonksiyonel budama iş
lemleri bulunuyor. Yine tırpan ile çim, çayır ve kaba otların biçilmesi, bitki zararlarına karşı uygun havalarda kimyasal mücadele, yeni yapılacak yeşil alanların projelendirilmesi ve uygulamaların yapılması gerçek-

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde I müdür
ve 3 mühendisin görev aldığını söyleyen Sema Tarım, "Mevsim şartlarına göre geçici
personel alınıyor. İki cam seramız var, Aynca naylon tünel seralarımızda ihtiyaca göre ayarlanıyor. Mevsimlik çiçekler seralarda
üretiliyor. Kullanılan fidanların bir kısmı fidanlıktan, bir kısmı ithal olarak kullanılıyor"
diye konuştu.
Yeşil alanların korunması için yapılması
gerekenleri aktaran Tarım, "Yeşil alanların
sürekliliğinin sağlanması için periyodik çalışmaların yapılması gerekir. Eğer gerekli
bakım yapılmaz ise ağaçlar, çalılar, yer örtücüler tanınamaz ve kurumalar meydana
gelir. Zamanında budamaların yapılması,
toprağın azalan bitki besin maddelerinin
gübre olarak takviye edilmesi, düzenli sula-

leştirdiğimiz işlerdendir" şeklinde konuştu.

İsmail İLKSELVİ

ETO'DAN REKTÖR
ATAÇ'A PLAKET
BAŞTARAFI

E

.lngiliz

..

Açık Oğrenme

Vakfı'ndan
başkanlı
ğındaki İngiliz Açık Öğrenme Vakfı

PROF. COLIN HARRESON

heyeti üniversitemizi ziyaret etti. Gezi programı kapsamında 26 Ekim
günü AÖF toplantı odasında bir video tanıtımı yapıldı. Toplantıya dekan yardımcısı Prof. Dr. Murat Barkan ile Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul
ve Prof. Dr. Deniz Güler de katıldı.

ziyaret

Toplantıda, artık, daha az parayla daha çok materyal sağladıklarını belirten
Prof. Dr. Harreson, MS Word . ayesinde materyalleri üyeler arasında değiştirebildiklerini ve MS Word'ü tüm
üniversitelerin kullandığını belirtti.
Harreson ayrıca "Her yıl Türkiye gibi farklı ülkelere gidiyoruz. Geçen yıl
İspanya'daydık" dedi.

1'DE

skişehir Ticaret O_dası Yönetim Kurul~. tarafından alınan bır kararla Anadolu Uni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç'a,
Ticaret Odası 'nda düzenlenen bir yemekte, üzerinde Frig Anıtı Yazılıkaya'nın işlendiği teşekkür
plaketi verildi. Oda Başkanı Cemalettin Sarar,
Prof. Dr. Engin Ataç'ın öğretim üyesi ve rektör
olarak Eskişehir'in sosyal, kültürel ve ekonomik
yaşamına ~-üyük katkılarda bulunduğu belirterek,
"Anadolu Universitesi'nin dünya çapında bir eği
tim kurumu olmasının yanı sıra yetiştirdiği öğ
rencilerin de ülkemize hizmette üst noktalara gelmesinde sayın Ataç'ın hizmetleri hiçbir zaman
unutulmaz." dedi.
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç da Ticaret Odası
nın gösterdiği duyarlığa teşekkür ederek üniversitelerin ve üniversite mensuplarının eğitimin yanı sıra bulundukları yerin sosyal ve kültürel yaşamına öncülük etmeleri gerektiğini belirtti.
Yemekte, Ticaret Odası yöneticileriyle birlikte
Eskişehir Valisi Kadir Çalışıcı ve Büyükşehir
Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen
de hazır bulundu.

Kültür-Sanat

Anadolu Haber

Prof. Atar yılın

sanatçısı

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Atilla Atar, Sanat
Kurumu tarafından Özgün Baskı dalında yılın sanatçısı seçildi.
SANAT KURUMU

tarafından

düzenlenen Plastik Sanatlar Geleneksel Yılın Sanatçıları Ödülleri'nde özgün baskı dalındaki yılın
sanatçısı ödülünü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Atilla
Atar aldı. resim, heykel,özgün baskı ve fotoğraf dallarında yapılan değerlendirrmelerde sanatçıların yaşamları boyunca sanata
gösterdikleri emek ve son bir yıldaki etkinlikleri dikkate alındı.
Prof. Mürşide İçmeli, Prof. Remzi Savaş, Nurtaç Özler, İsa
Özdemir, İlker Çetin ve M. Mahsun Doğan 'dan oluşan juri Özgün Baskı dalında Prof. Atilla Atarı' ı yılın sanatçısı seçti.
Prof. Atilla Atar, sanata verilen katkı ve
emeğin sanat otoriteleri ve çevrelerince izlenerek değerlendiliyor olmasının sevindirici
olduğunu söyledi. Bu ödülün kurum adına da
önemli bir kazanç olduğunu belirten Prof.
Atar, "Ödülde fakültemizin kuruluşunun 20.

