
Havalar ısındı, kampusler canlandı 
içimizi karartan soğuk kış günleri geride kalırken, sıcaklıkların 
artmasıyla öğrenciler kendilerini kampusün yeşilliklerine bıraktı. 

BhMEK bilmeyen soğuk kış ay lan• 
nm ardından heyecanla beklenen ba· 
hara nihayet kavuştuk. Kazaklann• 
dan ve paltolardan lc.unulan ~rıci

lcr, rutık ı-shirflcriylc kampı.ısıeki 

çimlerin tadını çıkanyorlnr. öycnci
lcr. derslerin ve yaklaşan sınavlann 

stresini kaınpustcki çimenlerin ilı.c
rinde dinlenerek auyor. Karnpusun 

KANTİNLER BOŞ KALDI 
Bu sıcak gUnlcrde kampustcki en 
poptıler mekanlar da kantinler ol
maktan çıkıyor. Öğrenciler 
··conkbayın"oda Güzel Sanatlar 

öğrencileri de havuzlu bahçelerinde 
sıcak havanın ıadını çıkanyor. En 
popüler toplanma yerlerinden biri de 
Migros'un önündeki yeşil alan. He
men her fa1:Ultcdcn öğrenci bahar 
aylannın keyfini burada sUrilyor. 

Kemal TAŞÇIOOW 

İptal edilen 
AÖF sınavları 
14 Mayıs'ta 

15 ülkeden bilim insanı üniversitemizde buluştu 

Sınavlar yine aynı 
illerde yapılacak ve 
iptal edilen sınav

lardaki giriş kartları 
geçerli olacak. 
1-2 NiSAN günlerinde yapılması 
gereken ancak Van ve Diyarbakır 
Vailiklcrinin gUvcnlik gerekçes iy
le talepleri doğrultusunda Anado
lu Üniversitesi Yönetim Kurulu 
tarafından İptal edilen Açıköğre
tim Faktılıcsi ara sınavlannm ye
ni tarihleri belli oldu Rektörlükten 
yapılan açıklamaya göre. sıruıvlar 
aynı illerde 13-14 Mııyıs günlerin
de yapılacak. 1-2 Nisan günlerin• 
deki ara sınavlıır için daha önce 
gönderilmiş olan sınııva giriş bel
geleri geçerli ol:ıca1:. Belgesini 
k.aybcdcn ölrcncilcr, aynı belgeyi 
intemcı yoluy la yıı d:ı AÖF büro
larına başvurarıık :ı1abi1cceklcr. 

Prof. Dr. Ağaoğlu Socrates Programı'nda 
dış uzman olarak seçildi 
EÖh1M FAKÜLfESt Eğitim Bi
limleri Bölllmü öğretim (iyesi 
Prof. Dr. Esmahan Agaoğlu 

Devlet Planlama Teşkilau·na 

bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve 
Gençlik Progrııml:ın Merkezi 
Başkanlığı ıarafmdan öğretim dış 

uzmanı olarnlr:: seçildi. Pmf. Dr. 
Esmahan Ağaoğlu bu çerçevede 
4 Nisan gün(I Ankaro'da gerçek
leşen eğitim seminerine ve 5-9 
Nisan günlerinde de Avrupa Bir
liği Eğitim ve ~lik Program
lan Mcrkczi°rıdeki değerlendirme 
toplantılanna katıldı. 

