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Akademisyen

Görüflü

Üniversitelerde kalite
fark›n› marka m›, e¤itim
mi belirler?                2

Ö¤renci 

Görüflü

Online sohbet prog-
ramlar› hayat›n›z› nas›l
etkiliyor?                 859

1.5
12

Nail Payza Bask›resim 
Resim Sergisi
Yer: Kütüphane ve Dokümantas-
yon Merkezi-Alt Sergi Salonu

Saat: 09:00 - 17:00      

23 fiubat 2007 tarihine kadar

gezilebilir            
güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi

Çizmeden Yukar› 
Karikatür Sergisi
Yer: E¤itim Karikatürleri Müzesi

Saat: 09:00 - 17:00    

15 fiubat 2007 tarihine kadar

gezilebilir            
Karikatür Sanat›n› Uygulama

ve araflt›rma Merkezi

Sergi

2006 y›l› sonu itibariyle
kütüphanemizin kay›tl›
kullan›c› say›s›

11 fiubat Pazar

Sertifikal› Kalite E¤itimleri
Program›
Yer: Kongre Merkezi-K›rm›z› ve
Mavi Salon
Saat: 09:00 - 17:00  
E¤itim 9-16 flubat tarihleri
aras›nda gerçekleflecektir              
Kimyagerler Derne¤i 

ve Fen Fakültesi 

E¤itim

Bilimsel Araflt›rma
Projeleri Komisyonu

Baflkan› Prof. Dr. Nezih
Varcan, 2006 y›l›nda 44

proje önerisinin kabul
edildi¤ini ve bu 

projelere 7,5 milyon
YTL’nin üzerinde 

mali destek 
sa¤land›¤›n› 

söyledi.

'Yapay sinir a¤lar›' tekno-
lojisi sayesinde inflaat mü-
hendisleri karmafl›k hesapla-
malar› laboratuvara girme-
den de yapabilecek.
Dünyada ilk olan çal›flma
üniversiteler aras› iliflki
aç›s›ndan da büyük önem
tafl›yor.  

Anadolu Üniversitesi TÜB‹TAK
taraf›ndan her y›l düzenlenen
Günefl Arabalar› Yar›flmas›’na
(Formula G) ö¤rencilerin
yapaca¤› Günefl Arabas› Projesi
ile kat›lacak.       5. SAYFADA

Laboratuvar çal›flmalar› online m› oluyor? günefl arabas› projesi

Yapay sinir a¤› ç›¤›r aç›yor

Anadolu Üniversitesi atelyeler-
inde üretilen gravür, tafl ve yük-
sek a¤aç bask› presi gibi ders ma-
teryalleri, Türkiye’de Anadolu
Üniversitesi d›fl›nda hiç bir yerde
üretilmiyor. 1975 y›l›nda kurulan
ve 97 çal›flan›yla hizmet veren

atelyeler ayn› zamanda e¤itim ve
ö¤retimede hizmet veriyor. Atel-
yelerde yüksekokul  ö¤rencileri-
ne de staj olana¤› sunuluyor. Ay-
r›ca kampusun ihtiyac› olan mal-
zemelerin üretim onar›m ve ba-
k›m› yap›l›yor. 3. SAYFADA

Turizm ve Otelcilik Yüksekoku-
lu ö¤retim üyesi Prof. Dr. ‹rfan Ar›-
kan Türkiye’nin k›fl turizminde
sahip oldu¤u potansiyelleri ve
sorunlar› Anadolu Haber’e
anlatt›. 4. SAYFADA

K›fl turizmi
için koordine
olunmal›

Mühendislik Mimarl›k Fakülte-
si’nde gerçeklefltirilen “Organik
Kimya’da Mikrodalga Uygulamala-
r›” adl› çal›fltayda, Anadolu Üniver-
sitesi laboratuvarlar›nda çeflitli de-
neyler yap›ld› ve sonuçlar kat›l›m-
c›larla paylafl›ld›.       6. SAYFADA

‹nternetteki
takma isminiz
sizi ele veriyor

Doç. Dr. Ifl›l Aç›kal›n’›n yapt›¤› ça-
l›flmaya göre, internet ortam›nda
kullan›lan takma adlar›n seçilme-
sinde kullan›c›lar›n cinsiyeti belirle-
yici oluyor.                   6. SAYFADA

Mühendislerden
‘Mikrodalga
Uygulamalar›’

Yeni akademik y›lda tan›t›m
çal›flmalar›na, Eylül ay›nda ‹s-
tanbul’da düzenlenen Cebit Eu-
rasia Biliflim Fuar› ile bafllayan
Anadolu Üniversitesi, fiubat
ay›nda da TÜYAP Fuar Merke-
zindeki  Do¤u Akdeniz Ulusla-
raras› Turizm ve Seyahat Fu-
ar›’na (EMITT) kat›lacak.

3. SAYFADA

Anadolu Üniversitesi 2006–
2007 ö¤retim y›l› Bahar Dönemi
kay›t yenileme ifllemleri 12–16
fiubat tarihleri aras›nda gerçek-
lefltirilecek. Katk› paylar› ise 5
fiubat tarihinden itibaren her-
hangi bir Vak›fbank flubesine ya-
t›r›labilecek. 

Anadolu
tan›t›mda 
h›z kesmiyor

Bahar Dönemi
kay›tlar› 
12- 16 fiubat’ta

Sivil Havac›l›k Yüksekokulu ö¤re-
tim üyesi Prof. Dr. Hikmet Kara-
koç’un yapt›¤› araflt›rmayla uçaklar-
daki havaland›rma sistemlerinin
do¤ru yap›land›r›lmad›klar› takdirde
uçufl s›ras›nda insan sa¤l›¤›na zarar
verdi¤ini belirledi. 4. SAYFADA

Uçaklarda
havaland›rma
hasta ediyor

MMF’den Yard. Doç. Dr.
Serkan Tapk›n’›n “Yapay Sinir
A¤lar›n›n Beton Karot
Dayan›mlar›n›n
Hesaplanmas›nda Kullan›m›”
isimli çal›flma inflaat mühen-
dislerine büyük kolayl›k 
sa¤l›yor.     

5. SAYFADA

Ay›p Ettik
Yer: Sinema Anadolu

Saat: 20:00    
Renkler Sanat R.E.S.T.

Oyuncular›

Tiyatro

20 fiubat sal›

Aflk›n Kar›n A¤r›s›
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu

Saat: 19:00              (KÜL199)
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

Bilimsel Araflt›rma Pro-
jelerine ‹liflkin Esaslar
konulu yeni kitapç›k
Ocak ay›ndan itibaren ya-
y›nlanarak üniversitemi-
zin çeflitli birimlerine da-
¤›t›ld›. 

Ö¤retim elemanlar›m›z
bilimsel projeleriyle ilgili
bilgilere üniversitemiz
web sayfas›ndan da ula-
flabilecek.     5. SAYFADA

Formula G’ye
kat›l›yoruz

Baflka yerde yok

Projelere büyük destek

Atelyelerde her y›l yüzlerce malzemenin üretimi ve onar›m› yap›l›yor.
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niversitelerin faaliyetlerini üç
ana bafll›k alt›nda toplamak
mümkündür. Bunlar s›ras›yla e¤i-
tim-ö¤retim, bilimsel bilgi üretimi
ve toplumsal katk› faaliyetleridir.
Üniversiteler bu önemli görevleri
yerine getirirken her zaman daha
iyi ve nitelikli olan› en etkin ve ve-
rimli yöntemler kullanarak yerine
getirmelidirler. Bu nedenle üni-
versiteler toplumun önünde belli
bir vizyona ve misyona sahip olan
kurumlar olmak durumdad›rlar.
Bu görevleri daha nitelikli bir fle-
kilde yerine getirebilen bir üniver-
site di¤erlerinden ayr›l›r. 

Di¤er bir ifadeyle, toplumun ge-
reksinim duydu¤u bilgi ve beceri-
leri e¤itim ve ö¤retim süreçlerine
en iyi flekilde uyarlayabilen, nite-
likli akademik ve fiziksel alt yap›s›
olan, bilimsel araflt›rma ve proje-
lerle evrensel düzeyde bilimsel
bilgi üretimine katk›da bulunan
ve üretti¤i bu bilgiyle toplumsal
refah›n art›r›lmas›na katk›da bu-
lunabilen bir üniversite markalafl-
mada önemli bir mesafe kat et-
mifl demektir. 

Ancak markalaflmada bir üni-
versite için tüm bunlar yeterli ol-
mayabilir. Bir üniversitenin mar-
kalaflabilmesi için yukar›da belir-
tilen nitelikleri uzun bir zaman di-
limde yapmas› ve bunu sürekli
hale getirmesi gerekir. Bu da gelifl-
me ve ilerleme kavramlar›n› ku-
rumsal bir kültür haline getirebil-
mekle mümkündür. Bu ne de-
mektir? Toplumu de¤ifltirebilen,
toplum de¤iflirken de¤iflebilen ve
toplumsal de¤iflime olumlu yön-
de etkide bulunabilen bilgiyi ve

e¤itilmifl insan gücünü ortaya ç›-
karabilen üniversite markalaflm›fl
demektir. 

E¤itimde ve bilimde marka ol-
mufl bir üniversitenin yetifltirdi¤i
bireylerin önlerini açt›¤› ve mezu-
niyet sonras› onlara daha fazla f›r-
satlar sundu¤u bir gerçektir. Tüm
bunlar bireylerin o üniversiteyi
olumlu anlamda alg›lamalar›na
neden oluyor ise hedef kitle aç›-
s›ndan kaliteli üniversite olabilme
süreci tamamlanm›fl olmaktad›r. 

Ancak markalaflma üniversite-
ler taraf›ndan çok abart›l› bir fle-
kilde yorumlanmamal›d›r. Di¤er
bir ifadeyle, bir üniversitenin
“marka alg›s›” onun sundu¤u e¤i-
tim-ö¤retim düzeyinin üzerinde
olmamal›d›r. Aksi takdirde birey-
ler o üniversiteyi akademik olarak
sundu¤u e¤itim ve ö¤retim or-
tamlar› aç›s›ndan de¤il diplomas›
yani markas› aç›s›ndan tercih et-
mifl olurlar. Oysa iyi bir üniversite-
yi di¤erlerinden farkl› k›lan aka-
demik niteli¤idir. Dolay›s›yla mar-
kalaflma kavram›n› çok fazla mit-
lefltirmemek gerekti¤ini düflünü-
yorum. 

Üniversiteler tabi ki rekabetçi
bir piyasa içerisinde var olmaya
çal›flmaktad›rlar. Ancak bu var
olufllar›n› tamam›yla piyasan›n
dayatmalar›na göre oluflturma-
mal›d›rlar. Aksi takdirde üniversi-
teler piyasalar›n belirledi¤i ve bi-
çimlendirdi¤i kurumlar haline dö-
nüflebilirler. 

Oysa üniversiteler piyasan›n et-
kisiyle de¤ifltikleri kadar de¤ifltire-
bilmelidirler. Kuflkusuz markalafl-
ma önemli ama bence bir üniver-
siteyi di¤erlerinden as›l farkl› k›-
lan içinde yaflad›¤› toplumu dö-
nüfltürebilme ve de¤ifltirebilme
potansiyelidir. 

homas Friedman, “Dünya Düz-
dür” adl› kitab›nda dünyan›n kü-
çük ölçekten minik ölçe¤e geçti¤ini
ve art›k dünyan›n yuvarlak de¤il
düz hale geldi¤ini iddia etmektedir.
Küreselleflme ekonomik yap›y› ve
yaflam biçimlerini de¤ifltirmenin

yan› s›ra tüm sektörleri ve e¤itimi
de etkilemifltir. Üniversiteler di¤er
kurum ve kurulufllara göre karma-
fl›k bir karaktere sahip, sürekli in-
san ve bilgi de¤iflimi içinde olan ku-
rumlard›r ve dünya çap›nda reka-
bet koflullar›na uyum sa¤layacak
flekilde tasar›mlanmal›d›r.

