www.ahaber.anadolu .edu .tr

ANADOLU

Ü N

V E R S

TES

HAF T ALIK

L E T

ş

M

r

GAZETESİ

••

Universite Sürmeli'de
ÜNİVERSİTEMİZ öğretim üyeleri 9 Aralık günü Yunusemre
Kampusu Spor Salonu'nda yeni
rektörlerini seçmek için sandık
baş ındaydı l ar. Sabah 10.00'da
yeterli çoğ un l u ğun sağlanması
ve seçim kuru lunun belirlenmesi
ile başlaya n rektörlük seçimleri,
akşam saat 17 .00 ' da son buldu .
Seçim kurulunda profesörleri
temsilen Prof. Dr. Nüvit Gerek,
doçentleri temsilen Doç. Dr.
Tuncay Döğero ğ lu ve yardımcı
doçentleri temsilen de Yard.
Doç . Dr. Atilla Cavkaytar yer
al dı. Oy verme işleminin ardın
dan yapılan sayım sonucunda
açıklanan resmi rakamlara göre,
653 öğretim üyesi oy kullandı.
Kullanılan oylardan 592 ' si geçerli, 58 ' i boş, 3 ' ü geçersiz sa-

birleşti

'nln yınl
1

• Dr.

nlll'lnlaldı.

kutlaması

yıldı.

Sayım sonuçlarına göre; Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli 568, Prof. Dr.
Hüsnü Can Başer 11, Prof. Dr.
Nüvit Gerek 2, Prof. Dr. Nezih
Varcan 2, Prof. Dr. Güneş Berberoğlu 1, Prof. Dr. Nejat Berberoğlu 1, Prof. Dr. Ramazan
Geylan l, Prof. Dr. İ l han Ünlü
l , Prof. Dr. Semih Büker 1,
Prof. Dr. Ahmet Özmen 1, Prof.
Dr. Mustafa Şenyel 1, Prof. Dr.
Musa Şenel l , Prof. Dr. Yüksel
Kocadoru l oy aldılar . Seçimde
en yüksek oy alan ilk altı öğre
ti m üyesi, Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Prof. Dr. Nüvit Gerek, Prof.
Dr. Nezih Varcan , Prof. Dr. Güneş B erberoğ lu , Prof. Dr. Nejat
Berberoğ lu oy l arı mühürlenerek
12 Ara lı k gün ü Yükseköğretim
Kurulu Başka nlı ğı ' na bildirilecek. YÖK, al tı kişi lik aday listesini üçe indirerek 16 Ara lık 'ta
C u m hu rb aşka nı Ahmet Necdet
Sezer'e sunacak. C um h urb aşka
nı ' nın atayacağı öğret i m üyes i
de , Rektör Prof. Dr. Engin
AT AÇ' ın görevinin sona ermesinin ardından Anadolu Üniversitesi 'nin yeni rektörü olacak.

Mevlüt DEMİRCİOĞLU

ÇİZGİMİZ A

Karikatür
Müzesi'nde
yaş günü

İsimleri hep yaşayacak
Anadolu Üniversitesi'nin
temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve Ticari
İliml er
Akademisi'nin
kurucusu Prof. Dr. Orhan Oğuz ile üniversitemizin kurucu rektörü
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşcn ' in isimleri üniversitemizdeki iki önemli mekana verildi.
llab•ı·i

BİRİNCİ kuruluş yıldönümü
nü kutlayan Eğitim Karikatürleri Müzesi, " l. Ku rul u ş Yı l 
dönümü Özel Sergisi" ne ev
sahi pl iğ i yapacak. Karikatür
San at ın ı A raş tı rma ve Uygulama Merkezi' nin d ü ze nledi ğ i
sergi 16 A ra lık günü aç ıl acak
ve 6 Ocak gün üne kadar gezilebilecek. Müzede ay rı ca 20
Aralık günü, "Ay dın D oğan
Ulu sla rarası Karikatür Yarış
mal arı 'Ödüllü Karikatürler'
Sergisi" gerçekl eşecek. Yeni
y ıl dönümü k utl a m a l arı kapsa mınd a ge rçekl eşe n sergi 31
Ocak gününe kadar açı k kalacak.

Orkideler
seyirciyle
buluştu

:n e

MESI rektöründen ziyaret
Moskova İktisat, İstatistik ve Enformasyon Devlet Üniversitesi
(MESI) ile Anadolu Üniversitesi,
iki kurum arasında yapılması
planlanan işbirliği çalışmalarına
temel oluşturmak için niyet mek•
tubu imzaladılar. Anlaşma, ileriki
tarihlerde yapılması planlanan
uzaktan öğretim alanlarındaki çalışmaları içeriyor.
Haberi 6'da

Tiyatro Anadolu ünlü yazar
Mehmet Baydur' un yazdığı
ve iki kez ödül aldığı "Yang ııı Yerinde Orkideler" adlı
oyunu sergiliyor.

Voleybolcular
şampiyonluk
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Öğrenci kulüplerinin etkinliklerine katılabiliyor musunuz ? -, \ .
• ıj '~

YAŞAR ÖZDEN İNCELER
İİBF İngilizce İktisat

Bölümü 1. Sınıf
Derslerimin yoğunluğundan
dol ayı hiçbir öğrenci kulübüne üye değilim. Derslerimin yoğunluğu şüphesiz
üye olmama engel olmamalı ama elimden geldiğince kimi kulüplerin etkinliklerini takip etmeye çalışıyorum.
Özellikle motor sporlan kulübünün alanında
başarılı bulup etkinliklerinin ilgi çekici olduğ unu düşünüyorum. Bundan başka geçen hafta dağcılk kulübünün düzenlediği konferansa
katıldım ve kulüp etkinliklerinin ne kadar heyecan verici olduğunu gördüm. Öğrenci kulüplerinin okulumuzdaki faaliyetlerinin devamını ve ben dahil herkesin bu kulüplerde etkin olmasını umanın.

SHYO

Havacılık

Elektrik ve
1. Sınıf
Üniversitenizin birçok etkinliği olmasına karşın yoğun ders
programımdan dolayı istediğim kadar etkinliklere dahil
olamıyorum. Üye olduğum
kulüplerden biri spor kulübü ancak kulüple ilgili bir şikayetim var. Üniversitemizin spor
salonunda çalışma saatleri adı altında hazırlanan
zaman çizelgesi adeta öğrenciler çalışmasın diye yapılmış gibi. Çalışma saatleri hafta içi
herkesin ders saatine çakışacak şekilde ve saat
6 dan sonra serbest kullanım yasak haftasonu
ise hiçbir şeki ide serbest olarak spor salonundan yararlanamıyoruz. Hafta son u için kullanım
saatleri, haftaiçi içinde ders saatleri dışında çalışma saatleri konmasını dilerim ..

