
USLANMIYORUZI 
Yunusemre Kampusü Cumhuriyet Kapısı'ndaki üstgeçidin kullanılmaması nede
niyle yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara karşın birkaç ba
samak çıkmaya üşenen öğrenciler, hayatlarıyla kumar oynamaya devam ediyor. 
YUNUSEMRE KAMPUSÜ Cum
huriyet Kapısı önUndcki Ustgeçiti 
kullanmama ısrarı bir kazaya daha 
neden oldu. Eğitim Fakültesi öğ
rencileri Nilgün Kaya \-C Dudu 
Çelik, 20 Şubat aqamı kampusıen 
çıkarken, çevre yolundan karşıya 

geçmeye çalışınca bir Otomobilin 
çarpması sonucu yaralandı . Onur 
Sönmez yönetimindeki 26 NP 953 
plakalı aracın çarptığı Kaya ve 
Çelik. 112 Acil Servis ekiplerinin 
müdahalesinin ardından Yunuscm
rc Devlet Hastıırıesi'ne kııldınldı. 

Kazayla ilgili soruşturma sUrcrkcn. 
hayati tehlikeleri olmayan ıui:adaş
lannıızın tedavisi. Osınangil7.İ Üni
versitesi Tıp Fakültesi Hııstane
si'ndc devam ediyor. 
Yunusemre Kampus(! Cumhuıiyct 
Kapısı önünden geçen çevre yolu. 
yıllar boyunca pek çol: trafü: ka
zasına sahne oldu. Bu kaJ.alarda 
pek çok ö!rerıci arkadaşımızı lrn• 
fik terörüne kurban verdik. Ana
dolu Ünivcrsitcı;;i öğrcrıcilcri. yaşa
nan kaıalan proıesıo ettiler ve 
gÖSteriler düzenlediler. Amaçlan 
buraya bir 115tgeçit yapılmasını 
sağlamaktı. 1991 yılında öğrencile
rin istelderi yerine geıirildi ve Ust
gcçiı hizmcıc girdi. arıcak kazalar 
bitmedi. Sorelı:li yapılan uyanlara 
k:lflın öğrenciler birkaç saniye ka
zanmak uğruna Ustgcçidi kullan
mamaya devam ediyor. Çok y~ 
ğı.m bir trafiğe sahip olan çevre 
yolunu pek çok ağır tonajlı araç 
da kullanıyor ,·e llsıgcçit yerine 
yoldan geçme çabalan kanılara 

adcı.a davetiye çıkarıyor. 

SAATIE 150 KAMYON 
GEÇiYOR 
Trafik Şube Mlldllrlllğll verileri 
Yunusemrc K:ınıpusu·nun önllndcn 
geçen çevre yolundaki tehlikeyi 
açıkça ortaya koyuyor. Bu yold:ııı 

24 saatte ort.ıı.lama 1800 kamyon 
geçiyor. Hem de sııdcce tek şerit• 
ten. Günde 3(,00 kamyonun geçti
ği bu yolu yalnızca kanıyonlann 
kullıınmadığı göz önllrıc alındığın
da 11st gcçiıin önemi kendiliğinden 
ortaya çıkıyor. 

Kemal TAŞÇIOOW 

ECZACIUK ECITIMI 
BEŞ YILA ÇIKTI 

Aı-rııpo Birliği'ne uyıım ça
lışmaları çerçeı•esinde Tfir
kiye· dcki ecwcılıkfakıilıe/e
riııin eğitim siiresi yeııide,ı 
diizeıılcııdi. Ec:aeı at/ayları 

yeni ııygıılomtıyla bir yıl fa:
la okııyacflk. 

HABERi 3'TE 

Prof. Dr. 
Sürmeli, Sosyal 
Bilimler Eğitim 
Konseyi Başkanı 
REKTÖR ProL Dr. Fcvıi Sür
meli Onivcrsiıclcrarası Kurul 
tarafından Sosyal Bilimler Eği

ıim Konseyi Başkam seçildi. 
Yllkseköğreıim Kurulu Baş
kanhğı·ncıa 20 Şubat gunu 
yapılan loplanııd:ı Prof. Dr. 
Fevzi Si.irmeli. Oniversiıelerar:ı.-
sı Kurul tarafından Sosyal Bi-

::;.(~: ~'iı~'i. Konseyi Başkan• l A 

panel 
Açıköğreıim Fakiilıesi 

ile Japonya Ulıısal Çok• 
lııorıam Eğitim Ensıiıllsii 

araswda video konfe
rans yömenıiy/e bir pa
nel diiıenleııdi. 23 Şubaı 
giiııii gerçekleşıirilen 

.. Bilgi ve İleıişinı Tektto· 
lojileri Destekli Külıür• 
lerarası Eğilim Değişi• 

miııde İçerik ve T ekııolo
ji" konııfıı panel inıer

ııeı iizeriıuleıı tle caıılı 

POLONYALI 
ÖĞRENCiLER 
KONUĞUMUZ 

OLACAK 

Deı•fet Konse\'Olllwırı Yaylı 

Çalgılar Bö/iimıi' ne Eros• 
mıts Öğretim Elemanı ı·c Öğ
renci Değişim Programı ile 
Po/oııya' daıı geleıı iiç öğren
ci güz tlöııemiııde iiııiversiıe
mizde öğreııim görecekler. , 

1 ,, 

Liiletaşı, ilk ağ 
kurma projesi oldu 

Üniversitemiz Bilim Teknoloji 
Kulübü ve AEGEE-Esldt,ehlr ta
rafından hayata «eçlrtlen Yok 
Olan Bir Meslegln Son Temsil
clleıi-Lületıı.. Projesi, Tür1(1-
ye'nln uluslararası alanda 
gerçeklefeft ilk Ağ Kurma Pro
jesi oldu. 

sı 

Futbol takımı 
zirveyi karıştıı·dı 

Grubunda ilk iki sırayr 
kovafoyaıı futbol ıakmıı

mız Çıfte/erspor' ıı ye,ıe

rek rakibine ligdeki ilk 
yenilgisini uıttırdı. 
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Üst geçidi kullanmaya özen gösteriyor musunuz ? 

[ 

ama tabi ki bu yalnış bir dav
ranış. Merdivenlerin yapısının 
çok büyük olması ve alt yo-

lun zaman açısından daha elverişli olması ne
deniyle üsı geçidi kullanmayı tercih etmiyorum. 
Hazırlık sm,fmdayım ve derslerin başlangıç sa
atlerinin çok erken olması nedeniyle de yetiş

mek her zaman sonın oluyor. Zaman kaybı ol
maması için alt yol benim işime yanyor. 

OÖUZHAN YILMAZ 
ERiıim Fakilllesi 
Sınıf ÖCrt I Sınıf 
Vallaha 1:ıcn ve arkadaşlanm 
Ost geçidi hiç kullanmıyoruz 

çünkü yolu uzatmış olmayı 

kimse istemiyor. Ayrıca üst 
--ııı<e.ıı geçidin merdivenleri çok kötü. 

Ama meydana gclc:n ku.ıı1:ır

dan sonra kullanmayı düşünüyorum. 

BURCU BULUT 
fen Fak !srnıislik 1 Sınıf 
Üst geçidi tercih ediyorum 
çünkU güven açısından. Okul 
çıkışımız ve girişimiz tanı 

ana yol il1.crindc olması .ara-

i'iı'iı;:~ ... • ■•-■ :~k ve f=~11~ı:as~a:~~~;ı~ 
üsı geçidi kullanmak daha mantıklı ge• 

liyor. Ne kadar zanıanınuzdan çalsa da hayatı
mız daha önemli. 

EMRE YAıkl 
lkıişim E;ık SIY 
Ost geçidi kullanıyorum. 

Çünkil kendi gUvencemi ve 
sağlığımı düşilndüğüm için 

" kullanmak 1.orundayını ve bu 
üst geçidi !Om öğrencilerinde 

-~ .. ..ol/1 kullanmasından yanayım. 

\...,,ıj .... lıi SHYO HEE 1 Smıf 
Üst geçidi kullanıyorum ve 
tilm arkadaşlara da kullanma• 
larını öneriyorum.Koyulan 
kurallar bizim kendi can gU
,·enliğimiz açısından önemli
dir. Biz üniversiteli gençler 

olarak diğer kişilere örnek olmalıyız.Eğer bu 
uygulamayı hiçe sayıp üst geçidi kullanmazsak 
hiç iyi bir izlenim venniş olmayız. En önem
lisi dediğim gibi can güvenliğimiz. 

EDA KALENDER 
MMF Kimya MUb 3 Sınıf 
Üst geçidi ıabiki de kullanı
yorum. Can güvenliğimiz açı
sırıdan önemli bir konudur. 
Herkes her konuda bu bilince 
sahip olsa Ulkcmir..dc yaşanan 
ölüm ve kaı.alann sayısının 

azalacağına inanıyonım. insanlann Usı geçidi kul
lanmamakla uyanıklık yaptıklanm sanıyorlar. 