Üniversitelerin e¤itim-ö¤retim,
araflt›rma, topluma hizmet fonksi-
yonlar› biraz önce sözünü etti¤im
nedenlerden dolay› yeniden göz-
den geçirilmeli ve tüm hizmetleri
paydafllar›n beklentilerini karfl›la-
yacak flekilde düzenlenmelidir. Ör-
ne¤in ö¤retme yerine ö¤renmeye
a¤›rl›k verilmeli, s›n›r ötesi üniver-
siteler aras› ifl birlikleri çok önem-
senmeli ve üniversiteler de¤ifliklik-
lere uyum sa¤lamak için yönetim
sistemlerini sorgulamal›d›r. Sözü-
nü etti¤im konular üniversitenin
fonksiyonlar›n›n tümü için geçerli-

dir. Bu hizmetlerin
içinde en öncelikli alanlar-

dan biri e¤itim-ö¤retim faaliyeti-
dir. E¤itim-ö¤retim faaliyetinin ül-
kenin entelektüel sermayesini
oluflturmakta yaflamsal önemi
vard›r.

Dolay›s›yla bir üniversite için
e¤itim mi marka m›? önemlidir so-
rusunun cevab›na geldi¤imizde
flöyle diyebiliriz. E¤itim-ö¤retim
amaçl› yap›lan faaliyetler ve bu fa-
aliyetlerin niteli¤i öncelikli önem
tafl›maktad›r.

Yap›lan faaliyetlerin niteli¤i ve
düzenlili¤i beraberinde marka ol-
may› getirebilir. Markay› yarat-
mak, marka de¤eri elbette önemli-
dir. Ancak marka olman›n ve bu
durumun süreklili¤ini sa¤laman›n
temel koflullar›ndan birisi kuru-
mun e¤itim ö¤retim sürecinin kali-
tesidir.

Doç. Dr.

Deniz Taflç›

‹LET‹fi‹M B‹L‹MLER‹ FAKÜLTES‹

¤itimin kalitesi kendi markas›n›
oluflturur. Üniversite e¤itiminde kali-
te bafll›¤›n›n  alt›nda, o üniversitenin
sa¤lad›¤› bilimsel olanaklar, sanatsal
zenginlik yer alabilir. Bu olanaklar ve
zenginlik, asl›nda, ö¤rencilerin dona-
n›ml›,  araflt›rmac› ve ça¤dafl bireyler
olmalar›n› sa¤layacak zemini olufltu-
rur. Donan›ml› ö¤renci, e¤itimini ta-
mamlad›ktan sonra nitelikli, aranan
insan olur. Bir baflka deyiflle, bir üni-
versitenin kalitesini, iyi e¤itilmifl,
baflar›l› mezunlar› da oluflturabilir.
Onlar aranan insanlard›r. Alanla-
r›nda yetkindirler. Mezun ol-
duklar› üniversite, bu baflar›-
lar›nda önemli bir bileflen-
dir. Meslek yaflamlar› bo-

yunca isimlerinin yan›nda yer al-
maktad›r. Bu da, kalitenin, iyi e¤itim-
le yak›ndan ilgili oldu¤unu gösterir.
Üniversitede marka reklamla
oluflamaz. Yani, e¤itimin kalitesi,
üniversitede kendi
m a rk a s › n ›
oluflturur. 

Yard. Doç. 

Erol ‹pekli

DEVLET KONSERVATUVARI

Doç. Dr. Serap Su¤ur

EDEB‹YAT FAKÜLTES‹
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Üniversitelerde 
kalite fark›n› 

marka m›, 
e¤itim mi 
belirler?



Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Mü-
dürlü¤ü, üniversite aday› gençle-
re Anadolu Üniversitesi’ni tan›t-
mak için çal›flmalar›na devam
ediyor. Yeni akademik y›lda tan›-
t›m çal›flmalar›na, Eylül ay›nda ‹s-
tanbul’da düzenlenen Cebit Eura-
sia Biliflim Fuar› ile bafllayan Ana-
dolu Üniversitesi, ard›ndan Anka-
ra Büyük Kolej, ‹stanbul fiiflli Te-
rakki Lisesi, TED Ankara Koleji ve
‹stanbul Vehbi Koç Vakf› Özel Koç
Lisesi’nde düzenlenen tan›t›m fu-
arlar›na kat›ld›.

fiubat ay› içinde ‹stanbul Beylik-
düzü TÜYAP Fuar Merkezindeki
Do¤u Akdeniz Uluslararas› Turizm
ve Seyahat Fuar›’nda (EMITT) da
Anadolu Üniversitesi’nin stand›
olacak. Ayn› tarihlerde ‹zmir’de 2.
‹zmir E¤itim Rehberlik ve Kariyer
Günleri’nde de üniversitemiz tem-
sil edilecek.

Seçici davran›l›yor

Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürü
Ö¤r. Gör. Kenan fianl›er, çeflitli
kentlerde düzenlenen yüksekö¤re-

tim tan›t›m günlerine kat›lmaya
özen gösterdiklerini belirterek,
“Büyük bir bölümünü Rotary Ku-
lüplerin düzenledi¤i bu organizas-
yonlar kapsam›nda müdürlü¤ü-
müz ekipleri Mart ay› içinde Bur-
sa, Ankara, Kayseri, Samsun ve An-
talya’daki organizasyonlarda üni-
versitemizin tan›t›m›n› üstelene-
cekler” dedi. Ö¤r. Gör. fianl›er, üni-
versitemizin tan›t›m›yla ilgili çok
say›da davet ald›klar›n› kaydede-
rek, düzenleyen kurulufl, tan›t›m
çal›flmalar›n›n yap›laca¤› mekan
ve hedef  kitle konusunda çok seçi-
ci davran›ld›¤›n› ve baz› davetlerin
de kabul edilmedi¤ini söyledi.

fianl›er’in verdi¤i bilgiye göre,
Nisan ay› içinde Mersin, Diyarba-

k›r, ‹zmir, Eskiflehir, ‹stanbul ve
Konya’da yine çeflitli kurulufllar ta-
raf›ndan düzenlenen yüksekö¤re-
tim tan›t›m günlerinde Anadolu
Üniversitesi, Bas›n ve Halkla ‹liflki-
ler Müdürlü¤ünün ekipleriyle tem-
sil edilecek.

20 Nisan 2007 tarihinde ise ön-
ceki y›llarda oldu¤u gibi Üniversi-
temizde tüm fakülte ve yükseko-
kullar›m›z›n kat›laca¤› bir tan›t›m
program› gerçeklefltirilecek.

35 ö¤renci grubu geldi

Ders y›l› bafl›ndan bu yana çeflit-
li kentlerden gelen 35 ayr› ö¤renci
grubu da Bas›n ve Halkla ‹liflkiler
Müdürlü¤ü’nün organizasyonu ile
üniversitemizi ziyaret etti ve çeflit-
li birimleri gezme olana¤› buldu.
Ders y›l› sonuna kadar üniversite-
mizi ziyaret edecek ö¤renci grubu
say›s›n›n 200’ü bulaca¤› san›l›yor.

Tan›t›m çal›flmalar›nda ö¤renci-
lere Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Mü-
dürlü¤ü’nce haz›rlanan broflürler
ve puan tablolar› veriliyor. Tan›t›m
amaçl› bir cd’nin haz›rl›¤› da yine

Bas›n ve Halkla ‹lifl-
kiler Müdürlü¤ü’nce
sürdürülüyor. Eskifle-
hir d›fl›ndaki tan›t›m-
larda Aç›kö¤retim Bü-
rolar›ndan da destek
al›n›yor.

Bas›n ve Halkla
‹liflkiler Müdür-
lü¤ü ayr›ca, üni-
versitemiz bi-
rimleri ve men-
suplar›n›n ka-
t›ld›¤› çeflitli et-
kinliklere de ta-
n›t›m malzeme-
leri deste¤i veri-

liyor.
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Yoga ve Meditasyon
Yer: Kongre Merkezi-Mavi
Salon
Saat: 12:00
Sa¤l›k Kulübü

Seminer

20 fiubat Sal›

Aflk›n Kar›n A¤r›s›
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Saat: 19:00   (KÜL199)
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

26 fiubat Pazartesi

Ayd›n Ayan Retrospektif
Resim Sergisi
Yer: Kütüphane ve
Dökümantasyon Merkezi-
Alt ve Üst Sergi salonu
Saat: 09:00-17:00
Güzel Sanatlar Fakültesi

Sergi

22 fiubat Perflembe

Klasik Müzik Konseri
Yer: AKM-Opera ve Bale
Salonu 
Saat: 20:00   (KÜL199)
Anadolu Senfoni 

Orkestras›

Konser

27 fiubat Sal›

Fay Hatt›
Yer: AKM-Oda Tiyatrosu
Saat: 19:00
Tiyatro Anadolu

Tiyatro

Misafir
Yer: Tepebafl› Sahnesi
Saat: 20:00 
Di¤er gösterimler 7, 8 ve 9
fiubat 2007 tarihlerindedir.
büyükflehir 

belediyesi

Tiyatro

9 fiubat Cuma

Büyük Aflklar›n Sonuncusu
Yer: Tepebafl› Sahnesi
Saat: 20:00
Di¤er gösterimler 14, 15 ve 16
fiubat 2007 tarihlerindedir.
büyükflehir 

belediyesi

Tiyatro

13 fiubat Sal›

Her y›l yüzlerce malzemenin
üretim, bak›m ve onar›m›n›n yap›l-
d›¤› atelyeler, adeta bir fabrika gibi
çal›fl›yor. Baz› ders mateyalleri ise
Türkiye’de sadece Anadolu Üniver-
sitesi atelyelerinde üretiliyor.

Atelyeler Müdürlü¤ü’ne ba¤l› ola-
rak çal›flmalar›n› sürdüren yedi ayr›
atelye, toplam 97 çal›flan›yla Anado-
lu Üniversitesi’ne hizmet veriyor.
1975 y›l›nda bak›m ve onar›m atel-
yesi olarak kurulan ve sonraki dö-
nemde üretim atelyesine dönüfltü-
rülerek 10 bin metrekarelik kapal›
alana kavuflan atelyelerde, kampus-
lerdeki  tüm  malzeme ve büro eflya-
s›n›n üretimi yap›l›yor.  Atelyeler
a¤aç iflleri, metal, torna, motor, dö-
fleme-terzi, PVC-alüminyum do¤ra-
ma ve f›r›n–boya bölümlerinden
olufluyor. 