HALİT BOZ

İBF Basın Yayın Bölümü
1. Sınıf

Edebiyat Fakültesi
Tarih 3.sınıf
Okulumuzun kulüp çalışmala

Anadolu üniversitesinde okuyan insanların sosyal olmama s ı olanaksızdır. Üniversitemiz öğrencilerine birşeyler katmak adına pek çok kulüp kurmuştur . Bunun yanısıra sivil
örgütlerde söz konusudur.Öğrenciler bu kulüplere üye olmakla kendilerini tanımaya başlıyor.
Birey olmanın önemini kavrayabiliyorlar ve
amacı doğrultusunda ne yapacağına karar vermeleri kolaylaşıyor. Ben Eskişehir - AEGEE
ÜYESİYİM . Bu kulüp sayesinde kendime çok
şey kendime çok şey kattığımı düşünüyorum.
Umarım daha çok şey de katacaktır.

GÜLÇİN KOCABUĞA
1.

ci

özelliği

Şu anda herhengi bir kulüp üyesi değilim . Fakat
gerçekten yararlı olduğuna
inandığım , sosyal aktivite
anlamında değil ama benim inançlarımı de tekleyiolan konferanslara katılıyorum.

ERDENİZ ÜNVAN
İİBF İşletme 4. Sınıf

4 yılıdır okumakta olduğum
üniversitenin kulüplerinin
düzenlediği etkinliklerine ve
yönetimlerine göre değer
lendirirsem; genel durumun
ba şarı lı olduğunu söyleyebilirim. Fakat tanıtım eksikliğinin ve dikey
yönetimin çoğu zaman sorun yarattığı kanaatindeyim.

büyük umut ve beklentilerle
üye olduğum ancak üye olmakla kaldığım bir takım
imkansızlıklar nedeniyle faaliyetlerini istedikleri gibi gerçekleşti
remeyen arkadaşların yönetmeye çalıştıkları yapı
lardır. Bazı kulüp yönetimlerindeki eksiklikler
farkedilmiş olmalıki son zamanlarda yeniden yapılanma çalışmalarına tanık oluyoruz. Edebiyat
kulübü ise bu duruma gösterilebilecek örneklerden bir tanesi.

M. OKAN KARAMANLI
Edebiyat Fak. Tarih 3. Sınıf
Atatürkçü Düşünce Kulübü
üyesiyim . Öğrenci kulüplerinin etkinliklerine ilgi alanladoğrultusunda

katılıyo

rum. Fazla vaktim olmadı
ğından gezi, yarışma gibi etkinliklere katılamıyorum. Ancak konferaslarda bulunmak, söyleşilere katılmak ayrı bir
tad veriyor. Bunun yanısıra kendi kulübümüz
içerisinde de konferans ve paneller başta olmak
üzere çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Şunu da
belitmek isterim ki bazı öğrenci kulüpleri sadece adıyla var, etkinlikleri olmuyor. Gerekli birimlerce uyarılmaları gerektiğini düşünüyorum.

AYSUN YURDAKUL
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
2. Sınıf
Öğrenci kulüplerine maalesef
katılamıyorum.
Yalnız spor
kulübünün Anadolu Üniversitesi öğrencilerine yeteri kadar
olanak sağlamadığnı görüyorum . Bu yıl spor kulübüne üye
olmak istememe rağmen ders saatlerimle kulübün saatlerinin çakışması sebebiyle katılamıyo
rum. Haftasonları da üniversite öğrencileri faydalanamıyor. Bu soruna bir çözüm bulunması
nı istiyorum.

Beden Eğitimi
Öğretmenliği 4. Sınıf
Zaman konusunda uygun
olduğu sürece etkinliklere
katılmaya çalışıyoruz. Ancak kulüp olarak kendi etkinliklerimizin yoğunluğu
dolayısıyla çok fazla imkan bulamıyoruz. Bu
arada üniversite öğrencilerinin de kulüplere etkisi olduğunca az. Bu da bulunan kulüplerin
işleyişini zorlaştırıyor. Görev dağılımı birkaç
in sa nın üzerine kalıyor.
BESYO

--
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SERDA KILIÇ
TOİYO 1. Sınıf
Şu anda okulun herhagi bir
kulübüne üye değilim ancak
okul dışında katıldığım sosyal
aktiviteler var. Açıkçası okulun kulüplerinin fazla aktif
olduğuna inanmıyorum.

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

katılmaya

çalışıyorum.

Sınıf

Öğrenci kulüpleri ilk senemde

rım

ŞULE ARDIÇ
TOİYO 1. Sınıf

rına

Zaten Atatürkçü Dü şünce K ulübü üyesiyim. Bütün öğrenci
lerin bu tür etkinliklere katıl
masını isterim. Çünkü üniversite sadece yüksek öğrenimimizi yapmak için değil sosyal faaliyetlerle insanlara! iletişim kurmamızı sağlayan önemli bir faktördür. Ama bugun
görüyoruz ki üniversite sadece eğlence mekanı
olarak kullanılmaktadır. Bu türlü kulüp çalı~ma
larıyla bir çok insan arasından üniversiteye gelmiş olmanın avantajlarını anlamak ve elinde
olan bu imkanları en iyi şekilde kullanmanın
en iyi yolunu bulursunuz. Herkesin bu yolda
bir şeyler yapmasını isterim. Teşekkürler .

İBF Basın Yayın Bölümü

ADEM ÇEVEN
Elektroniği

HABİBE ALTINTAŞ

GÜLTEN KILIÇ
Edebiyat Fak. Tarih 3. Sınıf
Bir üniversite öğrencisinin
her alanda aktif olması gerektiğini düşünüyorum ve bu düşünceyi uygulamaya dökmek
için şu anda Tarih ve Atatürkçü Düşünce Kulüplerindeyim.
Kendimi geliştirmek için hayatın her alanında boy göstermek istiyorum çünkü üniversiteye bunun için geldim. Günümüz
üniversite gençliği çok pasif ve kabuğunu kı r
malı diye düşünüyorum. Ayrıca etkinliklerde
görev almak ve oralarda bulunmak benim için
çok zevkli.

ESRA YÜKSEL
İİBF İktisat İÖ 2. Sınıf
Kulüplerin tanıtımı ve etkinlikleri iyi olmadığı için hangi kulüplerin ne türlü işlerle
veya hangi etkini iklerde bulunduğunu açıkca bilmiyorum.
Bu nedenle katılabildiğim etkinlik yok denecek kadar sınır
lı. Daha fazla reklam ve tanıtım olmalı.

NECATİ DEMİRTAŞ
İİBF İngilizce İşletme
2. Sınıf
Atatürkçü Düşünce Kulübü
yöneticisiyim. Çıkardığımız
İleri Dergisi sebebiyle kulüp
etkinlikleri sık katılamıyorum.
Ders vakitlerine denk gelmesi
ya da genelde ilgi çekici etkinlikler yapılmadığı için de katılamayabiliyorum.
Etkinlik katılımı için öğrencilere daha çok kolaylık sağlanmasını isterim.

MELİK BAFRA ARDA
TOİYO l. Sınıf
Geçen sene hazırlıkta olduğum için akşama kadar dersim oluyordu ve bu tür etkinliklere katılamıyordum. Busene tiyatro kulübüne üye olmak
istedim ama zamanının geçtiğini söylediler. Yine de öğren
ci kulüplerinin etkinliklerine fırsat buldukça katılmaya çalışıyorum ve çok güzel etkinliklerin
olduğunu da söyleyebilirim.