TİYATRO ANADOLU

KASIM PROGRAMI
HIRSIZ

yılında gerçekleştirdiğimiz yoğun etkinliğin

yanı sıra, bireysel olarak sürdürdüğüm sanatsal etkinliklerin de payının büyük olduğu söylenebilir. Bu tür ödüller kişiyi ve
kurumu yücelten güçlerdir. Bu ödüle layık
görülmemiz, üzerimize düşen sorumluluğu daha da arttırıyor; bunun bilincindeyiz. Kurumda düzenlenen 20. yıl etkinliklerinin bu denli yoğun ve başarılı geçmesinde tüm arkaşlarımızın büyük payı
var" dedi.
Ödüller, sanatçıları Kasım ayında gerçekleştirilecek törenle verilecek.

19,00
8 KASIM SALI
9 KASIM ÇARŞAMBA 19.00
19.00
10 KASIM PERŞEMBE
19.00
22 KASIM SALI
19.00
24 KASIM PERŞEMBE

Tiyatro Anadolu'ya ismet
Küntay Özendirme Ödülü
Üniversitemiz tiyatro
topluluğu Ti•
yatro Anadolu, bu yıl
30'uncusu
ger~ekleştiri•

~erlendirmeye alındığı ismet Küntay Tiyatro
Odülleri'nde, seçici kurulu ise Doğan Koloğlu, Erbil Göktaş, Hayati Asılyazıcı, Üstün Akmen ve Nadide Küntay oluşturdu. Tiyatro Anadolu'yu topluluk oyuncularından

KÖşESI
Ahmet CEMAL

KİTAPÇI KASALARINDAKİ
GİZLİ TAKILMALAR ...
adıköy'ün büyük kitapçıların
dan birindeyim. Elimde Oruç
Aruoba'nın rafından
biraz
önce çektiğim "ile"si. Hep niyetliydim bu kitabı almaya; ama o gün
alacak mıydım, bilmiyorum. Gelgelelim sayfaları karıştırırken göz,
rasgele bir yerlere takılır ya, benim
de öyle oldu: "İşte: k açtı ğ ı
n k e n d i n d i - belki de,
benim gerçekleşen hayalim olabilseydin, kendi en yoğun gerçekliğin
de olabilirdin ... - Kim bilir, artık geçti ... "
Yoksa kitap, bugün mü benim ol-

K

Gözler durur mu? Bir yere daha
: "benim içinden çıkmağa
(hala) çalıştığım . .. toplumsal çerçevenin kurallarına göre davrandın,
hala da öyle yapıyorsun. S a n a
s ö y I e d i k I e r i m i kavrayıp hesaba katacak yerde, benim
yaşamımdaki yerini,m ikimizin öteki ilişkilerinden oluşan bir çerçeve
içinde görüp bu çerçeveye göre
davranıyorsun. Oysa benim istediğim (hep anlatmağa çalıştım bunu
sana), saf bir ilişkiydi - öteki
1 e r i dışarıda tutmak da e J i
m i z d e y d i : Hem de herhangi bir şeye i h a n e t etmeden ... "
Tamam.
Kitap bugün alınıyor. Hemen şim
di. Ve 15-20 dakika sonra eve vardığımda, hemen başlanacak. Bugün
içimde kopan fırtına l arı yansıtan bu
satırlardan uzak kalabilmem olanaksız. Karşımda Oruç Aruoba gibi,
felsefeyi salt felsefeciler düzeyinde
bırakmakla yetinmeyen, günlük yaşam dediğimiz o öncesiz ve sonrasız akışın hamuruna katan bir düşünür var.
Elimde kitap, kasaya yürümeden
önce, aynı yazarın "yürüme"sini de
alıyorum. Sonra kasaya gidiyorum.
Bu vardiyada kasa görevlisi, genç
bir delikanlı. Kitaplarda Oruç Aruoba adını gördükten sonra başını
takılıyor

kaldırıyor;

len ismet
Küntay Tiyat•
ro Ödülleri'nde, Özen•
dirme Ödü•
lü'ne layık
görüldü.
ğu Tiyatro Anadolu, Türk tiyatrosunun usta
isimlerinden İsmet Küntay'ın anısına düzenlenen İsmet Küntay Ödülleri 'nde "İsmet
Küntay Özendirme Ödülü" aldı. Sadece
Türk oyunları ve Türk oyun yazarlarının de-

OKUMA

malı?

