
ANADO L U ÜNİV E RS İTES .. 
Universite sanayi işbirliğinde ilk adım 
MMF'nin Sanayi Odası ile birlikte düzenlediği toplantıyla üniversite-sanayi işbirliği konusunda öııemll bir adım atıldı. 

MÜHENDISı.JK Mimarlık Fı:ı.kUlte
si ile Eskişehir Sanayi Odası'nın 
ortaklaşa düzenlediği "ESO-MMF 
işbirliği" başlıklı ıoplanııda sana• 
yici1cr ve akademisyenler bir ara
yıı geldi. Bir tanışma toplantısı 

şeklinde geçen etkinlikte, Univcr-

,\\ IH P\ İI.E 
l'\ l \11.l I\IUmi 

SİSTE\Iİ 

Rektör Yardımcısı Prof Dr. 
Aıila Barkana. geçıiğimiz dö
ııemle birlikte uygıılarımaya 
başlaııaıı Aıorııpa Kredi 
Traıısfer Sistemi (ECTS) lıak
kı,uJa bilgiler verdi. Barkaııa. 
yeııi sistemin Avrnpa ülkeleri 
ile olmı işbirliği programla
rında yoşamııı sorıııılarııı çö
:iinıiine yöııelik bir ııygıılama 

oldıığumı söyledi. 
SAYFA3'TE 

İNGILIZ KISA 
FİLMLERİ 

ANADOLU'DA 
İletişim Bilimleri Flıkiilıesi. Bri
tish Coııııcif ı·e Aııknra Sinema 
Derııegi işbirligiyfe düuııfeııeıı 

5. İngili: Kısa Film Günlni 27 
Şııb<ıı-J Mart ıarilı/eri arasında 
yapıltlı. HABERi 5'TE 

Akademisyenle r ve sanayiciler mühendislik Mimarlık f akültesi' nde bir araya 
gele rek, üniversite-sanayi işbirliğinde önemli bir adım attılar. 

site ve sanayi işbirliğinin nasıl 

getişıirilebilcccği konusu masaya 
yaunldı. 

2 Mıırt gonu MMF Toplanu Sıı

Jonu'nda gerçekleşen etkinliğin 

açılışında konuşan MMF Dekanı 

Prof. Or. Hııs:ın Mandal. fakülte-

nin kısaca tanıtımını yapıı . Fakül- rişimci mimar yeıişıirmeyi hedef-
tenin diğer mühendislik fakülteleri lcdiklerini ifade ederek, "ileride 
ile kıyaslandığında en çok yayına övüneceğimiz rakamlar, ne kadar 
sahip fakülte olduğunu belirten iş bulan değil, ne kadar iş kuran 
Prof. Dr. Mandal, faklllte olarak mllherıdis ve mimar yetiştirdiğimiz 

fark yaratmak isted iklerini söyledi. olacak" şeklinde konuştu. 

Mandal. girişimci mllhendis ve gi- DEVAMI 6'DA 

Bu dönem 
Avrupa için 
son şans 

2006-2007 öğretim yılı güz 
dönemi için Socrates
Erasmus Programı başvuru• 
tarı başladı. Başvurular 10 
Mart'ta sona eriyor. 

HABERi 6'DA 

SOSYAL BIUMLER DERGlsl 

Akademisyen/el' 
için evrensel 
bil' platfol'm 

Sosyal Bilimler Der
gisi Baş Editörü 
Prof. Dr. Nurhan 
Aydın, "Hem akade
misyenlerin araştır

ma/arını yaymlaya
bilecekleri bir mecra 
olarak hem de sos
yal bilimler literatü
rüne katkı sağlamak 

bizi mutlu edi-
yor" dedi. 

HABERİ4'TE 

Moda 1'asamııı 
Bölümii iLaı.ra'da 

ESYO Moda Tasarımı 
Bölümü Milaııo Ven
de Modafııarıııa 16 
öğreııci ve 7 öğretim 
elemaııımlaıı oluşaıı 

bir grupla katıldı. 
HABERİ 3'TE 
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Üniversitemizin spor olanaklarından ne kadar yararlanıyorsunuz? 

EMRE ÖZÇETIN 
IBE Ba"m-Yavm Haııı1ık 
Hiçbirşcyden yararlanmıyo

rum çUnkU halim yok. 2 yıl• 

dır hazırlık okuyorum ve her 
sabah 7'de kalkıp Yunusemrc 
kapısındaki o yokuşu çıkmak
tan sıkıldım bir de spor yapa
cak halim yok. Hazırlık sınıfı

m geçmeye çahşmakıan spor yapmaya ne za
manım ne de halim kalıyor. 

UCURCAN ôzOOür 
MMF Malzeme Bil 
ve Mi!h Hamlık 
Özellikle yüzme havuzundan 
yararlanmak isıiyordum ama 
kayıı günü tek bir giln oldu
ğu için form alamadık. Ben 
de yUımek isıiyonım. Oku-

hın fitness salonundan haberimiz yok. Ya
ni spor olanak.lan öğrencilere daha iyi ııımııl
malı. Sağlıklı öğrenciler olmalı; için boş ()(ur
maktansa spor yapmak isıiyoruz . 

SEı.JN ZENGiN 
liBE lormın lkıiş:ıı -Anadolu Üniversitesi gibi bir 

kurumun elbette birçok alnivi
tderi olması normal fakaı bu 
aktivitelcrdcn öğrencilerin ne 
kadar faydalandığı önemli. Ben 

bir hazırlık öğrerıcisi olarak hiçbir şekilde 
herhangi bir akıiviıeden yararlıınamıyonım. z.a. 
ten derslerin geç bitmesi ve ağırlığından 1.a• 

man bulamıımamın yanında bu ıur sporlar hak
kında yeterli bilginin bizlere verilmediğini dU· 
şünüyonım. Gereken tanıtımlar yapılırsa öğren
cilerin ilgisinin daha da artacağından eminim. 

SANiYE SEÇKiN 
IIBF lnrmzre isletme 
Jw.ırJıL 
Derslerimiı. çok yoğun oldu
ğundan spor yapmaya pek va
kit kalmıyor. Zaten spor alan
hın da belli saatlerde açık. 
çoğu bize uymuyor. Açıkçası 

okuldaki spor etkinliklerinden pek haberim yok. 
Bir kaç arkadaşım yüzmeye kayıı yapmak için 
gittiler ama bununla ilgili pek çok sorunlan 
var. Süreler pek uygun değil . Bir çözüm bu
lunmalı. 

ÖMER FARUK SAYAR 
IIBF CEKO 3 Sıoıf 
Anadolu Onivcnlıcsi'nin spor 
olanaklanndan yeterince fay. 
dalandığımı söyleyemem. Sa
dece şu ana kadar halı ~a
dan yararlandım. Ocrctkri 
çok uygun ama soyunma 

odası olmadığı için bir daha gitmeyi dü
şünmüyorum. Yü1.mc olanağından faydalanmak 
isıerim ama çok yoğun olduğu için orayı da 
kullanmak istemiyorum. Genelde fiyatlar öğren
ci için çok uygun ama bu fiyat dUşUklllğU için 
olduğundan lam anlamıyla faydalı bulmuyorum. 
Öı.cllikle halı sahanın bir an önce tam olarak 
faaliyete geçmesini istiyorum 

Anadolu Haber 
ANADOLU ONİVt:ıSlusi 

HAfTı\LIK iLETİŞİM CAZt:TESİ 

=•-
Basım Tarihi: 08.03.2006 Şayı: 365 

Sahibi: 
Rektör Prof. Dr. Fc,ri SÜRMELİ 

Genel Yıym Yöndmaıi: 
Prof.Dr. Ö. Zühtü ALTAN 

,..., .... ,~ TANSEL YICITEL 
IOIYO Hawhk 
Bu 0niversiıede ikinci yılım. 

-••!"'lll■ Sadece tenis konlannı kiralı• 
yorum arada sırada. Toprak 
konlann kullanıma açık ol
masını isıiyorum . Fiyatlar 
çok uygun. ücretsiz olsa çok 

daha iyi olur. Olanaklann tam olar.ık duyunıl

masmı istiyonım . Aynca arkadaşlanm için m
kct ve top kiralanmasını istiyorum. Turnuvalar 
düzenlenmesini ve haberdar olmayı istiyorum. 
Daha ne isteyeyim? 

DUYGU ÜREYLJ 
ilRE Maliye I Sınıf 
Spor yapmak istediğim halde 
spor saatle ri ders saaılerimlc 

uyuşmuyor. Saatler biraz da
ha geniş zamanda olmalı . 

