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Ustün zekalıların eğitimi 

için yüksek lisans programı 

Avrupa'ya yoğun ilgi 
Anadolu Üniversi
tesi, Socrates ve 
Erasmus program
larına Türkiye'den 
en çok öğrenci 
gönderen üçüncü 
üniversite oldu. 

UWSLARARASI ilişkiler Biri• 
mi Koordinatörü ög. Gör. Z.C. 
kiye Doğan, Anadolu Üniversi
ıesi'nin Socr:ıtes \·e Erasmus 
Öğrenci ve Öğretim Elemanı 
Değişim Programlarıyla Ttlrkiye 
genelinde Avrupa'ya en çok 
öğrenci gönderen Uçüncii Uni
versitc durumunda olduğunu 
söyledi. Uluslararsı ilişkiler Bi
rimi 16 Şubat günii Kongre 

Merkezi'nde Socratcs ve Eras
mus Programlan ile ilgili bir 
bilgilendimıe toplantısı dilzenle
di. Toplantıya, Uluslararası İliş• 
kiler Birimi Koordinaıörü Öğr. 
Gör. 2.ekiye Doğan ve Haccııe
pc Üniversitesi Eczacılık Fakül
tesi Socrates Programı Koordi
natörü Prof. Dr. Sevval Şener 
konuşmacı olarak katıldı. 

DEVAMl4'lE 

Anadolu Üniversitesi , Tür
kiye' de bir ilki gerçekleşti

rerek üstün zekalı bireylerin 
eğitimi üzerine bir yüksek 
lisans programı açıyor. 

2006-2007 öğretim yılında 
10 öğrenci ile öğretime baş
layacak program ile, ülke
mizdeki üstün zekalıların 

keifedilmesi ve doğru eğitil-
mesi hedef-.., ____ ,. 

/eniyor. ildiilill@P 

Anadolu basın temsilcilerini ağırladı 

l'crel ,·e ulusal basııı tcmsllcllcrl, Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmcll 'ııln verdiği koklelyde bir araya geldi. 

'foros Can'dan 
Henry Purcell CD'si 
De"let Koıısermtıı\'Orı öğretim 
üyesi Doç. Dr. Toros Caıı. iiıılii 
besteci He,ıry Pıırccl/'iıı eserle
rirıi piyaııosııyla ses/eıulirerek 

bir CD'de ıop/adı. Çalışma dü,ı

yada ilk kez gerçekleştiriltli. 

Öğrenciler 
banka 
kuyruğunda 
Kayıt yenileme işlemleri dolaya 
sıyla beş gün boyunca kampııı,
lerde hareketli günler yaşandı, 

ÜNIVERShEMlzDE bahar dönemi kayıtlan 
13-17 Şubat günleri arasında yapıldı . Kayıt 

işlemleri günün erken saaılerinde başlayıp 

mesai sa.ali bitimine kadar devam etti. Öğren
ciler harç paralannı yaıırabilnıck için Vakıf
bank·ın önünde uzun kuyruklar oluşturdular. 
Fakillte ve yüksckokullar da kayıt yenileme 
işlemleri nedeniyle hareketli günler ya.şadı. 

Turan Saraç 
Strateji 
Geliştirme 

Daire Başkanı 
ANADOW ÜNIVERSltEsl Büt
çe Dairesi Başkanı olarak görev 
yapan Turan Saraç, Strııteji Ge
liştirme Daire Başkanlığına 

atandı. Kamu kurum ve kuru
luşlarında bütçe dairesi yerine 
Strateji Geliştirme Daire Baş

kanlıkları oluşturulmuşıu. Üni
versitemizde de 1 Ocak 2006 
tarihinden itibaren hizmet ver
meye başlayan Strateji Geliştir
me Daire Başkanlığı'na Univer
sitcmiz yönetim kurulu karany
la Turan Saraç atandı. 

DÜNYANIN EN 
ZEKi iNSANi 
ESKIŞEHIR'E 
GELDi 
199,37'11k IQ'su ile en zeki 
insan ve en ge~ profesör 
ünvanını tqıyan Nadla C• 
mukova bir soylefl içi~ 
Eslf8hlr'deydl. 

Sanal alemde suç 
şekil değiştiriyor 

J;b;,JJJ 
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[ Kayıt yenileme işlemlerinde zorluk yaşadınız mı ? 

------

IBRAHIM KESKlN 
Fen Fak. 
Matematik 2. Sınıf 
Bankalardaki yoğunluk nede· 
niylc uzun süre sıra beklemek 
zorunda kalıyoruz. Uygulama 
şekli bence çok yanlış. 

ERCAN YILMAZ 
IIBF iktisat (lÖ) 
3. Sınıf 

ı LU 
r ~ 

Ben bu tür bir uygulamayı dıı
ha önce ne gördilın ne de an
layabiliyonım. Kayıt yapımı

bilmek için herkes sabah beş· 
ıc kapı önilode sıraya giriyor. 

Heıtesin amacı iyi bir hoca seçcbi\mel,: ya 
da kontenjan dolmadan derse kaydını yaptırabil
mek. Bence bu çok saçma bir uygulama yani sa
bah beşıc sıraya girmedim diye ders seçemiyo
rum. Yani içimizden biri boşu boşuna ders se
çemeyecek veya okul uuı.ı.acak. Aynca tüm Uni
vcrsitdcrde lrnyıtlar dışandan yapılabilirken sııde

ce Universitcınizdc kayıtlar kampus içinde ya
pılmak wnında. Çok uı..ak bir yerden olsanız bi
le buraya gelmek rorundasını:ı. Bu uygulamanın 
değiştirilmesinden yanayım. 

r 

---• YELlz YAGMURGIRGÜÇ 
ESYO Moda Tasanmı 
4. Sınıf 
Dördüncü sınıf ö#feocisiyim 
kontenjan dolduğu için gerekli 
olan der.ıleri seçemiyorum. 

l·hıkuk Fakültesi L Sınıf 

Birçok okulun kayıtlan inter• 
netten yapılırken biz kayıt için 
erken gelmek zorunda kalıyo

ruz. Kayıtlann intemcuen ya-

....... :~:~n~sc!i :;~d:ıa~~~ 
kere kayıt yapılmasının yeterii olacağını dllşOn
mekteyim. 

ENGiN BAHŞI 
TO IYO ı. Sınıf 
Kayıtlarımızı kerıdi bilgisayar
lanrııı1.dan da yapabilsek çok 
daha iyi olurdu. 

Eğitim Fak. Sosyal 
Bilgiler Öğretmenli!ıi 
ilköğretim BölümU. 2. Sınıf 
Ö1.ellikle harç konusunda sı
kıntı yaşanıyor. Banka kuy
ruklarında beklemek sorun u-,_ .-_ oluyor. Eğitim FakOltesi"nde 

çok sorun o lma.~ da diğer fakültelerdeki arka
daşlann der.ı seçmede zorluk yaşadıklannı bili
yorum. 

MERVE DOĞRULAR 
IBF Sinema Televizyon 
Hazırlık 
Harç yaıınna döneminde harç
la ilgilenen görevli sayısı bir 
kişi değil de iki ya da Uç ki
şi olsa sanınnı soğukta daha 

--.~- az kuyruk bekleriz. 
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_...., _ _, MELiH UZUNOOW 

llBF iktisat (IÖ) 3. Sınıf 
Ben bu uygulamayı bir tilrlU 
anlayamadım. Sabah beşte 
okulun kapısında sıraya gir
mek zorunda kahyonıı. 450 
YTI. harç veriyoruz ve bu 
kadar basit bir işlemi sadece 

okulda yapabiliyoruz. Üniversitede herkes bu du• 
rumd:ın şikayetçi. Memleketlerimizde İnternet 

üzerinden ders kaydı y:ıpnıak isıiyoruz. 

SERHAT ERDOĞAN 
iletiş.im Bil. Fak. 
Hazırlık 

Kayıtlıı.nn İnternet üzerinden 
yapılmasının öğrenciler için 
hem z.ıı.man hem de rahatlık 

-.: ... -=ili açısınd:ın daha iyi olacağını 
düşUnOyor \'C bu durumun dü• 
zelıilme:,ini istiyorum. 

SELEN PAMUK 
IIBF işletme Hazırlık 
Bu durum hakkında söylene
cek çok şey var aslında. Ne
den intemeı üzerinden kayıt 

yaptıramıyoruz? Şu anda 
derste olmam gerekirken ben 
harç sırasırıd:ı bekliyorum. 