•

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Tiyatro Toplulu-

5

24-30 Ekim 2005

bakışlarıyla

bakışlarımı

yakalıyor.

Nazan Yerli ve Ezgi Uzşen'in temsil ettiği
ödül töreni ise 24 Ekim Pazartesi günü, İs
tanbul Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi 'nde
gerçekleştirildi.

Tiyatro Anadolu adına konuşan Nazan Yerli, bu ödülün topluluğun ulusal anlamda aldığı ilk ödül olması nedeniyle büyük bir
önem taşıdığını söyledi. Tiyatro Anadolu 'nun Türkiye'deki ilk ve tek profesyonel
üniversite tiyatrosu olmasının ve benzersiz
yapısı ve oyuncu kadrosundan dolayı bu

ödüle layık görüldüğünü belirten Nazan Yerli, "Tiyatro ödülleri genellikle İstanbul ile
sınırlı kalıyor. Tiyatroda söz ahibi olanların
yüzlerini bir Anadolu Kenti 'ne, hatta bir
üniversite tiyatro topluluğuna çevirmesi bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Aldığımız bu ödül, Tiyatro Anadolu'nun yıl
lardır gerçekleştirdiği çalışmaların ulusal anlamda tanınmasını sağladı ve dikkatleri üstümüze çekti" dedi.

İsmall lLKSELVİ

Çok iyi tanıdığım bakış
lar. Okuyan, bu nedenle de karşı
sına gelen alıcılarda aynı yazarlara
yönelik gizli paylaşımlar yakalamaya çalışan insanların bakışları. Para
alıp üstünü vermek, yazarkasaların
ve fişlerin dünyasına hapsolmak gibi bir tekdüzelikten bu paylaşımlar
la kurtulmayı başaranların gözleri.
Kitapçı dükkanlarında öyle gözleri
raflar boyunca yanınızda veya karşınızda duran başka alıcılarda da
yakalayabilirsiniz. Ya da rafların
arasında gezinen görevlilerin bazılarında.

1

Neredeyse her gün semtimdeki kitapçıları turlamamın bir nedeni de,
kitapları

karıştırmanın

yanı

sıra

böyle takılmalar yoluyla gerçekleşen gizli paylaşımların tiryakisi olmam ...

6
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"Başarının anahtarı

istikrar

~)~) \
;,,.>

1999-2000 sezonu ıkıncilikl erın y ılıyd ı. Taligde, Türkiye Kupası ve Genç lik
ve Spor Genel Müdürlüğü kupasında 2'nc iliği elde etti. Avrupa Şampiyon Kulüpler
Kupası ' nda ise !.Turda Sloven Krim Elec tra'ya elendi.
kımımız

13 YIL SONRA ZİRVE

1989'da 1. Lig'e

2000-01 yılında hentbol takımımı z yıllard ır
ligi domine eden TMO'yu geçerek şeyta nın
bacağını kırdı ve lig şampiyonluğunu Eskişehir'e getirdi. Aynı yıl Türkiye Kupasında
3 ' üncülüğü sahibi oluyorduk. Avrupa Kupa
Galipleri Kupası 'nda ise 3. Turda Yugoslav
Napredak'a eleniyorduk.
2001-02 sezonunda takımımız lig ve kupada ikincilkle yetindi. Ekibimiz Avrupa'da
ise Şampiyonlar Ligi 'nde Sloven Degro Piran 'ı eledi ve 2.Turda Buducnost'a elend i
ve yoluna EHF Kupası 'nda devam ett i.
Hentbolcularımız 3.Turda Rus Rostov'u devre dışı bıraktı ve 4.Turda İkast'a takıldı.