Anadolu Ünivcrsilesı Ba\ınıcvi'nde 50(X) adet ba.\ılnustır
Anadolu Üniversitesi, Yunusemre Kaınpusıi,
Vakıf Binası, 26470 Eskışehır
Halil İbrahim GÜRCAN
Tel: 0-222-3'.iS 05 80 / 1
Fak : 0-222- 330 74 40
1
E-posta: haber@anadolu.edu.ır
Müdürü : Czm. Uuk TÖZELİK 1
Web: www.ahabcr.anadolu.cdu.tr

Yazı İşleri Müdürü:
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isimleri hep yaşayacak
Anadolu Üııiversitesi 'nin temelini oluşturan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin kurucusu Prof. Dr.
Orhan Oğuz ile üniversitemizin kurucu rektörü Prof. Dr. Yılma z Büy ükerşen ' in isimleri üniversitemizdeki iki
önemli mekana verildi.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ bugünlere
gelmesinde büyük emeği olan iki kurucusuna vefa borcunu ödedi. Anadolu
Üniversitesi 'nin temelini oluşturan Eskişehir İktısadi ve Ticari İlimler Akademisi 'nin kurucusu Prof. Dr. Orhan Oğuz
ile üniversitemizin Kurucu Rektör'ü
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in isimleri
üniversitemizdeki iki önemli mekana verildi.
Anadolu Üniversitesi'nin kurucularından
olan ve bugüne kadar eğitim alanında
birçok çalışmalar yapan, aynı zamanda
bir çok alanda önemli ilklere imza attı
ğı ıçin 'Hoc aların Hocası' olarak anılan
Prof. Dr. Orhan Oğuz'un ismi eğitim tesisine verilirken, Anadolu Üniversitesi 'ni
geliştiren ve birçok alanda ileriye götüren Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e de
Yunusemrc Yerleşkesi'ndeki Cumhuriyet
kapısından başlayıp

Eczacılık kapısına

kadar devam bulvara da isimleri törenle
verildi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen
törene. 1969-1971 yılları arasında Milli
Eğitim Bakanlığı yapan Prof. Dr. Orhan
Oğuz, Eskişehır Büyükşehir Belediye
Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Rektör
Prof. Dr. Engin Ataç, Eskişehir Ticaret
Odası Başkanı Cemaleıtin Sarar ve birçok öğretim üyesi katıldı.
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, bu büyük iki önemli ismin
Türkiye'de milli eğitime çok önemli katkılar yaptığını belirterek, Anadolu Üniversitesi 'nin dünya çapında uluslararası
bir üniversite haline gelmesinin çok sağ
lam temeller üzerine kurulmasından kaynaklandığı söyledi.
Prof. Dr. Orhan Oğuz'un özellikle yükseköğretim kurumlarının yurt sathına yayılmasına çalıştığını ifade eden Prof. Dr.
Ataç, Açıköğretim Fakültesi'nin ve Sivil
Havacılık Bölümü'nün Prof. Dr. Yılmaz
Büyükerşen zamanında kurulduğunu ve
bu iki kurumun halen çok önemli çalış
malar yaptığını kaydett i.
Bu kurumların Türk yükseköğretimine
damgasını vurduklarına işaret eden Rektör Prof. Dr. Ataç, bu iki hocanın üniversitemize katkılarının hiç bir zaman
unutulmayacağını ve kendilerine şükran
duyduğunu dile getirdi.
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç'tan sonra
konuşan Prof. Dr. Orhan Oğuz i e, Anadolu Üniversitesi 'ni o yıllarda fırtına gibi esen siyasete bulaştırmadan. temelini
yok luk içinde attıkların ı söyledi. Prof.
Dr. Yılmaz Büyükerşen' l e birçok anıs ı
nın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Oğuz,
Prof. Dr. Büyükerşen'in on parmağında
on marifet olduğunu dile getirdi.
Prof. Dr. Orhan Oğuz'dan sonra konuşan Prof. Dr. Yı l maz Büyükerşen'de,
akademisyen l iğe
Prof. Dr. Orhan
Oğuz'un sayesinde girdiğini belirterek,
kendisinin de Rektör Prof. Dr. Engin
Ataç'ı akademik hayata kazandırd ı ğın ı
söyledi.
Konuşmaların ardından Üniversitemizin
ılk binası Yabancı Diller Yüksekokulu'nun bınasına Prof. Dr. Orhan
Oğuz'un, Yunuscmre Yerleşkesi'ndeki
Cumhuriyet kapısından başlayıp Yunusemre kapısına kadar devam bulvara da
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in ismi verildi.

Mevlüt DEMİRCİOĞLU

'Gençler Ata'yı yüzeysel
Rektörlüğün

düzen•
lediği "Atatürk'ü
Anlamak ve Sevmek" konulu konferansa konuşmacı
olarak katılan yazar Hıfzı Topuz günümüzde gençlerin
Atatürk hakkında
yüzeysel bilgilere
sahip olduğunu
söyledi.

REKTÖRLÜK tarafından 7 Aralı k günü K ır
mızı

Salonda "Atatürk'ü anlamak ve sevmek " kon ulu konfecans düzenle ndi. Konferansa kon u şmacı olarak yazar Hıfzı Topuz
katı l dı. Rektör Prof. Dr. Engin Ataç ve
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ha luk Gürgen'
in de dinleyici olarak katıld ı kları konferansta ün lü yazar, kitaplarında Atatürk 'ten
bahsettiğini birçok kitabında da Atatürk'ün
kitabın kahramanı olarak yer aldığını belirtti. Topuz sözlerine, günümüzde gençlerin
çoğunun Kemalist olduğunu söylediğini, fakat Atatürk hakkında yüzeyse l bi lgilere sahip olduklarını düşündüğünü belirterek devam etti . Hıfzı Topuz, Atatürk'ü sevmenin
ve anlamanın akılc ı , laik, kadın haklarına
saygılı ve antiemperyalist olmaktan geçtiğini
vurguladı.

Berk ÜTKÜ

Hıfzı Topuz

tanıyor'

4
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Emniyet'ten çocuklara boyama

kitabı

Kurumların

gelenekleri

K

vardır ...

urumların

kültürleri, kimlikleri, felsefeleri, gelenekleri vardır.
Kurumsal i letişim bağlamında baktığı
mızda da bunların kurumun yaşamasında,
paydaşlarıyla ilişkilerinde, toplumda algı
lanışında önemli mihenk taşları oluştur
maktadır.

Anadolu Üniversitesi de 47 yıllık tarihinde, Orhan Oğuz ' la başlayan kuruluş
sürecinin ardından İlhan Cemalcılar, Yıl
maz Büyükerşen, Akar Öcal ve son olarak da Engin Ataç'la devam eden süreçte, kültürüyle, gelenekleriyle hep en iyi
yerde olmayı hedeflemiş, yükseköğretim
de adından hep övgüyle söz ettirerek büyük başarılara imza atmış bir kurumdur.
Üniversitemizin kıırulmasında ve Türk
üniversiteleri içinde müstesna bir yere
oturtulmasında büyük emek ve gayretleri
bulunan Prof. Dr. Orhan Oğuz ile Prof.
Dr. Yılmaz Büyükerşen'e Yunusemre
Yerleşkesi ' nde iki mekana isimleri verildi ...
Eski rektörlük binası olarak anılan yere
Prof. Dr. Orhan Oğuz Eğitim Tesisi, yerleşkenin iki kapısının arasında kalan caddeye de Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen
Bulvarı adı verildi.
Böylece, bu iki değerli akademisyenin
isimleri hep yaşayacak ...
Prof. Dr. Engin Ataç'ın görev süresinin
bitmesine az bir zaman kaldı.
Üniversitemizdeki demokratik geleneklere uygun bir şekilde rektörlük seçimleri
yapıldı ve büyük bir çoğunluğunu alan
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, YÖK ' e birinci
sırada gönderildi.
Üniversitemiz, yeni atanacak rektör ile
de kurumsal geleneğini, kültürünü, felsefesini sürdürecek, Anadolu Üniversitesi 'nin misyonunu yerine getirecek ve daha iyi noktalara götürecektir ...