Pmf. Dr. Ağaoğlu, Avrupa Bir
liği'nc uyum çalışmalan kapsa
mmd:ı Anadolu Onivcrsitesi'nin 
Türtiye·dcki öncü llnl\'Crsitekr
dcn bir tanesi olduğunu belirte
rek, Ank:ıra'daki seminer ve de
ğerlendirme çahşmalıın süresince 
karşılaştığı ulusal aj:ıns yctıdmc
rinin de bunu dile gcıirdiklcıini 

söyledi. 
Bu nedenle Ulusal Ajans'ın 13-

14 Nisan·cıa yapılacak bir top
lantısında oturumlardan birinin 
tamamen Am:ıdolu Onivcrsiıe
s i'ne aynlacağım kaydeden Pmf. 
Dr. Ağaoğlu, dış uzman olarak 
görcvlcrxlirilmesi konusunda da 
şunlıın söyledi: 
"Avrupa Birliği her yıl çok 
fnrklı alanlardan eğitim ve araş
ıırma projelerini destcklcmckıc. 

Avrupa Birli~'ncc desteklenme
si için yapılan çok uluslu eğilim 
\'C araştınııa projelerinin Avrupa 
Birliği ıaro.fıodan konulan özel
liklere sahip dış uzmanlarca dc
ğcricndirilmcsi gerekiyor. Yapı

lan dış 117.man görevlendirme 
duyunılanna Avrupa Birliği ı:ıra

fından hazırlanan bir özgcçmiş 
fomıatı ile başvurulmakta. Daha 
50l'lra yapılan dcAerlcndinnelcrc 
göre dış uzman olarak görevlen-

Prof. Or. Esmahan Ağaoğlu 

dirilcbilmc söz konusu. Dış uz
man olarak seçilmede kurumsal 
güvenirlik. deneyim. yabancı dil 
bilme gibi özellikler çok bllyOk 
önem t.aşıyor:· 

Mevlıit DEMIRcloow 

Uluslararası Nitridler Sem
pozyumu' nuıı beşincisi Aııa

dolu Üniversitesi' nde yapıl
dı. Sempozyuma 15 ülkeden 
65 delegenin kaıılırkeıı, ko
ııı,klar Anadolu Üniversite
si' ndeıı çok etkilendiklerini 
söylediler. 

SAYFA JTE 

Türklye'nln 
en popüler 
lnternet sitesi 

Açıköğretim Fakiiltesi'niıı 

e-Öğreııme sitesi. Marr 
ay111da 160 bin/arklı kul
lamcı taraf111daıı ziyaret 
edilerek, Tii.rkiye'ııin en 
çok ııklaııaıı sitesi oldu. 

HABERİ4'TE 
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Eskişehir'de öğrenci-esnaf ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

S. BURCU DEMiR 
OSE Heykel ., Smıf 
Eskişchir'in gelişimi öğrenci• 
lcr sayesinde oldu ve ekono
misi (yü1.de o larak ne kadar 
bilmiyorum) öğrencilere daya
nıyor. Yiyecek. giyim. eğlence, - - ..111• ulaşım , bannma. beslenmenin 
dışındaki bütün başlıklara paha 

olarak tepki duyuyonım. Esnaf, belediye de da
hil bizi öğrenci olarak değil pazar olarak görü• 
yorlar. Talep çok olduğu için de fiyııılar paha
lı oluyor böylelikle. Esnafın öğrencilere muame
lesi için genel bir yargıda bulunamam. 

AYŞEN BARAN 
GSE Seramik 2 Stoıf 
Ben Eskişchir'de 4 senedir 
yaşıyorum. Eskişehir esnafına 

çok sıcak bakmıyorum. Bura
sı öğrenci sayesinde gelişmiş 

• ..._ ... :r b;;.::.;e u!ı:::~~o:.0~u!~ 
esnafının aynı z.amanda ev sahibinin. 

ı.a(loce bsa yokiarı ne kadar daha çok para ka
zanabiliriz ö!rcncinin sınma ne kadar yükleye
biliriz şeklinde bir yaklaşımlan var. Öj!,rcncile
rin hfeıcryalarda saati ı milyona çahşıınlması 

başka hiç bir şehirde yok sanıyorum . 