çı•

kıp

iki yıl içinde Türk
hentfia[unun zirvesi•
ne yer[eştiler.
TÜRKİYE'~[N köklü üniversitelerinden biri o lan Anadolu Üniversitesi, spordaki başarı çıtasını daha yükseğe çekebilmek
amacıyla 1984 yılında Spor Kulubünü
kurdu. Spor Kulübünün adını Türkiye'ye
duyurabileceği lokomotif bir branşa ihtiyacı vardı. A. Ü Spor Kulübü 1988 yılın
da Cengiz Yenipazarlı ' nın şube sorumluluğunda hentbol branşında faaliyet göstermeye başladı. Yenipazarlı , antrenör tercihini o
dönemde ETİ'deki başarıları ile adından
söz ettiren Sinan Öner'den yana kullandı
ve bu karar bugünkü başarılara doğru giden yolun da ilk adımıyd ı. Cengiz Yenipazarlı-Sinan Öner ikilisinin 17 yıldır devam
eden birlikteliklerini 37 kupa ile süslediler.
Takımımız bu süre içinde 14 kez ülkemizi
Avrupa Kupalarında temsil etti ve toplam
44 müsabakaya çıktı. Bu birliktelik daha
uzun yıllar sü rece ğe benziyor.

11 YIL SONRA İLK 3'ÜN
DIŞINDA
KALDIK
2002-03 sezonunda ise takımımız bir bocalama geçirdi ve ligde 11 yıl sonra ilk üç
içindeki yerimizi alamadı ve ligi 4'üncü sı
rada bitirdi. Türkiye kupasındakı 3 'i.ıncül ük
de kimseyi memnun etmedi. Avrupa Kupa
Galipleri Kupası'nda 3 . Turda Maccabi Holon'u eleyen takımınız 4. Turd a Rumen Zalau'ya elendi .

AVRUPA'DA TARİHİ BAŞARI
2003-04 yılına takımımız kadrosuna Hülya,
Serpil gibi flaş isimleri transfer ederek girdi. İlk yarı sonunda yenilgisiz lig lider iydi
ve şampiyonluğun en büyük favorisiydi. 2.
yarıda Hülya'nın özel sorunlarını tak ıma
yansıtması şampiyonluğun kaçırılmasına yo l
açtı. Şampiyonluğun kaybedilmesinin moral
bozukluğu ile çıkılan Türkiye Kupası 'nda ise
3'üncülükte kaldık. Avrupa Challenge Kupası 'nda Portekiz Juventude ve Fransız Merignacis eleyerek çeyrek finale yükseldik. Çeyrek finalde ise Alman Nürnberg'i geçemedik. Bu başarı aynı zamanda bir Türk takı
mının bayanlar hentbolda Avrupa Kupaları 'nda ulaştığı en yüksek noktaydı.
2004-05 sezo nuna takımımız önemli oyuncularını kaybederek girdi. Simona ve Maryna ' nın transferleri bir nebze olsun yüreklere
su serpsede bu transferler büyük hedefler
için yeterli değildi. Takımımız EHF Kupası 'nda 2.Turda Rus A trakhanochka 'ya elenerek Avrupa defterini çabuk kapattı. Ekibimiz hiç kimsenin beklemediğ bir başarı göstererk ligi 2 ' nci s ırada noktaladı. Türkiye
Kupası yarı finalinde ise lig şa mpiyonu Havelsan' ı devirerek finale yükseldi ve finalde
Tekelspor'u mağlup ederek Türkiye Kupası 'na uzandı.

İLK YILDA GELEN ŞAMPİYONLUK
1988-89 sezonunda takımımız ilk yılında
Amatör Liginde şampiyon olarak
I.Lig'e terfi karşılaşmalarına katılmaya hak
kazandı. Terfi müsabakalarında da başarı
gösteren ekibimiz kurulduğu ilk yıl l.Lig 'e
çıkma başarısı gösterdi.
1989-90 yılında bayan hentbolcularımız
1.Ligdeki ilk sezonunda ligi 11 'nci sırada
bitirerek kümede kalmayı başardı. 199091 'de ekibimiz ligi 7 'nci sırada tamamladı.
Takımınız artık lige adapte olmuştu. 199192'de lig 3'ncü lü ğünü elde eden takımımız
Avrupa EHF Kupası'nda ülkemizi temsil etme vizesini alıyordu .
Eskişehir

AVRUPA'DA İLK GÖRÜNÜŞ
1992-93 sezonu ilklerin yılı olarak tarihteki
yerini aldı. Takımımız ilk kez Avrupa Kupası maçlarına çıktı ve bir yıl öncenin Avrupa Kupa Galipleri finalisti Macar Debreceni ' ye 40-15 ve 35-18 kaybederek !.Turda
elendi. O sezon takımımız ligi yine 3'ncü
bitirme başarısını gösterirken kupada ise
2'nciliği elde ederek ülkemizi Avrupa Kupa
Galipleri Kupası'nda temsil etme şansını yakaladı. Ekibimiz ilk kez Federasyon Kupa-