Böylece daha rahat tercih 
edebilirim. Aynca olanaklar• 

dan yeterince haberdar değilim. Duyurulann ye• 
ıersiz olması haberdar olmamı engelliyor. Fa
kültelere ve kampüsün farklı yerlerine duyu
rular asılmalı. 

ÖMER MURAT ÇANKAYA 
Şoşyal Bil Ens 
Yön YC Org Y!lks:k I is:ıns 
Aslında üniversitemiz.in spor 

~ olanakları diğer Universiıelerc 
göre gııyct gelişmiş. Fakaı ben 
yeterince faydalanamıyorum. 
Öncelikle benim ders sa:ıtle
rimle katılmak istediğim aktivi

ıeler uyuşmuyor. ikincisi aktivitcler ucuz ol• 
masma rağmen ilan çahşmalan yetersiı.. Buna 
ek olarak kontenjanlar çok kısıtlı . 

ECiıim Eıkfihrsi 
Sınıf örrmmsnMi 2 Sınıf 
öncelikle üniversitemizin çok 
büyük ,·c zengin olduğunu bi• 
liyoruz. Bununla beraber ola
naklar çok fazla ama öğren• 

ciler bu konuda biraz duyar
sızlar. Buna etken olantlı: sporon ilg i çıek.Ciliği
nin pek hissedilmemesi ve spor faaliycderinin 
ilcrcı olarak öğrencilere göre daha uygun olma• 
sını istiyoruz. Spor faaliyetlerinin hafta sonu ve 
daha daha uygun olmasını istiyon.ıı. Sporun 
tüm olanaklannın bi1.c daha fazla gösıcrilmcsi• 

ni istiyoruz. Olanaklardan tam olarak yararlana• 
mıyoruz. 

EMiNE BAL 
Efitinı EıkOIJı:şi 
Sımf ◊rwırnsnı@ 2 Smıf 
Hayır düşünmüyorum. Birçok 
kişinin de benim gibi düşün
dllğUnU zannediyorum. ÇünkU 
Ulkcmizdc spora karşı ilgi ve 
bilginin eksik olduğunu dü

şUnUyorum . Bir de 0nivcnitcmizdc yapılan spor 
faaliyetlerinden yeterince h:ıbcrdar değiliz. Bu 
yüzden ilgi duyduğumuz spor dallarına yönelc
miyoruı.. Daha uygun koşullarda imkan sunul
masını istiyorum. 

Yazı İşleri Müdürü: 
Prof. Dr. Ham fbrah;m GÜRCAN 

Haha Mtmıi Mödliril : Uım. Ufuk TôZELIK 

BAŞAR BOLAT 

IOIYO Haz1tlık 
Çoğu spor faaliyeti hakkında 

bilgim yok. Genellikte baskeı 

oynannı ama açık hııvııda oldu-
ğundan dolayı bahara kadar ) L.0--- :ra3l~~;ı;mhaııÜfıS:a !ı~ı;:; 

yapıyoruz. Aktivitcler panolarda gösterilebilir. 

ÖNDER GENÇ 
1'<n...f;ıkllJı 

lsraıistik Hazırlık 
Okulda bir kaç spor alanın• 

dan yararlanıyorum. Masa le• 

- =-'·•• :~sidt;~~l=m~::~~~~a;~: 
kat baı.ı kurallardan dolayı ben 
ve benim gibi arkadaşlanm 

kullanmak istemiyoruz. Yüzmek için slip giyil• 
mcsi şan koşulmamah. 

FATMA TINAZTEPE 

Pcvleı Koos:o:alHan 
Sabnç Sanmlan Qpçra ,.,....,,._;11_ 
Üniversitemizin spor olanak.la
nndan yeıcriocc haberdar de
ğiliz. Saat bakımından olanak
hır kısıtlı ve yeterli kontenjan 
yok. Yllzmc havuzundan yarar- ~ 

!anmak istediğim halde kayıtlann tek günle sı-
nırlı olması nedeniyle yararlanamıyonım. 

HAKAN ÖZT'ÜR1< 
Hukuk Bık 4 Sınıf 
Spor olanak.lanndan yararlanı
yorum. Futbolu sevdiğim için 
halı sa.hlldan yararlanıyorum. 

Ocreı olaraJ.: çok uygun. Yüz• 
me salonundan faydalanmak. is
tiyorum ancak. sıra çok ve ka

yıt bir günle sınırlı. Halı sahanın soyunma oda
lan mevcut değil. Bu durum çok rahatsız edi
ci. Anadolu Ünivcrsiıcsi'rıc katkılanndan dolayı 
teşekkür ederim. 

UÖıUR AYTEMUR 
IIBE CE:KO I Sınıf 
Anadolu Üniversitcsi'ndc spor 

o lanaklanndan ne kadar fayda• 
lanabiliyom.muz sorusuna ,·e
rcbileccğim cevap sadece be
nim uğnıştığım ve çal ıştığım • 
spor dalıyla ilgi li o labilir. 

KondUsyonla ilgilenen biri olarak çalış
ma saatlerinden yakınmak.tayım. Nedeni hafıa • 
içerisinde çalışma saatlerinin çok da uygun ol
maması. Her fakülte ve her bölümün ders sa
atlerinin faıtlı olması ve buna rağmen gün içe
risinde sadece bir saat kadar az bir sUre çalış
maya izin verilmesi. birçok öğrencinin salondan 
tam anlamıyla fayda sağlayamamasına neden 
oluyor. Bunun yanında ağırlık salonunun çok 
dar olması ve talebin fazla olması. öğrencilerin , 
çalışmalarını aksatmaktadır. Aletlerin de çok 
yeterli olduğunu söyleyemeyeceğim . Üni,·crsitc
mizin bu konuda daha duyarlı olmasını talep 
ediyorum. ÇünkU biliyorumki bunu yapamama-
lan için bir neden yok. Sporcu ,·c sporcu ada-
yı öğrencilerin dnha iyi ve daha rahat çalışabi

lecekleri bir onamı t1lm öğrenci arkadaşlanm 
adına istiyorum. 

ANdoluÜni~~·ııdeD:Oıdı:tbıtitlrnqlır. 
An:ldolu Ünivcrsilıı::si. Yınl1fflK Kampusü, 

Vakıf Binnsı. 26470 Ew:qdıir 
Td: 0.222-3350:5 801 1790 Fab:0.222- 3307440 

E-pom;hıııberifanıdolu.tô.ı.ır 
\¼:b:www.aıhatıa'.analohı.cclı.ır 
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Avrupa ile uyumlu kredi sistemi 
Rektör yardımcısı Prof. Dr. Atila Barkana, geçtiğimiz dönemle birlikte uygulan
maya başlanan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) hakkında bilgiler verdi. 

Goz döneminde yürtırlUğe giren 
Avrupa Kredi Transfe r S istemi 
(ECTS) ile ders kredilerinde yapı• 
lan değişiklik konusunda açıklama
larda bulunan Rektör Yardımcısı 

Prof. Or. Atila Barkana, yeni sisıe

min Avrupa Olkeleri ile otan işbir
li~ programlannda yaşanan sorun• 
tarın çözUmUne yönelik bir uygula
ma olduğunu söyledi. Avrupa'nın, 

farklı Ulkelerdeki fart.h modelleri 
dengelemek için böyle bir çözüm 
oluşturduğunu bclinen B:ırlmna, bu 
s istemle özellikle Erasmus g ibi de
ğişim programlarına katılan öğren

cilerin, yuııdışmda gördükleri cği-

ADOM Müdürü 
Yard. Ooç Or. Elif Oağdemir 

Dağdemir 

Avrupa ile 
bütünleşmenin 

tarihçesini 
anlattı 

AVRUPA Birliği Araştırma Uy
gulama ve Dokümantasyon Mer• 
kezi"nin düzenlediği "Avrupa 
BUıünleşmesinin Tarihçes i" semi· 
ne ri 03 Mart Cuma günO Kmnı

zı Sıılon'da gerçekleşti. Merkez 
MüdUril Yani. Doç. Dr. Elif 
Dağdemir'in konuşmacı olarak 
katıldığı seminer bu yıl beşinci 

kez düzenlendi. 
Programda amaç özellikle yOksck 
öğrenim gören herkesin Avrupa 
Birliği hakkında bir temele sahip 
olmasını sağlamak. Program kap
samında ""Asıl amacımız. Avrupa 
Birliği'ni objektif bir şekilde ta• 
nıtmak ve do!ru bilgi vermek " 
diyen Yani. Doç. Dr. Elir Dağde
mir. seminerde 9 Mayıs l952'de 
başlayan Avrupa ile bOtUnleşme 

SÜl\.'Cİııi anlam . 
Eıra DEMiR 

timlerin kendi ülkelerinde tanınma
sını gar.uıti alıma aldığını vurgula
dı. ECI'S"in öğrencilerin iş yOkilnc 
göre ders kredilerinin hesaplandığı 

bir sistem olduğuna dikkat çeken 
Barkana, kredilerin öğrencinin o 
ders için bir dönem boyunca yap
tığı bütün çalışmalar için harcadığı 
zaman dikkate alınarak hesaplandı

ğını ifade eııi. Prof. Dr. Barkana, 
öğrencilerin not hesaplamalanyla il
gili bir değişikliğin olmadığını. sa
dece ders kredilerinin Avrupa ile 
uyumlu bir hale getirilmeye çalışıl

dığını bclirtel\!k. bu sayede Avrupa 
ile ileride yapılacak her türlü işbir· 

liğinde kolaylık sağlanacağını söy• 
lcdi. 