ZÜBEYDE ÖZCAN 
EMYO BYS (IÖ) 2. Sınıf 
Kayıt zamanlannd:ı banka ka
pılarında beklemek istemiyo
ruz. Bankalıınn yeterli hizmet 
veremediklerini, clcmanlann 
yetersiz olduğunu ve ağır iş 
yaptıklannı düşünüyorum. Ben• 
ce her bölllm için farl:h kayıt 

günleri belirlenmeli. 

SiNEM COŞKUN 
IIBF işletme Hııı.ırhk 
Harç yaıınnak için sıra bekli
)Onız. Bu yü1.den dersi asmak 
,.orunda kaldım. Sene başırıda 
kayıt olduk 1.aten: ne gerek 

-~-aı ~~;y:~nem arasında kayıt ol-

URKU AYKANAT 
Hukuk FakUltesi 4. Sınıf 
Üniversitemizde kayıt l.amart

lannda çok sıkınh çekmekte
yiz. Öu:llikle kayıtların intcr
rıetten yapılmaması dolayısıyla 

en bUyOk sıkıntıyı yaşıyoruz. 

---..:.,• Ülkemiz geneline baktığımız 

zaman llııiversiıe kayıtlarının çoğu intemetten 
yapılabilmekteyken bu olanak bizim üni\·ersite
mizde yok. Aynca harç yatınrken de problem 
yaşıyoruz. Saatlerce soğukta banka kuyruklann
da bekliyoruz. Aynca danışman hocalar da fa
kUtıetere erken gelmiyor ve onlan beklemek zo
runda kalıyoruz. Bunlann en önemlisi kayıtlann 
intemeucn yapılamamasıdır. Bu sonın giderilir
se bence diğer sorunlar ortadan kalkar. 

DUYGU SAYMAN 
IBP. Bıısın Yayın H:ızıriık 
Hazırlık okuyorum. Saat 
15:45'ıe dersten çıkıp uzun 
bir kuyruğa ginnck zorunda 
kalıyoruz ve banka ~ tc ka
panıyor. Harç yatırabilmek 

için derse girmedik. 

Yaıı İşkrl Müdürü: 
Prof. Dr. Halil hıraıı;m GÜRCAN 

Haber Merkezi Midlirü : U1.m. Ufok TÖZELlK 

AYŞE ÇACRICI 
Edebiyat Fak. 
Sosyoloji 2. Sınıf 
Kayıtlar esnasında danışman 

hocalann öğrencileri bilgilen
dirmemeleri ya da eksik bilgi 
\·ermeleri ileride bizim için _iL::_,.._ sorun oluşturuyor. 

Devlet Konservatuvarı 
Çalgı Yapını 2. Sınıf 
Bankada sıra beklemek hari
cinde genel bir sorunum bu• 
lunmamakladır. Konservatuvar 
kayıt sistemini beğeniyorum. 

'-"-'-""-- Bana zorluktan öte kolaylık 
\'C destek sağlıyor. Sorunlarım kayıttan 

çok okul için gertkli olan mali giderler. 

OZAN BOZKURT 
IIBF işletme (IÖ) 3. Sınıf 
Her kayıt döneminde öğrenciler 
isledikleri hocaları seçebilmek 
için sabah 4.30'dıın itibaren fıı. 

külte kapısında bekliyorlar. Üste• 
lik kontenjanlar çok yetersiz .J)i. 

--~-- ğer Universitelerde kayıtlar inter-
rıcı ilzcrinden yapılabiliyor. Harçların ıek bank.a
ya yaunlması da önemli bir sıorun. 

TU(iÇE ZEYNEP ÖZAYDIN 
Hukuk Fakültesi 1. Sınıf 
Kııyıtlann İnternet üzerinden de
ğil de, okula bi1.1.at başvurula
rak yapılması nedeniyle tatili
mizi yarıda bırakıp, erkenden 
Eskişehir'e dönmek zorunda 
kalıyoruz. Bu yü1.den kayıt iş-

lemlerinin İnternet Ozerinden yapılması ge• 
rcktiğini dllşOnUyorum. Bunun yanında sabahlan 
erlceııden gelip 5ıra bekliyoruz. BütUn günümüz 
burnd:ı geçiyor. Danışmanların odalarında yığıl• 

malar oluyor \'C orada da aynca bckliyonıı.. Bil• 
ıun gUn okul içerisinde koşuşturuyoruz. Bil'\"()k 
Universitcde öğrenciler bu kadar zor durumda bı
rakılmadan, hcrşey kolayca yapılıyor. Bu o laya 
d:ıha faıla önem verilmesini ve iş\cmlerin inter
nct llzcrine taşınmasını istiyorum. 

iSMET MEUKE YILDIZ 
Eğitim Fak. 
Sınıf Öğretmenliği 2. Sınıf 
ilk olarak kayıt işlemleri in
ıemct üzerinden gerçekleşse 
bütün öğrenciler için iyi ola• 
cak. Ama Uni\·ersitcden yaptı
ğımız için çok kalabalık olu
yor. Bilgisayarlar çok yoğun 

oluyor. Sıra beklemek zorunda kalıyoruz. Ayn
ca sadece bilgisayarlarda değil. danışman hoca
ların önünde de sıra bekliyoruz. Bence en iyi 
çözüm inıemct 07.crinden kayıt olacaktır. 

EMiNE ÇAKMAKÇI 
Eğitim Fak. 
Sınıf Öğretmenliği 4. Sınıf 
Kayıtlar benim için başlı başı

na bir stres oldu. Dön sene 
boyunca uzayan kuyruklar, 
dcr.ı kontenjanlannın yetersiz

..___.-~- liği. bilgisayarlardaki bozuk-
luklar g ibi. Hep dllşllnmilşUmdllr neden 

bizim kayıtlarımız da intcmeı U1.crinden yııpı

lnııııyor. Umanm sonraki yıllard:ı daha pratik 
çö7.Umler bulunur. 

Anadolu Oniveısiıesı Bwmeı.i'nde SOX>ııb t;a.;ılmıştır. 
Anadolu Oıı'lffil!ıCSi. Yııııuııetın~. 

Vakıf8~.26470Estişdıir 

Tel; 0-222-33505 !Kll 1700Fab: 0-222- 3JO 74 40 
E..poeta:habcr@anııdohı.edu.tı 

Wcb: wv.-wahabc-ı-.ar.ıolu.edu.tı 
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Gazeteciler Anadolu'da buluştu 
Yerel ve ulusal basın temsilcileri, Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli'nin verdiği koktelyde bir araya geldi. 

ESKJŞEHIR'in yerel. ulusal ba
sın ve üniversitemiz İletişim 
Merkezi tcmsilcileıi üni\'ersiıe

mizde dUzcnlencn ··Anadolu Üni
versitesi-Basın Kuruluşlan Birlik
teliği" kokteylinde bir araya gel
diler. 
Öğretim Elcıııanlan Yemekhane

si"nde düı.cnlencn kokteyle Rek
tör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli. rek
ıör yardımcıları. ilniversiıemiz se
natosu üyeleri ve Eskişehir'in ye
rel, ulusal basın ve Uııiversitemiz 
iletişim merkezinden 4 1 temsilci 
kauldı. 

Kokteylde konuşan Rckıör Prof. 
Dr. Fevzi Sürmeli. Anadolu Oni
vcrsitesi'nin Eskişchir'de bir gu
rur kaynağı olduğunu belirterek, 
"Eskişchir'in diğer bir gurur kay
nağı da Eskişchir'in yerel basını

dır .. dedi. Bu kuruluşlann mutla
ka b ir arada olması gerekıiğine 
inandığını belinen Prof. Dr. Sür
meli, basın temsilcilerinin ve ça
lışanhırınm özveriyle yaptıktan 

bu işleri yapmak için üniversite• '--------ııııı;ııı.:;;:a_ 
mizde eğiıimi alan öğrencilerin 
bulunduğunu söyledi. Gazeteciler kokteylde Rektör Prof. Or. Fevzi Sürmeli ile söyleşi yapma fırsatı da buld u. 