BİZİM ZİHNİYETİMİZ FARKLI
Şube sorumlusu Cengiz Yenipazarlı bu kadar başarıların arkasında yatan faktörün istikrar olduğunun altını çizerek hiçbir zaman
antrenör değişikliğinin bir çözüm olduğunu
düşünmediklerini söyleyerek zihniyetlerinin
farklı olduğnu ifade etti . Hiçbir zaman çok
geniş bir kadro ile mücadele edemediklerini
buna rağmen kazandıkları başarıların azımsa
namayacağını dile getirdi.
Tımf\r AY'fll..DIZ

s ı 'nda şampiyonluğu kucakladı.

1993 -94 'de hentbolcularımız üst üste 3 kez
ligi 3 'ncü tamamladı. Takımımız aynı yıl
Türkiye ve Başbakanlık Kupalarını kazandı.
Avrupa Kupa Galipleri Kupası ' nda Z . Kaunas 'ı 27-17 ve 24-18'1ik skorlar ile eleyerek Avrupa ' daki ilk galibiyet ve tur atlama
sevincini yaşadı. Takımımız 2. Turda ise
Macar Ferençvaroş'a e lendi.
Ferençvaroş takımı ile ilgili yaşanan ilginç
bir anıyı Cengi7 Yenipazarlı'dan dinliyoruz:
" O zaman maçlarımızı Atatürk Salonu'nda
oynuyoruz. Macar takımı maçın oynanacağı
salonda çalışmak istedi. Bizde onları Atatürk
Salonu 'na götürdük. Macar takımı yetkileri
antreman salonu istemediklerini maçın oynanacağı salonda çalışmak istediklerini belirtiller. Biz de kendilerine müsabakanın bu salonda oynanaca - ını söylediğimizde Macarlar
çok şaşırmışlardı."
1994-95 sezonunda takımımız ligi 3 'ncü

sırada noktalarken Federasyon Kupasını müzesine taşıyordu. Avrupa'ya ise !.Turda veda ediyorduk.
1995-96 yılında ise hentbolcularımız ligde
ve kupada ikincıliği elde ediyordu. Federasyon kupası üst üste ikinci kez Anadolu ' nun
oluyordu. Takımımız EHF Kupası 'hda ise
Gürcü Poti 'y i saf dışı bıraktıktan sonra 2.
Turda Danimarka ekibi Gudme'ye elendi.
1996-97'de takımımız ligde ikinci olurken
Türkiye Kupasında ise zafere ulaşıyordu .
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise
!.Turda Norveç ekibi Byasen Trondheim 'e
elendi.
1997-98 sezonunda ligi 3 'ncü bitiren ekibimiz Türkiye ve Başbakanlık Kupalarını ka-

zanıyordu. Avrupa Kupa Galipleri ' nde ise 1.
Turda Polonya ' nın Jaroslawski takımı karşı
sında bir gol averajı ile Avrupa defterini kapatıyorduk.

1998-99
yılında
ekibimiz Federasyon
kupasını kazanırken,

ligde ikinciliği, Türkiye Kupası ' nda ise
üçüncülüğü
elde
ediyordu.
Avrupa
Kupa Galipleri Kupası ' nda
!.Turda
Çek Slavia Prag'a 3
gol averajı ile turu
hediye ediyorduk.

KUPALARIN DÖKÜMÜ
Kupa

Adı

l.ig
Türkiye

Kupası

Federasyon

Kupası

Başbakanlık Kupası

GSGM

l 'ncilik

2'ncilik

3 'ncülük

1

7

5

4

5

2

4

5

2

Kupa\ı

TOPLAM

il

19

7

Spor
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Hentbol burada seyirci nerede?
Bayan hentbol takımımız Aliağa'yı adeta sahadan silerek liderlik koltuğuna oturuyor, ama
tribünlerde sadece 13 seyirci var.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bayan Hentbol Takımı 26 Ekim
günü Porsuk Spor Salonu'nda İzmir Aliağa Belediyesi'ni
57-27 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Takımımız ilk I O
dakikayı 9-1, ilk 20 dakikayı 18-5, ilk yarıyı da 26-9 üstün
kapattı. İkinci yarıda da oyun disiplininden kopmayan hentbolcularımız 40. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı (37-17).
Karşışlaşmanın sonuna kadar etkili oynunu sürdüren takımı
mız salondan da 57-27 galip ayrıldı.
Takımımızın golleri Serpil(20), Asiye( 16), Nalan(6), Seda(3),
Fatma{3), Gizem(3), Esra(2), Burcu(2), Sanja( 1) ve Maja(l)'den geldi.