DiPLOMA EKi iLE 
AVRUPA DAHA KOLAY 
Bundan böyle mezun olacak öğ
rencilerinıizin diplomıılarının yanın

da alacak.lan 'Diploma Supp!cmenf 
(Diploma Eki) ile. aldıklan eğitimin 
rıc olduğunun Avnıpa'd:ı daha ko
lay anlaşılacağını ifade eden Prof. 
Dr. Atila Barkana , diploma ekinde 
öğ.rcndlerin aldıklan eğitimin ve 
transkripılerinin lngilizce olarak ye r 
alacağını söyledi. Diploma ekinin 
Avrupa sıandattlannda bir belge ol• 

duğuna dikkat çeken Barkana. öğ
rencilerimizin bu belge ile A,·nı• 

p;ı'da kendilerini daha kolay ıamta• 
bileceklerini vurguladı. Prof. Dr. 
Atila Barkana. öğrencinin aldığı 

eğitimin yam sıra (l]kcdcki eğitim 

sisteminin de açıklandığı diploma 
ekinin ilk kez bu dönem mewn 
o lan öğrencilere verileceğini belirte
rek. ""Avrupa üniversiteleri ile yapı
lan işbirliği çahşmalan , ·e geliştiri
len sistemler sayesinde mezunlan
mızm Avnıpa"da daha kolay eğiıim 
ve iş ol anağı bulaeaklannı 

dUşUnüyonım" dedi . 
Kemal TAŞÇ~W 

Üç öğretim üyesi profesör oldu 

ÜNIVERSITEMlzlN çeşltll blrlmlerlnde gôrev yapan üç öğretim üyesi profesôrlüge yükseldi. 
Fen Fokürtesl öğretim üyeleri Mehmet Üreyen ve Mehtap Kuttu ile Açıköğretlm Faküllesl'nden 

Aydın Ziya Özgür 28 Şubat günü üniversitemiz senato odasında yapılan 
ve senato üyelerinin de kahld!Qı lôrenle cübbeleri!)! giydiler. 

Moda Tasarımı Bölümü İtalya'daydı 

ENDÜSTRiYEL Sanatlar Yllksc- Sıdıka Arlı. "Milano·da geçirdiği
kokulu Moda Tasarımı Bölümü. miz 4 gUn öğrencilerimiz \"e ög
Milano"d:ı dilzenlencn "Vende rcıim elcmanlannıız açısından 
Moda" fuanna 16 öğrenci ve 7 hem eğitici hem de eğlenceli ol
öğrcıim elemanından oluşan bir du"" dedi. Vende Modıı Fuan·nm 
grupla katıldı. 9-14 Şubat tarihle- her yıl d01..cnleoen ,·e hazır gi• 
rinde öğrencilerle birlikte Mila- yim finnalannın yanında tasanm-
no'da bulunan Moda T.ısamm cılann da yer aldığı uluslarar:ısı 

Bölilnı Başkanı Yard. Ooç. l)r. düzeyde önem li bir fuar olduğu• 

1 

nu söyleyen Arlı. tnsannıcılar 
için ayrılan ve "trend" adı \"eri
len bölümün. gc1ccck sezonlarda
ki moda trendlerinin ipuçlannı 

verdiğini belirten Arlı, geziye ka· 
ulan tüm grup il)•elerinin yaşam· 
tan boyunca etkili ol:ıc:ık derıc
yimlcr kawndıklannı ifodc eni. 

Kemal TAŞ:ÇIOÖW 

Prof. Or. Alila Barkana 

Bilgisayar 
Kulübü 'nden 
kurslar 

Bilg isayar KulUbil ıarafından dü· 
zenlenen bilgisayar kurslarına ka• 
yıllar başladı . Kayıtlar 14 Mart Sa• 
h gUnU sona eriyor. 
Temel web ıasanmı\"e bilgi işlet

menliği kurslarına kayıı olmak is
teyenler Eğitim fat.:ülıcsi B blok 
Bilgisayar Kulübün'e 11 :00-17 :00 
saaıleri arasında başvurabil irler. 

ELT'den 
yurtdışmda 

dil eğitimi 
fıı•satları 

ELT yurtdışı eğitim danışmanlığı 

tarafından dü1.cnlcncn·· yurıdışı 
eğitim imkanlan .. konulu semi• 

ncr 2 Mart tarihinde gerçekleşti. 

Kırmızı Salon"da düzenlenen se
minerde BLT Yurtdışı Eğitim 

Danışmanlığı sahibi Hakan Fakı 

öğrencilere yurtdışırıda eğitim ile 
ilgili bilgiler verdi. 
Amerika Birleşik Devleıleri'nde 

hem seyahat hem çalışma olanağı 

sunan Work and Travel progrn• 
ıııı mı 4 yıllık üniversitede öğre
nim gö ren son sınıf dışındaki 

ıilm öğrenciler katıhbiliyor. 

lngilıere"dc dil eğitimi için uy

gulanan sandwich program ise dil 
eğilimi ile tam-zamanlı çalışma 

iznini birleştiren yeni b ir alterna
tif. Program eğitim. çalışma ve 
yine eğitim olmak üzere Uç 
aşamadan oluşuyor. Maaşlı turizm 
stajı olıırak düşUnUlen programa 

18 yaş Uzeri IELTS lntemıcdiate 

dil1.eyinde lng ilizce bilen öğrenci• 
lcr katılabiliyor. 

Programlara katılımın maaliye ti 
yaklaşık 2000 Anıcrikan Doları . 

Nuran ILTER 
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Erasmus başvuruları ... 

Erasmus öğrenci değişim programı kapsa
mında gelecek öğretim yılında Avnıpa 

llniversiıelerirıe gitmek isteyen öğrencileri

miz için başvurular devam ediyor ... 
Oniversiıemizde ilk yılı okuyan her öğren

cinin ders ortalamasını da tuıtumıalanyla bu 
programa başvurabiliyorlar. 
2.50 rıot orta!amasırıa sahip olan öğrenci

lerimiz için yurt dışında bir dönem okuma
larına imkan sa~ayan Erasmus programı 

kaps.amında öğrencilerimizin belirli bir dil 
dilzeyiııe de sahip olmalan aranan pıılar 

anısında. Bunun için dil seviye tespit sınav
lan da başvurulan izleyen aşamada gerçek
leştiriliyor. 

Öğrencilerimiz. böHlmlerin anlaştıkları di
ğer üniversitelerdeki bölümlere giderek bir 
dönem boyunca orada eğitim gömıekte, om
daki Erasmus koordinatörü ile belirledikleri 
dersleri alarak llnivcrsiıemize geri dönerek 
eğitimini devam ettirmektedir. 
Öğrencilerimizin ginikleri ülkelerdeki bö-

10mlerden aldıkları dersler, buradaki kayıtlı 

oldukları bölümlerde zonmlu ya da seçim
lil: dersler kategorisinde eşleştirme yapılarak 
öğrencimizin yüksek eğitimirıe kaldığı yer
den devam etmesi sağlanmaktadır. 
Öğrencilerimiz için örıemli bir yarar sağla

yan bu program. öğrencilerimizin farl:lı eği
tim deneyimleri kazanmalarında ve farklı 

bir Universirede eğilim görmelerine imkan 
sağlaması açısıııdaıı da önem taşımaktadır ... . . . 
Oniversiıemizde sekiz yıldır kredili sistem 
uygulanıyor. 
GUz döneminden başlayarak kredili sistem

deki ders kredilerinin hesaplanmasında Av
rupa Olkeleri ile işbirliğini sağlamak ama
cıyla bir değişiklik yapıldı. 
Avrupa Kredi Transfer Sistemi olan ECTS 

ile Univer,;itemiz akademik birimlerinde uy
gulanan ders kredilendirmelerinde bir dcği
şikJik yapılarak Avrupa standartlarına uyum 
sağlandı. 