!:1~~~i P;;;İe ~~·rd:~ı~ Sünncli .----------------------------, 
··Bu açıdan birlikteliğimizin çok 

önemli olduğuna inanıyorum. Ay
nı şehirde yaşamanın kurumlara 
\"C kişilere yüklediği karşılıklı SO· 

rumluluklar var. Biz üniversite 
olarak bu sorumluluklarımızı çe
şitl i proj elerle öncelikle Eskişehir 

yerel. ulusal ve uluslararası plat• 
fonnlarda sesimizi duyunnak isti
yoruz. Sizlere bütün öğretim ele · 
manlarımızın kapısı her zaman 
açıktır. Bu kokteylin bir başlan
gıç olmasını d iliyorum .. dedi. 
Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Yılmaz Karaca dn Rek
tör Prof. Dr. Fevzi Silnneli 'nin 
rektörlük için adaylığını açıkla

madan önce kendis ine "Eğer ten
kitlere açık olmayacaksınız bu 
adaylığınızı açıklamamasını söy
ledim" diyerek. Prof. Dr. Sllmıe
li'nin de öncelikle yerel basının 

eleştirilerine açık olduğunu ve bu 
eleştirilerle hizmetini en iyi şekil• 
de halk içerisinde bir rektör ola
cağını söylediğini belimi. Kara
can , .. Rektör Prof. Dr. Fevzi Sllr• 
mcli"nin bugünü kendileri için 
ayınnasından dolayı teşekkür edi
yoruz .. dedi. 

Mevlüt DEMIRCIOOW 

Radyo A'dan Gazi'nin Sesi'ne eğitim 
GAZI ÜNIVERStTESl'nin Radyosu "Gazi'nin Sesi" öğrencileri üniversitemiz Radyosu Radyo A'da rad• 
yoculuk eğitimi Aldı . Gazi Üniversitesi Radyosunda çal ıµn 7 öğrenci. 13-17 Şubat günle rinde Radyo 
A Müdürü Yani. Doç. Dr. Özlem Ataman'dan hem teknik hem de radyo programcılığı ve yayıncılığı 
alanında eğitim aldılar. Ögrenciler. S gün boyunca egiıim gördükleri Radyo A'da. radyoculuk ve üni
versite radyosunda yayıncılık alanında deneyim sahibi oldular. 

Liseliler için tanıtım 
programı 1 7 Mart'ta 
Ünh•cı•sltcmlzl yakından tanıma rırsaıı bulacaklar, 

ANADOLU ÜNiVERSiTESi 17 Program boyunca fokülte ve yllk-
Marı Cuma gilnü lise öğrencilerine sckokullanmızla ilgili o larak kon• 
yönelik tanıtım programı dil;,.cnli- tenjan . puan ıürll ve önceki sınav. 
yor. Öğrencilerin Universiıeye giriş• lardaki taban puanlan g ibi çeşitli 
ıe kendi eğil imlerine göre doğru bilg ileri içeren broşürler dağıtılacak. 
tercih yapmalannı sağlamak ama- Aynca eğitim birimle ri açacaktan 
cıyla ıllm fakülte \'e yüksckokulla- standlarcla konuk öğrencilerin sonı-
nmızın yam sıra öğrenci kulllplcri- lanm yanıtlayarak aynntılı bilgiler 
nin de kaııl:ıcağı tanıtım programı. \'erecekler. Öğrenciler llniversiıemi-
Yunuscmre Kampusll Spor Salo- zin çeşitli birimleri kapsayan kam-
nu'nda 10.00-16.30 saatleri arasında pus turlanna da katılma fırsatı da 
gerçekleşecek . bulacaklar. 

Fen 
Fakültesi 'nden 
MATLAR 

Analizi Yöntemleri ve Mil· 
hendislik Hesaplan konu1annı 

içeren bir seminer düzenledi. 
Fen Fakültesi tarafından 

Matlab ile Veri Analizi Yön• 
temleri ve MUhedislik Hesap
lan başlıkları altında düzen le
nen sem inere konuşmacı ola• 
r.ık Fizik Yllksek Mühendisi 
Pınar Önder katıldı. Pınar 
Önder katılımcılara MATLAB 
yazılımını tanıtarak Math
works Urün ailesinin temel 
kullanımları ve sağladığı ko
layl ıklar hakkında geniş bilgi 
\'erdi. Önder, Maılab'ın dün
yanın her yerinde kullanılan 
ve kullanıcılanna kola y ve 
etkin uygulama gcliştimlC 

imkanı veren bir yazılım o l• 
duğunu da sözleriııe ekledi . 

Hatice GÖLCÜ 

'Sanayi ve 
Esnaf Nasıl 
Öğrenci ister?' 
konferansı 

iKTiSADi ve idari Bilimler 
Fakültesi 'nin düu.nleyeceği 
"Sanayi ve Esnııf Nasıl ög. 
renci lsterT' konulu konferans 
8 Man g ünü yapılacak. Kon
feransa Eskişehir Sanayi Oda
sı Başkanı Savaş Öz.aydemir 
ile Ticaret Odası Başkam Ce
malettin Sarar konuşmacı ola• 
rak katılacak. 
Fakülte 15 Maıı gilnll ise 

" Ve rgi Hukukunda Yeniden 
Yapılanma" konulu bir konfe• 
rans dU1.cnliyor. Bu konfcran• 
sa ise konuşmacı olarak Eko
nomist ve Vergi Uzmıını 
Veysi Seviğ ile Dokuz Eyllll 
Ünİ\'crsitesi Hukuk Fakültesi 
Vergi Hukuku Ana Bilim Da
lı öğretim !iyesi Prof. Dr. 
Yusuf Karakoç konuşmacı 

olar.ık kahlaeak. 
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Anadolu Haber 
Üstün zekalılara eğitim ... 

Üniversitemiz, Tilrkiye'de ilk kez Ustiln 
zekalı bireylerin eğitimi üzerine bir yük
sek lisans programı b~latıyor. 
Eğitim Fakültemizin destekleriyle yaşama 

geçirilen Üstün Zekalılann Eğiıimi Yüksek 
Lisans Programı ile 10 öğrencinin bu ko
nuda lisansilsıil eğitim almalan sağlanarak, 
ilsrtln zekalı eğitiminin bir akademik ve 
bilimsel temele oturtulması ve bu konular
da ileri düzeyde akademik çalışmalar ya
pılması sağlanacaktır. 
Yüksek lisans programı. Eğitim Fakülte

mizden mezun olacak öğretmen adaylarına 
üstün zekalı eğitimini aktararak, öğretmen 
adaylannın görev aldıkları yerlerdeki üstün 
1.ekah öğrencileri farlı:eımelerini sağlayarak 

bı.ınlann doğru eğitim almalan yönünde 
yardımcı olacaktır ... 
Eğitim Fakültemiz ve Eğitim Bilimleri 

Enstitümüzün yilrilteceği bu yüksek lisans 
programının. Ustün zekalı olduğu keşfedi

lemeyen çocuklanmızın belirlenmesinde ve 
seviyelerine uygun eğitim almalannda 
önemli bir förev Usıı;necekleri': eminiz ... 

Üniversitemiz, öğrencilerimizin en iyi eği
limi almalan için yoğun çaba sarfediyor. .. 
Yabancı dil eğitiminden lisans ve lisan

süstü eğitime değin. bilimsel araştırmalar 

ve tUm akademik etkinlikler üniversitemiz
de önemli bir yere sahip. 
Sokrates/Erasmus programlan kapsamında 

yurt dışına öğrenci göndermede de üniver
sitemiz çok iyi bir yerde ... 
Sokrates/Erasmus öğrenci değişimi prog

ramlan kapsamında üniversitemiz ilk ilç'te 
yer alıyor. 
Bir•iki bölllm dışında diğer ıum bölilm• 

lerden öğrencilerimiz program kapsamında, 
anlaşma sağlanan Avrupa'daki çeşidi üni
versitelere bir ya da iki dönem eğitim al
mak üzere gidiyor. 
Avrupa'nın çeşitli lllkelerindcki üniversite

lerden de onlarca öğrenci Anadolu Üniver
sitesi·ne gelerek bir dönemlerini üniversi
temizde geçiriyor. 
Ülkeler ve üniversiteler arası bu işbirliği, 
öğrencilerimizin daha iyi yetişmelerinde ve 
yurt dışı deneyimi ile birlikte eğitimlerini 
tamamlamalannda önemli bir etken ... 
Bu programlar. bundan sonraki dönemler

de gelişere~ devam ~ktir ... 

Anadolu Üniversitesi Rektöril Prof. Dr. 
Fevzi Sümıcli, Eskişehir'deki medya men
suplan ve üniversitemiz ileıişim merkezi
nin yöneticileri ile biraraya gelerek üniver
site-kent-medya üçlemindeki sorunlar ve 
yapılması gerekenleri e le aldı. 
Eskişehir medyası ile üniversitemizin ilgi

li akademik birimle riyle birlikte çalışma 
hususunda her türlü öneriye açık olduğu

muzun altını çizen Rektör Silrmeli, univer
sitemiz ileıişim merkezini oluşturan Ana
dolu Haber, Radyo A ve TvA'nın yerel 
medya ile üniversitemiz arasında önemli 
bir haber akışı sağladığının altını çizdi. 
Üniversitemiz yayın organlannı. üzerlerine 
dllşen görev ve sonımluluklan çerçevesin-. 
de, yerel ve ulusal 
medya ile iletişi

mini bunda n 
böyle de 
tutacaktır. 