Ancak bedelini ödedikten sonra iş işten geçiyor. 
Kendimiz ve diğer irısanlann llayatlan içi rı biraz 
daha gt>zlerimi1j açalım ve duyarlı olalım. 
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EMiNE SARi 
l!BF iktisat 2 Sınıf 
Üst geçidi kullanmaya ör.erı 
gösteriyorum ve herkesin üst 
geçidi kullanmasını cavsiye 
ediyorum. Can kaybı olm:ınıa
sı için üst geçidi kullanmalı
yız. Geçen yaşanan kazanın bir 
daha tekrarlnnmam~nı diliyo

rum. Bu kazadan öğrenciler olarak hepiıniz 
kendimir.e bir pay çıkamıahyız. 

SINAN YILDIZ 
Efitim fak Bil ve 
Öfr Tok Öfom 2 Sımf 
Üsı geçidi genelde kııllanmıyo
rum fakat her r.aman karşıya 

geçmek istediğimde üsı geçit• 
ten geçmek aklıma geliyor. 
Ama rıe olursa olsun üst ge-

çidi kullanmalıyız. Çünkü karşıya geçerken 
en güvenli yol orası. 

AYÇAKiRAZ 
MMF Kimya Miib 3 Sınıf 
Ost geçidi elimden geldiğince 
kullanmaya çalışıyorum. Son 
dönemlerde artan trafik kaz.a
lannın bireylerle ilgili kısmını 
önlemek için herkesin kullon
nıasmı tavsiye ediyorum. 

AÖF bleımc 4 Sımf 
Üst geçidi kullanmakla• 
ymı.Yol kavşağında bulunma
sırıdan dolayı da çok yararlı 

buluyorum. Ona paralel yeni 
bir Ust geçit yapılınasınırıda 

._._,..__ ....... çok yamlı olabileceğini dil-
şünüyomm. Yollann konumıı gereği karşı

sına yeni bir üst geçit yapılmasını dıı zorunlu 
bir görev olarak göıilyorom. İ lgililerin bu ko• 
nuda duy:ırh olmasını ve gerekeni yapmalan
nı rica ediyorum. 

SERAP SOYDAN 
Ern Fak Maıcmaıik 2 Sınıf 
Osı geçidi fazla kullanmıyo
rum çllnkü hem çok yorucu 
hem de çok zaman alıyor. 

Traiık bllyük bir sorun olma
sına rağmen yolumu kısallmak _..,___,,w; ve zaman kaybetmemek için 
:ılıtan geçiyorum. l rısanlar ha

yatına pek değer venniyorlar galiba. "Zaman 
hayaumızdan daha nıı önemli"' sorusu geliyor 
insanın aklına. 

SERDAR UYSAL 
SHYO IIGMR 3 Sımf 
Gilnün bazı saatlerinde Onivcr
siıc kavşağı çok kalabalık olu
yor. Böyle anlarda mutlaka 
Ost geçidi kullanıyorum. An• 

uı::ı.. .. o ::yacnğe~r~::rı!St y~~i~~~ 
olduğu ıaman üst geçidi kullanmıyorum . 

Üst geçidin her zaman kullanılması gerektiğini 
düşünüyorum. Bir yere otuz saniye geç gitmek 
hiç gidememekten iyidir. 

Yazı İşleri Müdürü: 
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN 

Hıbtr Merkni Müdürü : Ulm. Ufuk TÖZELİK 

BESXQ AntrenörUık 3 Sıoıf 
Tabii ki üst geçili kullanmak
tayıın. Çünkü bulunduğu yer 
bir çevre yolu ve üst geçiti 
kullanmadığımız halde haya
ti tehlike aı-,: ediyor. Bu yo
ğun trafikte hayatına değer 

veren herkese üst geçidi kullamalannı 
tavsiye ederim. 

FİOEL SAT 
AÖF lşJeımc J Sımf 
Üst geçidi bazen kullanıyoruz 

r.ıı;:ııı:ıJ••fl sebebi de fazla yolu uzatması
dır. Yani hem yukan hemde 
aşağı iniyoruz ve yolu uzatı

yor.inişli çıkışlı olması ve kav
şağı tam olarak kesmemesi yü
zünden üst geçidi ıereih etmiyo

rum.Yanlış yerde konulduğunu sanıyorum. 

BESYQ AntrenörHlk I Smıf 
Kampüse gidişlerimde 11st geçi
d i kullanıyorum. Üst geçit ol
ması yayalar için büyük rahat
lık ve güven içeriyor.Tüm ya
yalann üst geçidi kullunması 
gerektiğini vurguluyorum. 

VOLKAN ÇALIŞKAN 
Eı:itim Fak Zih Ene ÖCrt 
1....Sınıl 
Üst geçidi kullanmayı ıcn:ih 
ediyorum: çünkü göz göre gö-
re hayatımı riske a tmak man- • 
tıktı gclmiyor.Kar.a haberlerini 
duydukça acelem olsa bile Osı 
geçidi kullanmaya özen gösteri

yorum. Daha güvenli yol varken neden böyle 
bir tehlikeyi gö1.e alayım ki? 

ŞEBNEM KURT 
Eöiıim Fak lnı; ÖCrt 

• .,,._C!~'I ~ Tündye de '"""'" " " 
kuralları ihlal etme gibi bir 
alışkanlığı var. Üst geçidin kul• 
!anılmaması da bunlann ıırasın

mıı....,,ı,ıı:a da tabi. Herşcyin bir amacı ol-
duğu gibi Usı geçitlerin belirli yerlere konul• 

ıııasının da bir amacı var: güvenl ik. insanlar 
kendi eanlannı bu kadar hafife almamalı bence 
ve üst geçitler mutlaka kullanılmalı. 

TIJÖÇE YAŞAR 
Fen Fak Fizik J Smıf 
Osı geçidi kullanıyoruz. Çün
kü ıraiık çok yoğun ve tehli
keli. Saclcce kendimiz için de
ğil ıraiıkteki taşıtlar içinde ya
yalarııı üsı geçidi kullanması 
daha gllvenli . 

KÜBRA KARA 
MME End Miih I Sınıf 
Genelde kullanmıyorum derse 
yetişmek için Zamanını oldu
ğunda acelem olmadığında kul
lanıyorum.Yol biraz uzuyor. 

An3dolu Oni,-ı:rs.iıesi 13:ısımevi"nde 5COO ackt ba.sılmışur. 
Anadolu Onıversitesi. Yumıscmrc K:ımpusll. 

VakıfBiıu,,ı,26470E.s1:i:şehir 
Tel:0-222-33505 80/ l'X'O Faks.:0-222,- 330 74 40 

E-posta:lıaber@:ıııadolu.cdu.tr 
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Eczacılık eğitimi 5 yıla çıktı 

Yard. Ooç. Or. Blllent Ergun 

Çocuk 
bakıcılığı 
kursu 
Programla işsiz ev ka
dınlarına ve genç kızla

ra yeni iş olanakları ya
ratılması amaçlanıyor. 

ll.ErtşlM Bilimleri Fakülıcsi'nin 
dll1.cnlcdiği --Evde Çocuk Bakım 
Elemanı Yetiştimıe Progranıı"na 

kayıtlar 20 Şub.ıt'ta b.1şladı. Eski
şchir'de işsiz ev kadınlanna ve 
genç kızlara yeni bir istihdam ola
nağı yaratmayı amaçlayan progra
mı , Rektör Prof. Dr. Fevzi Sür
meli'nin desteği ile iletişim bilim
leri Fakültcsi'ndcn ı>ror. Dr. Seıen 
Ünlll, Yani. Doç. Dr. Sevil U1.0ğ
lu Bayçu ve Araş. Gör. Yavuz 
Tuna yilrüıecck. Programa kanlan 
kadınlar, alıı haftalık bir eğilim 
programı alacaklar. Program kapsa
mında kadınlar.ı. çocuk ve ailelerle 
iletişim, çocuğun beslenmesi. ıuvn

leı eğitimi. uyku düzeni. oyunun 
,·c oyuncaklann önemi. cinsel eği

tim. yeni doğan bebeğin bakımı 

çocuğun büyüme ve gelişmesi. ço
cuğa b.ıkım ,·eren kişinin öz b.ıkı
mı ve ev ka1.:ılannda ilk yarılım 

gibi konularda bilg iler verilecek. 
3 M:ı.rt'a kadar devam edecek 
önbaşvurular. Anadolu Onh·ersiıcsi 
Basın ve Halkla ilişkiler MOdürlü
ğU ile Tepebaşı Belcdiyesi'nin al
tında bulunan BüyUkşchir Beledi
yesi B ILEM'de kabul edilecek. 

Eczacı adayları bu öğretim yılından 

itibaren bir yıl daha fazla eğitim alacak. 

3 ay sürecek sıaj uygulamasına ge
çileceğini Sôykdi. Araşumuı proje
si dersi yoluyla öğrencilerin mesle
ki derslerde daha iyi donanıma sa
hip olacağını ifade eden Yard. Doç. 
Dr. Ergun, bahar yan yılıoda öğ
rencilerin herhangi bir hııstarıc ya 
da eczanede yapacakları stajın da 
mesleki alanda öğrencilerin hastane 
,·e ecı.arıe pratiğini daha iyi kavra
malannı sağlayacağını söyledi. 