BU TAKIM DESTEĞİ HAK EDİYOR
Ligdeki 5 maçından da galibiyetle ayrılmış ve lider durumda bulunan; ayrıca Avrupa Kupası'nda 3. tura yükselme başarısını göstermiş ekibimizin karşılaşmasını sadece 13 kişi izlemesi düşündürücüydü.
Bayan hentbol takımımız 30 Ekim günü de İTO Spor Salonu'nda ilk yarısını 21-13 üstün kapattığı maçta takipçisi Üsküdar Belediyesi 'ni 44-31 mağlup etti. Bu sonuçla takımımız
ilk 6 hafta sonunda elde ettiği 6 galibiyet ve topladığı 12 puan ile liderliğin tadını çıkarıyor.

Taner AYYILDIZ

Futbol

takımı

yara

aldı

Futbolcularımız

düşerken

lider Demirspor'a yenilerek zirve yarışının 6 puan gerisine
yöneticimiz Adnan Sevim hakem tarafından tribüne gönderildi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Futbol Tak11nı . 8. hafta karşılaşmasında Üniversite Sahası 'nda 29 Ekim günü lider
Demirspor'u konuk etti. Maça çok iyi
başlayan ekibimiz I l. dakikada rakip
defansın hatasından yararlanan Başar
ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyun
kontrolu tamamiyle elınde tutan takı
mımız girdiği bir çok pozisyonda topu fileler ile buluşturamadı. Bu pozisyonlar içinde en netti ise 31. dakikada Başar ile değerlendiremediğimiz
olanıydı. İlk yarı 1-0 takımımızın üstünlüğü ile kapandı. İlk yarıya damgasını vuran olaysa kar ılaşmanın 37.
dakikasında yaşandı. O
nun durduğu
bir sırada Demirspor kalecisi futbolcumu, Erman 'a tekme attı. Hakem Mesut Çarık pozisyonu sarı kartla ile ge-

Anadolu Üniversitesi Genç Bayan
Voleybol Takımı ligin ilk yarısını
yenilgisiz lider tamamladı.
ESKİŞEHİR

çiştirdi.

İKİNCİ YARIDA YIKILDI
ikinci yarı ile birlikte herşey tersine
döndü . İlk yarıda sahada hıçbir varlık
gösteremeyen Demirspor ikinci yarının
47 . ve 55 . dakikalarında bulduğu iki
gol ile 2-1 öne geçti.

SIRADA KİM VAR?
Karşılaşmanın

57. dakikasında iki
hafta önce antrenörümüz Ercüment Şa
hin' i tribüne gönderen hakem Mesut
Çarık, bu hafta da yöneticimiz Adnan
Sevim'i tribüne gönderdi. Bu olayın
ardından maçın tansiyonu yükseldi. 74.
dakıkada Demırspor'dan Göktuğ kırmı

zı kart görerek oyun dışı kaldı. 81.

dakikada Mehmet Arı ile mutlak bir
pozisyonu harcadık. Maçın uzatma anlarında 90+2'de Demirspor'lu Mehmet
karşılaşmanın skorunu ilan eden golü
attı(l-3).

Genç bayan
voleybolcular
lider bitirdi

Voleybol takımına
ilk yabancı oyuncu
BaJan \Oleybol takımımız, kulüp
tarihindeki ilk yabancı oyuncu
Lrnnsferini Bl'ezilyalı Da Sil va ile

Genç Bayanlar
Voleybol Ligi'nde
ekibimiz 25 Ekim
günü Atatürk Spor
Salonu 'nda DSİ
Bentspor'u 3-0
mağlup etti. Karşı
laşmanın etleri
25-15, 25-9 ve
25-7 takımımızın
üstünlüğü ile sona
erdi. Voleybolcularımız ilk yarının
son maçında ise
27 Ekim günü
Demirspor'u da 30 yenerek ilk yarıyı namağlup lider bitirdiler.
Ligde 2 . Yarı 8
Kasım günü
başlayacak.

gcrçe"-lcştiı'di.

Baskclçilcl' Bilecik.le galip

ANADOW ÜNiVERSiTESİ Bayan Voleybol

TÜRKİYE Bölgesel Ligi I Grubunda mücadele eden

Takımı,

Marmaris Belediyespor'un Brezilyalısı
Simone Leme Da Sil va 'yı transfer etti. Bu
aynı zamanda voleybolda 21 yıllık kulüp ta•
rihideki ilk yabancı transferi oldu. Eskişehir'e
şampiyonluk yaşamaya geldiğini belirten Da
Silva tecrübesiyle takıma yararlı olmak istediğini söyledi.