Prof. Or. Halil lbrahim GÜRCAN 

5. Ulusal Girişimcilik Akademisi Başlıyor 
Girişimcilik Eğitim ve Araştırma Birimi (GEAB) ve JCI Eskişehir şubesinin ortaklaşa 
düzenlediği 5. Ulusal Girişimcilik Akademisi 24-26 Mart günlerinde gerçekleşecek. 

5. UWSAL Girişimcilik Akııdemi
s i 24-25 Mart günlerinde Kongre 
Merkezi'nde yapılacak. Girişimci
lik Eğitim ve Araştırma Birimi 
(GEAB) ile Genç Müteşebbisler 
Jaycees Derneği (JCl)'nin ortakla
şa dUzenleyeceği seminer "AB 
Süreci ve Girişimciliğe Etkileri 
.. adı altında gerçekleşecek ve ka
tılımcılara sertifika verilecek. 
400"e yalan öğrencinin iş dünya
sından isimlerle tanışıp girişimci
lik.le ilgili eğitimler alacağı akade
miye kayıt koşullan fakültelerde 
ilan edi!e.cek. 
Girişimcilik Eğitim ve Araştırma 

Birimi yürütme kurulu üyesi 
Yard. Doç. Dr. Mehmet Başar, 

2002 yılında kurulan GEAB'm 
temel amacıııın, genç bir nüfusa 
sahip olan TUrt.iye 'de girişimci
lik potansiyelinin açığa çıkanl
masına ,·e bunun için gerekli 
olan girişimcilik ikliminin yaratıl
masına. araştırma ve eğitim faali
yetleri ile katkıda bulunmak o]. 
duğunu söyledi. 
Bu programla öğrcrıcilerin iş 
dünyasından isimlerle tanışarak 

gelecekle ilgili beklentilerinin ve 
hedeflerinin oluşmasına yardımcı 

olmaya çalıştıklanm belirten Yard. 
Doç. Dr. Mehmet Başar. ö!trenci• 
lere hayatlannın herhangi bir dö
neminde kendi işlerini kumıaya 

yönelik yol gösterici bilgiler ak
tardıklanm ifade etti. 
GEAB Koordinatörü Yard. Doç. 

Dr. Tuğbert. Tosunoğlu da bu 
akademiyi her yıl geleneksel ola• 
rak JCI (Genç Müteşebbisler Jay-

cees Derneği) Eskişehir şubesi ile 
birlikte düzenlediklerini ifade 
ederek, JCl"nin, yaştan 18-40 ar.ı
sında değişen profesyonel ler ve 
girişimcilerin oluştuğunu söyledi. 
Tosunoğlu JCl'nin bireylerin Iİ• 
derlik, sosyal sorumluluk ve giri
şimcilik vasıflannı geliştirerek, 

yaşadık.lan toplumda pozitif deği
şimi gerçekleştirmek için Cırsat 
alanlan sunmayı amaçlayan ulus• 
tararası bir organizasyon olduğunu 
kaydetti. 
Etkinliğin amacıııın üniversite 
öğrencilerine ve genç girişimci 
adaylanna. ülkemizin gelişmesi ve 
çağdaş mcdeniyeıler seviyesine 
ulaşmasında hür teşebbüsün öne
minin \'Utgulanması ve katılımcı

larda girişimcilik bilirıcinin oluştu

rulması olduğunu belirten Tosu
noğlu, eğitimler suresince girişim
ciliğin farklı alanlarında bilgi ak
tanmlan ve gençlere bundan son• 
raki hayatlannda izleyebiloceklcri 
yol haritalan çıkarabilmeleri için 
çok yararlı işaretlerin verileceğine 

dikkat çekti. 
Girişimciliğin Avrupa Birliği 

içerisinde özellikle üzerinde du· 
rulan ve büyük önem verilen bir 
konu olduğunu vurgulayan 
Yani. Doç. Dr. Tuğberk TOSU· 
noğlu "Akademimiz AB üyeliği 

sürecinde olan TUrkiye'nin giri• 
şimcilik konusundaki durumunun 
ortaya konulması ve yapılması 

gerekenler konusunda önerilerin 
tartışılacağı bir platform olacak.
ur" dedi. 

Şeyda DALGIÇ 

Avrupa'ya çıkarma yaptık 
Anadolu Üniversitesi, Socratcs ve Erasmus 
programlarına Türklye'den en çok öğrenci 

gönderen üçüncü üniversite oldu. 
BAŞTARAFI 1'DE 
Toplantıda konuşan Öğr. Gör. 1.ekiye Doğan, Anadolu Üniversi• 

tesi'nin TUrt.iye'dcn Socraıes ve Er.ısmus programına en çok öğ
renci ve öğretim elemanı gönderen üçüncü üniversite olduğunu 
belincrek, &:zacılık Fakllltesi ve Fen Fakültesi Fizik Bölümü dı
şında üniversitemizin bütün bölUmlcrinden Avrup.ı'ya ö!trerıci ve 
öğretim elemanı gönderildiğini söyledi. 
1.ekiye Doğan. 2.5 noı ortalamasına sahip ve üniversitemizin dü· 
zenlediği yabarıcı dil sınavında 60 ve üzeri not alan öğrerıcilerin 
Socrates ve Er.ısnıus programıyla yundışına gidebildiğini kaydetti. 

--""""""""""""'"°""""""' Bu konuda. gerekli duyuru. 
lann yapılmasının ve öğren• 
cilerin bilgilendirilmesinin 
çok önemli olduğuna işaret 

eden Doğan, öğretim ele· 
manlanna bu konuda görev 
düştilğilnil vurguladı. 

Prof. Dr. Scvval Şener de 
Socrates ve Erasmus prog• 
ranılannın öğrerıci ve öğre
tim elemanlan için çok 
önemli olduğunu. ifade ede
rek. Haccttepe Üniversitesi 
&:zacılık Fakültesinin'de 
bundan önceki yıllarda Soc. 
nıtes ve Erosmus progra.m
lanyla ilgili bir çok sorun 
yaşadığını ancak zamanla 
sorunlann da aJ.aldığını be· 
linıi. 

Berk im<ü 

Ya rd. Doç. Dr. 
Mehmet Başar 

Yard. Doç. Dr. 
Tuğberk Tosunoğlu 

V. ULUSAL GİRİŞİMCİLİK 
AKADEMİSİ PROGRAMI 

24 MART 2006 CIIMA 
Gi~imcilik ve iş Planı 
2S MART 2006 CIIMARIES) 
Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması 
Marka Yönetimi 

13:00-17:00 

09:30-13:00 

Stratejik Planlama 
AB Süreci ve Girişimiciliğe Etkileri Paneli 
26 MART 2006 PAZAR 

14:00-17:30 

10:00-12:30 
14:00-16:00 
16:00• 16:30 
16:30·1 7:30 

AB Fonlan ve Proje Yazımı Eğitimi 
Ekonomik Trendler (Panel) 
AB Üyeliği Kadııılara Ne Getirecek? 
GEAB. AIESEC, JCI. AEGEE Tanmm 

AIESEC' "Arkadaşımla 
Tanış" projesini tanıttı 
Proje, ilköğretim ve lise öğrencllel'lne 

yabancı kültürleri tanıtmayı amaçlıyor. 

AIESEC'in Meet My Friends 
(Art.adaşımla Taııış) Projesi, 
15 Şubat gilnil Taşbaşı Kili• 
tür Merkezi'ndc düzenlenen 
basın toplantısıyla tanıtıldı. 

AIESEC Eskişehir Şubesi 
Başkanı Işıl Övgü Okan·ın 
açılış konuşmasıyla başlayan 

basın toplantısında söz alan 
AIESEC Eskişehir Şubesi Pa• 
1.arlama KoordinatörU Burak 
TUnllnalper , AIESEC'in 89 
ülkede 880'den fazla üniver
sitede faaliyet gösterdiğini 
vurguladı ve üyelerine yaban• 
tı bir ülkede yaşama ,·e ça
lışma fırsatı sunduğunu söy• 

ledi. 
AIESEC Eskişehir Şubesi 

Resepsiyon KoordinatörU Ber
ke Öksüz de Meet My Fri• 
neds Projesi"ndeki amaçlnnnı 

ilköğretim ve lise öğrencileri• 

ne. kendilerine çok uzak ge
len, yabancı olduklan kültllr
lcri. o kültürlerden gelen 
"kllhilr elçileri" aracığıyla ta• 
nıtmak olduğunu söyledi. Ök
sıız, bu projeyle ö1.elikle 
ilköğretim çağındaki çocukla• 
nn kUltürel ve kişisel gelişim• 

!erini sağlamayı hedefledikle
rini kaydetti. 