AVRUPA BIRIJCl·nc uyum çalış
mai::ın çerçevesinde Tilrl:iye·deki 
cıezacılık fakllltekrinin eğitim sure
si beş yıla ytıkscltildi. 
f,cwcılık Fakültesi Dekanlar Kuru
lu'nun bu yönde aldığı karann 
YUkseköğretirn Kurulu ıamfmdan 

onaylanmasının ardından öğretim 

süresi 2005-2006 eğitim, öğretim 

yılından itib.'lrcn 5 yıla çıkıı. 

Ecuıcılık Fakültesi Dekan Yardım• 
cısı Yard. Doç. Dr. Bülent Ergun. 
fakültenin ilk dört yıllık clCTS prog
rammda bir değişiklik olmadığını, 

ancak beşinci sınıfta Araştınn:ı Pro
jesi dersi ve bahar yan yılında da Beıt<ÜTKIJ 

SANAYİ ODASI'NDAN 
MMF'DE SEMİNER 

Eskişehir Sanayi Odası, düzenlediği "Ürün Geliştirme ve 
ARGE Çalışmalarında Bilgisayar Destekli Mühendislik 
Süreçleri" konulu seminerle üniversitemize konuk oldu. 

ESKiŞEHiR Sanayi Odasının düzenlediği "Ürün 
Geliştimıc ve ARGE Çalışmalannda Bilgisayar 
Destekli Milhendislik Süreçleri" konulu seminer 
Mühendislik Mimarlak Fakülıcsi'ndc gerçekleşti . 

23 Şub.ıı günü yapılan seminere Mal1.cme Bili
mi ve Mühendisliği BölUıııü'rıden Prof. Dr. Aydn 
Doğan. Eskişehir Sanayi Odası Yöneıim Kunılu 
Başkanı Savaş Özaydemir. Rckıör Prof. Dr. Fev
zi Sllmıeli, Figes A..Ş'den Dr. Tank ÖğUt. Çağ
lar Üçler ve Hakan Oka'nın konuşmacı olarak 
kaııldı . Seminerde ARGE ve mühendislik bölüm• 
lerirıc. bilgisayar destekli mühendislik yönıcmleri 
alanında yaıınm yapan firmalar, ,·erimliliğin \"e 
Urlln kal itesinin arnınlması, yeni Urtın geliştinrıc 

konulanna yer verildi. Seminerde açılış koııuşma

sını yap.ın Pruf. Dr. Aydın Doğan, üniversiıemi• 

zin alı yııpısmm oldukça gUçlü olduğunu ve 
ESO'dan beklentilerini söyledi. 
Türi.iye"dc sanayinin kabuk değiştirdiğine dikkat 

çeken Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sa
\'aş Ôzaydcmir de başka istihdam alımlan yarat• 
manın wrunlu olduğunu, aksi takdirde T ürki
ye'nin satlecc turizm ülkesi olmaya mahkum ol• 
duğunu dile getirdi. 
Rektör Prof. Dr. Fcı•ı.i Sürmeli ise Eski~ hir'i 

bölgenin merkezi o larak düşünmek gerekliğini ve 
yapılan bu çalışmanın aulan çok bü)'ük bir adım 
olduğunu ifade eııi. 

Nuran ILTER 

AÖF'te 
ikinci taksit 
ödemeleri 
24 Mart'ta 
bitiyor 
AÇIK00RET1Msisıemi ile öğ
retim yapan işletme, lkıisaı 
ve Açık~ıim Fakilltcsi öğ
rencilerinin 2005-2006 öğre
ıim yılında ödemeleri gereken 
Öğretim Gideri ve Cari Hiz
met Maliyetlerine Öğrenci 
Katkısı 2. taksitinin ödeme 
süresi 24 M:ı.rt'ta sona e riyor. 
O gilne kadar 2'nci taks itle ri
ni ödemeyen öğrenciler, yıl 

sonu ve blltilnleme sınavına 

giremeyecek \·e öğrencilik 

haklanndan yamrlıınamayacak

lar. Öğrenciler ödemelerini il
gili b.ınka şubesine yaptıktan 
iki gün sonra kayıtlannm ya
pı l ıp yapılmadığını http://aof• 
buro.anadolu.cdu.tt adresinden 
TC Kimlik Numaralan ile g i
riş yaparak kontrol edebile
cekler. 

Üniversitemiz 
personeline 
ingilizce eğitimi 
REKTÖRLÜK. akademik personel 
için lngili1.ce Konuşma ,·c Akade
mik Yazma kursu açıyor. Daha 
öncc<lcn lngili1.ce ÜDS/KPDS"dcn 
65 ve daha yilksek puan alm ış 
olanların başvunıbilcceği program 
6 Mart 2006 Pazartesi günü baş

layacak ve 29 Haziran Perşembe 
günü sona erecek. Başvuru sayısı• 

nın kontenjandan fazla olması h:ı

linde kayıtlar başvurusu sırasına 

göre yapılacak . Ücretler gnıplarda 
7 ile 10 kursiyerin olması duru
muna göre ıoplam 200YrL-280 
YTL, aylık 50YTL-70YTL (4 eşit 

ıaksit). arasında belirlenecek ve 
maaşlardan kesilecek. istekliler , 
27 Şubat 2006 Pazartes i ile 1 
Mart 2006 Çarşamba günleri anı
sında Yabancı Dille r Yüksekokulu 
Eski Rektörlük Binası 1. Katında• 
ki l liznıetiçi Yabancı Dil Prog
ramları Bölümüne kayıılanm yap
ıırabilirler. 

TÜBA'dan iki 
doktora bursu 
TIJRKlYE Bilimler Akademisi 
tarafından sosyal bilinılcrdc 

dokıora derecesini ııhnış araş• 
ıımıacılar için yürtıtlllen Sosyal 
Bilimlerde Doktora Sonmsı 
Yurtdışı Araşunna Bursu Prog
ranu·na başvurular başladı . 

Başvurular 03 Man Cuma gü
nll son bulacak. 
Sosyal Bilimlerde Yurtiçi-Yun
dışı OUtUnleştirilmiş Doktora 
llursu Programı için son başvu
ru t.ırihi ise 10 Mart 2006. Her 
iki burs programı için de aynn
tıh bilgi www.ıub:ı .goı-.tr'den 
elde edilebilir. 
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Anadolu Haber 
Üst geçidi neden lmllanmıyoruz? .. 

o:s:ı:~; ~~~~:u;~aş.,ıır:; 
ilzücü olayJan hatırlattık kaç defa ..... Osı geçili 
çıkmakta han;ayııcağııııı: 30 saniyenin sizi yaşa

ma bağlayacııgmı" söyledik durduk .. 
Ama işin her zaman kolayına kaçan, kurallan 

boşverenbW,ÇevnıYolu'ndahıılııseyrcdcn 

araçlannıırasındankarşıtımfaatılmtıl;ıanvaz

geçmcdik. 
işte iki öğrencimiz bu ncıdeııle bir kaı,a geçir

di... Üst geçidi kullanmadıklan için bir ıı.racm 
çarpması sonucu yaralandılar. Çok şükllr ki ya
ralandılar! Daha vahim bir sonuç yaşamadık 

ııeysek.i! .. 
Cumhuriyet Kapısı'ndaki ulaşım güzergahlarının 

ycricrinin ~inden soruıı USt geçit kullan
mamakta büyük sıkıntılar yaşanmaya. öğrcrıcile
rimiı 11st gcçiıin karşısındaki kavşaktan tehlike
li b ir şekilde geçmeye başladılar. 

Otobilsten inen öğrencilerimizin neredeyse ta

mamı, kestirme bir şekilde ÇC\1e yolundaki araç
Lann arasıııdan karşıya geçiyorlar ve llsl gcçiti 
kuliarırnı.yorlar. işte sorun da bu noktada ... 
Öğrencilerimizin 11st geçidi kııllanmalan. yürü
yüş g(i7.crgııhlannın dışında kaldııı için tercih 
edilmiyor ... 
Öğn:ncilerimiıin USt geçidi kullanabilmeleri için 

oıobils gilıergahırıda bir değişiklik yapılması or
taya çıkıyor ... 
Bizim için her öğrencimiz çok değerli ... Ve 

heıtuırıgi bir öğreııcimiı.in bir ırafık kazasına uğ-
raması biti son dcrccc Uzer... . 
Medeni bir toplum bilinciyk: harcl:ı.-t cdcıcl: 

bi1Jerin de yaşama bağlMmalı: adına 11st geçidi 
kullanmamız bir gereklilik. Bunun için öğrenci

lerimiz.den de•de:sıek be~yoruz .•• 

Ec7.acılık eğitimi S yıla çıkıyor ... 
Avrupa Birliği uyum çahşmalanna bağlı olarak 

TUrl:i~'dcki eczacılık yüksek eğitimi S yıla 

yi.lkscltildi. 
Oniversitenıi.ı Eczacılık Fakültesi de gekıı:ek 
yıldan itiban:n 5 yıllık bir müfredat uygulama
y.ı başlıyoı-. FakUlıcnin ilk 4 yıllık eğitiminin ay
rıen devam cdcccği süreçte. beşinci yılda öğren

ciler, ilk dönemde bir araşıımu projesi hal.ırla

yıp ikinci dönerrde de heıtıarıgi bir lıa.stanc ya 
da =aıncde 3 ay süreyle staj yapacaklar ... 
Fakültenin eğitim sllrecinin 5 yıla çıkmasının, 

ecıacı olaınk görev alacak mezunlanınıwı has
ıarıe ve CCWle uygulamalannı. öğıı:rıcilikleri si.l
n:::sirıcc cLlha t ka~an amaçlanıyor ... 