Masraf yar›ya iniyor

Atelyeler Müdürü Necmettin La-
keç, 2006 y›l› içerisinde Eczac›l›k Fa-
kültesi’nin tüm ofis ve laboratuvar-
lar›n›n, Otel Anadolu ve Misafirha-

ne’nin tüm odalar›n›n, Anadolu
Üniversitesi Hastanesi’nin tüm po-
liklinik ve hasta odalar› ile ‹ki Eylül
Kampusü’ndeki Havaalan› Termi-
nal Binas›’n›n da bafltan sona yeni-
lendi¤i söyledi. Tüm bunlar›n yan›
s›ra bak›m ve onar›m çal›flmalar›-
n›n da devam etti¤ini belirten Nec-
mettin Lakeç, atelyelerin çal›flmala-
r›yla üniversitenin bu alandaki gi-
derlerinin yar› yar›ya azalt›ld›¤›n›

kaydetti. Lakeç ayr›ca bu sayede ifl-
lerin hem daha kaliteli oldu¤unu
hem de çok  daha h›zl› ilerledi¤ini
vurgulad›. 

E¤itime ve sanata destek

Atelyeler, üniversitemize sa¤lad›-
¤› deste¤in yan› s›ra çeflitli çal›flma-
lar› ve hizmetleriyle e¤itime de kat-
k›da bulunuyor. Endüstri Meslek Li-
selerinin “‹flletmelerde E¤itim Prog-
ramlar›” kapsam›nda her y›l ortala-

ma 20 ö¤renci atelyelerde e¤itim
al›yor. Necmettin Lakeç, 1990 y›l›n-
da bafllayan bu uygulaman›n yan›n-
da Endüstriyel Sanatlar Yüksekoku-
lu, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Por-
suk Meslek Yüksekokulu ö¤rencile-
rine de staj olana¤› sunduklar›n›
söyledi. 

TVA ve Tiyatro Anadolu’nun kul-
land›¤› tüm dekorlar›n da atelyeler-
de üretildi¤ini belirten Lakeç, Rek-
törlükten onay› al›nan tüm projele-
re de destek olmaya devam ettikle-
rini söyledi. 

‹lk ve tek

Necmettin Lakeç, atelyelerde üre-
tilen gravür, tafl ve yüksek a¤aç bas-
k› presi gibi ders materyallerinin de
Türkiye’de üniversitemiz d›fl›nda
hiçbir yerde üretilmedi¤inin alt›n›
çizdi. Bu materyallerin Türkiye’de
ilk kez Anadolu Üniversitesi’nde
üretildi¤ini söyleyen Lakeç, bir dö-
nem özel sektörün üretime bafllad›-
¤›n› ancak çok geçmeden üretime
son verdi¤ini ve flu anda ülkemizde
sadece Anadolu Üniversitesi atelye-
lerinde üretildi¤ini sözlerine ekledi. 

Kampuste küçük bir fabrika
Kemal TAŞÇIOĞLU

Anadolu Üniversitesi
Bas›n ve Halkla ‹liflkiler 

Müdürlü¤ü tan›t›m
çal›flmalar›n› aral›ks›z

sürdürüyor.

23 fiubat Cuma

Müflteri ‹liflkileri Yönetimi
Yer: Kongre Merkezi-K›rm›z›
Salon
Saat: 14:30 - 18:00
AIESEC

E¤itim

■ Dünyan›n en önemli arkeolojik
yerleflimlerinden Çatalhöyük’te
1961 y›l›ndan bu yana devam eden
arkeolojik çal›flmalar, insanl›k tari-
hine ›fl›k tutacak buluntular› gün
yüzüne ç›kar›yor. 

Anadolu Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü ö¤re-
tim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Ali
Umut Türkcan, Çatalhöyük’te ele
geçen piflmifl toprak damga mü-
hürlerin Anadolu’nun en eski mü-
hür örnekleri oldu¤unu söyledi.
2003 ve 2005 y›llar›nda ele geçen
mühürlerdeki iki s›ra d›fl› figürün
Çatalhöyük’te bulunan duvar re-
simleri ve kabartmalar ile karfl›lafl-
t›r›ld›¤›n› belirten Türkcan, bir ay›-
y› tasvir eden mührün 1960’larda
bulunan ‘ana tanr›ça’ kabartmala-
r›yla karfl›laflt›r›ld›¤›n› ve önemli
sonuçlar elde edildi¤ini kaydetti.
Türkcan, ana tanr›ça olarak kabul
edilen ve tap›nma mekânlar›nda
bulunan bu kabartma figürlerin
olas›l›kla ay› ile iliflkili bir ritüel ve-
ya inanç ile ilgili oldu¤unu düflün-
düklerini ifade etti.

Anadolu'nun
ilk mühürleri
Çatalhöyük'te

Atelyeler 10 bin metrekarelik alan› ile kampusun tüm malzeme ihtiyac›n› gideriyor.

Anadolu tan›t›mda h›z kesmiyor

Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü önümüzdeki 
aylarda da üniversitemizi tan›tmaya devam edecek.



R Ö P O R T A J AnadoluHaber
Sayfa Editörü:
Arafl. Gör. Ça¤dafl CEYHAN4

■ Türkiye’de yap›lmakta
olan turizm türlerinin bafll›-
calar› nelerdir?

Türkiye’de  yap›lan turizmin bafll›-
calar› kültürel turizm, ekoturizm,
kitle turizmi, kongre turizmi, sa¤l›k
turizmi, gençlik turizmidir.  
■ Ülkemiz bütün bu turizm dallar›n-
dan ne kadar gelir elde ediyor ve
Türkiye’nin turizmdeki rakipleri han-
gi ülkelerdir?

Türkiye’nin elde  etti¤i toplam tu-
rizm geliri 2005 y›l›nda 18.1 milyar
dolar olmufltur. Dünyada en çok tu-
rist çeken  ülke 2005 y›l›nda 76 mil-
yon turistle Fransa olmufltur. Fran-
sa’y› s›ras›yla ‹spanya (55.6 milyon
kifli), ABD (49.4 milyon kifli), Çin (46.8
milyon kifli), ‹talya (38 milyon kifli),
‹ngiltere (30 milyon kifli), Meksika
(21.9 milyon kifli), Almanya (21.5 mil-
yon kifli)  Türkiye (20.3 milyon kifli)
ve Avusturya (20 milyon kifli) izle-
mektedir. 
■ fiu günlerde kayak sporu için ka-
yak merkezleri tercih ediliyor. Türki-
ye’nin kayak turizmindeki rakipleri
olan ülkeler ne kadar turist potansi-
yeline sahip?

Avrupa’n›n yaln›zca k›fl sporlar›
merkezi her y›l milyonlarca turist
çekmektedir. Baz› Avrupa ülkeleri-
nin k›fl turizm mer-
kezlerine gelen tu-
rist say›lar› flu flekil-
de s›ralanabilir.  Al-
manya’ya yaklafl›k
1.5 milyon, Avus-
turya’ya 6 milyon,
‹sviçre’ye ve ‹tal-
ya’ya 4’er milyon,
Fransa’ya 11 mil-
yon turist gitmek-
tedir.
■ Ülkemizde en
çok hangi kayak
merkezleri tercih
ediliyor. Neden? 

Türkiye’de en
çok tercih edilen
kayak merkezleri-
nin Bolu- Kartalka-
ya, Bursa-Uluda¤,
Erzurum-Palandö-
ken, Kayseri-Erci-
yes, Kastamonu-Il-
gaz, Antalya-Sakl›kent ve Kars-Sar›-
kam›fl oldu¤unu söyleyebiliriz. Avru-
pa’da özellikle da¤lara özgü çetin
hava  koflullar›na ve yöresel mimari-
ye uygun yap›lar ve da¤ yap›laflma-
lar› oluflturulmufltur.  Ayr›ca, k›fl tu-
rizminde, lokomotif ifllevi gören k›fl
sporlar›na ve bu sporlar›n  yap›ld›¤›
kayak alanlar›n›n yer seçimi, büyük-
lük ve nitelikleri F.I.S (Uluslararas›
Kayak Federasyonu) kurallar›na gö-
re yap›lm›flt›r.  Türkiye’de ise da¤ mi-
marisi, kayak pistlerinin yeterlili¤i
ve  çevre bak›m›ndan baz› sorunlar
bulunmaktad›r.  Ayn› zamanda, Tür-
kiye’deki kayak merkezlerinde bulu-
nan toplam yatak kapas›tesi Avru-
pa’daki di¤er k›fl merkezlerine göre
oldukça azd›r. Ancak, dört-befl y›l-
d›zl› büyük tesisler yerine, yatak ka-
pasitelerini artt›racak, de¤iflik kate-
gorilerde kaliteli tesisler kurulmas›

ve yerli turistlerin k›fl turizmine eko-
nomik koflullarda kat›labilmesi de
sa¤lanmal›d›r. 
■ K›fl turizminin bafll›ca sorunlar› ne-
lerdir? Neden çözüme kavuflturula-
m›yor? Bu sorunlar nas›l çözülebilir?

K›fl turizminin
sorunlar› geçti¤i-
miz y›l 30 Eylül-2
Ekim günlerinde
yap›lan, 1. Bursa
Turizm Sempozyu-
mu’nda da çeflitli
kat›l›mc›lar taraf›n-
dan dile getirilmifl-
tir. ‹lk kez, 2002-
2003 y›llar›nda Uk-
rayna’dan uçak ile
Uluda¤’a turist gel-
mifltir. Ancak Ulu-
da¤’da e¤lencenin
kayak sporunun
önüne geçmesi ve
otellerin kayak spo-
ru için yat›r›m yap-
mamalar› müflteri
profilini de¤ifltir-
mifltir. Bu nedenle,
Uluda¤’›n kayak
sporu için yeniden

yap›land›r›lmas› ve mevcut tesisle-
rin ›slah edilmesi gerekmektedir. K›fl
turizmi faaliyetleri aç›s›ndan zen-
ginlefltirilerek ürün çeflitlemesi yolu-

na gidilmeli, k›fl mevsiminde bölge-
nin daha da etkin kullan›labilmesi
için; buz dans› alan›, hokey, patenli
koflu gibi buz disiplinlerine de yer
verilmelidir. Son y›llarda Uluda¤’da
turizmi etkileyen faktörlerden biri
de kar ya¤›fl›n›n yetersizli¤i olmufl-
tur. Bu durumun önlenmesi ama-
c›yla “suni kar makinesi projesi”
bafllat›lm›flt›r. Ge-
nellikle, kayak tu-
rizm merkezleri,
faaliyetlerinin sa-
dece k›fl mevsi-
miyle s›n›rl› kal-
mas› nedeniyle
ekonomik verimli-
likleri yüksek ol-
mayan yat›r›mlar
olarak de¤erlendi-
rilmektedir. K›fl tu-
rizmimizle iliflkili
di¤er sorunlar ise
flu flekilde s›rala-
nabilir: Her düzey-
de kayakç› için s›-
n›rl› say›da kayak
pistlerinin oluflu, tesislerin yerleflim-
lerinin hatal› olmas› ve mekanik te-
sislerin yetersizli¤i, teleski ve telesi-
yejlerin ayr› flah›slar taraf›ndan iflle-
tilmesi sonucu koordinasyonun ol-
mamas› ( tek bir kayak kart› gibi),
mevcut kayak alanlar›n›n geniflletil-

mesi için çal›flma yap›lmamas› ve
kayak merkezlerine olan ulafl›m
problemleri.
■ Neden k›fl turizmi kültür ve yaz tu-
rizmine göre daha maliyetli oluyor?
Bu maliyet düflürülemez mi? Bu ma-
liyeti düflürmek ve insanlar› kayak
merkezlerine çekebilmek için neler
yap›labilir?  