Taner AYYILDIZ 
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Toros Can'dan Henry Purcell CD'si 
Devlet Koııservatm·arı öğretim üyesi Doç. Dr. Toros Can, ünlü besteci Henry Purcell' ln eser
lerini piyanosuyla seslendirerek bir CD'de topladı. Çalışma dünyada ilk kez gerçekleştlı'lldl. 

DEVlET KONSERVAl\NARI MUzik BölUmll 
Piyano Anasanaı Dalı öğretim üyesi Doç. Or. 
Toros Can, çıkardığı son CO'sinde, UnHI bes
teci Hennıy Purcell'in escrtcrini piyanosuyla 
seslendirdi. Bu güne kadar yurt içi ve yurt dı
şında olmak Uı.cre IOOO'in Uzcrinde konser ve 
resital gerçekleştiren sanatçının bu çalışması , 
Purşell'in çahşmalıınnın dünyada ilk kez kay
dedilmesi bakımından önem taşıyor. Cd ve ça
lışmalan hakkında bilgiler veren Doç. Dr. To
ros Can, kendisinin genellikle modem repertuv
arı çaldığını, bu çalışmasında ise çok uç bir 
müziğin oluştuğunu sOyledi. 

DIAPOSAN 4 ÖDÜLÜNÜ ALDı 
Henry Purcell CD'sinin şu anda Ttiı1ıdyc'de 

büyük ilgi gördUğtınU.beliıten Doç. Or. Can, 
"Bu CD tUm dünyada piywya sllrl11dU ve 
Fransa'nın en önemli müzik dergisi olan Di
aposan 4'Urı ödUIUnU aldı. Ttlıtiyc'yc CD'lerin 
ulaşması ise. çok zor. Bunun nedeni küresel
leşme ve kUrcselleşmenin getirdiği bir kOltUr
sililcşmc .. dedi. 
Londra'da eğitim g&dUğU yıllarda Pwccll'in 

eserlerlcrini dinlemeye başladığım ınlauın To
ros Can. 1991· 1992 yıllanrıda Purccll'in kay• 
dettiği eserlerin orjinal halini dinlediğini belir• 
terek. ·•Yine bu dönemde Amerikalı besteci 
John Cage'in piyano için hazırlanmış sanat ve 
interlikilerini çalıştım. Kişisel olsa bile Pureell 
ve Cage. Lorıclra ve ben. bende ve benim mü• 
ziğimde bir bütün oluşturdu. Bu cin ı:ıı kutup--

lann birleşmesi anlamına geliyor. Yine Pur
ccll'i kaydettiğim piyano Farioli diye bir hal
yan piyano marlcası. Bunun öz.elliği ise yeni 
bir piyano ,·e diğer piyanolardan daha gelişmiş 
,-e el yapımı olmas1. Barok dönemi eserinin 
son derece gelişmiş bir Fazioli piyanosuyla ça
lınıyor olması da önemli. Öte yandan 1992'de 
kaydettiğim John Cage'in eserlerinin yer aldı
ğı CD ise önllmilzdeki yaz çıkaca.lC dedi. 
Doç. Or. Toros Can'ın çalışmalan \'e vcrec:c. 
ği konserler hakkında bilgi almak ya da CD'le• 
rirıden edinmek isıeyeruer www .toroscan.com 
adJı İnternet sitesini ziyaret edebilirler. 

Üflemeli 
Çalgılar 

Kuarteti 
Bozüyük'te 
çalacak 
ANADOW ÜNiVERSiTESi 
Senfoni Orkestrası Üflemeli 
Çalgılar Kuaneıi 22 Şubaı 
Çarşamba gllnll Boı:UyUk Halk 
Eğitim Merkez.i'nde bir konser 
verecek. Ayla Emanet (flllt), 
Kaya Kılıç (klarnet). Esra 
GUmll~taş (fagot) ve Mustafa 
Gülmez (komo)'den oluşan 
kuanet konserde L.E. Je
din'nin Üflemeli Çalgılar Ku
aneti . G. Rossini°nin Üflemeli 
Çalgılar Kunneti No: 1 ve 
W.A.Mozan Cassaı.ione'nin 
eserlerini seslendirecek. 

Gece Mevsimi 
yaklaşıyor 

Ken Oyuncuları, yeııi 

oyım/arıııı Sinema Aııa
dolıı ' da salıııeleyecek. 

KENT OYUNCULARI. Yıldız 
Kenter ,·e Selçuk Yöntem'in 
yer aldığı yeni oyunu Gece 
Mevsimi'ni 25 Şubat Cumar• 
tesi günll Sinema Anadolu'da 
sahnelenecek. lşığı Cem Yıl
maz'a. kostümleri ise Glllııy 

Kuriş'e ait olan oyunda izleyi
cileri, scssi1.cc acı çekenlerin 
komik, aynı zamanda hllzUnlU 
hikayesi bekliyor. 

lımaıı lı.ıısavl 

Müzesi'nden sergi 
OSMANLI Bankası Müzesi. "Fantazya Çok. 
Para Yok-Karikatürlerle Bir Borç Ekonomisinin 
Tarihi (1874-1954)'° adlı sergiyi llni\'crsitcmize 
taşıyor. KUtüphane \-C Doküınantas)'Ofl Mcrltezi 
Alt Sergi Salonu•nda 15 Mart Çarşamba gilnil 
açılacak olan sergi, 14 Nisan gününe kadar 
sanntse,'Crlerie buluşmaya devam cdccd::. 

Sull,I\ \l..111 \ıı,ıılolu tl,ı ,ınl,ıl,ıı ,ıl, 

ÜNLÜ edebiyatçı Sunay Akın, hikayelerini 
anlattığı tek kişilik gösterisi ile ilniverııi• 
temiz.in konuğu olacak. Sahne Sanatlan 
Yapım&Organizasyon'un dü1..enlediği gös
teri 26 Şubat Pazar gUnü l 5.30'da Sine
ma Anadolu'da başlayacak. 

Ulvi Cemal Erkin'in 
doğum günü için 
ASO'dan konser 
Anadolu Senfoni Orkestrası 

ünlü bestecimizin doğumunun 
J00'üncü yılını bir konserle 
kutlayacak. 
Anadolu Senfoni Orkestrası. Ulvi Cemal Erldn·in 
doğumunun 100. yılını Atatürk Kültür Merkez.i'nde 
24 Şubat Cuma gllnil bir konserle kutlayacak. Şef 
Burak Tilıün yönetimindeki orketsraya solist ola
rak Nusret ispir klarnetiyle eşlik edecek. Orkestra 
konserde Ulvi Cemal Erkin'in Sinfonieııa'sı , 

A.Copland·m Klarnet Konçertosu ve A.Dvorak·ın 

Op.22 Serenııt'ını seslendirecek. 

ASLAN ASKER ŞV ı\ YK 

G :;;;;~~. ~~~;~~ı!~:e:~!~ 
çok değerli bir eseri daha kll7..andı. 
Çek yazar Yaroslav Haşek'in (1883-
1923) .. Aslan Asker Şvayk" adlı Un-
111 romnm, iki cilt halinde ve dili• 
miı.de ilk kez tam metin olarak, 
Celal Üster'in nefis çevirisiyle Can 
Yayınlan arasında çıktı. 
"Aslan Asker Şvayk", Birinci Dlln

ya Savaşı'ndan yola çıkarak savaşın 

anlamsız.lığını. kori.::unçluğunu. insana 
temelden aykınhğmı, bu arada aynı 
zamanda hem trajikliğini hem de 
komikliğini eşsiz bir mi1.ah diliyle 
gözler öniloc seren bir roman. Bazı 
eleştirmenlerin haklı olarak ancak bir 
Cervantes·in ya da bir Rabelais'nin 
mizah üslubuyla karşılaştınlabileccği
ni söyledikleri Haşek, kendi yaşamı 

da çok renkli ve harekcıli geçmiş 
olan bir yazar; ilk dUnya savaşından 
önce 16 öykü kitabı \'e "Mayısta 

Hııykınşlar" adlı şiir kiıabı yayınlan• 

mış. Savaşın başlamasıyla birlikte 
Avusturya-Maearisuın imparatorluğu 

ordusunda askere alınmış. Doğu cep
hesinde Ruslıırıı esir dllşUoce. birkaç 
yıl boyunca Rusya'daki esir kampla
nnda kalmış. Bu aı-.ıdsa Çek Kunu• 
luş Ordusu'nun üyesi olmuş, ardın
dan da Bolşeviklere katılmış. Savaş

tan sonra, yeni kurulan Çekoslovak• 
ya'nın başkenti Prag'a dönllncc, ça
lışmalannın ağırlık noktasını tümüyle 
"Aslan Asker Şvayk'. romanı üstün
de toplamış . Roman, aslında allı cilt 
olarak tasarlanmış bir proje. Yaros
Jav Ha.şek, romanın dördüncü cildini 
ya1.<iığı sırada, 1923 yılında Lipnit
sc'de ölmüş. 