Çocuk bakıcılığı. ülkemizde pckçok aıırıe-boba 

için önemli bir sorun ... Çalışmakta olan ebe
veynler, gUveoceekleri, çocuklanru sorunsı.ı:ı: ve 
iyi bir şekilde cmarıet cdı:bilecck.leri bir bakıcı 
bulmakta zortanmaktalıır ... 
Çocuk lxıkıcılannm pekçoğunun çocuk bakımı 

konusunda herhangi bir eğitim almadıklıın ve 
bonlann eğitilmesiyle ülkemi7..dcki bu önemli so
nmun bir nebıc de olsa azaltılabilcceği gerçe
ğinden hareket eden iletişim Bilimleri Fakillte
si'nden bir gn.ıp öğretim elemanı. çocuk bakıcı
lığı kwı;ıı di.iı.enlerncye başlıyor ... 
Kurs kapı.samında kadınlara çocuğun beslenme

s inden ebeveynle iletişime. çocuğun büyüme \-C 

gelişmesinden ev kazalanna birçcıl( konularda 
eğitim verilecek. 
Eskişdıir'deki işsiz ev 
kadınlanrıa vckıı.la-

nrıa yönelik dilzcn
lerıcı;x:k kwı;ıın 00 
konuda önemli bir 
boşluğu dokhıra

cağım umuyoruz ... 

Y aşam 

değerli

dir. Kıy
m et ini 
b i I e -
lim ... 

Prof. Dr. Halil lbrahim GÜACAN 

Japonya ile video-panel 
Açıköğretim Fakültesi 
ile Japonya Ulusal Çok• 
luortam Eğitim Enstitü• 
sü arasında video kon• 
ferans yöntemiyle bir 
panel düzenlendi. 
AÇIKOORETtM FAKÜLTESi ile Japonya 
Ulusal Çokluoı1am Eğitim Enstililsü arasın
da video konferans yöntemiyle 23 Şubat 

gllnll gerçekleştirilen "Bilgi ve lleıişim 
Teknolojileri Destekli KUlıürlerarası Eğitim 

Değişiminde içerik ve Teknoloji" konulu 
panel intemet üzerinden de canlı olarak 
yayınlandı. 
Üniversitemiz Açıköğreıim Fakültesi ile Ja

ponya Ulusal Çokluorıam Eğitim Enstitüsü 
(NiME) arasındaki onak çalışmalara bir ye
nisi daha eklendi. Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ali Ekrem Özkul ve NiME.den Prof. 
Toshio Kobayashi yönetimindeki panel. Ana
dolu Ünivcrsite.~i Rektörü Prof. Dr. Fevzi 
Sllnneli ile NlME başkanının açılış konuş
malanyla başladı. 
Panelde Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli. vi

deo konferans yoluyla iletilen bu panelin iki 
kurumun ICT (Uluslararası Konferans Tek
nolojileri) kullanımım ne kadar önemsedik
lerini gösterdiğini belinerck, Mulıi-medya 

Ulusal Eğitim Kurumu·nun ve Anadolu Oni
versitesi'nin ICT kullanımı llzerirıe yeterince 
bilgi sahibi olduğunu söyledi. 
Japonya·nın yüksek eğitimirıclc önemli rol 

oynayan NiME kuruluşunun ve elektronik 
eğitime verdikleri önemin farkında oldukla
nnı ifack eden Rektör Prof. Dr. Sünneli, 
Anadolu Üniversitesi'nin de bir mega üni
ver.ıiıe olma misyoounu üstlendiğini kaydcı
ti. Tilrkiye'de ve Avrupa'da bir milyonu aş
kın öğrencisine eğitim olanağı sağlayan 
Anadolu Oniversitesi'nde elektronik öğren
menin. bilgi ile iletişim teknolojilerini uzak
tan eğitime entegre etmek için büyllk önem 
verilen bir konu olduğunu ifade etti. Prof. 
Dr. Sürmeli, bu anlamda NiME ile eskiye 
dayalı olan ilişkileri silrdilnrıe ve genişletme 
isıeğinde bolurıduklannı dile getirerek sözle
rini şöyle sürdürdü: 

"Kurumunuz öğretim elemanları üniversite
mizi z iyaret ederek. toplantılarımıza katılmış 
ve aynı şekilde bizlerin öğretim elemanlan 
da Japonya ziyaretlerinden değeri büyük 
bilgi birikimi ve tecrübe ile dönmüşlerdir. · 

Bugün. ICT-Dcsıeklenen Kültürel Eğitim 
Değişimini-konu ve teknoloji açısından mes
lektaşlanmız irdelemektedir. Bu panelin ya
rarlı olacağını düşünüyor ve ileriki işbirliği 

girişimleriınizdc bizlere ışık tutacağına ina
nıyorum. Kısa zaman içerisinde sizi işbirli

ğimize kesin bir şekil vennek amacıyla üni
versitemize bekliyoruz. Başanlı bir toplantı 
yapmak ve verimli sonuçlar almak dileğiy

le. T~kkUr ederim." , 
Panelde. Prof. Kimio KONDO (NiME) Uy

du ile Oniversiıelerarası İşbirliğinin Sonuçlıı
n"'. AÖF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mu
rat BARKAN .. Açıköğretimde Uluslararası 
Proje Tabanlı işbirliği", Prof. Makiko MI
WA (NiME) ·•Yüksek Öğretimde e-Öğren
mcye ilişkin Araştırma ve Öğrenme Mode
li"'. AÔF Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. 
M. Emin MlJl"LU ··Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretinı Fakültesinde e-Öğrenmc Uygu
lamaları". Kumiko AOKI (NiME), "Ulusla
rara~ı Uzaktan Öğretime Yönelik işbirliği 
Modelleri" ve Yard. Doç. Dr. Cemil ULU
KAN °'Ttlrk ve Japon Kllltıırleri Arasındaki 

Ben1.erlik ve Farklılıkların Tespiti: Eğitim 

Alanındaki Yansımalar'' konulu sunuşlarını 

yapıılar. 

Mevhit DEMIRCloöW 

YDYO'dan lngilizce 
deneme yarışması 
Yabancı Diller Yüksekokulu ken
di öğreııcileriııiıı katılabileceği 

bir deııeme yarışması düzeııliyor. 

YABANCI DiLLER YÜKSEKOIIUW 
lngilizee d eneme yanşması dllzenli

yor. Yalnızca hazırlık sınıfı öğrenci

lerine açık olan, "Essay Writing 

Competition"' öğrenciler yalnızca bir 

deneme yazısıyla katılabilecek. Yarış

maya katılacak öğrenciler denemele

rinde son iki yüzyıldaki buluşları 

göz önünde bulundurarak. en anlaml ı 

buluşun hangisi olduğu anlatacak. 

Ça!ışıııalar. her kurda ayn ayn de
ğerlendirilerek. her kurun en iyisi 
belirlenecek. Denemeler. ögr<:ncilerin 

el yazısıyla A4 kağıda yazma lan ve 
9 Haziran·a kadar sınınannın writing 

öğretmenlerine teslim etmeleri gere
kiyor. Yarışmada dereceye giren öı

rcneilerc birer sözlük. ve birer lngi

lizcc hikaye kitabı armagan edilecek. 

Polonyalı öğrenciler konuğumuz olacak 
Devlet Konsevatuvarı Yaylı Çalgılar Bölümü'ne Erasmus Öğre
tim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programı ile Polonya' dan gelen 
üç öğrenci güz döneminde üniversitemizde öğrenim görecekler . 

POLONYA'nın Poznan kentindeki 
Müzik Akadeınisi 0nden .Carolina 
Wowiak. Mariana Merı.ane ve 
Magdclana Seremenı. Devlet Konse
vatuvan Yaylı Çalgılar Bölümü'ue 
Erasmus Ö~tim Elemanı ve ôgren
ci Değişim Programı ile konuk o ldu. 
Öğrenciler program saycsirıde 2005-

2006 Öğretim yılı Bahar Döne
mi'nde üniver.ıitemi1.de öğrenim gö
recekler. Avnıpamn bir çok lllke
s indeki llniversiıc ile değişim anlaş
ması yapııklannı belit1en 0..-:vlet 
Konservatuvan MlldUril Prof. Dr. 
Yaşar Hoşcan. Universiıemiıe öğre
nim gönneyc gelen öğrencilerin ya
nı sıra llniversitenıi1.dcn de yun dı
şına ögr<:nei giuiıini Sôyledi. Anado
lu Oniversiıesi'ndc öğrenim görme 
kanınnı intemet ile yapııkhın araştır
ma sonuncunda aldıklarını belinen 
Carotina Woıniak, Mazina Mc'rza
rıe ve Magdalena Seremenı. Avrupa
nın diğer ülkelerinde öğrenim gör
mek yerine Türkiye'yi ve üniversite
mizi tercih ettiklerini söylediler. 
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Kent Oyuncuları'ndan Gece Mevsimi 
Usta tiyatro oyuncuları Yıldız Kenter ve Selçuk Yöntem'in başrollerini 

paylaştığı Gece Mevsimi, Sinema Anadolu'da seyirciyle buluştu. 