Turizmin tek bir faktöre ba¤l› ola-
rak gelifltirilmesi mümkün de¤ildir.
Dünyada turizmde baflar›l› ülkeler
incelendi¤inde özellikle yöresel zen-
ginliklerin ve çeflitliliklerin ön plana
ç›kt›¤› gözlenmektedir. ‹nsanlar› ka-
yak merkezlerine çekebilmek için,
özellikle bölgesel entegre planlar›
oluflturulmal› ve tüm geliflmeler, ta-
n›t›mlar bu temalar etraf›nda yap›l-
mal›d›r. Bu tarz bir yaklafl›m, k›fl tu-
rizminde ön plana ç›km›fl Avustur-
ya, ‹sviçre, Fransa, ‹talya vb. ülkeler-
de uygulanmaktad›r. Bunun yan› s›-
ra; pazarlama ve reklam faaliyetleri-
nin h›zland›r›lmas›, lift iflletmeleri-
nin ve biletlerinin Avrupa’daki em-
sallerine uygun flekilde düzenlen-
mesi, kayak pistlerinin gelifltirilmesi
ve bak›m›n›n gerekli teknik dona-
n›mla yap›lmas›, kayakç›lar için
uluslar aras› iflaretleme sisteminin
getirilmesi, ça¤dafl kayak okullar›-
n›n kurulmas›  ve iflletilmesi gerek-
mektedir. 

Telesiyejlerde tek kart sisteminin
kullan›lmas›, yaya yolunu ve ulafl›-

m›n› engelle-
meyecek uygun
yerlere otopark-
lar›n yap›lmas›,
özel araç ç›k›fl-
lar› yerine tele-
feri¤in özendi-
rilmesi, yeni in-
fla edilecek otel-
lere kapal› oto-
park zorunlulu-
¤unun getiril-
mesi ve pistle-
rin zorluk dere-
celerine göre s›-
n›fland›r›larak
iflaretlenmesi
çal›flmalar›na

da bafllanmas› gerekmektedir. Ayr›-
ca, ülke içinde kayak sporunun des-
teklenmesi sa¤lanarak, genç kayak-
ç›lar›n yetifltirilmesine de önem ve-
rilmelidir. 
■ Devlet bu konuda bir giriflimde
bulunuyor mu? Bu yeterli mi? Di¤er
ülkelerin bu konuda devlet politika-
lar› var m›? Var ise karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da ne gibi farklar göze çarp›yor?

Di¤er ülkelerde kamu, özel sektör,
yerel yönetimler ve sivil toplum ör-
gütleri koordineli olarak birlikte ça-
l›flmalar yapmaktad›r. Türkiye’de bu
koordinasyonu sadece k›fl turizmi
için de¤il, turizmin her alan›nda
sa¤layamad›¤›m›z sürece baflar›l›
olabilmek mümkün görünmemek-
tedir. Devlet deste¤inin yan› s›ra ka-
yak merkezlerindeki tüm birimlerin
ortak kat›l›m› ile gerçekleflecek plan-
lama, pazarlama, yat›r›m ve tan›t›m
faaliyetleri sonucu k›fl  turizminden
beklenen faydalar›n sa¤lanmas›
mümkün olmayacakt›r.

Çok farkl› dallarda turist 
potansiyeline sahip Türkiye’de
yüzünü göstermeye bafllayan
k›fl mevsimi ile birlikte 
k›fl turizmi yeniden 
tart›fl›lmaya baflland›. 

Turizm ve Otelcilik 
Yüksekokulu ö¤retim
üyesi Prof. Dr. ‹rfan
Ar›kan, Türkiye’de
k›fl turizmininin
olanaklar›n›, 
sorunlar›n› ve 
sahip oldu¤u 
potansiyeli  
Anadolu Ha-
ber’e anlatt›.

Uçaklardaki havaland›rma
sistemleri do¤ru yap›land›r›lma-
d›klar› takdirde insan sa¤l›¤›na
zarar verebiliyor. Uçufl s›ras›nda
uçakta bulunanlar düflük nem,
düflürülmüfl hava bas›nc›, çeflitli
hava kirleticiler gibi atmosfer
faktörlerinden etkileniyor. 

Konuyla ilgili bir çal›flma ger-
çeklefltiren Sivil Havac›l›k Yükse-
kokulu ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Hikmet Karakoç, kabin içi hava
kalitesiyle ilgili henüz bir stan-
dart oluflturulamad›¤›n› belirte-
rek, bu konunun uçak üreticisi
ile iflleticisinin inisiyatifinde ol-
du¤unu söyledi. fiirketlerin, ma-
liyetleri azaltmak için kabin içi
hava kalitesini ikinci plana att›k-
lar›n› kaydeden Karakoç, belirli
seviyelerde kirletici madde içer-
meyen ve insanlar›n ço¤unlu-
¤unda havan›n kalitesi ile ilgili
tatminsizlik yaratmayan hava-
n›n temiz hava olarak kabul
edildi¤ini ifade etti. Yap›lan ça-
l›flmada günümüzde uçaklarda
kullan›lan çevresel kontrol sis-
temlerinin incelendi¤ini söyle-
yen Karakoç, araflt›rma sonu-
cunda iç hava kalitesi kavram›
çerçevesinde kabin hava kirleti-
cileri, sa¤l›k ve konfor aç›s›ndan
oluflabilecek risklerin belirlendi-
¤ini anlatt›. 

Prof. Dr. Karakoç, çal›flma kap-
sam›nda ele ald›klar› havayolu
flirketlerinin, uçaklar›na olmas›
gerekenin yar›s› kadar taze hava
verdiklerinin anlafl›ld›¤›n› belirtti.
Karakoç, taze hava miktar›n›n
yetersizli¤inin enfeksiyon yay›l›fl›-
n› h›zland›rd›¤›n›, hareketsizli¤e
ve hareketsizlik sonucu ortaya ç›-
kan ve ‘derin damar trombonu’
olarak adland›r›lan bir hastal›¤a
yol açabildi¤ini kaydetti. Uçakta-
ki taze havan›n yetersizli¤inden
kaynaklanan sorunlar›n 3–4 saat
ya da 3–4 gün gibi bir sürede or-
taya ç›kt›¤›n› söyleyen Karakoç,
“Bu yüzden sa¤l›k sorunlar›n›n
uçuflla ilgili oldu¤u ço¤u zaman
anlafl›lam›yor” dedi. 

Prof. Dr. Karakoç, çal›flman›n
bir sonraki aflamas›nda Türk Ha-
va Yollar› ile ortaklafla bir proje
yap›lmas›n›n planland›¤›n›, pro-
je kapsam›nda uçaklarda anket
ve ölçüm çal›flmalar› gerçekleflti-
rilece¤ini sözlerine ekledi.

Uçaklardaki
havaland›rma
hasta ediyor

Prof. Dr.
‹rfan Ar›kan

Türkiye’deki kayak mer-
kezlerinde bulunan toplam

yatak kapas›tesi Avru-
pa’daki di¤er k›fl merkezle-

rine göre oldukça azd›r.
Yatak kapasitelerini artt›-
racak, de¤iflik kategoriler-
de kaliteli tesisler kurul-

mas› ve yerli turistlerin k›fl
turizmine ekonomik koflul-

larda kat›labilmesi 
sa¤lanmal›d›r.

Prof. Dr. 
Hikmet 
Karakoç

Prof. Dr. Ar›kan “‹nsanlar›
kayak merkezlerine çeke-
bilmek için bölgesel ente-
gre planlar oluflturulmal›”.

Tesislerin yerleflimlerinin hatal› olmas› ve mekanik tesisle-
rin yetersizli¤i k›fl turizminde öne ç›kan sorunlar.

İsmail İLKSELVİ

K›fl turizmi için koordinasyon flart
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Bilgisayarlar›n var olan bilgiler-
den yeni bilgiler türetebilme ve
yap›lmas› gereken ifli herhangi bir
yard›m almadan kendili¤inden
gerçeklefltirme özelli¤i inflaat mü-
hendislerine yeni aç›l›mlar getiri-
yor. Bu konudaki çal›flmalardan
biri de Anadolu Üniversitesi Mü-
hendislik Mimarl›k Fakültesi ‹nfla-
at Mühendisli¤i Bölüm Baflkan
Yard›mc›s› Yard. Doç. Dr. Serkan
Tapk›n taraf›ndan gerçeklefltirilen
"Yapay Sinir A¤lar›n›n Beton Karot
Dayan›mlar›n›n Hesaplanmas›nda
Kullan›m›" isimli çal›flma. Yapay si-
nir a¤lar› sayesinde, flantiye mü-
hendisi çal›flmalar›n› laboratuvara
girmeden de sürdürebilecek. Ya-
pay sinir a¤lar› çal›flmalar›nda in-
san beyninin hesaplama kapasite-
sinin bir anlamda bilgisayarda
modellendi¤ini belirten Tapk›n,
“Kireç kolon binalardaki beton da-
yan›mlar›n›n inflaat mühendisli¤i
aç›s›ndan büyük önemi var. Tahri-
bats›z, laboratuvarda, k›rmadan
dökmeden hesaplanabilmesi infla-
at mühendisli¤i aç›s›ndan çok
önemli” dedi. 
Tapk›n, bu yöntem sayesinde, flan-
tiye mühendisinin laboratuvara
girmeden de betonun bas›nç da-
yan›mlar› gibi karmafl›k hesapla-
malar› yapabilmesinin söz konusu
oldu¤unu ifade etti. Tapk›n, bu ça-
l›flman›n dünyada ilk oldu¤unun
ve üniversiteler aras› iliflki aç›s›n-
dan da büyük önem tafl›d›¤›n›
vurgulad›.

Yapay 
sinir a¤lar›
mühendisli¤in
hizmetinde

Anadolu Üniversitesi TÜB‹TAK
taraf›ndan her y›l düzenlenen Gü-
nefl Arabalar› Yar›flmas›’na (For-
mula G) kat›lma karar› ald›. Ana-
dolu Üniversitesi ö¤rencileri tara-
f›ndan yap›lacak olan arabayla
yar›flmaya kat›lacak olan tak›m›-
m›za ö¤retim üyeleri de destek ve-
riyor. Günefl Arabas› Projesi Yöne-
ticisi, Malzeme Bilimi ve Mühen-
disli¤i bölümü ö¤retim üyesi Yard.
Doç. Dr. Emrah Dölekçekiç, ger-
çeklefltirilecek proje hakk›nda
Anadolu Haber’e konufltu.
■ Günefl arabas› projesi hakk›nda
bize bilgi verebilir misiniz?

Günefl enerjisi, fosil yak›t kulla-
n›m›n›n dünyam›z›n gelece¤ini
tehdit etmeye bafllad›¤› günü-
müzde sanayi ülkelerinin günde-
minde ön s›ralara do¤ru t›rman-
maya bafllam›flt›r. Bu ba¤lamda,
kamuoyunun ilgisini bu enerji tü-
rüne çekmek ve ö¤rencilerin bi-
limsel çal›flmalara olan ilgisini art-
t›rmak amac›yla Günefl Arabalar›
Yar›flmas› TÜB‹TAK taraf›ndan her
y›l düzenlenmektedir. Bu sene
üçüncüsü düzenlenecek olan ya-
r›flmaya ö¤rencilerimizin yapm›fl
olduklar› giriflimler sonucunda
biz de Anadolu Üniversitesi’nden
ö¤renci- ö¤retim üyesi destekli bir
tak›mla kat›lmaya karar verdik.
■ Proje ne zaman sonuçlanacak?