ÖZGÜROOUZ 
GSF BıW Sa.natlan 
'1.Sıwl 
Gilu:I sanatlar fakUlıesi öğren• 
cikri o larak biı.Jcr çalışmalan
nuzda gerekli olan malıemekri 
temin edebileceğimiz yerleri 

--~"' bulnı.'lkta zorlanıyOl\lz. Az sayı
dı kınasiyenin olması nedeniyle fıyatlnr çok yük
sek ve az sayıda malzeme çeşidi ile karşı karşı
ya kalıyoruz .Öı..cllikle Anadolu Oniver.ıitesi ya
kınlarında bu tip yerlerin açılmasını istiyoruz. 

AYŞENUR KIROÖW 
IBF Basın Yayın I Sınıf 
EsmıOar diğer şehirdeki esnaf
lardan farklı biraz. İndirim ya
par mısınız diyemiyoruz. Çün
kü herkes öğrenci. lsıanbul 
pazarından getirdikleri mallan 
burada m:ığazalania pahalıya 

satıyorlar. Emlakçılar, normalde komisyonun ya
nsım kiracı, yansını ev sahibi verir. buruda tüm 
parayı kiracıdan :ılıyorlar. Yeıer nııık! Öğrenci
ler olarak kazıklanmak istemiyoruz. 

- --- KÜBRA ÖZCAN 
)UF Sinçroa-Tokvinoo 
:ı....sııuı 
Eskişchir'deki esn:ıOar öğren
cilere karşı hiçbir olumsuz ta
vır ııcrgilcmiyorlar. Aksine 

u,ı~-._'.!I ;:l:~~;~p~~:~~-iç~nel~:ıe~nd~~ 
nim karşıma çıkanlar böyleyd i. Ama Eskişe

hir'dc csnaOardan ev sahipleri kadar çekmedik 
açıkcası . ÇUnkU Eskişchir'in öğrenciler yönün
den hiç bir sıkıntısı yok bana göre. Eskişehir 

öğ.rcrıcilcri kabullcnnıiş bir şehir. Difer illerde 
olduğu gibi bir yadırganma durumu yok. 

BEHLÜL ÇEVGEN 
llMl'.ll...ılı< 

SONGÜL DÖNMEZ 
IBF l!eıisim I Sıoıf 

.,_, - _...- Eskişehir halkını genci olarak 
seviyorum fakat esnaf hak
kında bu k.:ıdar iyimser ola
mıyorum. Sallfll sunduk.lan 
OrOnleri alm:ık zorunda oldu-=-.t• ğumuzu çok iyi bildiklerinden 
fıyaılan ürilnlerin gerçek değe

rinden fazla bekliyorlar. Bu durum öı.cll ikle 
alternatifin o ldukça sınırlı olduğu kampüs içi 
ve çevresindeki esnafın tırUnlcri için geçerli. 
Oysa bizim için wman ve p.ıra onların sandı
ğından çok daha değerli. Hatta yaşamınıızı be
lirleyen temel faktörlerden . Onlara göre ise na
sılsa ailemiz bir şekilde bize harçlık. gönderi
yor ,·e harcamakıa özgllrilz. Dllşllnmeliler bu 
para ne şekilde gönderiliyor. 

ÇICDEM BALABAN 
IIOF lnemm fşkımç 
:ı....sııuı 
Eskişehir öğrcrıci kavramına 

gayet aJışmış ,·e tüm faaliyet
ler öğrenciye endeksli yürütU
IOyor. Bir kısmı hedef k.itlesi

..,._ .. 11 nin öğrenciler olduğunun gayet 
bilirıcinde ve ona uygun bir fiyatlama ve hi:t
met arıhıyışı sunmaya çalışıyor. Üniversite şehir
leri içerisinde Eskişehir"in öğrenci şehri diye 
isimlendirilmesinde esnafın ve Eskişehir halk.mm 
öğrenciye olan ahşkanhğ_ı nıuh:ıkkak el.kili. Her 
iş yerinde ötrcnciye özel indirimlere nısı.lamak 
mllmk.Un ve Orün çeşitliliği de öğrenciler düşü
nlllcrck hazırlanyor. Hoş ıııbii ama öğrcrıciler 
olmasaydı Eskişehir esnafı kime ne snt:ırdı ... 