Bu çerçevede. Sokrates/Erasmus programla
n kapsamında Avrupa Ulke!erine gidecek 
öğrencilerimiz ile. Avnıpa'nın anlaşma sağ
lanan Universitelerinden Anadolu Üniversite
si 'ne gelecek öğrencilerin aldıkları derslerin 
eşlenmesinde ve transkriplerine yansıtılma
sında oııak hareket alanı yaratılmış oldu ... . . . 
Anadolu Üniversitesi'nde bahar dönemi, 

sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin en 
yoğun olduğu bir dönemdir ... 
Özellikle öğrencilerimiz için bahar döne

minde. kariyer gUnlcrinden panayıra ve si
nema günlerine birçok etkinlik dllzenlen
mekıedir. 
Anadolu Üniversitesi Sinema Günleri. ma
yıs ayının ilk haftası gerçekleştirilecek. An
cak kısa film günleri olarak lngiliz filmle
rinin 1,'ÖSterileceği bir etkinlik öğrencik:rimi

zin ilgisine ve beğenisine s unuluyor. 
lngiliz ve Avnıpal ı yönetmenlerin 24 filmi 

Sinema Anadolu'da gösterime girdi. 
Anadolu Üniversitesi 

olarak sirıcma et
kinliklerinde de 
önemli bir misyo
nu yerirıc getiri
yoruz ... 

Yüreğ i

ni zdc n 
sevgi e k
sik o l
masın!.. 

Prof. Dr. Halil lbrahim GÜRCAN 

Akademisyenler için 
evrensel bir platform 
Sosyal Bilimler Dergisi Baş Editörü Prof. Dr. Nuı·han Aydın: der
ginin kademlsyenler için evrensel bir platform olduğunu söyledi. 

ANADOLU ÜNIVERStrEsl Sosyal 
Bilimler Dergi.si Baş Editörtı Prof. 
Dr. Nurtıan Aydın, beşinci yılını 

kutlayan derginin akademisyenler 
için evrensel bir platform olduğunu 
söyledi. Titiz ve özenli bir dergi çı
kamta çabası içinde olduklıınnı be· 
\inen Prof. Dr. Aydın, "Sosyal Bi
limler Enstitüsü Dergisi, bilimsel 
etiğe ve bilimsel ölçUtlere uygun 
araştırmalan akademisyenlere sun
maktadır. Hem akademisyenlerin 
araştımıalannı yayınlayabilecekleri 

bir mecra olarak hem de sosyal bi
limler liıcratilri.lnc katkı sağlamak 
bizi mutlu COiyor"dedi. 
Sosyal bilimlerin her alanından 
araştırmaları kabul eden derginin, 
2001 yılından bu yana 10 sayısı
nın yayınlandığını anlatan Prof. Dr. 
Nurhan Aydın sözlerini şöyle SÜT• 

dUrdü: 
"Çıkan 10 sayıya yayınlanmak Ur.e

re araşıımıacılann gönderdiği maka
le s.1yısı 204 olurken, bu makaleler-
den 88'i alan editörleri ve hakem- ,------~-----
lerden olumlu görüş alarak basılmış- lD1Yllll2lW Derginin Baş Editörlüğünü 2005 

yıl ının Nisan ayından bu yana Sosyal 
Bilimler Ensitüsü Müdürü Prof. Dr 

tır. Oergi'ye yalnızca Anadolu Üni-
versitesi içinden değil, Türk.iye'dc 
ve dilnyada 48 ayn kurumdan ya
yınlanmak üzere makaleler gelmiştir. Araştır
macıların Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi
si'ne ilişkin soru, görüş ve önerileri için sos
bilder@anadolu.edu.ır e-posıa adresine mesaj 
bırakabilmeleri mümkündür. Aynca editör 

yardımcısı Yani. Doç. Dr. Fatih Temizel'e O 
222 335 08 95 notu telefondan ulaşılabil
mekıedir. Yazım kuralları ve yazı örneği içiıı 
www.anadolu.edu.ır adresli ı-veb sayfası hiz• 
met venrıektedir," 

Nurhan Aydın yürütüyor. 

lörlUğilnil yaptığı dergide bu görevi 26 Ni
san 2005 tarihinden bu yana Sosyal Bilim• 
ler Ensıisüsil Miidürll Prof. Dr. Nurhan Ay
dın yüri.ltüyor. Prof. Dr. ômer Zühtü Alıan'ın ilk baş edi-

Çağdaş öğretmenlerine 
yaratıcı drama eğitimi 

ÖZEL ÇAÖDAŞ ilköğretim Oku
lu'nda öğretmenlere yönelik "Ya
ratıcı Drama" seminerle ri başladı. 

Eğitim Fakillıesi Öğretim Üyele
rinden Yard. Doç. Or. Ali Öztürk 
tarafından verilecek olan seminer
lerde, Özel Çağdaş ilköğretim 
Okulu öğretmenleri sınıflarında uy
gulamak üzere Yaratıcı Drama Uy
gulamaları konusunda eğitilecek. 

22 Şubat 2006 Çarşamba gilnil 
başlayan eğitimin başlıca amaçları 

arasında öğrencilerin yaratıcılığını, 

eleşıirel dUşünıne yeteneğini. bir• 
likte çalışma alışkanlığını, sosyal 
gel işimini. kendine gü venini ve 
iletişim becerilerini geliştirmek yer 
alıyor. Eğitimler, 2005-2006 öğre
tim yılı sonuna kadar devam ede
cek . 

Ywmsemre Kampusii' ndeki Kapalı Yüzme 
Havuzu soıı döııem kayıtlamıda öğrenci• 

ferden büyük ilgi gördü. 

Kış mevsiminin son\annı yaşadığımız şu günlerde Yu• 
nuscnıre kampusil'nde bulunan yilmıe havı.ıı.ıma öğren
ciler büyi.lk ilgi gösteriyor. Havuzdan yararlanmak için 
kayıt yaptımıak isteyen öğrenciler, havuz önünde uwn 
kuynıklar oluşturuyor. Kapalı YU211ıe Havuw'nda kayıt
lar her ayın 20'si ile 25 arasında yenileniyor. ilk kez 
kayıt yaptıracak öğrcııeilcrin başvurulan ise, ayın 25'i 
ile JO'u ru-asıııd:ı kabul ediliyor. Yüzme havuzunun kul• 
laııılabildiği saatler ise, hafta içi her gün 09:00-10:00. 
10:00-11 :00, 14:00-15:00. 15:00-16:00. 
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İngiliz kısa filmleri Anadolu' da 
Üniversitemiz, İngiliz Kısa Film Günleri' ne beşinci kez ev sahipliği yaptı . 
iLETİŞiM Bilimleri Fakültesi. Bri• 
ıish Courıcil ve Ankara Sinema 
Derneği İibirliğiyle düzenlenen 5. 
lngiliz Kısa Fllm Günleri 27 Şubat
ı Mart tarihleri arasında yapıldı. 

Bu yıl befindsi dilzenlcncn lngi• 
liz Kısa Filmleri üç gün boyunca 
34 fi.imle izleyici karşısına çıkıı. Si
nema Anadolu'da her giln Uç gös
terimin gerçekleştirdiği etkinliğe, 

Ankara Sinema Dcmcği Başkanı 
Ahmet Boyacıoğlu, Thc Hungry 
Hean filminin yöneımeni ve üniver
site dördilrıcll sınıf öğrencisi lsrailli 
Tom Shoval ile Masumiyet filmiy
le tanınan Unlil yönetmen l.eki De
mirkubuz da katıldı. 

Sinema günlerinde son dönemde 
Urctilcn lngiliz kısa filmlerinden 
oluşan seçkilerin yanı sıra Ttlrkiye 
ve Avrupa'daıı genç yönetmenlerin 
filmlerine de ya \'erildi. Yoğun il
gi gören kısa filmlere bikt almak 
isteyen öğrenciler Sinema Anadolu 
gişesi önünde uzun kuyruklar oluş
turdular. 
5. lngiliz Kısa Filmleri kapsamın

da British Coı.ırıcirin bu yıl ilk kez 
düzenlediği 0V333 Üç Ay Üç Film 
Üç Dakika DijitaJ Video Film Ya
nşması'nda dereceye giren ve man
siyon alan 10 kısa film ile birlikte 
Canlandınna, Çocuk Oyunu ve 
Genç Yönetmenler bölllmlerinden 
oluşan toplam 34 film gösterildi. 
Yanşmada derece alan ilk Uç genç 
yöncımenc Yunanıstan·c1a film çek
me olanağı tamnacak. 
Ti.irkiye·nin 8 ilinde saııaıseverlerlc 
buluşacak olan S. lngiliz Kısa Film 
Günlcri'nin bir 50rltaki durağı An
kara olacak. 