Bu romanın bir de uzunca ve hare
ketli sahne seril\'eni var. Bi1.dc ilk 
kez 1963' te Arena Tiyatrosu·nda 
sahnelendi. Daha sonra, 197 l 'dc. bu 
kez Genco Erkal'ın uyarlamasıyla 
Dostlar Tiyaırosu'nda oynandı. Yet
mişli yıllann onalannda ise bu kez 
Bcnoh Brccht'in ikinci DUnya Sava
şı ·na göWrdüğü Şvayk olarak Başar 
Sabuncu'nun rejisiyle ve can YII• 
cel' in "Şvayk Hitler°e Karşı" başlı

ğıyla Türkçeleştirdiği meıinle lstan
bul Şehir Tiyatrolan Üsküdar Sahne
si°nde sergilendi. Bu oyundu Şvayk 
rolünü Şener Şen oynadı. "Aslan 
Asker Şvayk··ın çevirmeni Celal Üs
ter, kitaba koyduğu giriş yazısında 
bu serilvcnc aynntılı olarak yer ver
miş. 

Romanda "Şvayk". çok tartışmalı 
bir karakter. 2.cki ya da ııpıal, akıllı 
ya da deli olup olmadığı net bir bi
çimde hiçbir z.amruı onaya çıkmıyor. 

Ama çevirinin kapak yıızısında da 
belinildiği gibi. en belirgin özelliği, 

insanı insanlığından eden 1.orbalığın 
her ıilrlllsüne sürekli karşı çıkışı. 
Zaten bu özellikten öıilrildilr ki. ya• 
ymlandığı dönemden başlayarak "As• 
lan Asker Şvayk" her 1.aman savaş 
karşıu edebiyatın başyapıtlanndan bi
ri olarak kaldı. 

Önce mi1,ahla örillmUş dev bir ro
manın nasıl olabileceğini "e böyle 
bir eserin bir başka dile ne kadar 
ustaca çevrilebileceğini merak eden
ler için mutlaka okunması gerekli 
bir kitap. 
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Üstün zekalıların eğitimi 
için master programı 

Anadolu Üniversitesi, Türkiye'de bir ilki gerçek• 
leştirerek Üstün Zekalıların Eğitimi üzerine bir 
yüksek lisans programı açıyor. 2006-2007 
öğretim yılında 10 öğrenci ile öğretime başlaya
cak program ile, ülkemizdeki üstün zekalıların 
keşfedilmesi ve doğru eğitilmesi hedefleniyor. 
EttTfM FAKÜLTESl'nde seçmeli ders olıırak 
manulan "Üstün Zekalıtann Eğitimi .. seçmeli 
dersi yüksek lisans programına alırıdı. Türki
ye 'de üstün zckalılann eğitimi üzerine ilk kez 
bir yük&k lisaııs programı açılmasından dola
yı uygulama bilytik bir önem taşıyor. Yard. 
Doç. Dr. Uğur Sak·ın başkanlı!tJnda gerçek
leştirilecek programa Eğitim Fakültesi ve psi
koloji bölUmU mezunlan başvurabilocck. 
Program hakkında bilgi veren Eğitim Fakülte
si Dekanı Prof. Dr. Yüksel Kocadoru. prog
raml.a mezun olacak öğretmen adaylanna bu 
eğitimi aktarmak ve eğitimi alan öğretmen

lerin giıtiklcri yerde bulunan UstiJn zekalı öğ
rencileri farkeımelerirıe ve doğru eğitim alma
lannı sağlamaya yardımcı olmak olduğunu 

söyledi. 

TÜRKJYE'NIN ALANINDAKI iLK YÜKSEK 
LiSANS PROGRAM! 

ileri olan Amerika Birleşik Devletleri ve te• 
oride çok iyi çalışan Almanya ile çeşitli or
tak projeler üretmektir'" diye konuştu. 

AMAÇ ÜSTÜN ZEKAULARIN 
KEŞFEDiLMESi 

Şu anda Eğitim Fakülresi'ndeki Okul Önce• 
si Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sı• 
nıf Öğretmenliği. lngilizce Öğretmenliği ve 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği böli.lnılerindc Üs
tün Z.Ckahlann Eğitimi dersinin seçmeli ola
rak verildiğini beliııen Dekan. Prof. Dr. Ko
ca<lonı. bu eğitimin lstanbul'dan sonra lians 
dU1.cyinde ikinci kez Anadolu Üniversitesi"nde 
gerçekleştiğini söyledi. 2006-2007 öğretim yı

lında açılacak olan yüksek lisans programının 
ise Türki)•e'de bir ilk olduğunu ka)•dcden Ko
ca<loru. "'Programdaki diğer bir amacımız ise. 
ileride. üstün 1.ckalılar eğitiminde pratikte çok 

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim BölUmU Üstün 
2.ekalılar Eğiıimi Anabilim Dalı Başkanı 
Yard. Doç. Dr. Uğur Sak ise dersin ve yük
sek lisans programının diğer bir amacının da 
mezun olacak adaylara bu eğitimi tanıtmak ve 
ilerik.i yıllarda karşılaşaeaklan ön yargılan kır

malannı sağlamak olduğunu kaydeııi. Bu yar
gılann kınlmasında ve ailelerin bilinçlendiril
mesinde programda eğitim almış öğretmen 

adaylanna iş düştilğUnU beliııen ve Ustun ze. 
kalılann eğitimi koıısunda bilgiler veren Yard. 
Doç. Dr. Sak. ··üstün yetenekli ve zekalı ço
çuk.lar doğru eğitilmezler ise aslında ilk okul
da bile kaybedilebilirler. Bir çocuğun UsıUn 

zekalı olduğun öğrenmek için illaki test yap
mak gerekmez. zaten çoçuk kendini belli eder. 
Bir de Ustun zckalılann ailesinin. çocuğun 
dünyasını zcngişnleştimıesi gereklidir. Çocu• 
ğun yeıeneği için zengin bir dünya oluşturma
lılar. Çocuğun keşfetmesi için doğayla \"e çcv• 
reyle temas halinde olması ve sorduğu her so
runun ccvaplandınlması gereklidir. 2.eka her 
10 yılda bir 5 puan artar. bunun nedeni de 
insanlann aldığı eğiıim ve yaşadığı deneyim
lerdir'' dedi. 

PROGRAMA 10 <>ÖRENCi AUNACAK 
'Z.ckanın tanımının ·'dcrıeyimden öğrenme po-

ıansiyeır· olduğunu Sôyleyen Yard. Doç. Dr. 
Uğur Sak, her çocuğun aslında belli bir oran• 
da zekasının arthnlabilcccğiııi \"C gelecek öğ• 
retim yılında yüksek lisans progranıına alacak
lan IO öğrenciye bunu aşılayacaklannı kaydet
ti. Programda asıl amaçlannın üstün zekalıla

nn ayırdedilebilmesi olduğunu ve bu program
da okuyacak öğrencilerde çok iyi derecede dil 
bilme şartı arandığını belirten Sak. "Çünkü bu 

alandaki kaynakların neredeyse ıamamı yaban
cı dilde yazılmış. Aynca programa katılacak 

öğrenciler uzun vadede Arnerdika Birleşik 

Devletleri ve Almanya·da UsıUn zekalılann 

eğitimi konusunda çalışmalar gerçekleştirebile

cek. Programda verilecek derslerde ise yaratı
cı problem çözümü ve analitik düşünme mo
deli gibi içerikler işlen~k" diye konuştu. 

lsmall ilXSELvl 

Diinyanın en zeki insanı Prof. Nadi Camukova'ya göre doğu toplumları bilgiyi duyguyla birlikte kullanmalı 

Öğretmeni yeteı'siz bulup 3,5 yaşında okulu bıraktım 
i'l'Of. ı\1,1dla CaıııııkoYa, diiııyaııııı CII İİSI.İİII zekalı lıısaııı iiımwıııı taşıyor. Bil iiııvaıı, ılloskOJ'll'da gel'Çeklcşeıı 

u/,ıs/ar:ır;ısı bir Loı>lalllıda 199,37 o/anık t.esı, eclllcıı JQ'sımdaıı gel/yol'. llglııç bir lılkaycyc s.1/ılJ> ol;ııı Cam,ı
konı, iiç bııçıık yaşımla b.ışladıgı 1/kokıılu bil' ay soıır:ı "Ögrcııııcıı blı· şey bilmiyor" diyerek bmıkmış. 