---~- SEMA YARIMOCW 
Erilim EPkOltrsi 
lor ÖCo:ımçnliQi 4 Sıoıf 
Örıcclik.le bu dönem ok.ulum 
bitiyor \'e şunu söyleyebilirim 
ki belki de bulunduğum tüm 
illerdeki esnanann içinde Es

i -~- - kişchir csnaOnnnın yeri hep 
bambaşkaydı . Çünkll onlar Eskişchir"deki 

öğrencileri gerçckıen benimsemiş ve her yönüy
le kabullenmiş Bğrencileri . Bu sebeplerden do
layı hep kibardılar ve ellerinden geldiğince in
dirim yapmaya çalıştılar. Umanm TUrkiye"deki 
bütün csnanar bu kadar k.itıar ve anlayışlıdır. 

ERHAN ENGiNSU 
&lı:hivaı FakUhcsi 
Sanat Tarihi 2 Sıoıf 
Buraya gelmeden önce adını 

"'öğrerıci kenıi" diye duymut
tum ama davulun sesini uzak
tan dinlemek en iyisiymiş. 

..__.._-t"t Ben buradaki fiyaılann çok 
yüksek olduğunu düşünmekle beraber Eskişehir 
esnafının bundan bUyük bir gelir sağladığını, 

ucuz gibi görOnen şeylerin aslında hiç de ucuz 
olmadığını dUşilnUyonım. Şehirde yaşayan öğ

renci kardeşlerimin sayesinde bir o lam ikiye 
katlayan esnaf. hala öğrenciyi sömürme derdin
dedir. Hele emlakçılardan hiç bahsetmeyeceğim. 
Onlar ayn bir kan emici . Ölgün görüılerim
dir. TeşckkUrler. 

EsnaOar öğrenci oıdugumuw duyduk.lan 1.aman bi1,e daha çok yardım etmek istiyor-
• lılf". Bu çok hoşuma gidiyor. Eğer bir de esnaf kişinin çocıık.lan da Oğn:nci i5c yar

,.. ___._-
dım daha da artıyor. Yardım derken genellik.le lkrct konusunda indirime: gidiyortar. 
Ama h,çbir 1..aman bir lokantaya giıtifimdc Oğrcrıciyim dediğimde ıabağıma daha 
fazla yemek koyduk.lıınnı görmedim. 
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AHMET KAR 
Eczacılık I Sınıf • --•'""'·11, Geleli 8 ay kadar o ldu sanı
rım . Aslında çok alış veriş 
ynpığ_ım söylenemez fakm yi
ne de bazı eksiklikleri ta-

Mlll!l!l!!!RJW =~;~ ;:~u: :nıhe; 
fiyatlar gereğinden yük.sek. Esnaf alış verişte 

hem glller yüzlll değil. ilgi sıfır diyebilirim. 
Hain alışverişimi Antalynda yaptığıma bakarsak. 
bumda alış veriş pek de sağhkh diyemem 

iDE lıeıisim 2 Sıoıf 
Eskişehir.in ekonomisi 
eğitim seviyesi giderek an
makta. Oçürıcü bir üniversite 
kumıa projeleri de var. Bu 
gelişmelerin olma sebebi öğ

- -..____.• renciler ve onlardan elde edi-
len gelirler. Eskişehir esnafı 

öğrcrıci velinimetimiz anlayışı içerisinde. Çün
kü yazın Eskişehir"de öğrenci kalmıyor. Öğren
ci çokluğu hcrşcyin fiyatını yükseltmekte. Ki
ralarda büyük anış var. Öğrcrıci gözllyle csnaf
lar d:ı iletişim açısından zayıf. Çünkü geldik le
ri şehirlere göre kıyaslama yapıyorlar ve her
şeyi iki llç misli fazlaya saııyorlnr. 