-.GÖLCÜ 

Karma Kuartetler'den konser 
ASO Karma Kuartetleri verdikleri konserde Mozart, 
Devienne ve Stamitz'in eserlerini seslendirdi. 

kcsırası Kanna Kuartcıleri bir konser 
verdi. Murat Gökıaş'ın keman.Mesut 
Tuncer·in viyola. Gülşah Erol'un viyo
lonsel, Nilay Taşpulat'm not, Musıafo 
Kemal Saydam·m fagoıuyla eşlik ettiği 

konser 2 Man Perşembe günU. Halk Bi
lim Araştınnalan Merkezi Salon 2003°dc 
gerçekkşıi. 
Konserde W .A. Mown. F. Dcviennc ve 
K. Sıamitz'in eserleri seslendirildi. 

lıımail lLKSELvt 

OKUMA 
KÖŞESİ 

Ahmet CEMAL 

DI I.I SAHIPl,t-:NMENIN \'OLU ... 

Geçenlerde gittiğim bir konserde, 

Anadolu'nun bağrından derlenmiş bir 

ıUrkUde şu nefis dizelerle karşılaşıım : 

"Gizli gizli scvdalanmız lşikfir oldu / 

Bu aynlık bize mevlamdan oldu ... " 

Dediğim g ibi, bu dizeler. Anado

ıu·nun bağnnclan derlenme, yani düpe

düz bir halk türküsünde, halkın dilinin 

doğal bir yansıması olarak yer alıyor. 

Peki ama, diyenler olacaktır şimdi bel

ki de. halkın dilinin bir yansımasıysa 

eğer. şu 'işikiir' sözcüğü ne oluyor? 

Böyle soranlar çıkabilir. ç ünkü açık, 

meydanda, gözle görülür gibi anlamla

ra gelen - sözünü eııiğim halk rürkü• 

sünde de scvdalann onaya çıktığını 

anlatan - 'iişiklr" sözcüğü yalnızca es
ki değil. aynı zamanda Farsça '_şk_r·. 

·_şk_re' sözcüklerinden gelme. yani 

yabancı kökenli. 

Olayın özU de zaıen burada yınıyor. 

Bir sö1.cüğil, içinde geçtiği dildeki 

kullanım ahşkanhklanna bakmaksızın, 

sırf yabancı kökenli ya da çok eski 

olduğu için o dilden ayıkladınız mı. 

yaptığını iş dilde özleştirme veya yc

nileştinne değil . ancak yoksullaştırma 

olabilir. 

Yakın geçmişimizde Ttlrkçc bağla

mında böyle yanlışlar çok yapıldı . Da

hası. bazı dönemlerde ne olursa olsun 

yeni ya da yenileştirilmiş sözcükler 

kullananlar ilerici, huna karşılık dil 

kullammlanDda eski ,·eya yabancı kö

kenli sö1.cUkleri kullanmayı sUrdUren

ler in topu d a gerici sayılarak. dilimiz 

neredeyse günlük politikanın konula

nnclan birine dönüştü. 

Oysa dil. birincil olarak politikanın 

değil . ama bilimin, bilimsel arnştınna

lann pota.sında irdelenmesi gereken bir 

olgudur. Dilin bu kendine özgü hassa
siyetini. yıllar önce lstanbul Hukuk 

FakUltC5i'ndc okuduğum sırada, çok 

değerli Roma Hukuku hocam rahmet

li Prof.Dr. Ziya Umur. şöyle d ile ge

tinnişıi : "Tek bir kelime. bv.cn yüz

yıllann mirasını taşıyor olabilir. o 

yU1.den kelimeler karşısında dikkatli 

olmak gerek!" 

Dil ile. kişisel csinıilere ya da günün 

politik oııamına göre oynanmaz. Örne
ğin bir dilin yerleşik düzeninin en 

sağlam göstergelerinden biri, o dille 

yapılmış cdcbiyaım gözler önüne ser

diği kullanım biçimleridir. Hele uzun

ca zanıanlann sUıgccindcn geçip da

yanma ve kullanım gUcUnU kanıılamış 

kl!sik eserler bağlamında bu söyledi

ğimiz, öncelikle geçerlidir. Şiiriyle. ro

manıyla. öyküsüyle Türk edebiyatının 

iyi bir okuru olan kişi. Türk dilini 

kendi kullandığında kendini esintilere 

veya politikaya değil. ama organik bir 

yapı olan dilin zorlamadan uzak geliş• 

me sürecine bırakacaktır. Her dilde, 

kimi 1.aman radikal bile denilebilecek 

d01.cltmeler veya yönlendinneler yapı

labilir . önemli olan. bunlann belli bir 

dil bilinciyle ve bilimin yöntemleriyle 

gerçekleştirilmesidir. 
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Bu dönem Avrupa için son şans 
2006-2007 öğretim yılı güz dönemi için 

Socrates-Erasmus Programı başvuruları başladı. 

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler başvurularını bölüm koordinatörlerine yapacak. 

ERASMUS Öğrenci ve Öğrcıim Elemanı Değişim 
Programı kapsamında önüm(lzdcki yıl gUz dönemi 
başında Avrupa Universiteleıine gitmek isteyen öl· 
rcncilcr için başvurular 27 Şubat günü başladı . lO 
Mart'a kadar devam edecek olan başvurular bölUm 
koordinaıörlerinc yapılacak. Başvurularda öğrcncilcr

den, ön başvuru formunun yanı sıra. lngilizce yazı l
mış bir niyet ıııekıubu, özgcçmiş ve ıranskripılcri is
ıcniyor. Hazırlık sınıf, hariç Universiıemizdc en az 
iki yanyıl okumuş öğrencilerin başvurabilcccgi prog· 
ram için, ön lisans, lisans \ 'C yüksek lisans öğren
cilerinden 2.50 not ortalaması isteniyor. Doktora ög
rencile ri ise en a.t 3.00 ortalamayla başvurabiliyor. 

Başvurunun ardından öğrencileri Uç bölUnıdcn olu• 
şan yabancı dil sınavı ve mülakat bekliyor. " Wri• 

ling" ve "'proficiency" sınavlan 18 Mart"ıa, spc:ıking 
sınavı ise, 29 Mart- 12 Nisan «ırihleri arasında yapı
lacak mUlakatlar sırasında gerçekleştirilecek. 
Yerleştimıeler, anl~malarda belirtilen öğrenci kon

tenjan sayısı dahilinde sıralam:ıdaki birinci ötrcoci
dcn başlayarak yapılacak. Yapılacak sınavların ardın

dan öğrenci sınılıımalannda, yabancı di l puanı için. 
writing ve profic iency sınavlarının yüzde 25'i. spe
aking sınavının ise yüzde 50'si alınacak. Genci sı

ralama puanım ise genel not onalwnası yüzde 50. 
yabancı dil puanı yüzde 40 ve mUlakat puanı da 
yU1.delO oranında e tkileyecek. Öğrencilerin, Avrupa 
Universitelcrinc g idebilmek için yabancı dil ve sı

ralama pııanlannın en az (ı() olması ve düzenlene
cek oryanıasyon programına katılması gerekiyor. 

Kemal TAŞÇIOOW 

Üniversite sanayi 
işbirliğinde ilk adım 
MMF'nln Sanayi Odası ile birlikte diizen
ledlğl toplantıyla üniversite-sanayi işbir
liği koıınsımda önemli bir adım atıldı. 

IIAŞTARAFI 1 'DE 

ÇEYlz GÖRMEYE GELDiK' 

;~rıda~~ ~~~sa::"ö:;; 
mir ise TUrkiye•dc üni\'crsiıc-sanayi 
işbirliğinin gelişmemesinin en 
önemli nedeni olarak, mııli sorunla
n gösterdi. işbirliği konıısıında ma
li çerçevenin çok iyi belirlenmesi 
gerektiğini vurgulayan Özaydemir. 
toplantının tarafların birbirini ve ne
ler yapabikceklerini tanıması için 
önemli bir adım olduğunu ifade 
ederek. ""Buraya çeyizini görmeye 
geldik" dedi. Çalışmalara kısa sure
de ekonomik sonuçlar alınabilecek 
projelerle başlamanın yararlı olaca
ğına dikk.aı çeken Ötaydcmir, kısa 
sUrcde alınacak pratik sonuçlann iki 
tarafın d:ı işbirliğinden kolay tal al
masını sağlayacağını söyledi. 