KENT OYUNCULARI. Gece 
Mevsimi adlı oyunu Universiıe

mizde tiyatroseverlerle buluştur
du. Yıldı7, Kenter ve Selçuk 
Yönıem·in başro11erini paylaştığı 

oyun 25 Şubat akşamı Sinema 
Anadolu'da sahnelendi. Rebecca 
Lenkiewicz'm yazdığı oyuna 
Kenter ve Yöntem' in yanı sıra 

Demet Evgar. Yeşim Koçak. El- ; 
van Boran, Umut Temizaş, Em
re Törtln, Osman Sonanı'm da 
rol alıyor. Şükran Yüccl' in dili
mize çevirdiği ve Mehmet Bir
kiyc'nin yöneıııiği Gece Mevsi
mi, lrlanda'nın küçük bir ken
tinde hayatını sürdüren ailenin ' 
hikayesini konu alıyor. Baba. 
büyükaıınc ve üç genç kızın 
kendi halindeki yaşamlanna. ya
kınlanndaki bir film çekiminde 
yer alan bir aktöriln ginnesinin 
anlatıldığı oyunda. sessizce çeki
len acılar, hüzün ,·e sevinç bir 
arada anlatılıyor. 

lsmall ILKSELVI 

'Zenginlikler hissi 
senetlerle kazanılır' 
fiunay Akın, tarihten izler taşı
yan hikayeler anlattığı tek ki
şilik gösterisiyle Sinema Ana
dolu da sevenleriyle buluştu. 

ÜNLÜ edebiyatçı Sunay Akın 26 şubat Pazar 
günü ıek kişilik gösterisiyle Sinema Anado
lu'da konuğumuz oldu. Sunay Akın gösterisin
de kitap okumanın önemine delinerek Türki
ye'de kitabın temel ihtiyaçlar içinde 24 1 'irıci 

sırada yer aldı!mı belirtti. TUrk tarihinde ö1.cl
likle resini, şiir gibi sanatsal ö!elcrin yaşadı
ğı evreleri tarihten örnekler \'ererek anlatan 
Akın, insanlann kiuıp okuyanlar ve okumayan
lar olarak ikiye aynldıgını belirtti. Sunay Akın 
mahya sanatının islam kültUr!lnü yaşayan ül
keler anısında ilk kez lsıanbul'da hayat bul
duğunu anlattı. Tarihte yer alan kahramanların 
gizli kalmış yönlerini anlatan Sunay Akın 

" Hayatta ki zenginlikler, hisse senetleriyle de
ğil:hissi senetlerle kazanılır" dedi. 

Şehir Tiyatroları 

"Ayrılık"ı sahneledi 
BÜYÜKŞEHIR Belediyesi Şehir Tiyatrosu 21 
Şubat Sah gUnil yeni oyunu "Aynlık"ı Tepe
başı Sahnesi'nde seyirciyle buluşturdu. Mi
mar, karikatürist, çocuk kitapları ve oyun ya
z.an, belgesel filmci Behiç Ak'm yazdığı ve 
yönettiği oyunda, Bilge Cezayirli ve M.Özgür 
Onan rol alıyor. Oyunda. aynlıklannın üze
rinden bir yıl geçen bir çiftin yeniden bir 
araya geldiklerinde yaptıktan sorgulamalar 
mizahi bir dille anlatılıyor. 

lla lkblllm'den enstrüman kursu 
HALKBILIM Araştırmalan Merkezi tarafından 
düzenlenen enstrüman kurslarına başvurular 
devam ediyor. Bağlama, keman. gitar ve ney 
kurslarından yararlanmak isteyenlerin 3 Mart 
gününe kadar merkeze başvurmalan gerekiyor. 

Salıncakta iki kişi vardı 
NURSEU IDIZ ve Can Gür
zalp'in oynadıAı Salıncakta 

iki Kişi adlı tiyatro oyunu 
tiyatro scverlcrlerlc bulu.şıu. 

Sahne Saııatlan Yapım&Or
ganizasyoıı'un üniversitenıize 

taş1d1Aı oyun, 20 Şubat Pa
zanesi gUnU, Sinema Anado
lu'da sahnelendi. William 
Gibsorı'ın kaleme aldığı. Ha
kan Altuner'in yönetti§ ve 
Sevgi Şanlı'nın çevirdiği 

Sandıkta iki Kişi. sevinçlerin 
,·e acıların iç içe yaşandığı 

büyUk bir mcıropol olan 
New York'ta hayatlarına ye,. 
niden yön vcnnck isteyen 
iki kişinin karşd~masını an
latıyor. O güne dek kendi 
seçimlerini yapamamış ve 
çeşitli cngeıterle karşılaşmış 

bir kadm ve bir crkeAin an
latı ldıAı Salıncakta iki K.i
şi'dc duygulanyla ve gerçek
lerin arasında kalma duru
mu. kiıni :,..aman ince bir 
espri diliyle, kimi zaman ise 
dramaıik repliklere perdeye 
taşınıyCN'. 

ASO'dan klasik müzik şöleni 
ANADOW Üniveritesi Sen
foni Orkestrası bir klasik 
müzik konseri verdi . Şef 

Burak TüzUn yönelimindeki 
konser. 24 Şubat Cuma gü
nil. AtatUıt Kültür ve Sa
nat Merkezi Opera ve Bale 
Salonu'nda gerçekleşti. Or
kestra konserde Nusret ls
pir'in ise klarnetiyle eşlik 
eııi§ konserde, U. C. Erkin. 
A. Copland ve A. Dvorak'm 

1 
OKUMA r-°\ 
KÖŞESİ ~ . 

._Ah_ m-el_C_E_MAL_ -1 ---.""'Ylıı. 

OKUMADA YAYGINLIK 

t:~~~:1ı;f:ıcb~::~k~;:a!;~tl!~::n~~ 
bir de hafta sanlan hep kalabalıktır. 

Bu kalabalık çoğu kez gideni uzun
ca kasa kuyruklan beklemeye zorla
yacak kadar yoğunlaşır. 
Geçenlerde bu duruma aııfıa bulu
nan bir arkadaşım : "Neyse, son yıl
larda bizde de okuma oranı epey 
arttı!" diyerek sevincini dile getirdi. 

Ne var ki aslında bu. sadece dış gö
rünüşten yola çıkan. iyi niyetli bir 

yorumdan başka bir şey değildi. 

Okuma ve okur grafiğindeki yükse
lişleri belirleyen, kitapçı ların kalaba

lıklığı değil. fakat kitap basım sayı
sı ve satış oranıdır. Bu konuda Tür
kiye'de kişi başına yılda kaç kitap 
düştüğünü saptamaya yönelik çalış

maların ortaya koyduğu sonuçlar, 
özellikle gerçekıen okuyan yabancı 

ülkelerle karşılaştırıldığında, hiç de 
iç açıcı bir görünüm sergilemiyor. 

Kimi illkelcrde yılda kişi başına dü
şen kitap sayısı 20'ye varırken -
hatta kimi zaman da aşarken - . bu 
sayı bi1.dc henüz (0, .... ) tamnda ifa

de ediliyor; yani bizde yılda kişi ba
şına düşen kitap sayısı he nüz I rak
kamının bile altında! 

Zaten kitap basım · sayılan da bu 

durumu doğruluyor. Yetmişli yıllar

da örneğin Luk:ies·ın "Estetik" adlı 

eseri gibi felsefe içerikli bir kitabın 

ilk basım sayısı altı bindi. Bug ün bu 
sayı bin civarındadır ve yayınevleri , 

bu rakama bile korkuyla bakmakta

dır. 

Yetmişli yılların başından bu yana 
Türkiye'dcki nüfus ve okuma-yazma 
bilen sayısındaki artı ş göz önünde 
tutulduğunda, o yıllara göre okur sa
yısında bir duraklamanın değil. fakat 
çok korkutucu bir gerilemenin söz 
konusu olduğu kendiliğinden anlaşı

lır. istatistiklerden alınan sonuçlan 
korkusuzca göz önünde tuııuğumuz 

takdirde, illkemizde okur sayısının -
genel nüfusa ve okuma yazma bilen 
sayısına oranla - HIÇ'e doğru geri
lemekte olduğunu abartıya kaçma 
tehlikesini göze almamı:,.a gerek bu

lunmaksızın. rahatça söyleyebiliriz. 
Bu, düşündürüci.lden öte, çok , ama 

çok korkutucu bir durum. 
Bugün kimi ortamlarda artık bir 

"bilgi toplumu" olduğu rahntça ifa

de edilen ülkemizin, bilgiyi üretmek 
bir yana. henüz başka ortamlardan 
gelen hazır bilgileri yeterince tüke
tecek bir konuma bile gelıncdiğini 

bu tablodan çok rahat çıkarabiliriz. 

Günümüzde bilgi düzeyinin yeterli 
ölçüde yüksekliği . artık toplumların 

gerçek anlamda bağımsızlıklarının ve 
güçlülüklerinin birincil koşulu sayılı

yor. Bilgi üretmeye, bilgi edinmeye. 

okumaya yeterince yönelmemiş top
lumların "'bilgi toplumu" olma sav

lan ise, bir dilekten öteye herhangi 
bir anlam taşımıyor! 