f4:hiYDI Eakllhcsi 
Sa□-11 Tarihi 2 Sınıf 
Esnafımız son derece anlayışlı
dır. Fiyatlar makuldur. Bi1Jm 
alış ,·eriş yaptığımız yerdeki 

11.a•,c__,a, :C~1ı~,:a~.k~v~anl~~~~ 
Her (.lçlilğinı.iıi çekiyor ve bizimle şakalaşıyor. 
Biz onu çok seviyoruz. Mana bazen yol üstün
de olan süper marlcetkrden alışveriş yapıp bir 
vicdan azabına da düştüğOmilz oluyor. Marketler 
çok ucuz da sayılmaz aslında ve kesinlik.le pa
ramız yeımcdiğiodc getirirsin canın sağolsun de
miyorlar. Anahtar bır.ıkıp arkadaşımız alacak di
yemiyoruz. Gece 01.00 dıı pijama ile gidemiyo
ruz. Mıınallemizi bekliyor bekçi sanki. Gece dö
rıcrkcn tıaz.ı arkadaşlarımın arkasına serseri takı

lıyor bazen. Gidiyoı1::ır bakkal :ımcaya. Bakkal 
amca bir "hoyf" diyor ıamam; ortam gih'cnde. 

ÖZGÜRAROIÇ 
Hukuk fak\lhesi 2 Sınıf 
Anadolu'nun göbeğinde bir okul 
Anadolu Onl\·ersiıesi ve Anado
lu şehri Eskişehir. Esnaf da es
ki :ıamaııdan. kıncalann hizmc----~.11 :sı:n::~cl~~~a ~;: 

farketmez) kendini kwtannaya çalışan. bu kunanş 
ç:ıbal:ınrıda öğrcnc:i. öğrcuncn hiçbirirıc aklıml8-
y:ın, SÖmllrilnün yeni elleri. Sorun sistemin kara, 
bizlikıen çıkmış bcrıcil iııs.-ırı don:ımmlanyl:ı, tuı
yau:ı her şeyi sermaye gören insan yığınları ,·e 
onları bu hale getiren biz tillı:etim canavarları. Çö
:ıllm insani niteli!i k.aybolrnamıi Anadolu ruhu. 
Ve neden yabancı isimler tercih ediliyor? 

FAtiH AKAR 
ter Sios:ma ToJcyizvoo 
Uıwl 
Esnaf öğrencilerin sağladığı 
gelir kaynağının fartınd:ı. Ge
ncide ö!rcrıcilcre karşı yaklıı
şıınlar sıc:ak ancak öğrerıcilcre 
karşı negatif ıuıum içinde 

olanlar da yok değil. Öfrenciler de. esnafa kar
şı gördüğü ilginin boyuıu ve değeri karşılığın

da davranmakta ve seçici olmaktadır. 

Anadolu Onivem!esi Basırncvi'ıde 5(0)adet bıtıılmıştır. 
An:ıdolııOııivemıcsi,Y~~

VakıfB.-mı.26470~ 
Tel:0-222-335 05 80/ 1790 Fıb: 0-222- 3l)74 40 

E-posıa: lıaber@anadoluıdıı.ır 

Web:w....w.ahaber.-kıtu.cdı.ır 
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15 ülkeden bilim insanı Anadolu' da buluştu 
5. Uluslararası Nitridler Sempozyıımıı" İngiltere'den Japoııya'ya 15 ülkeden 65 delegenin katılımıyla üniversitemizde gerçekleşti. 