'BILGlslz SANAYi 
AYAKTA DURAMAZ' 
Rektör Prof. Dr. Fcv:1.l Süımcti de 
sarıayicideki ··Ben bilirim"" mantığının 
geçmi~e kaldığını belirıcrck , üniver
sitelerin de aynı şekilde sadece öğ
renciye ders veren kurumlar olması

nın aşılması gerektiğini söyledi. lşbir• 
ligi sUrocinde kısa. oruı ve uzun ,,a
deti planların gerekli olduğuna dikkat 
çeken Sünncli. bilgiyi arkasına alnıa
yan sanayinin yaşmn.1ya hakkı olma
dığım kaydetti. "Biz de Universiıe 

Prof. Dr. Has.an Mandal, 
MMF'nin en çok yayına sahip 

mühendislik fakültesi olduğunu 
vurguladı. 

olıırak Urcttiğimiz bilg inin işe yara
dığını görerek moral bulacağız" di
yen Sürmeli. üniversitenin de buna 
ihtiyaç duyduğunu dile geıirdi. Sa
vaş Ö1.ııydcmir'in çeyiz benzetmesi
ne de atıfta bulunan SUmlCli ""Çe
yiz.imiz iyi. Çeyizimiıe IUıfen. ben 
bunu nasıl en iyi şekilde kullanınm. 

nasıl sömUrürilm göıUylc bakın" di
ye konuşru. 
Topl:ıntı , MMF'dcki bölümlerin 
yaptığı sunumlarla sona enii. 

Kemal TAŞÇIOOLU 

Gönüllü öğrencilere eğitim 

Çağdaş Eğitim Kulübü üyeleri 
için seminer düzenledi 

ÇAclDAŞ E61TIMI KULÜBÜ, lcr verilen seminere Yud. Doç. 
24 Şubat Cuma günü Eskişehir Dr. Turhan Akman Erkılıç ko-
Vali Sami Sönmez. ismet Paşa nuşmacı olarak kauldı. ÇEK 
ve ilhan ÜngügUr ilköğretim başkam Çağrı GUlsoy da eğiti-
okullannda gönüllü o larak OKS ci seminerle rin devam edeceği-
ve ingifü.ce dersi veren üycle- ni ve böyle eğitimlerin kulubU-
rine yönelik bir seminer düzen- müzdeki Uyclirin meslek yaşan-
lcdi . Eğiıim FakUltesi'nde ger- ıılarına da yudımcı olduğunu 

çekleşen ve Kaizen Eğitimi ve söyledi. 
Sınıf Yönetimi hakkında bilgi- Eııa DE MiR 

Atatürk Eğitim Parkı'nda görev yapacak gönüllü 
öğrencileri üniversitemiz öğretim elemanları eğitiyor. 

ANADOLU Ü niversitesi -----------------
öğrcıim elcmanlan , Eği
tim Gönüllüle ri Vakrı 
Atatürk Eğiıim Parkı 'nd:ı 

görev yapacak gönUllU 
öğrencileri eğiıiyorlar. 

ögreıim elemanları . park
ıa düıcnlcnen 'Payl:ışım 

Günlerine' kaıılarak genç
lere çeşiıli bilgiler akıan
yorlar. 
Paylaşım etkinliklerinde 
"Eğitsel Eıkinliklerin Yö
netimi" olarak belirlenen 
ilk seminere Eğitim Fa
kOltesi öğrcı im üyesi 
Yud. Doç. Or. Turan 
Akman Erkı lıç konuşmacı 

olarak kaııldı. Erkılıç. CI• 

kinlik yönetiminin sınıf yönetiminden kimi farklılıklar gösterdiğini belincrek daha çok öz,·eri istediğini söy
ledi. Eğitim GônüllUleri Vakfı Eskişehir Atatürk Parkı sorumlusu Didem Aydınmakina Kaba etkinliklerin her 
ay gOdUlenmc. iletişim. streS ve zaman yörıeıimi konulanyla bahar yan yılı boyunca devam edeceğini kay
dcui . Yıtrd. Doç. Or. Erkılıç ise egiıim gönUlltrinin çahşmalıınna her yurtıaşın katılmasının bir ge reklilik ol
duğunu vurguladı. Özellikle öğretmen ve öğreıim elcmı:ınlıınnın özel gayretlerinin beklendiğini ifade eden Er
kılıç. EAiıim GönUllerinin eğitimde fırsat olanaktan yaratıığını ifade e tli. 
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Genç futbolcular ışık saçtı: 6-1 Hentbolcular 
İstanbul'dan 
galip döndü 

Erteleme maçında Tepebaşı'nı 
mağlup eden genç futbol takt
mımız, lşıkspor'u da 6-1 yendi 
ve Ha~ş'i geçerek ligde 
2'nci sıraya yükseldi. 
A GENÇLER lJGI 'nde genç futbol takımımız, 4 Mnıı 
gUnU Yunusemre Kampusil Futbol Sahası'nda lig dör• 
dUnctlSU lşıkspof"u konuk etti. Maça çok hırlı gin,-n 
takımımız, 9. dakikada Ahmet'in sağ çaprazdan attı