May›s sonu Haziran bafl› itiba-
riyle araban›n montaj›n›n bitmesi

planlan›yor. Bu tarihten sonra da
arac›n optimum seviyede denge-
ye getirilmesi için test sürüfllerine
bafllanacak.
■ Üniversitemizin bu projeye des-
te¤i ne ölçüde?

Ö¤renci ve ö¤retim üyesi des-
te¤iyle yap›lacak olan bu projenin
Anadolu Üniversitesi taraf›ndan
desteklenmesi planlanmaktad›r.
Bu ba¤lamda üniversitemizin ö¤-
rencilere ve projede yer alan ö¤re-
tim üyelerine deste¤i önemli bir
yer tutacak.
■ Proje içerisinde okulumuzdan
hangi ö¤retim elemanlar› yer al›-
yor?

Projeye destek veren ö¤retim
elemanlar›, say›n dekan›m›z Prof.
Dr. Hasan Mandal baflta olmak
üzere Malzeme Bilimi ve Mühen-
disli¤i Bölümünden Prof. Dr. Ay-
d›n Do¤an, Doç. Dr. Ender Suvac›,
Doç. Dr. Mustafa Öksüzo¤lu, Elekt-
rik Elektronik Mühendisli¤i bölü-
münden Doç Dr. Gökhan Ece,

Yard. Doç. Dr. Mehmet Kurban,
Arafl. Gör. Fatih O. Hocao¤lu, Arafl.
Gör. Ümmühan Baflaran, Elektrik
Mühendisi Metin Çam, Sivil Hava-
c›l›k Meslek Yüksekokulu’ndan
Yard. Doç. Dr. Gökhan Durmufl,
Porsuk Meslek Yüksekokulu’ndan
Ö¤r. Gör. Semih Gölcük ve Fen Fa-
kültesi Matematik Bölümü’nden
Yard. Doç. Dr. Bar›fl Erbafl’t›r.
■ Projeye hangi bölümden kaç ö¤-
renci kat›l›yor?

Günefl Arabas› Projesi’nde, Sivil
Havac›l›k Yüksekokulu’ndan alt›,,
Malzeme Bilimi ve Mühendisli¤i
Bölümü’nden alt›, Endüstriyel Ta-
sar›m Bölümü’nden üç, Elektrik
Elektronik Mühendisli¤i Bölü-
mü’nden üç, Bilgisayar Mühen-
disli¤i Bölümü’nden üç ö¤renci ol-
mak üzere toplam 21 ö¤renci yer
alacakt›r.
■ Bu projenin Anadolu Üniversite-
sine getirisi ne düzeyde olacak?

TÜB‹TAK taraf›ndan düzenle-
nen bu yar›flma sayesinde Mü-

hendislik Bilimleri alan›nda çok
fazla tan›nmayan Anadolu Üni-
versitesinin tan›t›m›na katk›da
bulunulacakt›r. Ayr›ca üniversite-
miz bünyesinde yer alan mühen-
dislik, fen bilimleri, endüstriyel ta-
sar›m ve havac›l›k gibi farkl› disip-
linleri buluflturacak disiplinlerara-
s› çal›flma kültürünün gelifltiril-
mesi temel hedefler içerisindedir.
■ Bu projenin ö¤rencilere ne gibi
getirisi olacak? 

Proje kapsam›nda çal›flacak
olan Sivil Havac›l›k Yüksek oku-
lundan  dört arkadafl›m›z›n yapa-
caklar› çal›flmalar kendilerinin zo-
runlu stajlar› yerine say›lacakt›r.
Sivil Havac›l›k Yüksekokulu Mü-
dürü Say›n Prof. Dr. Mustafa Cav-
car’a ekibimize bu konudaki des-
teklerinden dolay› teflekkür ediyo-
ruz. 
■ Formula G Yar›flmas›’na Türkiye
çap›nda kaç üniversite kat›l›yor?

Türkiye çap›nda k›rk dokuz üni-
versite, elli sekiz araçla bu yar›fl-
maya kat›l›yor. Bu üniversiteler
içerisinde örne¤in; Orta Do¤u Tek-
nik Üniversitesi, befl araçla yar›fl-
maya kat›l›m›yla dikkat çekmek-
tedir.
■ Formula G Yar›flmalar› ne zaman
yap›lacak?

Yar›flman›n Temmuz ya da
A¤ustos ay›nda yap›lmas› öngörü-
lüyor. Önümüzdeki ay içerisinde
TÜB‹TAK taraf›ndan toplanacak
bir kurul yar›fl›n kesin tarihi konu-
sunda karar verecek.

Anadolu Üniversitesi Formula G’de yar›flacak
Berk ÜTKÜ

Formula G ekibine Mimarl›k Mühendislik Bölümü’nden ö¤retim üyeleri
de destek veriyor.

Yard. Doç. Dr.
Serkan Tapk›n

U¤ur Ya¤c›o¤lu'nun yaz›p yö-
netti¤i ve R.E.S.T. Oyuncular› tara-
f›ndan sahneye konan Ay›p Ettik
adl› oyun, 11 fiubat Pazar günü sa-
at 20:00'da Anadolu Üniversitesi
Sinema Anadolu'da sahnelenecek.
Ece Uslu, Durul Bazan, Kayra fie-
nocak ve  Ali Türko¤lu gibi oyun-
cular›n yer ald›¤› iki perdelik müzi-
kal komedide cinsellik, erotizmden
uzak ve komik bir dille anlat›l›yor.
Oyunun biletleri, Sinema Anadolu
giflesinden temin edilebilir.

‘Ay›p Ettik’
Sinema
Anadolu'da

Üniversitemiz ö¤retim ele-
manlar›n›n gerçeklefltirdi¤i bilim-
sel projeler tüm h›z›yla devam
ediyor. Bilimsel Araflt›rma Projele-
ri Komisyonu Baflkan› Prof. Dr.
Nezih Varcan, Komisyon üyeleri
ve Ocak ay›nda de¤ifliklikleriyle
yay›nlanan “Araflt›rma Projeleri-
ne ‹liflkin Esaslar” kitapç›¤› hak-
k›nda bilgiler verdi. 

Prof. Dr. Nezih Varcan, komisyo-
nun ilgili yönetmelik gere¤i lisan-
süstü ö¤retim yapan enstitü mü-
dürleri ve senato önerisiyle rektör
taraf›ndan görevlendirilen ulusla-
raras› endeksçe taranan dergiler-
de yay›n› olan veya bu yay›nlara
at›f yap›lan en az 3 en fazla 7 ö¤-
retim üyesinden oluflabilece¤ini
söyledi.

Komisyon üyelerinin bilim dal-
lar› aras›nda denge kurmak sure-
tiyle 4 y›l için görevlendirildi¤ini
belirten Prof. Dr. Varcan, Üniversi-
temizde Sosyal Bilimler alan›nda
Prof. Dr. Gönül K›rcaali ‹ftar, Prof.
Dr. Nadir Su¤ur, Sa¤l›k Bilimleri
alan›nda Prof. Dr. Muzaffer Tun-
cel, Prof. Dr. Nefle K›r›mer, Fen Bi-
limleri alan›nda ise Prof. Dr. Ha-
san Mandal, Prof. Dr. Kudret Ödafl,
Prof. Dr.Orhan Özer ile enstitü

müdürleri ve komisyon baflkan›y-
la birlikte Bilimsel Araflt›rma Pro-
jeleri Komisyonu’nun 12 ö¤retim
üyesinden olufltu¤unu kaydetti. 

2006’da 44 Araflt›rma 

projesi kabul gördü

Geçti¤imiz y›lda 42 ö¤retim ele-
man›n›n 26 genel amaçl› ve 16 li-
sansüstü olmak üzere 44 proje
önerisinin komisyon taraf›ndan
kabul edildi¤ini ifade eden Prof.
Dr. Varcan, istatistiklere göre geç-
ti¤imiz y›l en fazla proje önerisini
Mühendislik-Mimarl›k, Fen ve Ec-
zac›l›k Fakülteleri’nin yapt›¤›n›
söyledi. 

Sonuçlanan projeler hakk›nda
da bilgiler veren Rektör Yard›mc›-
s› Prof. Dr. Nezih VARCAN, geçmifl
y›llarda bafllayan ve 2006 y›l›nda
sonuçlanan 54 projenin oldu¤u-
nu, 2007 y›l›nda ise geçmifl y›llar-
da devam eden ve sonuçlanmas›
beklenen 95 projenin yer ald›¤›n›
ifade etti. 

7 milyon YTL destek

Geçti¤imiz y›l 44 projeye 7 mil-
yon 500 bin YTL’nin üzerinde ma-
li destek sa¤land›¤›n› vurgulayan
Bilimsel Araflt›rma Projeleri Ko-
misyonu Baflkan› Prof. Dr. Varcan,
“Araflt›rma Projelerine ‹liflkin
Esaslar” bafll›kl› proje önerisinde
bulunacaklara ve projesi kabul

edilmifl olanlara her türlü bilgiyi
vermeyi amaçlayan kitapç›¤›n he-
men hemen tümündeki de¤iflik-
likler nedeniyle Ocak 2007’de tek-
rar bas›larak birimlere da¤›t›ld›¤›-
n›, ayr›ca bu kitapç›¤›n online ver-
siyonuna üniveritemiz web sayfa-
s›ndaki rektörlük duyurular bölü-
münden ulafl›labilece¤ine iflaret
etti. 

Araflt›rma Projeleri Yönergesi-
nin 16. maddesine de de¤inen
Prof. Dr. Nezih Varcan sözlerini
flöyle  sürdürdü: 

“Araflt›rma projeleri devam
ederken veya sonuçland›ktan

sonra yap›lan yay›nlarda, çal›fl-
man›n Üniversitemizin ilgili Ko-
misyonunca proje kapsam›nda
desteklendi¤ine iliflkin aç›klama
yap›lmas›n›n zorunlulu¤u Yöner-
ge gere¤idir. 

Ayr›ca, proje devam ederken ve-
ya sonuçland›ktan sonra yeni bir
bulufltan bahseden yay›nlara, ge-
rek Üniversitemizin gerekse yerel
veya ulusal düzeyde yay›n yapan
medya kurulufllar›nda rastland›-
¤›n› görmekteyiz.” 

Medya konusuna dikkat 

Prof. Dr. Nezih Varcan devam
eden projelerin medyada yer al-
mas›na iliflin olarak flunlar› söyle-
di: “Yeni bir buluflun bir patent
konusu olmad›kça veya yeni oldu-
¤una dair uluslararas› araflt›rma
ofislerinden araflt›rma raporu
al›nmad›kça medya’da yer alma-
s›, ö¤retim eleman›m›z›n olas›
mali haklar›n› olumsuz etkileyece-
¤i gibi bulufla ilgi duyan çevrele-
rin baflvurular›na da gerekli uy-
gun yan›t›n verilememesi hem ko-
misyonumuzu dolay›s›yla Üniver-
sitemizi hem de ilgili ö¤retim ele-
man›m›z› zor duruma düflürebile-
cektir. Bu yüzden proje yöneticile-
rinin ilgili yasal süreçler tamam-
lanmadan aç›klama yapmamalar›
gerekti¤ini hat›rlatmak isterim”. 

2006’da 7,5 milyon YTL destek
Mevlüt DEMİRCİOĞLU
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SANATLARDAK‹  KOPUKLUK
VE  OKUMA  EYLEM‹

Sanatlar›n hemen hepsinin yap›l-
d›¤›, hemen tüm sanat dallar›nda
e¤itim verildi¤i bir ülkede, sanatlar
aras›nda efline az rastlan›r bir ko-
pukluk yaflamaktay›z.