*

Şube MüdürMustafa Kemal İlköğretim Okulu'nda "Trafik Boyama Kitabı dağıttı.

Trafik
lüğü,

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şubesi Müdürlüğü ilköğ
retim okullarında öğrencilere
'Trafik Boyama Kitabı' dağıtımı
na başladı. İlk kitaplar Mustafa
Kemal İlköğretim Okulu birinci
sınıflarındaki öğrencilere verildi.
Trafik Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, Mustafa Kemal İlköğretim Okuluna giderek,
okulun birinci sınıfında öğrenim
gören öğrencilere kitapları dağıt
tılar. Polisler öğrencilerden trafik
kurallarına uymaları için anne ve
babalarını da uyarmalarını istedi.
Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Müdürü Emin Coşkun, kitapların çok güzel hazırlanmış olduğunu gördüklerini belirterek, trafik ş ube müdürlüğü görevlilerine
teşekkür etti.
Trafik polisleri,
kitaptaki resimlerin çocukların
anlayacağı şeki lde yapıldığın belirterek, "Çocuklar, bu kitaplardaki resimleri boyarken, hayatta
onlara gerekli olan trafik kurallarını da öğrenmiş olacaklar" diye konuştular.
Berk ÜTKÜ

'Satranç futbola rakip olacak'
"Türkiye'de Satranç" konulu panelde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu Turnuva Direktörü Abdurrahman Koral, satrancı Türkiye'nin
en önemli sportif etkinliği haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi, Odunpazarı semtindeki tarihi bir konağın restore edilmesiyle geçen
yıl kurulmuştu . ..
Merkez, şimdilerde birinci kuruluş yılı
nı kutluyor.
Bu kutlama çerçevesinde iki sergi açılı
yor. Merkez tarafından düzenlenen birinci sergi ve ardından Aydın Doğan Karikatür Yarışmasındaki ödüllü eserlerden
oluşan sergi , sanatseverlerin beğenisine
sunulacak.
Merkez, eğitim karikatürleri alanında 2
bine yakın eserle dünyada tek eğitim karikatürü müzesi özelliğini de taşıyor.
Müze ve merkeze, daha nice kuruluş yı
lı kutlamaları ger-

TİV ATRO ANADOLU

ARALIK PROGRAM!
HIRSIZ
01 Aralık Perş. 19:00
13 Aralık Salı
19:00
14 Aralık Çarş. 19:00
27 Aralık Salı
19:00
28 Aralık Çarş. 19:00
29 Aralık Perş. 19:00

YANGIN YERİNDE
ORKİDELER

çekleştirmesini

diliyoruz.
Yaşam
sevinciyle dolu
günler. ..

Prof. Dr. Halil lbrahim GÜRCAN

BESYO'NUN düzenlediği "Türkiye'de Satranç"
paneline konuşmacı olarak katılan Abdurrahman Koral, futbola olumlu anlamda rakip olmayı ve satrancı Türkiye'nin en önemli sportif etkinliği haline getirmeyi amaçladıklarını
söyledi.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde federasyonun çalışmalarından bahseden Koral,
her sene yaklaşık 10 turnuva düzenlediklerini
ve dünya klasmanında ilk 30'da bulunan üç
sporcunun Türkiye Ligi 'nde yarıştığını belirtti.
Koral ayrıca Türkiye'nin yaş ortalaması l 6
olan dünyanın en genç bayan milli takımına
sahip olduğunu vurguladı.
Satrancı bir turizm haline getirmek istediklerini kaydeden Koral, iki yıl içerisinde ' Bir

Milyon sporcu ve yüz bin eğitici' hedefiyle
yola çıktıklarını ifade etti. Satrancın gençler ve
çocuklar için çok say ıd a yararı olduğuna işa
ret eden Abdurrahman Koral, bu sayede gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesinin engellenebileceğini, gençlere analitik düşünme yeteneği
nin kazandırılabileceğini ve ezberci zihniyetten
uzak tutabileceğini söyledi.
5 Aralık Pazartesi günü Kongre Merkezi Mavi Salon ' da gerçekleşen etkinlikte Türkiye Satranç Federasyonu Onursal Başkanı Kahraman
Olgaç da kısa bir konuşma yaptı. 83 yaşında
ki Olgaç, satranca nasıl başladığından, Federasyon 'daki çalışmalarına kadar pek çok anısını
öğrencilerle pay laşt ı.

Kemal TAŞÇIOĞLU

08
10
20
22
24

Aralık

Perş.

Aralık

Cts.

Aralık

Salı

Aralık

Perş.

Aralık

Cts.

19:00
15:00
19:00
19:00
15:00

Kültür-Sanat

Anadolu Haber

Orkideler seyirciyle

5-11

buluştu

Anadolu Üniversitesi tiyatrosu Tiyatro Anadolu ünlü yazar Mehmet Baydur' un yazdığı ve
iki kez ödül aldığı "Yangın Yerinde Orkideler" adlı oyunu perdeliyor. t 5 yıl sonra yeniden
seyirciyle buluşan oyun, topluluk tarafından yıl boyunca dönüşümlü olarak sahnelenecek.
TİYATRO ANADOLU repertuarına bir yenisini ekleyeYangın

Yerinde Orkideler isimli oyunu sahneye
Mehmet Baydur'un yazdığı oyunun galası 8
Aralık Perşembe günü, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşti. Baydur'un 1989'da
yazdı ğı ve 1990 yılında Avni Dilligil ve Sanat Kurumu Ödülü'ne layık görüldüğü oyun, topluluk tarafından 15 yıl sonra yeniden sahneleniyor. Gökhan
Soylu 'nun yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Polat
Bilgin, Arif Pişkin, Aylin Aydoğdu, Ümit Aydoğ
du.Süleyman Karaahmet ve Nazan Yerli rol alıyor.
Dekor ve kostümlerin Hakan Dündar, ışığın ise Enver Başar tarafından hazırlandığı Yangın Yerinde Orkideler 'in konusunu, hayatının yol ayrımına gelmiş
olan bir "Adam"ın hayatla yaptığı hesaplaşmaların
son durağında olan Nuri ve Neriman'la karşılaşması
oluşturuyor. Bir kenara çekilmeyi seçmiş, samimi, güleryüzlü, bir o kadar da hüzünlü olan; hayata tutunmanın yolunu bulan rıhtım insanları Nuri ve Nerimanla karşılasan "Adam"ın, sahteliği ve riyakarlığı
özümsemiş Nebati, Nezih ve Nurçin'e karşı kısa sürede olsa kader birliği yapmasının anlatıldığı ve düş
le gerçeğin birbirine karıştığı oyunda, hayatın içinde
yerini bulamayanlar bazen hüzünle bazen ise espri
yoluyla aktarılıyor. Tiyatro Anadolu 'nun tecrübeli
oyuncu kadrosu ve gerçekçi sahne tasarımıyla daha
da kuvvetlenen Yangın Yerinde Orkideler, yıl boyunca diğer oyunlarla dönüşümlü olara~ sahnel.enecek. •
rek