p gol ile 1-0 öne geçti. 12. dakikada sağdan kulla
nılan korner atışında rakip kalecinin elinden kaçırdı
ğı topa kafayı vuran Caner fart.:ı ikiye çıkardı. 
27. dakikada Önder. ceza sahası dışından kalecinin 

~~~'!~}~kiç~~ aş~~;a J:r i~~:ı; it~,=~ 
nefis bir gol atarak skonı 4-0 yaptı. ilk yan bu so
nuçla bitti. 54. dakikada Kayahan'm soldan onasında 
Hakan'm kafa ile indirdiği topa Ramazan uçarak ka
fayı vurdu ,,c topu bir kez daha fileler ile buluşıur
du. 57. dakikada kazanılan penaltıyı Ramazan gole 
çevirdi. 90. dakikada lşıkspor şeref sayısını attı ve 
karşılaşma 6-1 ekibimiz.in UstUnlilğü ile sona erdi. 
Takımımız bu galibiyetle puanını 15'e çıkararak gru

bunda 2'rıci sıraya tırmandı. 

Celal Sölpük Futbol Sah3sı'nda oynanan erteleme 
m3Çında ise takımımız 2 Mart gilnil Tepcbaşı"nı 7-0 
mağlup eni. Takımımızın gollerini Ahmet(3). Ön
det(2). Muzaffer ve Ramazan kaydeni. 

İlk yılda hedefimiz 
play-off oynamak 
Amertkan fulbolu takımımız ligi ilk 
dört içinde bitirmeyi amaçlıyor. 

ANADOW Onivcr
siıesi Amerikan 
Futbol Takımı . bu 
yıl 10 takımın katı
lımıyla ilk keı. dü
zenlenen TUri:iye 
Amerikan Futbol 
Ligi'nde ilk Uç 
maç sonunda 7'nci 
sırada )·er alıyor. 

Amerikan Futbolu 
Şube Sorumlusu 
Öğr. Gör. Men Er
kan. takımın son 
durumunu \'C takı

mın kuruluş aşama

lannı Anadolu 1-ta
tıcr·e anlattı. 

Men Erkan. hedef
lerinin ilk yıllıınnda 
ligi ilk dört içinde 
bitirerek play-off'a 
kalmak olduğunu 

söyledi. Erkan. lllkımdaki 51 sporcunun 49'nun üni
versite öğrencisi olduğunu ifade ederek, lllkımı Öğr. 
Gör. Kerem Şimşek. Serhat Çağlayan ,·e Erkan Yay
la'nın çalıştırdığını anlam. 
Amerikan futbolunun sen bir spor olarak görillmesi

ne k~m. gOçlU oyurıeulann yanında çabuk oyuncu
lann da yer alması gerekliğinin altını çizen Men Er
kan, her yıl Eylül \'C Ekim aylannda Onh·ersite ça
pında seçme yapııklannı ve bu yılki seçmelerde 10 
kişiyi takıma dahil eniklerini söyledi. 
Amerikan futbol ıakımımız, lige ara verilmeden ön

ce son maçında 18 Aral ık gUnU lsıanbul deplasma
nında Amerikan Futbolcular Dcmcği'ni 56-6 mağlup 
etmeyi başamuştı. Tııkımımıı ligdeki 4'nctl maçında 

~1a:ref;~~:n= dcf:.ô;"\~/kr:a;~~ ~ 
du. Takımımız bundan sonraki ilk maçını 18-19 Man 
hafıası Eskişehir'dc Ege OnivCJ"liitesi ile yapacak. 

HAZIRLAYAN: Taner AYYILDIZ 

SÜPER ı.JG·c1c şanıpi)·onluk ko
valayan bayan hentbol lllkımımız. 
5 Man gllnU Tekelspor'a konuk 
oldu. lstınbı.ıl Yakacık Spor Sıı
kınu'nda kW)tlaşmanın ilk yansı
nı ekibimiz 19-15 önde kapattı. 
Karşılaşmadan 37-35 galip ayn
lan takımımız puanını 32'a yük
seltti . Takımımız önUnıUzdcki 
hafta 2.onguklak deplasmanında 
Asmaspor ile karşılaşacak. 

Voleybolcularııı 

grubu belli oldu 

Genç futbol takımımız lşıkspor'u adeta gol yaımuruna tuttu. 

Grubunu 2'rıci sırada biıiıirek 

Türkiye Şampiyonası finallerin
de mUcadele etme hakkını kaza
nan erkek voleybol lllkımımızın 

rakipleri belirlendi. Takımımız 

Kastamonu Bozkurt Belediyesi. 
Diyarbakır Gençlik \'e Diyarba
kır Gençlcıbirliği ile bir Ust tu
ra çıkma savaşı verocek. Gn.ıbu 
ilk iki sıra içinde bitiren ekip
ler yoluna devam edecek. Kar
şılaşmalar. 17-19 Man tarihle
rinde tek devreli lig usulüne göre Kırşchir'de oynanacak. 

Anadolu yüzmede rakip tanımadı 
Yüzme takımımız, Eskişehir seçmelerinde en yakın rakibine 25 puan fark alil. 

E&kişehir Atatllri: Kapalı Yüz
me 1-tavuzu 25-26 Şubat tarihle
rinde TUı1dye KulUplernnısı Böl
gesel YUz.me Şampiyonası Eski
şehir Seçmesi'nc cvsahipliği 

yaptı. Yllzmc ıakımımız topladı
ğı 63.661 puan ile Eskişehir bi
rincisi oldu. S~ 38370 
puan ile ikinci. Eskişehir Yllı
me İhtisas Kulllbll 7 JIJ7 ile 
(lçtıncU ve Harbi-iş ise 7.180 ile 
dördUrıcülUğünU elde etti . 

13-14. 15-16. 17-18. 19 ve bü· 
yllkler kıııcgorilerindc yan~n 
80 sporcumuz iyi dereceler alır

ken. 18 sporcumuz da milli ta
kım barajlarını geçme başarısını 
gösterdi. 
il birincisi ol:ın ıakımımız, ta

rihi daha sonra açıklanacak olan 
A grubu yarışmalarına katılacak. 
Yanşmalar Malatya. Antakya, 
Manisa veya Samsun illerinden 
birinde yapılacak. 

1-1 'lerini yediler 
Futbol takımımız, Demirspor ile 1-1 berabe
re kalınca iki takım da ağır yara aldı. Oto
san'ı mağlup eden Sağlıkspor aradan sıyrı
larak son hafta öncesi 2'nci sıraya yerleşti. 

SÜPER AMATÖR LJG·de zir,ıeyi yakından ilgilendiren 
müsabakada Anadolu Üni\·ersiıcsi ile Oemirspor 5 
Man günü Celal Sölpük Sahası'nda karşılaştı. 
Takımımız karşılaşmaya Cemal. Candaş. Bekir. 
Hüseyin, Vasfi, Burak. Vural, Candan, Erman. BUlcnı 
ve Başar ı ri ile çıkıı. 

M::ıça çok iyi başlayan takımımız 7. dakikada gole çok 
yaklaştı. BUlent' in soldan kullandığı köşe vuruşunda 
B:ışar'ın lı::afa şuıu az farl.:la auta gitti. Dcmirspor ilk 
tehlikeli atağını 41. dakikada geliştirdi ama bu pozisyon• 
dan yararlanamadı. 44. dakikada BUlcnı ' in frikiğinde 
top barajda kaldı ,·e ilk yarı golsllz kapandı. 
Bekir'in yerine giren Ali'nin, 61. dakikada sol çapraz

dan sert şutu Usııen auta giııi. Oyunu rakip yan alana 
yıktığımız d:ıkikalarda 76. dakikada Dcmirspor Kemal 
ile 1-0 öne geçti. Bu d:ılı::ikadan sonra tüm riskleri göze 
alan ıakımımız. 88. dakikada BUlenı'in sol çaprazdan 
ceza $llh:ısı dışından aıtığı gol ile beraberliği yakaladı. 
Uzatmanın son dakikası olan 90+5'te takımımızın ona 
sahadaki dinamosu Vural, gole giden rakibini dUşOı1locc 
kırmızı kan gördü. Müsabaka 1-1 sona erdi. Bu skonı 

en çok sevinen ise haftayı 4-0'hk Oıosan galibiyeti kap
atarak ligde 2'ci sıraya yükselen Sağlıkspor oldu. Son 
haftaya Çifteler 40. Sağlıkspor 37. Anadolu Üniversite
si 36 ve bir maçı eksik Demirspor 34 puan ile giriy
or. Son hafıa karşılaşmalıınnda Demirspor. Çifteler 
deplasmanına giderken: Sağhkspor ligden düşen 

Faıihspor ile. ekibimiz ise TEK Porsuk ile karşılaşacak. 
Bu arada takımımız 28 Şubaı günll Yalçın Kıhçoğlu 

Futbol Srıhası 'nda erteleme maçında Faıihspor'u Başar 

ve Vurııl'ın golleriyle gcçıi. 
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Türkiye'nin kalbi tekliyor 
Sağlık Bakaıılığı ' nııı yaptığı araştırma Türk iıısamıı dengeli besleıımediğlııi ve 
spor yapmadığını bir kez daha ortaya koydu. 

SAC.Uk BAKANU41.•Sağlıkh Beslene
lim, Kalbimizi Koruyalım Projesi" kap
samında, Tilrkiye'nin yedi coğrafi bölge
sini temsil eden illerden seçilen 15 bin 
468 kişinin katılımıyla bir araştınna yap
ıı. Araştımı:ı sonuçlan TUrkiye'nin kalp 
haritasını ortaya çıkardı. iki yıl suren 
araştırmada Balıkesir, Er-tincan. Gazian
tep. !çel. Muğla, Ordıı ve Aksar.ay şehir 
merkezlerinden ve kırsal yerleşim bölge
lerinden toplam IS bin 468 kişiyle yilz
y(lzc görüşUldU. 
Seçilen 14 sağlık ocağına kayııh JO yaş 

ve üzeri bu bireylerin aynca kan basın
cı, kan lipit değerleri. boy uzunluklan ve 
vücut ağırlıklan ölçilldU. Mayıs 2002'te 
ı.amamlanan araştırmayla, Türk toplu
mundaki 30 yaş ilsıll bireylerde "koroner 
kalp hasıalı!ı" risk fakıöricrinin görtllmc 
sıklığı saptandı. Araştınnaya katılanlara 
kalp hasıası olup olmadıklan sorulurken, 
verilen yanıtlar kalp hastalığı sıklığının 

yaşa paralel olarak anıığı ı;örüldü. 

Araştınna sonuçlan, aynı yaş grubunda