Bu kopuklu¤un en çarp›c› örnek-
lerini hem müzik hem de tiyatro
e¤itimlerini çat›lar› alt›nda birleflti-
ren konservatuarlar›m›zda da yafla-
maktay›z. Bir bak›yoruz, tiyatro bö-
lümü ö¤rencilerinin sergiledikleri
bir oyunda müzik bölümünden ge-
len seyirciler neredeyse parmakla
say›lacak kadar az; sonra ayn› duru-
mu, bu kez tiyatro bölümünden ge-
lenlerin eksikli¤i ba¤lam›nda, müzik
bölümlerinin konserlerinde yafl›yo-
ruz.

Örnekler elbette sadece konserva-
tuarlarla s›n›rl› de¤il. Ülkemizin sa-
nat yaflam›nda sanki resimle mi-
marl›k aras›nda, heykel ile grafik
aras›nda, seramik ile müzik aras›n-
da, tiyatro ile sinema aras›nda uçu-
rumlarla ifade edilebilecek ayr›l›klar
var.

Sanat dallar›n›n birbirlerinden
farkl› olmalar›, bu farkl›l›k sonucu
her birinin kendi alan›nda kendine
özgü kurallar gelifltirmesi, son dere-
ce do¤al. Do¤al olmayan ise, bütün
sanatlara ortak, tümünün temeli ve-
ya ortak çat›s› say›labilecek bir sa-
nat düflüncesinden yoksunluk ve
bu ba¤lamdaki tüyler ürpertici yok-
sulluk!

Gerekti¤inde genel olarak sanat
üzerine veya tek tek sanatlar üzeri-
ne konuflmaktan çekinmiyoruz,
korkmuyoruz. Ama sanat bilincini
okuma yoluyla edinme ve pekifltir-
me karfl›s›nda neredeyse dehflete
kap›lmaktay›z. Sanat üzerine yaz›-
lan veya dilimize çevrilen kitaplar,
ony›llard›r en az bask› say›lar›yla ye-
tinmekte. Sanat üzerine okumaya
de¤gin bu yoksulluk, korkunç, ama
do¤al sonucunu da kaç›n›lmaz ola-
rak beraberinde getiriyor: Sinemaya
gidiyoruz, tiyatroya gidiyoruz, ulus-
lar aras› festivalleri kaç›rmamaya ça-
l›fl›yoruz, ama sanat üzerine yapt›¤›-
m›z tart›flmalar› ço¤u kez tüyler ür-
pertici bir k›s›rl›k boyutundan ileriye
götüremiyoruz. Sanat›n yaflamdaki
yeri dendi¤inde, tart›flmalar kesili-
yor veya en s›¤ noktalar›na ulafl›yor.

Bat›da Rönesans’›n en büyük ge-
tirilerinden biri, sanat› her yönüyle
tart›flma ve düflünce düzeyinde iflle-
me gelene¤ini bir daha y›k›lmaya-
cak sa¤laml›kta kurmas› olmufltu. O
zamandan bu yana Bat› sanat›, dü-
flünce temeli olmazsa olmaz bir yö-
rüngede ilerlemekte. Zaman›m›z›n
en önemli tiyatro düflünürlerinden
Patrice Pavis’in tiyatoya de¤gin ola-
rak dile getirdi¤i : “Sahnedeki her
uygulaman›n göze görünmeyen bir
kuramsal temeli olmal›d›r” ilkesi, sa-
n›r›m sanat›n bütün dallar› için ge-
çerli kabul edilebilir ve belki flöyle
de¤ifltirilebilir : “Sanattaki her uygu-
laman›n göze görünmeyen bir ku-
ramsal temeli bulunmal›d›r.”

Ama sanat üzerine okumad›kça,
ne göze görünen ne de göze görün-
meyen bir temel edinebilme olana-
¤› vard›r!

Ahmet CEMAL

Okuma

Köflesi

TVA’DA BU HAFTA 
Tel: 335 03 33 - 2699 Tel: 335 12 88 - 2499
www.radyoa.anadolu.edu.tr 

RADYO A’DA BU HAFTA 

9 fiubat Cuma
Saat 16.00’da, Rek-
tör Prof. Dr. Fevzi
Sürmeli “e-sertifika”
programlar› hakk›n-
da bilgi vermek üze-
re,Nebiye Özay-
demir’in haz›rlad›¤›
Misafir Odas›  Prog-
ram›na konuk olacak
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SI 13 fiubat Sal›
Her hafta uzman bir
doktor eflli¤inde bir
sa¤l›k probleminin
tart›fl›ld›¤› program›
Doç Dr. fiükrü Torun
haz›rlay›p sunuyor.
Program her sal› saat
15:15’te canl› olarak
yay›nlan›yor.

13 fiubat Sal›
Sal›, Çarflamba, ve
Perflembe günleri
sabah haberleri, Er-
dost Onur Berk-
tafl’›n sunumuyla,
Radyo A’da.
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http://e-gazete.anadolu.edu.tr adresinde    

10 fiubat Cumartesi
Yönetmen John
Sturges’in, ‹kinci
Dünya Savafl›
y›llar›nda Japon as›ll›
ABD vatandafllar›na
yap›lan bask›lar› ele
alan filmi saat
23.30’da “Bir
Zamanlar Bat›’da”
kufla¤›nda
yay›nlanacak
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SI 10 fiubat 1998 Fransa'da sinema dal›nda

verilen ''Sadoul Ödülü''nü, yönetmenli¤i-
ni Zeki Demirkubuz'un yapt›¤› ''Masumi-
yet'' adl› film kazand›.

13 fiubat 1960 Fransa, Birleflmifl Milletler
(BM) ile Amerika Birleflik Devletleri'nin
bütün itirazlar›na ra¤men Büyük Sahra'da
atom bombas› patlatt›.

13 fiubat 1975 K›br›s Türk Federe Devleti
ilan edildi.

14 fiubat Sevgililer Günü 270 y›l›nda Aziz
Valentinus adl› rahibin, Roma mparatoru
II. Cladius taraf›ndan kafas› uçuruldu. 226
y›l sonra 496'da ise Papa Gelasius, 14 fiu-
bat'› ''Aziz Valentin Günü'' ilan etti. ''Aziz
Valentinus Yortusu'', 19. yüzy›la gelindi-
¤inde; Amerikal› Esther Howland'›n ilk
''Sevgililer Günü'' kart›n› göndermesin-
den bu yana farkl› biçimde kutlanmaya
baflland›.

14 fiubat 1876 ABD'li bilim adam› Alexan-
der Graham Bell telefonu icat etti.

14 fiubat 1951 Harika çocuk ‹dil Biret, Pa-
ris'te ilk piyano resitalini  verdi.

14 fiubat 2004 Türk Yönetmen Fatih
Ak›n'›n  filmi ''Gegen die Wand'' (Duvara
Karfl›), Berlin Film Festivali'nde en iyi film
seçilerek ''Alt›n Ay›'' ödülü ald›.

TAR‹HTE 
BU HAFTA 

Mühendislik Mimarl›k Fa-
kültesi, 29-30 Ocak günlerinde
“Organik Kimya’da Mikrodalga
Uygulamalar›” adl› bir çal›fltay
düzenlendi. 

Çal›fltayda, Anadolu Üniver-
sitesi laboratuvarlar›nda çeflitli
deneyler yap›ld› ve sonuçlar›
kat›l›mc›larla paylafl›ld›. Yakla-
fl›k 50 kiflinin kat›ld›¤› çal›fltay›n
aç›l›fl konuflmalar›n› Yard. Doç.
Dr. Nezihe Azcan yaparken, Mü-
hendislik Mimarl›k Fakültesi De-
kan› Prof. Dr. Hasan Mandal
yapt›. 

Çal›fltayda Prof. Dr. Milan Ha-
jek “Kimyasal Sentezlerde Mikro-
dalgan›n Etkisi”, Yard. Doç. Dr.
Nezihe Azcan “Mikrodalga Sen-
tez Ünitesi’nde Uygulamalar",
Milestone flirketinden Stefano
Paggio “Mikrodalga Sentezine Gi-
rifl” ve Fen Fakültesi Kimya Bölü-
mü Ö¤retim Üyesi Yard. Doç. Dr.
Deniz Hür de "Hetorosikliklerin
Sentezinde Mikrodalga" bafll›kl›
çal›flmalar›n› sundular. 

Mühendislik Mimarl›k Fakültesi
“Organik Kimyada Mikrodalga
Uygulamalar› Çal›fltay›”, Milesto-

ne flirketinden Stefano Pag-
gio’nun laboratuvarda yapt›¤› uy-
gulama çal›flmas›yla sona erdi.

‘Organik Kimya Çal›fltay›’ yap›ld›

E¤itim Fakültesi ö¤retim üye-
si Doç. Dr. Ifl›l Aç›kal›n’›n yapt›¤›
çal›flmaya göre, internet orta-
m›nda kullan›lan takma adlar›n
seçilmesinde kullan›c›lar›n cin-
siyeti önemli rol oynuyor.

Blogcular›n kulland›¤› takma
adlar›n, cinsiyetlerini ifade edip
etmedi¤ini belirlemeye yönelik
bir araflt›rma gerçeklefltiren
Doç. Dr. Aç›kal›n’›n, 40 kad›n ve
40 erkek blogcu üzerinde yapt›-
¤› çal›flma, takma ad kullanan
erkeklerin genelde vahflet, kor-
ku ve güç ça¤r›fl›m› yapan ifade-
leri seçerken, kad›nlar›n ço¤un-
lukla çiçek ve böcek isimlerini
ya da ev ile ilgili konulara dair

adlar› kullanmay› tercih ettikle-
rini ortaya koydu. 

Takma ad tercihlerinde top-
lumsal cinsiyet rollerinin önem-
li etkisi bulundu¤unu  belirten
Aç›kal›n, bu rollerin erkek ve k›z
çocuklar›na çok küçük yafllar-
dan itibaren ö¤retildi¤ini kay-
detti. 

Her yafl gurubundan ve mes-
lekten kiflilerin oluflturdu¤u
bloglarda yemek tariflerinden,
araba yar›fllar›na, spordan fo-
to¤rafç›l›¤a ve siyasi konulara
kadar her fleyin konufluldu¤unu
ifade eden Doç. Dr. Aç›kal›n,
bloglar›n insanlar›n kendi arala-
r›nda bir a¤ oluflturdu¤u ve bir-
birlerini destekledikleri sanal
ortamlar oldu¤unu söyledi.

Doç. Dr. Ifl›l Aç›kal›n, di¤er inter-
net ortamlar›nda oldu¤u gibi
bloglarda da gerçek kimlik yeri-
ne ço¤unlukla takma adlar kul-
lan›ld›¤›n›, insanlar›n bu flekilde
kendilerini da-
ha rahat ifade
edebildikle-
rini vurgu-
lad›.

Eylem TUNA

Sedat
Sümbül

‹nternette sanal isimler

Satranç derslerinin anas›n›-
f›ndan, ilkö¤retim son s›n›f ö¤-
rencilerine kadar seçmeli ders
olarak verildi¤i Özel Ça¤dafl ‹l-
kö¤retim Okulu’nun  Müdürü Se-
dat Sümbül, satranç derslerinin
hem Eskiflehir’de hem de ülke
genelinde giderek yayg›nlaflt›¤›n›
söyledi.