DÜNYANIN en llstlln 1.ckalı insa
nı unvanını ıaşıyan Da!ıstan Dev
let Üniversitesi öğretim llyesi Prof. 
Nadia Camukova. Tepebaşı Bele
diycsi'ııin düzenlediği etkinlikte, 
Eskişehirlilerle buluştu. Konuşmacı 
olarak katıldığı .. Dilnya Bilim 
Kurgusu ve Türkiye konulu söyle• 
şidc. Camukova·ya ilk sorulan so
ru. '"Okumaya ne zaman başladı
mzr oldu. 
Camukova bu soruyla birlikte hi

kayesini anlatmaya başladı. Camu
kova henüz bir yaşındayken tıp 

doktoru olan annesi. üstUn bir ze
kaya sahip oldugunu fark etmiş. 

Üç yaşında okumayı öğrenen Ca• 
mukova, ilkokula Uç buçuk yaşın-

da başlamış fakat bir ay sonm öğ
retmeninden hiçbir şey alamayaca
ğını dUşllnilp okulu bırakmış. 

Moskova·da doğup büyüyen Ca
mukova. döıı yaşında da sek.iz ki
şilik öz.el bir sınıfa yerleştirilmiş . 
Camukova 11 yaşına geldiğinde 

ise elinde bir lise bir de Tıp Ko
leji diplomasına sahipmiş. Tarihçi 
ve Edebiyatçı olan Camukova 15 
yaşında bu iki bölllmU \"e mastcn 
tamamlamış ve Dagıstan Deııleı 

Ünivcrsitcsi·ndc çalışmaya başla• 
mış. 

Doktorlar 23 yaşında geçirdiği be
yin kanamasının fazla birikimden 
kaynaklarıdıWnı söyleyince, Nadia 
Camukova iki yıl sureyle çalışma-

ya ara vermiş. Geri dönllp çalış• 

maya başladı!ı 25 yaşında ise pro
fesörlük unvanını almış. Rusça. ln
gilizce. Fransızca. Almanca. Arap
ça. Türkçe ve Farsça olmak üzere 
yedi dil bilen Camukova·nın ilkini 
dokuz yaşında yazdığı 25 kitabı 
bulunuyor. 
TUrk Dünyası Amştımıalan Vak
fı'nın davetlisi olarak Ahmet Ye• 
sevi konusunda ııraştırmalar yap
mak için yaklaşık iki aydır TUrki
ye'dc bulunduğunu bcliııen Camu
kova. egitim sisteminde eksikler 
bulunduğunu söyledi. Camukova. 
öğrencilerin kUçUk yaşlardan itiba
ren iyi yapabilecekleri işlere yön• 
lendirilmesi gerektiğini ifade etti. 

Doğu-batı karşılaştırması yaparı 

Camukova, batıda insanlann bilgi
yi çok iyi kullandığını. doğuda ise 
bilgiyi kullanma yeteneğinin eksik 
olduğunu belirtti. 
Camuko\•a. daha duygusal olan 
doğu toplumlannın ancak bilgiyi 
bu duygusal yoğunluk.la birlikte 
kullanmalan durumunda. baııya 

karşı üstünlüklerini ortaya koyabi
leceklerini kaydcui. 

'"Bilim insanlığı var etmekle bir• 
likte yok da eder'' diyen Cıımuko
va. nükleer bir g(k:Un iki farklı şe
kilde kullanılan bildiğini fakat gü• 
zcl olanın insanlık yaranna kulla
nılması olduguna dikkat çekti. 

Kemal TAŞÇIOĞW 
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Yüzde 99 Anadolu Üniversitesi 
Türkiye Şamplyoııası'na gitmeyi garantileyen erkek 
basketbol takımımız, prestij maçmda Yalovasııor'u 

99-54 ile geçemk seylrcllem basketbol ziyafeti çekli. 

BÖLGESEl LJG·cıeki mOcadclcdc erkek 
basketbol ıakımımız, 18 Şubat gUnll k~ 
mık eniği Yalovaspor'u 99-S4'1Uk skorla 
mağlup etti. 
Maça çok hızlı başlayan takımımız ilk 

periyodu da 28-7 önele bitirdi. ikinci pe
riyotla oyunu rölantiye nlnn ekibimiz, so
yunma odasına 44-23'1ük skor ile gitti. 

3.PERiYOTTA 3'ı.iıK ŞOV 
Maçın iki yansının ilk pcriyodunda Uç
lUkçüleıimiz sahneye çıktı YC bu periyot
ta takımımız, karşılaşmada. attığı 8 UçlU-

jiln S' ini bu zaman d iliminde kaydeııi . 
Basketler Melih Ömür (2), Anıl (2) ve 
Gilnay'dan geldi. 3. periyot da 66-40 ta
kımımızın Ustünlilğil ile sona erdi. Son 
periyotta rakip poıaya 33 sayı bırakan ıa

kırmmız, karşılaşmadan da 99-54 galip 
aynldı. Antreman havasında geçen maçta 
takımımızın sayılarını Melih Ömür (21). 
Şivan ( 13), Günay ( 13). Anıl ( 12). Ay
dın ( 11). Melih Duranlı ( IO), Erdem (IO), 
Rıdvan (7) \'e Özgür (2} kaydetti. Takı
mımız önümüz.deki hafta grupıaki son 
maçında Tekirdağ Telekom ·u ağırlayacak. 

Genç futbolcular Demir' e çarptı : l -6 
ESKiŞEHİR A Gençler Ligi°nde Ana
dolu Üniversitesi futbol takımı ile De
mirspor, Saim Duymuş Fuıbol Saha
sı'nda 18 Şubaı gllnil karşılaştı. tı.la
çın ilk yansını Murat lp'in golüyle 1-

O önde kapattık. Takımımız ikinci ya
nda )'e<li!i 6 gole e ngel olamayınca 
sahadan 6-1 yenik ıynldı. Ekibimizde 
Murat ip ikinci yanda kırmızı kart 
görerek takımımızı 10 kişi bıraktı. 

Hafta içindeki 
karşılaşıııalat'da 

taklııçlslnhı ye
nilmesi sonu
cunda play-ofr'u 
garanıllcycıı ta
kımımız, ligdeki 
son ınaçmda 
Toııhanc Llsc
sl'ne 3-2 mağ
lup oldu. 

ERKEK voleybol takımımız, 
ligdeki son moçında 18 Şu
bat günü Bursa Ataıllrk Spor 
Salo nu'nda Tophane Meslek 
Lisesi 'ne 3-2 yenildi. Takımı
mız. Çarşamba gUnU ıakipçi
s i Bosch' un e rte leme maçın
da mağlup olmasıyla play
ofra kalmayı garantilemişti. 

Voleybolcularımızın muhıe

mel rakipleri de şekillenmeye 
başladı . 

Play-oIT karşılaşmalanndııki 

olası rakip lerimiz şunlar: 

GilmOşharıc PolisgUcil . Aıa

tüıi: Oni .. Anı.B..Ş.Bkl .. Aydın 
Mamzaba li Köyü G.B .. 
!un.Kınık. Salihli Bld., Kon
ya Yenidoğıın Bld .. Akşehir 
Bld., O.Bakır Gençlik. Bingöl 
Rekabeı Kurumu. Kahta Bld .. 
Ş.Urfa Endüstri Beslek LiStSi, 
Kayseri Mimar Sinan Bld .. 
K.Mııraş Lisesi. Me rzifon 
Bld .. Erbaaspor. ITO. lst.MEF 
Okulları. Kastamonu Bozkurt 
Bld., Çorum Mecitözü, Sakar
yaspor ve (Sakarya Te lekom
Aryon Merke z Güçbirliği). 