lsmall lLKSELVI

Seramikçilerden sergi
ve Ercan Dural
seramik sergisinde buluştu. Bozüyük
Meslek Yüksekokulu Seramik Bölümü'nden Yard. Doç. İsmail
Yardımcı ve Engelliler Entegre
Yüksekokulu Seramik Lisans
Programı'ndan Öğr. Gör. Ercan Dural bir seramik sergisi açtılar. 21 Kasım-2 Aralık günleri arasında yapılan
sergi, Bursa Tayyare Kültür
Merkezi Sami Güler Sanat
Galerisi 'nde gerçekleşti.

GÜZEL SANATLAR Fakültesi Hayati Misman ' ın sergisini üniversitemize konuk etti. Bilkent Üniversitesi ' nde öğretim üyesi olan Prof. Hayati Misman 'ın gravür sergisinin açılışı, 5 Aralık Pazartesi günü, Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Alt ve Üst Salon 'da gerçekleşti. Yaklaşık yüz eserin yer aldığı bu sergisinde Misman, ağırlıklı olarak kadın ve insan figürünü kullanıyor. Prof. Hayati Misman'ın mavi renkleri çokca kullandığı sergisi 16 Aralık gününe kadar açık kalacak.

Senfoni Orkestrası'ndan
klasik müzik keyfi

Günaydın

yeniden Anadolu'da

ENGİN GÜNAYDIN, O Hikayedeki Mal Benim adlı gösterisiyle, Sinema Anadolu'da bir kez daha alkışlandı.
Tiyatro Sanatçısı Engin Günaydın "O Hikayedeki Mal Benim"
adlı Stand-up gösterisiyle yeniden sevenleriyle buluştu. Beşik
taş Kültür Merkezi'nin organize ettiği Günaydın'ın gösterisi, 9
Aralık Cuma günü, Sinema Anadolu'da gerçekleşti.

2005
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OKUMA
KÖŞESİ
Ahmet CEMAL

EDEBİYAT VE BİLGİ...
önce yitirdiğimiz defelsefecimiz ve deneme
yazarımız Prof. Dr. Nermi Uygur, "İnsan Açısından Edebiyat" adlı kitabında (YKY Yayınları, İstan
bul 1965) yer alan "Edebiyatta Bilgi" başlıklı denemesinde, düşünce
yaşamında nicedir tartışma konusu
olan bir noktaya el atar: Edebiyat
eserleri bilgi kaynağı olabilir mi?
Edebiyat ile bilgi arasındaki ilişki
nedir? Bir edebiyat eserinin aynı zamanda bilgi kaynağı da olduğu söylenebilirse eğer, o zaman bu, ne türden bir bilgidir? Bu tür bir bilgiye,
bilimsel bilgi'ye yöneltilebilecek
beklentilerin yöneltilmesi söz konusu
mudur?
Nermi Uygur, bu çok önemli denemesinin hemen başında bir noktaya dikkati çekiyor, ve bugüne kadar
edebiyat ile bilgi arasındaki ilişkile
re değgin tartışmaların çoğunlukla
bir karmaşadan öteye geçememesinin
nedenini, bilgi ve edebiyat kavramlarının daha tartışmalar başlatılmaz
dan önce yeterince aydınlatılmamış
olmasında arıyor : "En önemli şey
unutulmuş ama bu arada, unutulmasa bile gerekli özenden yoksun bıra
kılmış: ne bilgi ne de edebiyat kavramını, kavram nitelikleri yönünden,
yani içlemce ve kaplamca sınırlayan
olmamış. Tanımlanmamış kavramlar
arasında düzenlenmek istenen her
ilişkide durum neyse burada da o:
güvenilir bir sonuca varılamamış ... "
Bu saptamanın ardından değerli
yazar, bu alanda günümüze kadar

B

taşıdı.

Misman'dan gravür sergisi

Aralık

irkaç

yıl

ğerli

savunulmuş çeşitli görüşlere değini

yor. Edebiyat ile bilgiyi birbiriyle
bağdaştıramayanların görüşleri kadar,
edebiyat eserlerinin içerdiği kendine
özgü bilgiyi abartanların görüşleri
karşısında da tam anlamıyla eleştirel
bir tavır sergiliyor. Bu arada edebiyat eserlerinden 'bilimsel bilgi' beklemenin ve edebiyat eserlerini bu
beklentinin karşılanma oranına göre
değerlendirmenin sığlığı kadar, en
katıksız bilginin edebiyat eserlerinden sağlanabileceği görüşüne de
haklı çıkıyor.

Konuya denemesi boyunca gerçek
anlamda felsefe soruları yönelten
Prof. Uygur, edebiyatın dilinin bilgi
diye bir şey barındırmanın gerçeğe
aykırılığı vurguladıktan sonra, bir
örnek veriyor : "İşte Homeros'un
Odysseia'sı: dizi dizi kuşaklara bilgi
sağlamış bir üniversite. Hala da öyle. Psikolojiden coğrafyaya, denizbilimden sosyolojiye ilişkin bilgilerle
dolup taşıyor Homeros. Nasıl şey
peki bu? Ne çeşit bilgiler bütün
bunlar?"
Denemesinin sonuna doğru edebiyat eserlerinin insanın düşünce ufuklarını
genişletici
etkisi üzerinde
önemle duran Nermi Uygur, bu
alanda yürütülebilecek tartışmaların
ağırlığının da bu noktada toplanması eğiliminde.

Sonuçta, tüm okurlarını konuya
kendi alt-metinlerini üretmeye
çağıran bir deneme 'Edebiyatta Bilgi'.
ilişkin