ki kadın ve erkekler arasında kalp has
talığı açısından önemli bir farklılık olma
dığını gösterdi. Erkeklerde kalp hastası 
sayısı yüz.de 23'1Uk oranla en fazla 80 
ve üstü yaş grubundıı olurken. kııdınlar
da kalp hasıalığının en sık ı;örUldüğU 

yaş grubu yüzde 21 ile 70-79 yaş gnı• 

bu çıktı. Her iki cins için de kalp has· 
talığının e n düşük sayıda yüzde 2'1ik 
oran ile 30-39 yaş grubunda çıktı. Türk 
ıoplumunda hipenruısiyon hastalığı ka
dınlarda erkeklerden daha fazlıı ı;öriilU

yor. Çalışmaya katılan bireylerin kan ba
sıncı ölçümleri sonucunda ıoplumun ge
nelinde hipertansiyon görülme sıklığı 

yüzde 21 çıktı. Erkeklerde hipertans iyon 
görtllme sıklığı yUzdc 19'ken. kadınlarda 
bu oran yüzde 22'ye ulaşıı. Araştırma 
sonuçlan. Türk toplumunda şehirleşme
nin hipertansiyon görülme sıklığını artı

ran önemli bir etken olduğunu ortaya 
koydu. Şehir merkezlerinde hipertansi
yonlu oranı yüzde 23 iken, kırsal kesim
de yüzde 19'a kadar düştü. Fark şehirli 
kadınlar ile kı.rsa.l kcsimdekikr arasında 
çok daha belirginleşirken, kırsal kesimde 
hipertansiyonlu kadınların oram yüzde 
41. şehirli kadınlarda ise yüzde 58 çık
tı. Futbol taraftarlığının çok yaygın ya
şandığı !ilkelerden biri olan Tilrkiye'de 
toplumun yüzde 961ık e1jci çoğunluğu 

düzenli spor yapmıyor. Hafia<la en az 3 
giln ve 30 dakika olarak yapılan egzer
s izi düzenli fiziksel aktiviıe olarak de· 
ğerlerıdiren ankette, düzenli spor yapan
lann oranı yüzde 3.5 çıktı. 

Yayıncılığ:---ın ___ 
yeni hali .ııu-lu . 
Yazarına göre baskı yapan, 
yazar komisyonunu kendi 
belirleyen, stok maliyetleri 
yüzünden alpari' hesapla
nnda kılı kırk yaran yayın
cılık sektöriinde Lulu.com, 
kurallan ba,tan yazıyor 

YENi yeni parlamayll başlayan bir 
illan sayısal çağın nimetlerini yüz
yıllardır kullandığımrı: geleneksel 
araçhırla buluşturuyor. istek UstUne 
baskı olarak çevrilebilecek 'prinı 
on demand', yayıncıl ık almıında 

yeni bir çıığı başlauı. En iyi ör· 
neklerin başında 2002 yılından bu 
yana ABD'dc hizmet veren lu
lu.oom geliyor. Lulu asl ında bir 
matbaa. Ancak onunla çalışmak 
için hiçbir ön ödeme yaımıanıw 
gerek yok. Minimum baskı adedi 
gibi mc:dıuriycıler de yok. Hatta 
dağıumıyla da uğraŞnıak zorunda 
de!ilsiniz: isterscniı. oou da sizin 
admı1.a yapıyorlar. Arıcak Lulu'nun 
bew.er modellerden en büyük far
kı kaç sipariş gelirse o kadar ki
tap basması \'e bunu çok ht1Jı 

yapması. Herhangi bir l:>3tlayıeıhk 
da yok. Kitabım1.ı a)m anda baş
ka bir yayıncı ya da maıbaııda da 
bastırabilirsiniz. 

GÜNCELUME DAHA KOlAY 
Tamamen elektronik ol::ırak iılc· 

yen süreçte yu.arlar istediği ıında 
evinden sisteme bağlanıp kitaplıın
nuı asıl kopyalarına erişiyO!' ve ge
rekli gördUğU takdirde değişiklik-

k:r. güncellemeler yapabiliyor. 
Böylece bir sonraki baskıda kita
bın en son bilgilcrie donanmış ha
li satışa sunuluyor. 
Geleneksel yönıcm. yaı.anna göre 
bir kitabın toplam kaç tane salabi• 
leceğinin hesaplanması. bu sayıda 

baskının yapılması ve kitapçılardan 
alınan siparişlere göre dağıtım ya• 
pılmasına dayalı . Lulu'daysa siz 
satış yaptıkça kitap basılıyor. Fir
nı:ıda bastırdığınız kitabın tüm 
haklan si1.e ait. Kiıabın fiyatını ve 
telifini de siz belirliyorsunuz. Böy
lece kitap başına yazarın payı yüz
de 80'in aluna dUşmUyor. Sitedeki 
maliyet hesapla)'lCı sayesinde say• 
fıı sayısına ve baskı kalitesine gl)
re maliyeti kendiniz de anında he
saplayabiliyorsunuz. ABD'de hiz
met veren firma ülkedeki en bü
yük satış zincirlerinden Bar
nes&Noblc. Bordmi \'e Ama
zon.eom gibi ağlann hepsiyle İŞ· 

birliği yapıyor. 
Baskı teknolojisi koousunda uz. 
manlaşan Xero:ıı; \'C benzeri firma. 
lann da bu konllda çeşitli çözUm
lcıi bulunu)'OT, Hatta Xcro:ıı; bu 
konuda iGen adlı baskı cihazıyla 
Ahmet Altan'm 'içimizde Bir Yer' 
adlı kitabını aynı yöntemle b:u
mıştı. Bu tip cihazların ucuzlama
sı ve yaygınlaşması .sonucunda 
stok tutmayan. ancak. siparişiniz 
üstüne 2 dakikada istediğiniz kita
bı anında basıp ciltleyen kitap 
d0kkanlan uçuk bir hayal olmıık
ıan çıkacak. 

IPod~a rakip geliyor 
Microsoft'un Apple'ın IPod'una karşı 

geliştirdiği bilgisayarı Origami, 
9 i\1art' ta ııiyasaya çıkıyor 

MiCROSOFT, çıkış torilıini sürekli ertelediği Origomi için 
ilginç bir iıııerııet siıesi lıozırfoyorok bilgisayarın 9 manto 
piyasaya süriilecegiııi <luyıırdıı. Ancak sitede Origomi lıokkıııdo 
miimkiiıı oltlıığıınco oz bilgi veriliyor. 
Microsoft'ım Origomi İçİıı açtığı 'www.origomiprojecı.com 

o,lresin,le, "ben kimim". "ııeler yapabileceğimi biliyor m11sıııı" 
ı•e "beııi neretle bulabileceğini biliyor mıısunn gibi ilgi çekici 
sorıı/aro yer ı·erifiyor. Bir cep kitabı biiyiiklıiğünde olması bek· 
lerıeıı Origami'nİn asıl amacı müzik ve oyıııı sektörüne yönelik 
olacak. İıııerııete bağlanabilecek Origami'ye yeni yazılımlar da 
yiikleııebilecek. 

Ceple konuşan saat 
JAPON saııı Ureticis i Seiko. yakın
daki cep telefonundan aldığı 

bilgi ve uyanlan ekr.ınmda 
gll6tercn Phııtch isimli 
modelini tanıttı. 
Geniş bir ekranı bulu

nan Seiko Phatch adım 
'phone' \'C 'wıııch' keli
melerinin birieşiminden 

alıyor. Ph:ıtch biıi:aç 

metre U1.ağındaki ıelefonla, 
bluetooth ıeknolojisiyle ileti
şim kurabiliyor. Telefon bir 
çanıada ya da bulunması -nx bir 
yerde olsa bile. e•posta \'Cya çağı, geldiğinde hemen 
h.:ıber veren Phateh saaı. arayan veya mesaj gönderen 
kişinin ismini de gösteriyor. Şebeke durumunu da ek• 
rnmnda ikonla gösteren saat. örneğin bir toplantıday

ken. bağlı olduğu cep telefonunu sessiz konumuna ge
tirebiliyor. iki cihazın ar.ısında iletişimin kesilmesi du
rumunda, hemen cep telefonunun kaybolduğu uyansı-

1 
nı veren prototip saatin, gelecek yıl piyasaya sllrUl
mesi plonlanıyor. 

1 HAZIRLAYAN: Kemal Tı\ŞÇIOGl,U ı 

Yaşam 

Wikipedia 
1 milyon 
başlığa 

ulaştı 
9 MART 2000·de heıtı:esin kullanı
mına açık ve heıi:esin içeri!ine 
katkıda bulunabildi-ti ücretsiz bir 
ansiklopedi ol::ırak kurulan ve 10 
Ocak 2001 'de hi1meıe giren Wiki
pedia sitesi bugiln IOO'den fazla 
dikle içeriğe sahip rakipsiz bir bil
gi kaynağı durumuna geldi. Site 
gcçti!imiz ayın sonunda I milyo
nuncu Uyesini kaydetti. Bu ayın 

başındaysa I milyonuncu makale 
girişine sahne oldu. tr.wikipe
dia.org adresinde Türkçe sllrtımll 
de bulunan ansiklopedide yazıyı 
yazdığımız sımdıı 18 bin 245 mad
de girişi bulunuyordu. 

Cep yakan virüs 
RUSYA'da gtlrülen bir cep telefonu 
virtlsll, kwbanlanna yüklü faıuratar 

ödetiyor. Virüs. GRPS )'Crine kısa 

mesajla çok daha ı.ıeımı İnternet eri
şimi teklif ediyor. Tuzağa düşüp bu
nu sağladı!ını iddia eden RedBrow
ser adlı java uygulaırosını yükledi• 
ğiniz anda çalışmaya başlayan virüs 
sizi inıemcte tıaılamak yerine tano
sine 5 -6 dolar ödenen ytlksek: be-
delli SMS hizmetlerine mesaj atma
ya başlıyor. Biıi:aç giln içinde faru. 
ralar binleroe dolara çıkarken mesaj
lan yazan aklığı komisyonlarla wı
gin oluyor. RedbrowserJ:ır adıyla 
yayılan viıtıs şiITKlilik Rus ıxızannı 

etkiliyor ancak diğer Ulkelerc özel 
sUrtımlerinin çıkmasının da 
sürmeyeceği iddia ediliyor. 
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