Anadolu Üniversıtesi Erkek Ba\ketbol Takımı ligdeki
ikinci maçında Bilecik deplasmanında Belediyespor
ile karşılaştı. Takımımız 29 Ekim günü oynanan karşılaşmada rakibini 82-70 mağlup ederek ligdeki ikinci
maçından da galip ayrıldı. Besketbolcularımız ligdeki
üçüncü maçında 12 Kasım günü grubun favorisi
Genç Banvitlileri ağırlayacak.

Suç

işleme yaşı

10'un

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, her yıl l 00 bine yakın çocuk hakkında adli işlem yapılıyor. Çocuklarda suç işleme yaşı ise l O'un altına düştü.
EMNiYET GENEL

Müdürlüğü'nün ve-

rilerine göre, her yı 1 100 bi ne yakın
çocuk hakkında adli işlem yapılıyor.
Suç işleme yaşı ise 10 ' un altına düş
tü. Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı ' nca hazırlanan bir rapora
göre de J 7 bine yakın çocuk sokakta
çalışıyor, ayrıca bin 500 ' ün üzerinde
çocuk sokakta yaşıyor. Rakamlar 3 bin
500 çocuğun da madde bağımlısı olduğunu ortaya koyuyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine
göre ise; 2004 ydında 0-18 yaş arası
98 bin 912 çocuk h akkında adli i ş lem
yapıldı. 2005 yılının ilk dört ayınday
sa adli i ş l em yapılan çocuk sayısı 38
bin 68. Bu s ayının yıl sonunda yüz
bini aşm as ı bekleniyor. Polis tarafın
dan haklarında adli işlem yapılan toplam 98 bin çocuktan 53 bini ailelerine , 6 bini çe ş itli kurumlara , 39 bini
ise Cumhuriyet Savcılığı ' na teslim
edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü sözcüsü İsmail Çalışkan çocuklarla özel
olarak ilgi lendik lerini belirterek, kendilerine ulaşan bir ş ikayeti anında değer
lendirdiklerini söylüyor.

Açık artı rma

ilanla heniiz

uzak tuttuğu için faydalı.

sitesi eBay'in Çin

Şubesi'ndeki

bir

doğmamış bebekleı· satışa çıkarıldı.

EBAY'ın Çin şubesi Eachnet'te yayımlanan bir il anda erkek
ve kız çocukları satı ş a çıkarıldı . Bebe klerin d oğ umd an 100
gün sonra sahiplerine ulaştırılacağ ı ve erkek bebeklerin 4 bin
600 YTL, kız bebeklerinse bin 450 YTL kar ş ılığınd a sa tıla
cağını duyuran ilan Chuangxinzhe YongYu an takma a dı y l a
verildi. Sitenın yöneticisi Tang Lei 'nin açıklamas ın a gö re de ,
henüz 50 kişi tarafrndan ziyare t edilmi ş ken fark edilerek ya-

lacak

payın azlığı yapımcıların

en büyük elerdi
oldu. Öte yandan 2.5 inç'lik bir ekrandan film , dizi ve video
klip izlemek için insanların
para verip vermeyeceği de
merak ediliyor. Bu hizmetin sunulduğu ABD'de bilet
satışlarının yüzde 6 düşme
siyse onları mecbur kılıyor.
Aynı hizmeti yıllardır veren
CinemaNow ve MovieLink gi• .,
bi sitelerin şu ana kadar bir
kitle yaratamamış olması da
canlarını sıkıyor. Diğer yandan
Hollywood sendikaları da Apple'ın kapısını çaldı. Oyuncular, yalarlar ve yönetmenleri temsil eden
sendikalar aynen video ve DVD'lerde olduğu gibi satış geliri üstün den kendil e rine aktarılacak payların
belirlenmesini istiyor.
ABD yasaların a göre lisans geliri üstünden yazarlar yüzde l .6,
oyuncularsa yüzde 3.6 pay alıyor.