6
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Aralık

Anadolu Haber

2005

Haber

MESI rektöründen ziyaret
Moskova İktisat, istatistik ve Enformasyon Devlet Üniversitesi (MESI) ile Anadolu Üniversitesi, iki kurum arasında yapılması planlanan işbirliği çalışmalarına temel oluşturmak için niyet mektubu imzaladı
lar. Anlaşma, ileriki tarihlerde yapılması planlanan uzaktan öğretim alanlarındaki çalışmaları içeriyor.
MOSKOVA İktisat, İsta tsitik ve Enformasyon Devlet Üniversitesi (MESI) Rektörü
Prof. Dr. Vladimir P. TIKHOMIROV ve
Rektör Yardımcısı Evgueni A. KHVILON 8
Aralık günü üniversitemize geldi. Üniver itemizin çeşitli birimlerini gezen ve Rektör
Ataç'tan bilgi alan konuk heyet aynı gün
sonunda Rektörlük Senato Odasında Anadolu Üniversitesi ile uzaktan öğretim alanın
yapılması planlanan çalışmalar için bir niyet
mektubu imzaladılar.
Daha önce Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği (EADTU)'nin Roma konferansı sürecinde, Rektör Prof. Dr. Engin
Ataç ile konuyla ilgili temaslarda bulunan
Projelerden Sorumlu MESI Rektör Yardım
cısı Evgueni A. KHVILON, Anadolu Üniversitesi 'ne ilgilerinin kendi üniversiteleri
için bir model aray ışı amacıyla yaptıkları
kapsamlı uluslararası araştırma sonucunda
geliştiğini söyledi.
Törende konuşan MESI Rektörü Prof. Dr.
Vladimir P. TIKHOMIROV ise, Anadolu
Üniversitesi 'nin özellikle teknolojik altyapısı
ile teknolojiyi etkili ve verimli kullanma becerisinden etkilendiklerini, 1 milyonu aşkın
öğrenci. ine kaliteden taviz vermeden hizmet
etme ve büyük sayılarla kapsamlı hizmet organizasyonlarını gerçekleştirme başarısını da
takdir ettiklerini söyledi. Prof. Dr. TIKHOMIROV bu nedenle, kendi i\niversiteleri için
uygun modelin Anadolu Üniversitesi Açı
köğretim Fakültesi seçeneği olabileceğine
kanaat getirdiklerini ifade etti.
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç ise, MESI

Rektörü Prof. Dr. Vladimir P. TIKHOMIROV ve Rektör Yardımcısı Evgueni A.
KHVILON'u üniversitemizde ağırlamaktan
büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Anlaş
manın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Engin
Ataç, bu ve benzeri anlaşmaların üniversitemizin evrensel anlamda model olabilecek
seviyeye geldiğinin bir göstergesi olduğunu
kaydetti.
Moskova İktisat, İstatistik ve Enformasyon
Devlet Üniversitesi (MESI)'nin 1932 yılında
kurulduğunu ve Moskova'nın en iyi üniversitelerinden bir tanesi olduğun belirten Prof.
Dr. Engin Ataç, üniversitenin 2004 yılının
Mart ayında Açıköğretim ve yeni eğitim
teknolojilerinin yürütülmesi için rektör baş
kanlığında bir uzman danışma kurulu kurularak uzaktan öğretim yapma çalışmalarına
başladıklarını kaydetti. Şu anda 107 bin dolaylarında

öğrencilerinin

olduğunu

işaret

eden Prof. Dr. Ataç, konuk rektör ve rektör yardımcısı ile görüşmelerin olumlu geçtiğini ve üniversitemiz hakkında olumlu bilgi aldıklarını vurguladı. Prof. Dr. Engin
Ataç sözlerine şöyle devam etti: "Bundan
sonraki süreçte de ne türlü işbirliği yapabileceğimiz konusunda birer grup oluşturma
ve niyet mektubu imzalama kararı aldık. Bu
ve benzeri anlaşmalar üniversitemizin evrensel anlamda model olabilecek seviyeye geldiğinin bir göstergesidir. Anlaşmanın her iki
üniversite ve ülkenin yararına olmasını diliyorum."

Mevlüt DEMİRCİOĞW

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, 4 Aralık tarihli yazısında Anadolu Üniversitesi'nin çalışmalarını anlattı.
bilginin eskime, yanlışlanma.
yenilenme hızındaki ivmenin arttığını biliyorum. Ortalama beş yıl içinde, uzmanlık alanları veya hayatla ilgili her şey yeni bilgiler, anlayışlar ve yöntemlerle zenginleşiyor. "Üreten"
kişinin kendini durmadan geliştirme zorunluluğu
"hayat boyu öğrenim" i gündeme getirdi. Okullarda öğrenilenler hiçbir zaman hayatı ve üretimi "yönetebilmek" ve "geliştirebi lmek" için yeterli değil.. Bu, bütün dünyada kabul edilen bir
gerçek. Bir üniversitemiz, bu hayat boyu öğrenim programlarını büyük
çalışan kitlelerini kapsayacak bir biçimde genişletti:
Anadolu
Üniversitesi (Eskişehir), bu kapsam içinde çeşit
li kurumlara (ve
kişilere)
yönelik,
İnternet üzerinden
öğrenim programlarını sessiz sedasız uygulamaya
koydu ve ülkemiz insan kalitesini geliştire
cek ve arttıra
cak
"sosyal
yenilikçi'" bir
hareketi ba~lattı.
Anadolu Üniver,ite i "nde yapı
lan ve bütün ilnı
ver,ite mühendislik

"GÜNÜMÜZDE

fakülteleri dekanlarının doğal üye olduğu Mühendislik
Dekanları Konseyi toplantısındaki konuşmasında Rektör
Engin Ataç, burada "sosyal inovasyon" kavramına dikkat çekti, insan kalitesinin sürekli geliştirilmesi, üretim
ve hizmetlerin çağdaş standartlarına ulaşılması için, okul
sonrası eğitimin hemen her alanda ve sektörde yaygın
laştırılmasının önemine işaret etti.
Açık öğretimde, uzaktan öğrenim konusunda son derece başarılı bir deneyim kazanan üniversite, şimdi de
"hayat boyu öğrenim" felsefesi içinde, polise, jandarma,
Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri 'ne yönelik meslek eği
timleri veriyor.
"Mesleki eğitimleri önlisans programı" adı altında, lise ve dengi okullardan diplomalı 64 bin polis, 31 bin
jandarma, 6 bin 700 Kara Kuvvetleri, 2 bin 900 Deniz Kuvvetleri elemanı, üniversite tarafından geliştirilen
iki yıllık önlisans programlarını izliyor.
Böylece bu kurumlarımızda çalışanlar hayat boyu öğ
renim felsefesi içinde kendilerini geliştirmek, eğitimle
rini bir üst kademeye yükseltmek şansına kavuştu .. Söz
konusu kurumlar da çalıştırdıkları elemanlardan daha
yüksek bır verim alarak verecekleri hizmetin kalitesini,
çağın teknolojisinden yararlanarak arttırma olanağı yarattılar. Komutanlar "Bizi 6 trilyon TL'lik bir masraftan kurtardınız" demiş. Engin Ataç, bu önlisans programının her şey dahil toplam 600 bin YTL tuttuğunu
açıklıyor. Bu önlisans eğitimi giderek yaygınlaşacağa
benziyor. Gelecek dönem Adalet Bakanlığı personeli
için böyle bir programın başlatılması gündemde .. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay veSayıştay elemanları için de
görüşmeler sürüyor ...
Açık Öğretim Fakültesi 1.2 milyon öğrencisi _olan.
dünyanın mega üniversitelerinin ilk üçü arasında. lnternet yoluyla öğrenim programları giderek yaygınlaş9•or.
Üniversitenin yeni gözde programlarından biri de ikin-