ANADOLU ÜNiVERstTEsl. Avrupa 
Seramik Derneği ve Türk Scrnmik 
Derneği tarafından düzenlenen "5. 
Uluslamrası Nitridlcr Sempozyumu" 
3.5 Nisan gUnlerindc Kongre Mcrtc
z.i Kırmızı Sa\on'da gerçekleşti. Daha 
önce l996'da Fransa'da. 1998'dc lr
larıda'da. 2000'dc lspaııya'da ,,c 
2003'te de Belçika'd;ı yapılan Nitıid
lcr Sempozyumu'nun beşincisine 
Avusturalya, Japonya, Kore. Amerika. 
lngiltcre, lrland:l, ls,·eç. Belçika, Al
manya. İtalya. Polonya. Slovakya. 
Slovenya. Mocaristan ,ı.: IUrkiyc o l
ınak Uzere 15 ülkeden 65 delege ka
hldı. 
Sempozyumun açılış konuşmalanm . 

Rektör Prof. Dr. Fevzi SilmlCIİ ile 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Deka
nı ,·e Sempozyum Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Mandal yaptı. Prof. Dr. SUmıe-
li konuşmasında konuklara UnivcBitc
miz hakkında bilgiler verdi. Anadolu 
Üniversitesi'nin 24 bin örgün ve b ir 
milyonun Uı.erinde uzaktan öğrenim 

ı,törcn öğrencisiyle. dünyanın en bQ
y(lk Uni,'Crsitelcrirıdcn biri olduğunu 

belirten Prof. Dr. SUmıcli, tüm fakül
telerimizin iyi donanımlara sahip o l
duğunu ,·e uluslıımnısı alanda pek çok 
Unh·ersitc ve enstitü ile işbirliği için
de bulunduğunu söyledi. Rektör. Prof 
Dr. Sürmeli. etkinliğin yeni işbirlik
leri için ıcmel oluşıunnasını diledi. 

Prof. Or. Hasan Mandal 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi De
kanı Prof. Dr. Hasan MancL-ll da ko
nuşmasında 5'!mpozyumla son döncm
le roc ilginin azaldığı nitrilr esaslı mal
ı.cmclen: dikkat çekmeyi ıııııaçhıdıkla

mu söyledi. Prof. Dr. Mandal, etkin
likte azot içerikli malı.cmcler konu
sunda da dUnyadaki son gelişmelerin 
ele alınacağını kaydetti. 
Etkinliğin ilk gününde konuşan Av

rupa Scnınıik Derneği Başkanı ve 
Nitrid Scnıpozyumlıınnın OOŞlatıcısı 
Prof. Dr. Oen:k P. Thompson ise Nit
ridler konusuooaki son Oç yıldaki ça
lışmaları özetledi. 

30 sözlü ,·c 25 poster bildirinin su
nulduğu sempozyumda aynca Miihcn
dislik-Minıarhk Fakültesi. Malzeme 
Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ve 
Bilccik' in SöğUı ilçesindeki Temıal 
Seramik Fabrikası ziyaret edildi. Sem
pozyum 5 Nisan gUnU Nitridlerin ge
leceğinin konuşulduğu panel oıurumu 
ile sona erdi. Sempozyumda toz sen
tezleri. süreçleri. karakteriı.ıısyonu , 
öı.clliklcri ve uygı.ıl:ınıalıın gibi konu
lar ele alındı. Sempozyumda bir son
raki ıoplanunın Alm.:ınya'nın K:ırtsn.ı

hc kenlirıdc yapılması kar.ırlaştınkh. 

Kemal TAŞÇIOOW 

Ahmet Şenol'dan halk kültürü ürünleri 
Amştımıxı-yawr Ahmet Şcnol'un T ür1c: kUl

tUrUnü tanıtmak . sevdinnck ve gelecek ufuk
lara bozulmadan aktarmak amacıyla oluştur

duğu çalışmalar 5 Nisan Çarşamba günü 
Anadolu Ünh·crsitesi Kütüphane \"e Oökü
mantasyon Mertel.i Sergi Salonu'nda ziyare
te açıklı. Halk Bilim Araşurmahın Mcrtezi 
ıar.ıfından dUı.cnlencn sergitlc Şenol ııınıfıııdan 
dcrlerıcn Anadolu evleri. maket halk çalgıta
n. maket halk evleri. maket halk oyunlan bc
bekkri ,·e sulu boya halk oyunlnn kıyafetle

ri resimleri gibi eınogralik malı.cmelerden 
oluşan toplam 795 eser beğeniye ~uııuldu. 