Satranc›n sa¤lad›¤› düflünme
disiplininin ö¤rencinin hedefe
yönelik bir plan yapmas›n› ve bu
plan› uygulamaya geçirmesini
kolaylaflt›rd›¤›n› belirten Süm-
bül, satranç derslerinin ö¤renci-
ye düflünme e¤itiminin yan› s›ra
farkl› birçok olumlu özellik ka-
zand›rd›¤›n› kaydetti. Sümbül,
satranc›n sab›rl› olmay› ve karfl›-
s›ndaki kifliye sayg› duymay› ö¤-
retti¤ini vurgulad›.

TVA’ da yay›nlanan “Satranç
Ö¤reniyoruz” adl› program›n so-
rumlusu ve satranç ö¤retmeni
Berrin Kalyoncuo¤lu ise progra-
m› haz›rlama amaçlar›n›n ö¤ren-
cilerin satrançla ilgili alt yap›
sorunlar›n›n giderilmesini sa¤-
lamak ve çocuklar›n›n satranç
ö¤renmesini isteyen ö¤renci
velilerinden gelen isteklere yan›t
vermek oldu¤unu belirtti.

Satranç 
performans›
artt›r›yor

Doç. Dr. Ifl›l Aç›kal›n

Mühendislik Mimarl›k
Fakültesi’nde düzenlenen

çal›fltaya ö¤renciler de kat›ld›



Bayanlar Süper Hentbol Li-
gi’nde Anadolu Üniversitesi, 4 fiu-
bat günü Porsuk Spor Salonu’nda
Gazi Üniversitesi’ni konuk etti. Çe-
kiflmeli geçen karfl›laflman›n ilk 15
dakikas› 8-6 Anadolu Üniversite-
si’nin üstünlü¤ü ile geçildi. Bu da-
kikalardan sonra Anadolu Üniversi-
tesi’nden Seda Saçar uzaktan att›¤›
fl›k goller ve 7 metre at›fllar›ndaki
golleri ile 25. dakikan›n sonunda
tak›m›m›z›n yedi farkl› üstünlü¤ü
yakalamas›nda büyük pay sahibi
oldu. ‹lk yar› boyunca çok iyi sa-
vunma yapan Anadolu Üniversitesi
devreyi de 20-12 önde kapatan
ekip oldu. 

‹lk yar›n›n sonlar›na do¤ru sakat-
lanan Gamze’nin eksikli¤i Anadolu
Üniversitesi’nin oyun planlar›n›
bozdu. Buna ra¤men Anadolu Üni-

versitesi, aradaki fark›n kapanma-
s›na izin vermedi ve karfl›laflman›n
45. dakikas› da 25-19 ekibimizin
üstünlü¤ü ile geçildi.  Hentbolcula-
r›m›z bu dakikadan sonra Gazi Üni-

versitesi’nin yabanc› oyuncusu Ju-
rie Nikolina’n›n gollerine engel ola-
may›nca maç›n bitmesine yedi da-
kika kala aradaki fark üç  say›ya ka-
dar indi (29-26). Bocalayan Anado-

lu Üniversitesi’nde devreye tecrü-
beli oyuncular Bilge ve Asiye girdi
ve att›klar› goller ile fark› tekrar befl
say›ya  ç›kararak tak›m›m›z› rahat-
latan isimler oldular (31-26).  Asiye
son dakikalarda att›¤› güzel goller
ile karfl›laflman›n skorunu ilan
eden isim oldu (34-29). 

Tak›m›m›z›n gollerini Seda 8, Asi-
ye 8, Bilge 6, Fatma 5, Gamze 3, Gü-
ler 2 ve Neriman 2 att›.

Konuk tak›m›n gollerini ise jurie
Nikolina 10, Funda 6, Seda 4, Selen
3, Emel 2, Selin 2 Fatma 1 ve Sevda
1 kaydetti.

Anadolu Üniversitesi Antrenörü
Sinan Öner “Gamze’nin sakatl›¤›n›

oyun düzenimizi bozdu.
Bugün özellikle ilk yar›da çok
iyi oynad›k ve ligde rakip ola-

rak gördü¤ümüz bir tak›ma karfl›
çok önemli bir galibiyet ald›k.

‹kinci yar›da kalan yedi maçtan be-
flini Eskiflehir’de oynayaca¤›z. Bu
avantaj›m›z› kullanarak ligi ilk dört-
befl içinde bitirmek istiyoruz” diye
konufltu.  Anadolu Üniversitesi ald›-
¤› bu galibiyet ile puan›n dokuza
yükseltti ve ligde 4’üncü s›raya ç›k-
t›. Anadolu Üniversitesi önümüzde-
ki hafta Eskiflehir derbisinde Os-
mangazi Üniversitesi ile karfl›lafla-
cak.
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Hentbolcular rövanfl› ald›: 34-29

Taner AYYILDIZ

Türkiye 2.Ligi’ndeki karfl›-
laflmada Anadolu Üniversitesi
Erkek Basketbol Tak›m›, 4 fiu-
bat günü Sakarya Ifl›k Koleji’ne
konuk oldu. 

Karfl›laflmadan 77-68 ma¤-
lup ayr›lan Anadolu Üniversi-
tesi, ligdeki 16’nc› maç›nda
15’nci yenilgisini ald›. Bu kar-
fl›laflmada tak›m›m›z› yard›m-
c› antrenör Erdem Gösteriflli
yönetti. 

Tak›m›n›n bafl antrenörü Ali
R›za Solmaz, annesinin vefat
etmesi nedeniyle tak›m›n›n ba-
fl›nda yer alamad›. Anadolu
Üniversitesi 13 tak›ml› grubun-
da 12’nci s›rada yer al›yor.
Anadolu Üniversitesi Erkek
Basketbol Tak›m›, önümüzdeki
hafta ligde zirve savafl› veren
Antalya Kepez Belediyesi’ni
konuk edecek.

Anadolu Üniversitesi Kapal›
Yüzme Havuzu’nda 3-4 fiubat ta-
rihlerinde sporcular›n son durum-
lar›n› görmek amac›yla test yar›fl-
malar› yap›ld›.“2 günde zorunlu 4
Yar›fl” anlam›na gelen ve “4Y” Yüz-
me Yar›fl› ad› verilen bu organizas-
yona, okullar›n yar› y›l tatilinde ol-
mas› nedeniyle Anadolu Üniversi-
tesi Spor Kulübü bünyesinden 130
sporcu ve Eskiflehir Yüzme ‹htisas
Kulübünden 40 sporcu kat›ld›.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulü-
bü Yüzme fiube Sorumlusu
Ö¤r.Gör. Haluk Okur, ilimizde son

y›llarda çok az yar›fl yap›ld›¤›na
dikkat çekerek, bu aç›¤› kapatmak
için, Anadolu Üniversitesi Kapal›
Yüzme Havuzu’nda her ay bir de-
neme ve test yar›fl› yapmaya karar
verdiklerini söyledi. Test yar›fllar›-
n›n ilkini gerçeklefltirdiklerini be-
lirten Okur, bu yar›fllar›n Temmuz
ay›nda yap›lacak Türkiye fiampi-
yonas› için iyi bir haz›rl›k olaca¤›-
n› vurgulad›. Okur, sporcular›n
kondüsyon ve teknik seviyeleri-
nin ölçülmesi için 50 m. kelebek
yar›fl›n›n zorunlu tutuldu¤unu
ifade etti.

Anadolu Üniversitesi Kara-
te Antrenörü ‹lhan Hoflyum-
ruk, Türkiye Karate Federasyo-
nu Baflkanl›¤›’n›n Adana’da
düzenledi¤i Dan terfi s›nav›n-
da baflar›l› olarak 4 Dan (Yon-
Dan) seviyesine yükselme ba-
flar›s›n› gösterdi. Karate bran-
fl›nda çok say›da hakem ve si-
yah kuflak sahibi sporcu yetifl-
tirmifl olan ‹lhan Hoflyumruk,
halen aktif milli hakem ve
ikinci kademe antrenör. ‹lhan
Hoflyumruk, flu s›ralar Anado-
lu Üniversitesi Karate Tak›m›n›
Türkiye Üniversiteleraras›
fiampiyons›’na haz›rl›yor.

3.Lig’de flampiyonluk iddi-
as›ndan uzaklaflan Anadolu
Üniversitesi Erkek Voleybol ta-
k›m›n›n 4 fiubat günü oyna-
mas› gereken Erciyes Üniversi-
tesi maç› ertelendi. Ertelenen
karfl›laflman›n 17 fiubat günü
oynanaca¤› aç›kland›.

Anadolu Üniversitesi Erkek
Voleybol Tak›m›, önümüzdeki
hafta Ankara deplasman›nda
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme tak›m› ile karfl›lafla-
cak. Anadolu Üniversitesi 11
maç sonunda toplad›¤› 20
puan ile ligde dördüncü
s›rada bulunuyor.

Anadolu Üniversitesi-Demir
spor aras›nda oynanmas› gere-
ken Süper Amatör Ligi’ndeki fut-
bol karfl›laflmas› ikinci kez erte-
lendi. Tertip komitesi yapt›¤› aç›k-
lamada futbol sahalar›n›n futbol
oynamaya elveriflli olmamas› ne-

deniyle bütün karfl›laflmalar›n›
önümüzdeki haftaya erteledikle-
rini duyurdu. Anadolu Üniversite-
si Genç Tak›m›’n›n bu hafta oyna-
mas› gereken Demirspor karfl›lafl-
mas› da bu karar do¤rultusunda
ertelendi.

Erkek 
voleybola
erteleme

Anadolu Üniversitesi
bayan hentbol tak›m›,
ligin ilk maç›nda 33-28
ma¤lup oldu¤u Gazi
Üniversitesi’ni 34-29
yenerek ikinci yar›ya
galibiyetle bafllad›.

Basketçiler
ma¤lup: 
77-68

Süper Amatör ikinci kez ertelendi

Hoflyumruk
“4 Dan”
seviyesine
yükseldi

■ Anadolu Üniversitesi Be-
den E¤itimi ve Spor Yükseko-
kulu’ndaki karate kurslar›na
kay›tlar devam ediyor. 

K›fl spor okulunda karate
kurslar›na kay›t yapt›ranlar
antrenör ‹lhan Hoflyum-
ruk’tan karate sporunun in-
celiklerini ö¤renebilecekler.
Kay›t yapt›rmak isteyenler
335 05 80 – 20 27 numaral›
telefondan detayl› bilgi alabi-
lirler.

■ Anadolu Üniversitesi Bayan
Voleybol tak›m› 4 fiubat günü
Ankara’da Karayollar› ile karfl›-
laflt›. Karfl›laflmadan 3-0 galip
ayr›lan Anadolu Üniversitesi
play-off yolunda önemli bir ga-
libiyete imza att›. 

Tak›m›m›z 2. Lig’de grubun-
da puan›n›n› 22’ye yükselte-
rek, 3’üncü s›radaki yerini
korudu.

Haydi Karate
Kursuna

Voleybolcular
Ankara’da
galip

Süper Amatör küme
maçlar› bu hafta da

yap›lamad›.

Antrenörler test yar›fllar›nda sporcular›n›n durumunu  görme flans›n› yakalad›lar

Hentbolcula-
r›m›z bu 

galibiyetle
ligde 4’üncü

s›raya 
yükseldi ve

Avrupa
Kupalar›na

kat›lma 
yolunda
avantaj

yakalad›. 