ci Üniversite .. Üniversite mezunları veya halihazırda
üniversite okuyan öğrencilerin katıldıkları bir program.
34 bin öğrencisi var. Örneğin ODTÜ'den veya başka
üniversitelerden bir kısım öğrenci aynı zamanda bu
İkinci Üniversite programını sürdürüyor. 5 yıl sonunda
iki üniversite mezunu olacaklar..
Bir üniversiteyi bitirip de şu anda yaptıkları iş dolayısıyla başka bir eğitim almak isteyenler de bu programa başvuranlar arasında.
Ülkemizde kişi başına öğrenim süresi ortalama 4 yıl
veya biraz üzeri. Yani ülke nüfusu henüz "ilkokulu"
bile bitirebilmiş değil ve bu yönden dünyada geri ülkeler arasında! Kendisi mühendis ama halkla ilişkiler
veya turizm yapmak istiyor! Veya dış ticarette kendini
geliştirmek istiyor! İkinciÜniversite ilk mezunlarını ge·
çen yıl vermiş. Rektörden diğer yeni programları hak·
kında bilgi alıyorum: Yine iki yıllık önlisans program·
!arıyla bilgi yönetimi, bilgisayar kullanımı elemanları,
çalışma hayatına gereksinim duyduğu ara işgüçleri ye·
tiştiriliyor. Gelecek dönemde, Birleşik Markalar Deme·
ği"inin başvurusu üıerine, perakendecilik ve mağazacı
lık önlisans programı açıyorlar. Demek, mezunlara iş
garantisi veriyör! Bir süredir İngilizce öğretmenliği
programları sürüyor. Dört yıllık programın ilk iki yılı
nı tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce öğ
retmenliği kadrosu açıyor ... Ancak bu programın 2 yı
lının tamamen üniversitede yoğun bir eğitimle geçimıek
zorunluluğu var. Okulöncesi öğretmeni de hu progranı
lar çerçe~_esinde, yine uzaktan eğitimle yeti'ıtiriliyor.
Anadolu Universitesi. gerçekten de "sosyal yenilikçilik"'
konusunda çok iyi bir örnek veriyor.. Ataç diyor ki:
"Artık, kitapları yolculuk sırasında bile okuyabilmeleri
için CD'lere yükledik ... " Anadolu Üniversıtesi bu alan·
da dünya üniversitelerinin zıyaret ettıği bir nıerkeı: ha·
lıne dönüştü .. Başarılarını yürekten kutluyorum. ·•

Spor

Anadolu Haber
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Voleybolcular şampiyonluk aşkına vurdu
Anadolu Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı geçen yıl iki maçta da 3-0 mağlup olduğu Değirmenderespor'u 3-1 yenerek son
haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalacağını kanıtladı.
takımı ligin güçlü takımı Polisan sponsorluğundaki Değir
menderespor'u 11 Aralık günü Yunusemre Kampusü Spor Salonu'nda konuk etti. Voleybolcularımız
ilk seti 25-20 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. 2. seti 25- J 7 alan Deiğrmendere setlerde eşitliği
yakaladı. Takımımız 3. sette Nazlı'nın sayıları ile ayakta kalmaya çalışan Değirmendere'yi Da Silva ve Merve'nin sayıları ile 25-20 geçerek bir kez daha öne geçti. 4. sette çok iyi başlayan ko- ·
nuk ekip Duygu'nun etkili servisleri
ile 3-0'lık üstünlüğü ele geçirdi. Nilgün ve Natalia 'nın sayıları ile toparlanan ekibimiz 11-l l 'lik eşitliği yakaladı. Çok büyük mücadeleye sahne
olan sette konuk ekip 14-1 J skor
avantajını yakalamasına rağmen Merve'nin sayılarına engel olamayınca 1817 geriye düştü. Bu noktada Değirme
nedre mola aldı. Bu dakikadan sonra
takımımız maçı kazanmak için körfez
ekibi de maçı tyr-break setine taşımak
için varını yoğunu sahaya koydu. Natalia'nın sayıları ile 23-21 öne geçen
takımımız üst üste manşet hataları yapınca 24-23 geriye düştü ve mola aldı. Merve ve Da Silva'nın sayıları ile
25-24 öne geçtik. Konuk ekip Nazlı'nın sayılar ile 27-27'lık eşitliği buldu. Son hucümlarda hata yapmayan takımımız seti 29-27 alarak karşılaşma
dan 3-1 galip ayrılarak çok önemli bir
üç puanın sahibi oldu. Antrenörümüz
Şahin Çatma "Bugün oyuncularım çok
iyi oynadılar. Çok önemli bir engeli
aşmanın mutluğunu yaşıyoruz" diye
konuştu. Takımımız önümüzdeki hafta
Çanakkale deplasmanında Belediyespor
ile karşılaşacak .

ANADOLU Üniversitesi bayan voleybol

Taner AYYILDIZ

Basketçiler Yalova'yı evinde yıktı
Anadolu Üniversitesi Erkek Basketbol takımı ilk yarının son maçında
Yalova deplasmanından galip dönerek devreyi 3. sırada tamamladı.
takımı 10 Aralık günü deplasmanda Yalovaspor ile karşılaştı. Geçen haftaki Bosch yenilgisini unutturmak amacı ile sahaya çı
kan ekibimiz maçın ilk yarısını 43-27 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oynunu
sürdüren takımız salondan 83-51 galip ayrıldı. ilk yarısı sona eren Bölgesel Lig'de takımımız
ilk yarıy ı topladığı 13 puan ile averajla 3. sırada tamamladı. Ligde ilk iki sırayı paylaşan Bursa Bosch ile Bandırma Genç Banvitliler'de ilk yarıyı aynı puanda bitirdiler. Bölgesel Lig'in
ikinci yarıs ı 24 Aralık günü oynanacak müsabakalar ile başlayacak. Ekibimiz Edirne deplasmanında Gençlikspor ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısındaki maçta takımımız rakibini 93-81 mağ
lu p etmişt i .

ANADOW Üniversitesi erkek basketbol

Amerikan Futbol Takımı lidere yenild.

Futbolcular
galibiyetle
başladı
ANADOLU Üniversitesi futbol

takımı ikinci yarının ilk maçında Hans-

por ile karşılaştı. Saim Duymuş Futbol Sahası 'nda 11 Aralık g ünü
oynanan karşılaşmanın ilk yarıs ını ekibimiz Burak ve Başar'ın
golle ri yle 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da oy unun kontrolunu elinde bulunduran ekimizde Melih müsabakanın sonucu belirleyen isim o ldu (3-0). İlk iki takımın 3. Lig'e terfi
karşılaşmalarına gideceği Amatör Süper Lig'de takımımız 4.
sırada bulunuyor. Takımımız önümüzdeki hafta Otosan'ı ağı rl a
yacak. Ligin ilk yarısındaki İnönü'deki karşılaşmada ekibimiz rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Seri Ankara'da bozuld
İlk 8 haftayı galibiyetle kapatan bayan hent-

bol takımımız, Ankara deplasmanında llavelsan'a 32-30 mağlup olarak bu sezon ilk kez
salondan yenilgi ile ayrılmış oldu.
TÜRKİYE BAYANLAR Süper Hentbol Ligi'nde ilk iki
sırayı paylaşan Havelsan ile Anadolu Üniversite-

si 11 Aralık günü Ankara Cebeci Hentbol Salonu'nda karşılaştı. Geçen yılın şampiyonu Havelsan Anadolu Üniversitesi 'ni 32-30 yenerek
bu sezon dokuzuncu maçından da galibiyetle
ayrılarak puanını 18 'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla 16 puanda kalarak ligde 2.
sırada bulunan takımımız önümüzdeki hafta
Kastamonu Gençlik Merkezi 'ni ağırlayacak.
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Bilgisayarlar güvende
ABD'de