Wimax ilk kez Taıvan'dif, denenecek
~

•

,

..,~ \ ~

•

•

t

'

Tayvan, geleceğin kablosuz iletişim standard ı olması beklenen Wimax için deneme alanı olacak.
UZAKDOĞU'NUN 23 mil yon nüfu lu , 35 bin 801 kilometre karelik ada ülkes i Tayvan , ge lece ğ in kablo suz il etibeklenen Wimax için deneme alanı olacak. Hüküm et tarafından alm an ka rarla A s ya'nın
e n d ağ lık bö lges i o lan ülkede 209 mil yon dol a rlık y a tı 
rıml a tüm ülke kablo suz yüksek hı zlı İ nte rn e t e ri şi min e
k avu şacak . Yöne tim ayrı ca bu alandaki araş ttrnı a ge l iş
tirm e iç in de 32. 8 milyon dol arlık bütçe a yırdı . Proje
2007'de ta m a ml a nmı ş olacak .

ş im s tandardı olm as ı

saldırıdan

Çin'de online bebek satışı

..

~ ,, •• '

fiziksel

KÜFRETMENİN ya da bir kişi veya bir olaya lanet okumanın
insan sağlığına faydalı oldu ğu iddia edild i. Alman Die Welt gazetesi. ABD'li psikolog Timothy Jay'in konuyla ilgili görüşleri
ne yer verdi . Küfretmenin, toplumdaki etkile ri üzerine araştırma
yapan ABD 'li bilimadamırun tespitlerine göre, küfretmek veya lanet okumak, insanları, fiziksel bir sald ırı yapmaktan veya böyle
bir saldırıya uğramaktan koruyor. ABD ' li b ilim adamı, insanların işyerlerinde yaptıkları konuşmaların yüzde 5'inin boş zamanlarındaki konuşmalarının ise yüzde l0'nun küfü r içerdiğini belirtiyor. İnsanlar en çok trafikte araba içinde küfrediyor. Küfretmenin özellikle stres zamanında insan psikolojisi üzeri nde rahatlatı
cı bir etkisi olduğu kaydedilirken, öğre tmenl erin küfretmesinin
okuldaki stresin azaltılmasına yardımc ı olduğ u iddıa ed ildi.

IPOD'U piyasaya ilk sürdüğünde müzik
sektöründe tartışmalara neden olan Apple,
yeni iPod ' uyla da sinema ve televizyon
dünyasını kanştırdı.30 milyondan fazla satarak yaratıcısı Apple'ı geniş kitlelere duyuran iPod adlı sayısal müzikçalar ve
fotoğraf albümü, 12 Ekim'de duyurulan
5. nesille birlikte kazandığı video oynatma yeteneğiyle tam bir medyaçalara dönüştü. F irma iPocl'u bir müzikçalar olarak pazarlamaya başladığmda o dönemin ilk yasa l müzik satış
ağı iTunes'u kurarak 500 milyondan fazla şarkı satmayı başarmı~tı.
Video özelliğini pazarlamak için
kurulan özel içerikte
ülkemizde de gösterilen 'Lost' ve 'Desperate Housewifes' başta
olmak üzere 5 TV dizisi ve
2 binden fazla video klip, tanesi 2
dolardan satışa sunulmuştu .
Ne var ki bu yeni dönem televizyon ve film sektörünü karı~tırdı. 2 dolarlık gelirden kendilerine ka-

•

Küfret i~i. gelir(f)j
sanları

iPod'u piyasaya ilk sü rd ü ğü nde müzik sektöründe tartışmalara neden
olar Apple, yeni iPod'uyla da·sinema ve televizyon dü nyasın ı karıştı rdı.

'

altı na düştü
ABD'li psikolog Timothy Jay'e göre küfretmek in-

iPod şimdi de Hollywood'un başına dert

t ...,

Yaşam
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ax

yından kaldırıldı.

Çilek kokusuna
patent verilmedi
Taze çilek kokusunun patentini alma;ra çalışan Fransız firması SARL, Avrupa Birliği ikinci yüksek mahkemesinin kapısından döndii.

TAZE ÇiLEK kokusunu

sabun, losyon

ve kokulu kalemlerde kullanmak isteyen
SARL, kokunun
patentini almaya çalışan ilk firma değildi!
Geçen yıl ba~ka bir
Fransız firması aynı istekle ortaya
çıkmış, ancak
AB Marka
Ajansı isteği
reddetmişti.

Bug üne dek
AB marka ko-

i

rumasını alına

bilen tek koku
taze kesilmiş •
çimen kokusu.
2000 yılında
kokunun patentini
alan
Hollandalı parfirmas ı ,
füm
ürününü
toplarının güzel
kokma s ı
iç in
kullanmıştı.
Böğ ürtl e n , limon ve
vanilya kokuları da
pat e ııtının
verilmesi
reddedilen kokular.

HAZIRLAYAN: Kemal T \ŞÇ l OGLU