Azize BOZTAŞ eserlerini seslendirdi. ._ _________ _, 
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Lületaşı, ilk ağ kurma projesi oldu 
Üniversitemiz Bilim Teknoloji Kulübü ve AE· 
GEE-Eskişehir tarafından hayata geçirilen 
"Yok Olan Bir Mesleğin Son Temsilcileri-Liile
taşı Projesi", Türkiye'nin uluslararası alanda 
gerçekleşen ilk ağ kurma projesi oldu. 

ANAOOW ÜNIVERSltEsl Bilim 
ve Teknoloji Kulübü ile Avrupa 
Öğrencileri Forumu Kulübü (AE
GEE-Eski~hir) tara(mdan başlatı

lan "Yok Olan Bir Mesleğin Son 
Temsilcileri-Ullctaşı Projesi .. 
Tiiddye'nin uluslararası alanda 
gerçck.Jeşcn ilk Ağ Kunna Projesi 
oldu. Bu sayede lllleı.aşı işlemeci

liği sarıaımın gençler arasında 

yaygınlaşıınlocak ve unutulmaya 
yüz tutmuş olan lll!cıaşı işçiliği ve 
sanatı yaşatılabilecek. 

Yeliz Erkoç, projenin temel ama
cının yitirilmekte olan li.iletaşı 

mesleğini geleceğe taşımak oldu
ğunu belinerck, "Bunu sağlamak 

1Uletaşı işlemeciliği sanatının genç
ler arasında yaygmlaştınlması ile 
milmkllndllr fikriyle harekete ge
çildi. Proje kapsamında dilnya JU. 
leıaşı rcıc-rvlerinin yllzdc 70'1ik ve 
en kaliteli kısmına sahip olan Es
kişchir'de nlölyc çalışmalan dü-
1.cnlendi. Lüleuışı Uç yüz yıl bo
yunca Avusıurya:ya ham olarak 
ihraç edilmiştir. Dolayısıyla Avı.ıs• 
tı.ırya ile kültürel ve ekonomik 
bağlan bulunmaktadır. Ltıletaşı iş

lemeciliği mesleğinin geleceğe la· 
şınrruısı. LUlctaşı gibi kuttilrcl bir 
mirası payla.şan bu iki ülke için 
de çok önemlidir. Avusturya FH 

Snlzbı.ırg Fachhochschı.ılgcsellsc• 
hafı Üniversitesinden onaklanmız
la birlikte bu önemli killtürcl mi
rasın bilincinde harckeı ettik. Pro
je çerçevesinde Ulletaşı ı.ısıası ol• 
ma potansiyeline sahip Eskişc-, 
hir"dc yaşayan 16-25 yaş arasın
daki inıkanlan kısıtlı gençlere 
profesyonel lUlctaşı usuılan ve 
alanında deneyimli eğiımenler UI• 

rafından atölye çalışması şeklinde 
eğitimler verildi. Program çcrçe• 
vesinde Avusturyalı onaklanmız 
LUletaşı'm tanıyıp, LUletaşı'nın çı· 

karıldığı köyleri , ocak.lan ziyaret 
ettiler" dedi. 
Projenin hedef kitlesi olan 

olanak.lan kısıtlı gençler ve proje 
takımındaki bazı aıtadaşlanyla 

Avusturya'ya giderek bu ortak 
killtUrcl mirasın oradaki ed:ilerini 
inceleme fınau bulduklarım belir
ten Erl:oç. "Gençler. Avusturya 
Salzburg'dı:ı bir hafla boyunca 
çeşitli müzeleri ve tarihi mekanla• 
n ziyaret ettiler. Avusturyalı sa• 
natçılar 1nrafından yapılan antika 
lüleıaşı eşyaları detaylı olarak in
celeme fırsatı buldular. Proje takı
mı ve gençler FH Salı.burg Oni
versiıcsi'ndc gerçekleştirilen bir 
toplantıya da katıldılar'' dedi. 

lımail lLKSELVI 

Öğrenci değişiminde 
hedefimiz birincilik 
uıuııı..ası ilişkiler Blrimi'nin Socrates Koonlinatöıteri için 
düıenlecllğJ toplantıda konu..,. Rektör Prof. Dr. Fevzi Sii• 
meli, amaçlarının yurt dı"na öğıenci göoo«en ünivenite
ler arasında birinci sıraya yükselmek olduğunu söyledi. 

UWSLARARASI ilişkiler Birimi, 
Socrates koordinatörleri için bir 
bilgilendimıe toplantısı düzenledi. 
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sumıeli, 
Rektör Yardımcısı Prof. Or. Atil
la Bnrkana. Erasmus Kurum Ko
ordinatörtl Prof. Suavi Ahipaşaoğ• 
lu, Uluslararası ilişkiler Birimi 
Genci Koordinatörü Öğr. Gör. 
7..ckiye Dolan ve Erasmus koor
dinaıörlcrinin katıldığı toplantı. 

22 Şubat Çarşamba gUnil. Kong• 
re Merkezi Salon Anadolu'da 
gerçekleşti . 
Toplantıda bir konuşma yapan 
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli. 
programın üniversite açısından 

önemli olduğunu belirterek, sade
ce Erasmus'a değil, Lconardo ve 
Socraıcs programlanna da büyük 
önem verdiklerini söyledi. 
~rcnci değişiminde ülkedeki 
üniversiteler arasında üçüncü sıra• 
da yer aldığımızı hatırlatan Prof. 
Dr. Sürmeli. "Ben bu yıl da bu 
eforu göstereceğimizi düşünüyo
rum. Biliniz ki bu sayılann ve 
niteliğin artması için ne gereki
yorsa yapılacaktır. Bizim hedefi
miz birinci olmaktır. Her iş 1.or
dur. kolay işleri herkes yapar. 

Önemli olan ise çabalamaktır'' 
dedi. 
Rektör Yıırdımcısı Prof. Dr. 
Aıillu Barkana dıı program ile 
bu yıl Avrupa Universiıelcrindcn 

sekiz öğrencinin üniversitemize 
geldiğini ,·e üniversitemizden 53 
öğrencinin de yurt dışına gittiği• 
ni söyledi. Bu rakamlann ünivcr· 
sitemizi Türkiye genelinde birin
ci yaptığını kaydeden Prof. Dr. 
Atilla Barkana. "Bu seneki geliş
me önemli. ama hedefimiz bu 
rakamlardan çok daha büyük. 
Buradıı temel olan, gelen öğren

c ilerin kendi ülkelerinde Türkiye 
ve Univcrsite miz hakkında yapa
cak ları propagandadır. Bizim 
pcrfomıansımız devam ettiği SÜ• 

rece Ulusal Ajans para konusun• 
daki yardımlanna devam edecek• 
ıir" dedi. 
Uluslararası ilişkiler Birimi Ge• 

nel Koordinaıörtl ôgr. Gör. Zc· 
kiye Doğan ise. şu anda her dö
nem yun dışına öğrenci gönde• 
ren fakültelerimiz olduğunu ifade 
ederek. gönderilen ve gelen öğ• 
renci sıralamasında Türkiye'de 
üçUncU sır.ıda yer aldığımızı 

söyledi. 

Proje kapsamında Avusturya'da çeşitli toplantılar yapıldı. 

Prof. Dr. Büyükerşen' e fahri 
doktora 
Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversite
si, Büyükşelıir Bele
diye Başkanı Prof 
Dr. Yılmaz Büyüker
şeıı' e fahri doktora 
üııvam verdi. 

ANADOW ÜNiVERSiTESi K,
rucu Rektörü ve BUyükşehir Be• 
lcdiye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 
BüyUkerşen'e, 1956 yılında sı

navlarım kazandığı halde maddi 
olanaksı:dıklar nedeniyle öğrenci• 
si olıımadığı Mimar Sinan GU1,cl 
Sanatlar Üniversitesi tarafından 
fahri dokıora Unvanı verildi. 
Prof. Dr. Bilyükerşcn'e fahri 
doktorası, Mimar Sinan Oniver• 
sitesi Oditoryumunda dUı.cnlenen 
törenle. Universiıc Rektörü Prof. 
Dr. ismet Vildan Alpıekin tar.ı• 
fmdıın ,·erildi. Ödül töreninde 
konuşan Alptekin. Başkan Büyü-

Büyükerşen'e doktorasını Mimar Sinan Güzel Sanatla r 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ismet Vildan Alptekin verdi. 

kerşcn'e yaptığı şehircilik çııhş
malanmn yanısıra Türk külıUr ve 
s:ınatı ile eğitim sis temine katkı
lanndan dolayı fahri doktora ün• 
vanı verildiğini söyledi. Prof. Dr. 
Alptekin "Sayın BüyUkerşen'i 
laik ve demokratik Cumhuriyetin 
gelişmesine yaptığı çok bllyük 
katkı ve eserlerinden ötürtl de 
kutluyoruz" dedi. 
Prof. Dr. Yılmaz Bllyükerşcn de 

konuşmasında, " Beni bu onurlu 
Unvan ve üyelik ıevcihine layık 

gören değerli senaıo üyelerine ve 
Değerli Rekıörtımüz Sayın Prof. 
Dr. ismet Vildan Alptekin'e 
minnet ve şükran duygularımı 
sı.ınıırken. hayatımın bundan son• 
raki günlerinde bu değerli ünva• 
nın gururunu duyacağımdıı.n ve 
onun onun.ınu koruyacağımdan 

emin olmalannı diliyonımM dedi. 