yapılan

bir araştırmaya göre ev

ÇOK SAYIDA internet kullanıcı
sı

on line ortamda kendilerini güvende hissetseler de America
Online ve National Cyber Security Alliance tarafından ABD 'de
gerçekleş t irilen bir araştırma bunun tersini kanıtlıyor. Rakamlar,
kullanıcıları n yüzde 80'den fazlasının internetten gelecek tehditlere karşı savunmasız old u ğunu
gösteriyor.
İnte rnet ku ll anıcılarının yarısın

dan fazlasının ya hiç bir virüs
koruma program ı yok ya da bu
programlardaki virüs tanımları
güncel değil.
K u llanıcı l arın yarıya yakı n ın bilgisayarlarınd a düzg ün çalışan bir
güvenlik duvarı bulunmuyor. Diğer bir güvenlik açığı da kullanıc ı ların yüzde 40'ının bilgisayarında spyware koruma programı
bulunmaması. Bu koruma önlemleri bir arada incelendiğinde her
beş kullanı cıda n dördü bu üç temel koruma önlemini yerine getirmiyor.

bilgisayarlarının

değil

yüzde 81'inin temel güvenlik yazılımı yok.

Güvenlik açığının bu derecede
yüksek olmasına karşın araştır
maya katılan bilgisayar kullanıcı
larının yüzde 83'ü online tehditlere karşı güvende olduklarını
belirtiyorlar. Araştırma sonuçları
yine aynı kurumlar tarafından geçen sene yapılan araştırmayla
benzerlik gösteriyor. Her iki senenin sonuçlarına göre de kullanıcıların en büyük yanılgısı güncel olmayan ayarlar ve virüs tanımlarına sahip olmalarına karşın
bu ayarların güncel olduğuna

YTL'ye ayak
uydurduk
Paradan altı sıfır atılması kapsammda
Türk Lfrası'nın, Yeni Türk Llrası'na dönüşüm oranı yüzde 95'e ulaştı.
YÜZDE 95'1ik dönü-

inanmaları.

şüm oranının beklentiler içinde ol-

Uzmanlar bu kadar güvenlik açı
ğının bulunduğu bir ortamda e-ticaret ve bankacılık işlemlerinin
gerçekleştiriliyor
olmasının
da
ciddi bir risk taşıdığı uyarısında
bulunuyorlar. Araştırmaya katılan
her dört kullanıcıdan üçünün ev
bilgisayarları üzerinden bankacı
lık işlemleri, hisse senedi alım
satımı gibi hassas işlemleri gerçekleştiriyor olması bu uyarıyı
dikkate değer kılıyor.

duğunu beliıten

Ozon'daki delik zor kapanacak
Amerikalı

bilim
göre,
Antarktika üzerinde
bulunan ozon taba-

bankacılık yetkilileri, bunun
üzerine pek
fazla çıkılama
yacağını ifade
ettiler. Özellikle
küçük küpürlü paraların geri dönmediğini belirten yetkililer, buna neden olarak, Türkiye ' ye gelen turistlerin geri
dönerken unutup Türk parasını alıp götürmesi,
artık TL'yi göremeyeceklerinden dolayı koleksiyon amaçlı ellerde tutulması , unutulması , yırtıl
masını gösterdiler.Yeni yılla birlikte sadece YTL
ve yeni kuruşlar kullanılacak. Bütün ödemeler
sadece YTL ile yapılacak. 2006 yılından itibaren
TL banknotları 10 yıl, madeni paralar ise sadece
1 yıl boyunca Merkez Bankası ve Ziraat Bankası

şubelerinden değiştirilecek.

adamlarına

Mona Lisa

kasındaki deliğin

Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa 's ının
gülümsemesi bilimsel olarak çözümlendi. Gülümsemenin yüzde 83 oranında mutluluk içerdiği belirlendi.
Bilim adamları, Mona Lisa'nın gülümsemesini
inceledi. Gülücüğün yüzde 83 oranında mutluluk,
yüzde 9 küçümseme içerdiği sonucuna varıldı.
Amsterdam üniversitesi uzmanları, 500 yıldır sır
rını koruyan Mona Lisa'yı duyguları, analiz edebilen bir bilgisayar yazılımıyla inceledi. New
Scientist dergisinin haberine göre, yazılımda kullanılan algoritma, Mona Lisa'nın yüzündeki ifadede yüzde 6 korku, yüzde 2 de öfke tespit etti. Haberde yazılımın, dudak kıvrımı, göz kenarındaki kırışıklıklar gibi ana yüz hatlarını insandaki temel 6 duyguyla harmanlayarak sonuç ürettiği belirtildi.

daha
önce hesaplanandan uzun sürecek.
kapanması ,

ABD Jeofizik

B i rliğ i ' n in

top-

lantısında kon u şan araş tırmacı

lar, ozon tabakasındaki de l iğin
yeniden 1980'deki seviyesine
gelmesinin 2065 yılını bulması
nın beklendiğini söylediler.
Bilim adamları, gelişmiş ülkelerdeki biriken kimyasal madde
miktarının daha önce hesaplanandan daha fazla ol masının
söz konusu gecikmenin en
önemli sebebi oluşturduğunu
kaydetti. Bilim adamlarının daha önce yaptıkları hesaplara göre ozon tabakasındaki deliğin,
yüksek miktardaki kimyasal salınımların olmaması sayesinde
2050'de
kapanarak
tekrar
1980'deki seviyesine gelmesi
bekleniyordu.
Atmosferin üst tabakasını
oluşturan ve güneşten gelen zararlı morötesi ışınları kesen
ozon tabakasındaki deliğin kapatı labilınesi amacıyla l 987'de
imzalanan Montreal Protokolü,
kimyasalların üretimini yasaklı
yor.
Ancak söz konusu anlaşmanın
mevcut stokların tüketilmesine
bir yasak getirmediğine dikkati
çeken bilim adamları, bu durumun ozonu delici kimyasalların
salınımına neden olduğuna inandıklarını ifade ediyor.

mutluymuş

1 O Kişiden biri MSN
MSN

kullanıyor

Ortadoğu ve Afrika Bölge Müdürü Ebru Çapa, Türkiye'deki 6.7 milyon İnternet

ku ll anıcıs ını n

MSN Messenger üzerinden iletişım ku rduğunu
kaydetti.
MSN Türk iye tarafından düzenlenen "Reklamverenler
için intern eti etkin ku ll anma stratejileri" konu lu toplantıda, İnternet üzerinden gerçek l eştirilen pazarlama ça lı ş
malarının bugünkü durumu ve geleceği ele alındı, dünyadan başa rı lı uygu lamalar gösterildi ve ölçüm sonuçları karşılaşt ı rmalı olarak değe rl endirildi.
Top l antıda konuşan Ebru Çapa, MSN Messe ngcr'in yüzde 4 18 ve MSN Hotmail'in yüzde
158 o r anında büyüdliğünü belirterek, Türkiye'deki 6.7 milyon İnternet kullanıcısının MSN Messenge r üzerinden iletişim kurduğunu ifade etti.