Play-off sıaıUsü: Play-orra 

kalan 24 takım , 4'er1i 6 gru- 21.igi'nc y(lksclccek . 
ba aynlacnk. Grup birincileri Play-off maçlıınnın nerede ve 
yoluna devam edecek. Grup ne 1.aman oynanacağı daha 
birincileri daha sonra tek sonra açıklanacak. 
devreli olarak karşı karşıya 
gelettk. Grubu ilk dört içinde HAZIRLAYAN: 
bitirecek olan ekipler Türkiye Taner ı\YYI I.DIZ 

Fadime ve 
Demet 

gurur verdi 
TÜRKiYE Ferdi Kros Şampiyo
nası 15 Şubat'ta Me rsin'de dll-
1.Cnlendi . 23 Y~ltı'nda 1986 
doğumlu atletimiz Fadime Suna. 
14.23 saniyelik derecesi ile Tür
kiye 3'ünclllüğllnll e lde etti . Ge
lecek vaad 
eden 1990 

Hentbolcular Ankara'da güldü 
Bayan hentbol takımımız, Ankara deplasmanında TMO'yu 
44-30 mağlup ederek üst üste 6'ncı gallblyetlnl aldı. 
BAYANLAR Henbol Süper Ligi'ndc Anadolu Üniversites i, Tt.tO'yu kendi evinde 44-
30 mağlup ederek zil"''C iddiasını dc,·am ettirdi. Ankara'da 18 Şubat gllnil oynanan 
karşılaşmanın ilk yansını da 19-13 ekibimizin üstOnltığll ile sona erdi. Takımımız 
önllmll1.deki hafia Porsuk Spor Salonu'nda OskUdar Bclcdiyespor ile karşılaşacak . 

Voleybolcular Körfez'de yara aldı 
1ÜRKtYE 2 . Bayanlar Voleybol Ligi'nde şanı- kişehir'dc r.lkibini 3-1 ma&Jup etmeyi baş.v-
piyonluk mücadelesi veren boyan voleybol ta- nuşu. Takımımız topl:ıdıj1ı 26 puan ile ligde 
kımımız, 19 Şubat gUnU Dcğinncndcrc Bele- 3'nctı sırada bulunuyor. Ekibimiz önümüzdeki 
diyesi ile deplasmanda karşılaştı. Maçtan 3-0 hafta 26 Şubat Pnw.r gUnO saat 13.00'dc Yu-
yenik aynlıın ıakımınıız, 1irvc yolunda ağır bir nuscnırc KampusO Spor Snlonu'nda Çruınkka-
ycnilgi aldı. Takımımız ligin ilk yansında Es- le llclcdi)'C Spor ile karşılaşacak. 
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Sanal alemde suç şekil değiştiriyor 
Bugüne kadar virüs, spyware ve diğer kötü niyetli programlarla kendilerinden söz ettiren bilgisayar 

korsanlarmm yeni hedeneri, e-tlcaı·et ve gizli bilgileri çalmak için kullanılan yöntem, "Phishlng." 

2005'TE bilgisayar g(l\·enliği firmalarının yeni virüs, spyware ve diğer klkil ni• 
yeıli progr.l!nlara karşı aldıklan önlemlerin ardından, teknoloji suçlulannm, bilgi
sayar kullanıcıtannın parıılannı elde eımek için yeni yollar arayacaklarına işaret 
eden uzmanlar, 2006'nın ilk Uç haftasında 40'dan fazla Windows virtlsOnOn gö
rüldUğilnll. bunlann bazılanmn yUzlerce değişik biçiminin bulunduğunu belintiler. 

MUZIK VE FiLM iNDiRiRKEN DiKKAT 
'\,.:tı,,,nıl,, ile,, ~u,crıhk ~iılctının 1dııils 

Jm:ı..ıoıil Sinınn lkrnn J.ı. , inh H' 
"l'Y~:ot" }'lıl.:SI\ lücij ni}ctlı lı~ıl,·ıin. Lul 
l:mınl:snn , l'<."'lcrınc sımı.ı.L i,irı :,·nı 

)'ollar arayı~mı.l.ı otdull.ı,rırı;ı ,hllilt \<'· 

L<."rd •. üı..:llılk ııııiıil ,~ ıi,k,, do,,\a 
farını İr1<lirirl....:n , ıni, ,c tmj~ıı h:hılL<h 
l;al)ı~ıoo;,' . ıı.·ın.ı..mli ofm:ıl !!Crdaı:::ıııı 
k•ı~'\kllı Çı,ı.. ı,ı. ın-.;tnın mo;:d\.t d(")" 
IHrmuı \İrih. ~p),ı,ırc, \'O: ılı~..:r ırn1;111 

pmı;ı;mıl:ırını hMntlırı.!ıC:ınr hılJi~ını ı,._, 

liıt~n lkmn. '\1hıik \,: ıidco:a ıl::iııııı 
1111,~ıyl;ı birhlt(, ılownloaJ •,ayısı ıb hu 
)ÜJ.. ıtr11) ~ihl\'tİ)'Ol ;\ın;ı bir\"L uıs.ırı 

bunun ~•,:e ınıJı.il v"").ı , İ(k-., ııldu~ıı 
llU Jtı~lırılı)OI:;. ,ııy:.ımmıfa llulun,Ju 

Qu:ılys güvenlik tarama şirketinin 

kurucusu ve başkanı Philippc Cour
ıoı, inıemctteki ticaret hacmi arttık• 

ça, siber suçlulann iştahının da an
tığına dik.kat çekerek. l>u konudaki 
ıchdiılerin geleceği cephelerin de ço
ğalacağını kaydetti. Uzmanlar, 
2006'dıı şimdiye dek sanal suç ala
nında pek fazla sabıkası olmayan, 
hatta sicili ıemiz ülkelerden bile sal• 
dınlar beklediklerini söylilyorlar. 
FaceTime Security şirketinden Chris 

80yd. özellikle Orıadotu·daki hac
kcr gruplannm bilyilk sibcr saldırıla
ra haıırlımdıklan yönünde işaretler 
bulundutunu bclinerek, yaptıklan in• 
celemeler sonucu bu grupların öze]. 
likle çok gelişmiş .. phishing .. (gizli 
bilgileri çalmak için kullanılan do-
1:ındıncılık yöntemi) saldmlanna göz 
diktikleri uyansında bulundu. 

Filler intikam alıyor! 

Dün 10 YT1_ 
ugün 50 Yn_. 

Neden? 
B\'9ün özel 
bır gün. 

SEVGİLİLER GÜNÜ'N 
KUTLU OLSUN. 

Çiçekten vazgeçtim. 

iPod Shuffle'a 
veda zamanı geldi 
Apple, ekranı olmaması 
nedeniyle eleştlri alan 
Shuffle serisini üret
meme kararı aldı. 
BiR bilgisayar markası olmakla birlik• 
te 2001 yılında piyasaya çıkardığı ve 
42 milyondan fazla satan iPod adlı 
mUzikçalar sayesinde sayısal mllzik 
devi haline gelen Apple, Nano serisi 
iPod'larda yııpıığı yenilikle kullanıcı• 

lıırdan ekranı olmaması sebebiyle yo-
ğun eleştiri alan Shuffie serisine veda 
ediyor. Sadece 7 mm. kalınlıktaki 
renkli ekranlı iPod Narıo şimdiye 

kadar sadece 4 GB'lık kapasi
teyle saııhyordu. Yeni seride 1 
ve 2 GB kapasiteli N:ıno'lar 

da var. Duyunı sonrasında 
Shume·m fiyaılan dıı dil• 
şUıilldll. 

Akıllı ADSL 
modem Türkiye'de 

iM.iNi( ıarafından üretilen QoS 
destekli Kablosuz ADSL2+ Routcr, 
AOSL kullarucılannın hı1Ja ıınufı 
ülkemi1.de, sahip olduğu özellikler• 
le dikkat çekiyor. Ncotcch' in dağı
tıcılığını Ustlcndiği O-Link Rouıer, 

ev ve kllçük ofis kullanımına yö-
nelik diğer ADSL modemlerde bu· 
lunmayan özelliklere sahip. 
Neotech A.Ş. O-Link Oron Mıldil· 

ril Burçak Batur bu yeni ilrtln ile 
ilgıli olarak şunlan söyledi: .. Ne
ococh güvencesiyle kullanıcılann 

hizmetine sunduğumuz O-Link mo
dem, lntemet kullanımının yoğun 
olduğu saatlerde öncelikli uygula-
malara göre hareket edebiliyor. 
Modemin QoS özelliği sayesinde, 
kullanıcılar kendileri için öncelikli 
olan uygulamaları belirleyerek 
ıncvcut lntemet b~ğlantısından 
maksimum verim elde edebiliyor• 
!ar. Bu, Tlltkiye'deki ev \'e tUçllk 
ofis kullanıtılan için yepyeni bir 
uygulama. Ö1.ellikle de ı\OSL 

bağlıınıı hızlarında yaşanan 'IO

nınlar düşilnilldO)Unde, D, 
Link bUyUk bir 

r:ır--- avanınJ sunuyor.' 
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