HİKAYEYİ YAZDILAR ÖDÜLLERİ ALDILAR 

YABANCI DiLUER YÜKSEK OKUW'nun 
dllzcnlediği hikaye yazma yanşmasında 
dereceye girenlerin ödülleri 23 Şubat Per
şembe gUnU verildi . 
Ölrcrıcilcri yazmaya teşvik eımek ama
cıyla dOzcnlencn ve beş kişiden oluş.an jll• 
ıi tarafından değerlendirilen yarışmada öl· 
rcncikrin yıınıuc:ıhgı, içerik. dil kullanımı, 
kelime kullanımı ,·e hikayenin özgün ol· 
ması gibi unsurlar göz önüne alınıyor. 

Yanşmayı kazanan Baha Şimşek \'e Han
de GUlcr'e ödüllerini ,·eren YDYO Ml.i• 
dUrtı Prof. Dr Handan Yavuz, kazanan 
öğrencileri kutladı ve daha fııı.la ktı.tıhm 
beklediklerini söyledi. 

Esra DEMiR 
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Anadolu zirveyi karıştırdı 
Futbol takımımız Çiftelerspor'u yenerek 
rakibine ligdeki ilk yenilgisini tattırdı. 

SÜPER AMATÖR LJG'de ilk iki sıranın hesabını 
yapan futbol uıkıınımız, 25 Şubat gilnil k3llılaş
tığı Çiftelerspor'u yenerek rakibinin namağlup 

Unvanına son verdi. 
Yunusemre Kampı.ısü Futbol Sahası'nda oynanan 
maçın ilk yansı golsüz kapantrlcen. anırcrıeril

milz En:ilmcnt Şahin, ikinci yanda BUlenı, Ali 
ve MAn'yı sahaya sürerek gol için ıOm riskle
ri gö1.e aldı. Karşılaşmanın ikinci yansında um
siyon ytıksclirken, Çificlcn,por 10 kişi kaklı. 65. 
dakikada ise sagbckimiz Hüseyin de çift san kar
tan kırml7J kan görerek oyun dışı kaldı. Kıran 
kırana bir mllcadclenin yaşandığı karşılaşmada 

78. dakikada Vasfi'nin sol kanattan yaptığı orta
ya iyi ytlkselcn golcümOz Başar şık bir kafa vu
ruşu ile rakip fileleri havalandırdı. Kalan dakika
larda kontröllU bir oyun ortaya koyan ıakımmıı:ı:. 

mllcadeleden istediği sonucu alar:ık aynklı. Böy
lece ekibimiz. ilk iki şansını önUmUzdeki hafta
lara ıaşıdı. 
AnırenörtlmUz En::Umenı Şahin, "Ümitlerimiz de

vam ediyor. Zor bir maçı kayıpsız geçmenin 
nıutluğunu yaşıyoruz. BUıUn fuıbolculanmı müca• 
delerinden dolayı kutluyorum ve ahnlanndan 
öpüyorum" dedi. Şahin aynca, BUlent'i hasla. 
Ali'yi ise idman eksiği olduğu için ilk I J'de oy
naımadığını ama BUlent \'e Ali'nin oyuna dahil 
olduktan sonra takıma katkı yapuklannı ifade eı• 
ti . Takımımız önümüzdeki hafıa. Sah gilnü Fa
ıihspor ile oynadıktan sonra hafıasonu da Oe
mirspor ile çok kritik bir karııılaşınaya çıkacak. 

Lig'de Çifıelerspor. Sağlıkspor, Dı::nıirspor ve 
Anadolu Üniversitesi ilk iki sırayı kapmak için 
aıııansız bir yanşın içine girmiş durumda. 

Bayan hentbolculara 
Üsküdar da dur diyemedi 

Süper Lig' de Havelsarı ile şampiyonluk mücadelesi vereıı bayaıı hentbol 
ıakımımız, 2004' iiıı şampiyoıııı Üsküdar Belediyespor' ıı da devirerek iisı 
üste 7'nci galibiyeti aldı ve şampiyoııluğıı çok istediğiııi gösterdi. 

SÜPER LJO·de bayan hentbol takıımımz, 25 
Şubat gUnll Porsuk Spor Salonu'oda Üs kU
dar Bclcdiycspor'u konuk etti. Son iki yılın 

gol kraliçesi Serpil ile gol perdesini açan 

Maçın yıldızı Nalan 
Bayan hentbol takı

mımızın formasını 11 
yıldır baş.1nyla giyen 
takım kapıanmıız Na
lan Filiz, Üsküdar 
maçındaki oyunu ile 
hcnlbolsc\·erkri büyü
ledi. Nahın savunma
daki hırslı ve istekli 
oyununu. hücuma da 
taşıyınca karşılaşmada 
9 gole im;,.ıı attı. 

takımımız, ilk 5 dakikayı 5-2. ilk 10 daki• 
kay, da 12-6 önde gcçıi. Ekibimiz bu peri
yotta sol kanat oyuncumuz Asiye'nin golle
riyle etkili oldu. Her iki ekibin de hızlı o y
nama isteği maçtaki seyir zevkini yUkselni. 
Takımımız ilk 15 dakik3yı 14-9, 20 dakika
yı da 20-11 Usıün kapaııı. 24. dakikada ka
lecimiz Maya, 7 metre atışında gole izin 
vemıedi . Ekibimiz soyunma odasına 27-13 
önde gitıi. 

ikinci yanda aradaki farkı koruyan takımı
mız, 40. dakikayı 33-19, 50. dakikayı da 
40-23 ile geçti. Karşılaşmadan 47-28 galip 
aynlan takımımız, zirve yarışında Havelsan'ı 

yakın takibini sürdürdü. Müsabakanın ikinci 
yansının en dikkate değer noktalanndan bi
ri de maçın son bölümlerinde şans bulan 15 
yaşındaki kalecimiz Merve'nin kurtardığı 7 

metre auşı \'e yaptığı kurtanşlarla gelecek 
için Umiı vermesi oldu. Takımımız önümüz
deki hafta lsıanbul deplasmanında Tekelspor 
ile karşılaşacak . 

Voleybolcular rövanşı aldı: 3-0 
Ugdeki ilk yenilgisini Ça
nakkale deplasmanında Be
lediyespor karşısında alan 
bayan voleybol takımımız, 
rakibini evinde aynı skorla 
mağlup ederek play-off'u 
büyük ölçüde garantiledi. 

T ürkiye 2. Lig i'nde play-off mücadelesi 
,·eren bayan ,·oleybol ıakımımıı. ile Ça• 
nakkcle Bclediycspor 26 Şubat günU Yu
nuscmrc Kampı.ıstı Spor SaJonu'nda kar
şıl~u. Müsabakada çok iyi bir oyun ser
gileyen takımımız. WOndan 3-0'lık b ir 
galibiyet ile aynlar.ık play-ofru büyUk 
ölçüde garantiledi. Setler 25-19, 25-18 ve 
25-11 ekibimizin usıünlilğU ile bini. Anı

rcnöıilnıüz Şahin Çatma "Önemli bir 
maçtı . Play-offu garantiledik. Genç 
oyuneulann iyi oynaması beni fazlasıyla 

memnun eni" diye konuşıu. Takımımız 
önUm1..deki hafta deplasmanda Aydnı Be
lcdiycspor ile karşılaşacak. 

Erteleme maçı basketçilerin 
Türkiye Şampiyonas,·na giımeyi 

garnniıdeyen basketbol takımımız. 
e rteleme maçında 26 Şubat günü 
koııuk ettiği Tekirdağ Tele kom 'u 

112-72 mağlup ederek grup maç
lnnnı galibiyetle noktaladı. Takı

mımız karşılaşmanın ilk periyodu
nu 25-19, ilk yansını da 66-32 
galip kapattı. 3.pcri)'QI da 88-52 
takımımızın UstilnlüğU ile sona er• 
di. Takımımız Türkiye Şampiy~ 
nası'nda Akhisar Bclediycspor. 
Uşııkspor \'e Adana Demirspor ile 
Adana.da karşı laşacak. 

HAZIRLAYAN: 
Taner ı\YYII.OIZ 
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Parmak izi ile daha güvenli MP3 yasağında 
son nokta 

Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının en büyük 
sorunlarından biri olan bilgilerinin güvenliği 

ve gizliliği için bugüne kadar kullanılan bilgi
sayarların şifreyle açılması yöntemi, yerini da
ha teknolojik ve güvenli yöntemlere bırakıyor. 