Messenger ve chat programlar›
insanlar›n birbirleriyle iletiflimini
sa¤layarak uzakta olan arkadafl,
dost, akraba gibi sevdiklerimizle
sanki yan›m›zdaym›fl gibi görüfl-
memize olanak tan›r ve aradaki
ba¤lar›n kopmamas›na yard›mc›
olur. ‹letiflim aç›s›ndan bak›ld›¤›n-
da harika bir icat bu tür program-
lar. Fakat çal›flanlar›n ifllerini ak-
satt›¤› da bir gerçek.  Bence iletiflim için son derece yararl›
olan messenger ve chat programlar›n› iflleremizi aksatmaya-
cak flekilde, genellikle bofl zamanlar›m›zda kullanmal›y›z. 

Çi¤dem Topsoy Turim ve Otel ‹flletmecili¤i 

‹nternet eriflim sitelerinin insanla-
r›n günlük yaflam›n› aksatt›¤›n› düflü-
nüyorum. Bu sistemler bilgi al›fl veri-
fli veya kaynak taramas› için çok ge-
rekli. Bu teknoloji olmadan hayat›m›-
z› devam ettirmemizin çok güç oldu-
¤u bir gerçek, bilgiye daha çabuk
ulaflmam›za yard›mc› oluyor. Ama bu
amaçlar›n d›fl›na ç›k›lmamas›n›n bi-
raz da keyfiyete ba¤l› oldu¤unu dü-
flünüyorum. Rutin ifllerin aksat›lmas›na da sebep oluyor do¤al
olarak. ‹nsanlar bilgisayar›n bafl›nda messenger  veya chat için
saatlerini harcayabilir. ‹nsan ömrü çok k›sad›r ve vakit k›ymetli-
dir. Çal›nan vakitlerin de telafisi yoktur. MSN ve chat hayat›m›z›
yönlendirmemeli, sadece bizim için bir araç olmal›.

Do¤anay Ünal E¤itim Fakültesi

Bence Türkiye’de chat gerekti¤i
gibi kullan›lm›yor. ‹nsanlar vaktini
bilgisayar bafl›nda bu tür program-
lar› kullanarak bofla harc›yorlar. Bu
insan kitlesinin büyük bir ço¤unlu-
¤unu da biz ö¤renciler oluflturu-
yoruz. Asl›nda chat çok güzel bir
fley ama bizler bunun “tabiri caiz-
se” suyunu ç›kar›yoruz. Ben insan-
lar›n vaktini bilgisayar karfl›s›nda
gereksizce ve hiç ac›madan tüketti¤ini düflünüyorum. Bilgi-
sayar bafl›nda sohbet ederek vakit harcay›p sonra da s›navla-
r›nda baflar›s›z olan bir sürü insan var. Bunun faturas›n› a¤›r
ödeyen bir sürü insan tan›yorum. Ö¤renci olsun çal›flan olsun
hiç fark etmez bence internetin bize sa¤lad›¤› bu olana¤› ge-
reksiz ve bofl ifller için kullan›yoruz. 

‹hsan Yenero¤lu Edebiyat Fakültesi

Online sohbet
programlar›

hayat›n›z› nas›l
etkiliyor?

Messenger ve chat program-
lar›n›n insanlar›n ifllerini aksatt›-
¤›n› düflünüyorum. Bireyler ara-
s›ndaki iliflkileri yapaylaflt›ran
internet programlar› kullan›m›-
na göre iyi yada kötü diye adlan-
d›r›labilir. ‹çerisinde yaflad›¤›-
m›z toplumun son dönemlerinde
hayat›m›z› büyük oranda kapla-
yan internet programlar› toplumda kültürel bir düflüfle ne-
den olmufltur. Ayr›ca sosyal oldu¤umuzu san›p üzerine
yo¤unlaflt›¤›m›z bu programlar asl›nda bizleri toplumdan
uzaklaflt›r›p asosyal bireyler haline getiriyor. Bununla bir-
likte toplum içinde ve kendi içimizde yabanc›laflma kaç›-
n›lmaz bir  hal  al›yor.

Yi¤it Karagöz Güzel Sanatlar Fakültesi
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‹nternet benim hayat›mda
büyük bir yer kapl›yor. Ama bu
elbette benim elimde. 1. s›n›f ol-
du¤um için derslerim çok hafif,
bu sene her fleye zaman ay›rabi-
liyorum. MSN’de yaz›flmaktan
zaten hofllanm›yorum. Ama ba-
zen bilgisayar bafl›nda 3 saat
oturdu¤umu fark ediyorum. Sa-
dece sörf yaparak geçiyor zaman. ‹flin özü her fley kara-
r›nda güzel.

Nevgül Özdemir Eczac›l›k Fakültesi

Messenger ve chat gibi inter-
net programlar›n›n insanlar›n ifl
hayatlar›n› olumsuz yönde etki-
ledi¤i kesin. Çünkü baz› özel
kurumlarda MSN’de konuflmak
iflleri aksat›yor. 
Bir örnek vereyim; bir gün ban-
kada s›ra bekliyordum, görevli
MSN’de konufltu¤u için s›ra
ilerlemiyordu. fiikayetçi oldum. MSN kapat›ld›ktan son-
ra s›ra ilerlemeye bafllad›. Bu tür ifl aksakl›klar›n›n ya-
n›nda iyi yönleri de var tabi. Görüflemedi¤im arkadaflla-
r›mla görüflme konusunda faydal›. Fakat vaktimin ço¤u-
nu ald›¤› da kesin. 

Haluk Ünal E¤itim Fakültesi

Odamda 24 saat aç›k internet
ba¤lant›m var. Bölümümle ilgili
araflt›rmalar yapmak için sürek-
li internet kullan›yorum. MSN
program› da sürekli aç›k. Do¤al
olarak MSN vaktimi al›yor. Fay-
das› ve zarar› var. Faydas›, uzun
zamand›r görüflemedi¤im arka-
dafllar›mla görüflme f›rsat› bulu-
yorum. Zarar› ise, ders çal›flmam› engelliyor. MSN’in ba-
fl›ndan kalkam›yorum. Bu yüzden bir dersimden kald›¤›-
m› söyleyebilirim. 

Yeflim Togül ‹ktisadi ve ‹dari Bilimleri Fakültesi

Bu konunun kiflilerin kendi
sorumlulu¤unda oldu¤unu dü-
flünüyorum. Günümüzde inter-
net ile ilgilenen herkesin MSN
ile aras› oldukça iyi. Bofl za-
manlar› de¤erlendirmek için
kullanan bir kitle, bofl zamanla-
r›n bir k›sm›n› de¤erlendiren bir
kitle, bir de sadece gerçekten
ihtiyaç duydu¤unda MSN ve internetten yararlanan bir
kitle oldu¤u düflünülürse, bu durum kiflilerin kendisiyle
ilgilidir.

Sinem Özer E¤itim Fakültesi

Messenger ve chat kullan›m›
son y›llarda büyük art›fl gösterdi.
Mesafe olarak uzak oldu¤umuz ve
görüflemedi¤imiz insanlarla ucuz
ve kolay bir flekilde konuflmak, ile-
tiflim kurabilmek messenger yoluy-
la mümkün oluyor. Zaman›m›z›n
büyük bir ço¤unlu¤unun almamas›
flart›yla  messenger kullan›m›n› in-
sanlar için faydal› ve kullan›labilir
bir etkinlik olarak görüyorum özellikle iletiflim aç›s›ndan.

Orhan Çubukçuo¤lu ‹letiflim Bilimleri Fakültesi

Bilindi¤i gibi bilgi toplumu-
nun en belirleyici özelli¤i geli-
flen teknolojik yap›. Bu yap›n›n
bir ürünü olan bilgisayar ve bu-
na ba¤l› internet a¤› insan haya-
t›nda önemli bir yer tutmakta-
d›r. ‹nternet a¤›n›n geliflmesiyle
beraber, kifliler aras› iletiflim de
geliflti. Örne¤in, chat program-
lar›. Özellikle genç kuflak zaman›n›n ço¤unu bilgisayar
bafl›nda chat yaparak geçiriyor ve bu durum insanlar›n
zaman kaybetmesine ve ifllerini aksatmas›na neden olu-
yor. Chat ve messenger gibi programlar› insanlar› mono-
ton bir hayata sürüklüyor. Bu durum belki de kiflinin için-
de bulundu¤u toplumsal çevreyle ilgilidir. Yani bulundu-
¤u çevrede kendini ifade edemeyen insanlar MSN üzerin-
den iletiflim sa¤larken kendilerini daha rahat ve özgür
hissediyorlar. 

Ali Gül fiimflek Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Y. O.

S›k s›k görüflemedi¤im arka-
dafllar›mla MSN’de saatlerce
sohbet edebilme f›rsat› bulabili-
yorum. Fakat MSN’e girdi¤imde
sevdi¤im insanlarla vakit geçirir-
ken uykumdan ve ders çal›flmak-
tan ödün vermifl oluyorum. ‹n-
sanlar›n yaflay›fl düzenlerini bo-
zuyor MSN. Fakat yine de pifl-
man de¤ilim MSN’de vakit geçirmekten. E¤leniyorum, gü-
nün stresini at›yor ve yan›z kalm›yorum MSN sayesinde.
Her daim konuflacak birileri var. 

Tu¤ba Erdo¤an Eskiflehir Meslek Yüksek Okulu

‹letiflim insanlar›n hayatlar›n›
aksatmaz daha da kolaylaflt›r›r fa-
kat internet siteleri sadece buna
hizmet etmiyor. ‹nsanlar›n ifllerini
aksat›p toplumda yabanc›laflmaya
neden oluyor. ‹nsanlar art›k sadece
netten konuflmay› tercih ediyor. Ev-
de dahi odadan odaya internetten
konufluyorlar. Bu da grup halinde
yaflad›¤›m›z toplumumuzda ya-
banc›laflmaya ve yozlaflmaya neden olabiliyor. ‹nsanlar inter-
netten kendilerini iyi ifade ettiklerini düflünüyorlar. Fakat inter-
neti amaç olarak de¤il araç olarak kullanmak daha do¤ru olur. 

Halil Yaman  Mühendislik ve Mimarl›k Fakültesi

MSN ve chat siteleri insanlar›n
ifllerini aksatt›¤› düflüncesine kat›-
l›yorum. ‹nsanlar›n interneti arafl-
t›rma ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan
çok chat amac›yla kullanmas› beni
aç›kças› rahats›z ediyor. Fakat
ödevler gere¤i dosya aktar›m› MSN
üzerinden çok kolay oluyor. Bu aç›-
dan bak›ld›¤›nda gayet faydal› ve
pratik. Ama MSN bana vakit kayb› gibi geliyor. ‹nsanlarla sa-
nal ortamda iletiflim kurmay› sevmiyorum. 

Zeynep Fahran Hukuk Fakültesi

‹nternet kullan›m› ifl hayat›n› ol-
dukça olumsuz etkiliyor. ‹nternet
bafl›nda geçirdi¤imiz süreyi ifl ha-
yat›nda geçirdi¤imiz süreyle karfl›-
laflt›rd›¤›m›zda arada çok büyük
farkl›l›klar ortaya ç›kt›¤›n› görüyo-
ruz. ‹nternet programlar›, zaman›-
m›z›n ço¤unu iflgal ederek, üretim
yapmam›z engelliyor. Beyinlerimi-
zi köreltiyor ve verimimizi azalt›-
yor. Sürekli internet kullan›m› ba¤›ml›l›k haline geliyor. 

Filiz erdo¤mufl Mühendislik ve Mimarl›k Fakültesi