PARMA.KlZt tanıma sistemiyle çalışan dizUstU bilgisayarlar. kulla• 
nıcılara ek gUvenlik sağlıyor. Hewlett Packard'dan Fikret Erguder. 
parmak izinin elektronik olarak ıanınması anlamına gelen biyomeı
rik pannakizi okuyucuları dizUstll b ilgi$ayarlara adapte ederek , bil
gisayarlanıı güvenliğini artırmayı hedcnediklerini açıkladı. 
Biyomctrik tanıma teknikleri arasında. yUz şekli, göz retinası, e l ge
ometrisi ıamm:ı gibi teknikler de bulunuyor, ancak en ucuz \'C et
kili yöntem parmak izi tanıma. Ergudcr, •bugüne dek bilgileri giz
lemenin yolu şifrelcmckti. Ancak şifreler de çalınabiliyor ya da de
neme-yanılma yöntemiyle belirlenebiliyor. Aynca bir başka dcı.avan
ı:ıjı da şifrelerin unutulabilmesi" d iyor. Genellikle üs t modellerde 
bulunan sistemin, yakın gelecekte yaygınlaşacağını söyleyen Ergu
der, "bu teknolojinin ATM'lerde ,·e mağazalardaki alış,·erişlerc ka
dar pek çok alanda kullanılması için çalışmalar yllrtıtUlüyor" dedi. 

Gladyatörlerin dövüş 
yasaları ortaya çıktı 

EFES ANT1K KENTtnde yapılan araştırmalara göre Roma dönemi 
gladyaıöclcri, vahşice ş.iddcı: uygulanmasını engelleyen sıkı kurallar 
çcıçcvcsindc d(Mlşüyoniu. Efes'teki mezarlaıda bulunan kalıntılar 

ü:r.crindc yapılan iııcelcmeterdc, gladyatörlerin her şeyin serbest ol
duğu kanlı d(Mlşlcrdcn kaçırıamk, öı..Cnle belirlenmiş dövüş kural
lanna bağlı kaldıklaıı anlaşıldı. Avusıuryalı ~ımuıcılann 67 glad
yatörün kemiklerindeki yara izleri il7.crinde yapuklan inceleme, 'Fo
rcMie Scicncıc lntcmational' dergisinde yayımlandı . Gladyatöricrin 
öl□m rıcdcnlcrini belirlemek için yapılan çalışmada. kafotaslanrun 
ön tarafındaki yara iılerinden, her bir rakibin bir maçta yalnızca 
bir çeşit silah kullandığı saptandı. Araştırma sonı.ıcund:ı, iki bin yıl 
örıcesinin dövtışlcrindeki vahşi şiddet ve uzııvlann kesilmesinin 
gladyatörlerin dövUşüıxlc kural dışı olduğu ,·e kaybeden tarafın ölil• 
münUn de çabuk gcı\'Ckleştirildiği ortaya çıktı. Gladyaıllıierin kask 
giydikleri bilinmesine raımcn. kemikleri llzcriııdc inceleme yapılan 
dövlişçülcrden 10\ınun kafalannm yan ııırafırıa vurulan benzer bir 
dartıcyle öldükleri :ınlaşıldı. Araştırmacılar, bu izlerin dövtişte kay• 
beden yW'Blı gladyatörtın ölilmllnll ç:ıbuklaştırmak için vurulan son 
darbenin izleri olduğunu belirttiler. 

ABD ve Avrupa lllkeleri baş
ta olmak üzere dünyanın dört 
bir yanında mllzik ve film 
şirketlerinin temsilcileri kor
san avını her geçen gün ar
tan hızla sUrdürtıyor. En sıkı 
takibin sürdüğü ABO'de mll
z ik fimıalannın temsilc is i RJ
AA'nm (Rccording lndusuy 
Associ:ıtion of Amcrica) yeni 
iddiası çok şaşırtıcı. Kurum 
son olarak ABD'de ıelif h:ık
ları konusund:ık:i düzenleme
leri de içe ren OMCA (Digi
ıal Milennium Copyright Acı 
/ Sayısal binyıl telif haklan 
yasası) uyannca kull:ınıcılann 

para vererek s:ıun aldığı 

CD'leri kendile rine ait olsa 
bile iPod ve benzeri mllzik 
çalarlara kopyalamasının ya
sak olduğunu iddia e tti. 

Dünya nüfusu 6.5 milyar oldu 
ABD'deki Dünya Nüfus Sayacı, 26 Şubat günü 6.5 milyarı gösterdi. 
AMERiKA Birleşik Devletlcri"ndc dünyadaki nllfus ar
uşım sembolik olarak sayan Dünya Nüfus Saaıi, 
6.5 milyanrıcı bebeğin 26 Şubat'ıa dilnya
)'a geldiğini itan etti. A BD Nllfus ida

ğum ,·e ölümlerin zaman iç inde- • 
ki net farkından yola çıkarak · 

düğUnll varsayıyor. Ö nceki istatisıikler dikkate alınarak 
hazırlanan söz konusu hcsa.plamalar ıahmini ve hata 

marjinine yer veriyor. Uluslararası nüfus uz-
manian kllrescl nufus artışının son 10 

yılda önceki onyıllarn göre hafif bir 
!'} düşüş gösterdiğini düşünüyor. 

resi tarafından işletilen saat , do- J• 
ı.ahmini bir hesap uyguluyor. o,,.._.....,,----c,~~ 
n~:ü ~::t:i ı~:~.d~t Q 

•:j Buna göre, dllnya nllfusunun 
en hıılı arttığı 1965- 1970 
arahğırıda yüzde 2.1 olan 
artış, son yı\1:ırda yilzde 

1.1 ·e dllştU. Bunda Çin 
ve Hindisınn 'ın nüfus ar
hşlannı kontrol alund:ı 
almak için başlattıkları 

kampanyaların bllyllk 
payı var. Bun:ı ek ol:ı

rak, gelişmekte olan ül
kelerde doğum konırolll 

y:ıygml:ıştı . 

lecekte nüfus artışının 

kontrolden çıkacağını ve 
yiyecek bulunamadığı 
için açlıklar yaşanacağını 

öngönnOştü. Malthus'un 
bu öngöıi.lyU yapıığı 1798 
yılında küre.sel nüfus 1 
milyar eivanndaydı. 

MILAffA 300 MiLYONDU 
Dünyada milyonlarca insan 

gllnde 1 dolardan daha a7. k:ı• 
zanıyor, yine de llrcmcye devam 
ediyor. Bundan iki bin yıl öıx:e, 

dünya nllfusu 300 milyondu. M.S. 
1500 yılında ise tam iki katına çıktı. 
Dünya nüfusundaki artışın kilometre taşı olarak. 
Endüstri Dcvrimi"ni temsilen 1750 yılı kabul edili)-or. 
Refahla beraber dllşen ölüm oranının da yardımıyla bu 
tarihten sonra 1900'e kadar hızla artan dünya nüfusu 
1.7 milyar oldu. 1960"t:ı 3 milyar, 1980'dc 4.5 milyar, 
1993"tc S.S milyar, l999'da da 6 milyar o ldu. 1995-
2000 yıllan arasınd:ı kllrc.scl nilfus artışı yılda 78 mil
yon olarak geıçekleşti. Diğer bir deyişle bu yıllar ar.ı.
smda dünyaya her yıl bir Türkiye eklendi.Dünya nüfus 
saati saniyede 4.1 kişinin doğduğunu ve 1.8 kişinin öl-

2045'TE 9 MiLYAR 
Tahminlere göre. dünya nll

fusu 2012'de 7 milyara ulaşa
cak. 2045'te ise 9 milyar olacak. 

Bir diğer gelişmede düny:ı nüfusun
d:ık:i kentleşme. insanlar kentleştikçe do-

ğum oranı düşüyor: toprakl:ı bağı kesilen :ıi
lenin kol gilcllne ihıiyacı azaldığından çocuk sayısı da 
azalıyor. BM tahminlerine göre. 19SO"de küresel nü
fusun yüzde 30"dan azı kentlerde yaşarken. 2007'dc 
yansından fazlası kentleşmiş olacak. Bu dn nüfus ar
tışının biraz daha azalması dernek. Yapılan tahminle
re göre 20SO'den sonra kilrescl nllfusun yUzde 80'i 
Afrika ve Asya'd:ı olacak. Gelişmekte olan ülkelerde. 
örneğin Norveç. lsvcç gibi, yaşlı nüfusu gençlerin iki 
katı olacak. 

Klavyenizi baştan yara , Go gle'dan 
SON DÖNEMLERDE müzik çalar. ses 
ayan. intemcı tarayıcısı ıuşlan ek
knse de klavycni1,den hala 
tam ,·erim alamadığınızı 
dllşllnilyorsanız Hotkeys 
adlı Ucrcısiz Windows uy
gulaması dertlini1.e çare o la
cak. Uygulama klavycnizde 
istediğiniz tuşa isıediğiniz yeni 
bir özellik ekleme şansı sunu
yrx. T ürkçe Q ve F kl:ıvye dil• 
zenini de desıeklcycn HotKeys'e 
h1tp://www.q1iner.oonı/hotkeys ad re
s inden ulaşılabilir. 

sayfalar 
GOOGLL hizmetlerine bir yeni• 
sini ekledi. Yeni Google h izme
ti büılln llyclcrine l]cretsİl ola
rak site sahibi olma ,·e sayfa 

yaratma fırs:ııı veriyor. Üste
lik hiçbir programlanıa ya 

d:ı ayar yapmanıza gerek kal
madan. Düıcnlediğiniz sayfaya 
kullanıcıadınız.googlepages.com 

adresinden ulaşıl:ıbiliyor. 

llAZIRIAYAN: Kemal Tı\ŞÇ IOGl,U 
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