Sergi açılışında konuşma yapan rektör yar
dımcısı Prof.Dr.Ömcr Ztıhtü Altan, Ahmet 
Şcnol'a bir plaket verdi. 
Daha öoec Ankara ,·e Bursa'da da sergilenen 

eserler Uni,ı.,-rsiıenıizdc 14 Nisan'a kadar 
görülcbilccd,. 

HaticeGökü 

KATILIMCILAR ANADOLU ÜNiVERSiTESi VE 
SEMPOZYUM HAKKINDA NELER SÖYLEDiLER? 

yor. 

Toplantılar çok ilgi çekiciy
di. Dünyanın dört bir yanın
dan kaııhmc:ılann olması da 
etkili sonuçlar alınmasında 

önemli rol oynadı. Kongre 
sıı lonun

daki im
kanlar ve 
gördUğU

mUz mi
safirper
v er I i k 
çok gU
zckli. Or-

Prof. 
Mandal 

ganizas
yonu çok 

Dr. başarı l ı Sıuarılfampshirt 

ekibinin çıı

lışmalanndıın 

çok etkilen
dim. Konfe
ranslar çok 
gUı.el gcçıi . 

Çalışmaların 

geçmiş i y l e 

~ gü n ümüzde 

!krtl:. P. Tlıcıırpscn geldi noktayı 
lııgilıtrr kıyasladığı-

mızda ger-
çekten mutlu oluyorum. Gerek 
öğrencileriniz, gerekse öğrencilere 
sunulan imkanlar çok gilzcl. 

Çok iyi or
ganize edil
miş bir sem
p ozyu nıd u. 
Katılımc ı lar 
o I d u k ç a 
memnun kal
dı. Mühen
d islik ve Mi
marlık Fa
kUltesi'ndeki 

RaintrObtrad:tr gelişme l er 
AfnıQnyu de çok etki

leyici. 

Sempozyum
daki konular 
çok ilgi çeki
ciydi. Bilim
sel açıdan 

önemli geliş

meler sağlan

dığını düşü

n Uyoru m. 
Krunpus Üai

... ---■ \'ers iıen i n 
sunduğu ko
laylıklar çok 
etkileyici. 

Sempozyum 
:.ı çok güzeldi. 

Çok önemli 
b ir etkinlikti. 
Kampus ve 
eık i nl i ğin 

gerçek leştiği 
konferans :ı.a-

• lonu çok eli ,·erişli onam-
lardı. Ünh-cr-

Kaısu;oshiKomr,v, sitenin bir 
apo,tJo milyondan 

fazla öğrerıcbi okluğunu burada 
öğrendim ,·e çok e tkilendim. 

buldum. l r/111r,fa 

Bir çok 
end ü stri 
i ç i n 
önemli bir 
konu olan 
niırid ala
n ı n d a 
önemli bir 

~~:lan~:~ -~::,-,ııııı,'1/ 
~-ok alan-

da temel f/ı,/,Doo Kim 
oluşturan Çiinry Kor~ 
konula r 
ele alındı. Çok büy(lk bir et
kinlikti. Bu bmpusun büyük
lllğürıe ve güzelliğine yakışaıı 

bir etkinlik oldu. 

Çok gü-
1.cl bir et
k i nlikti . 
Burada ol
m ak ı:ı n 
mu tl uluk 1 
d u ydum. 
Etkinliği 
düzenle
yenlere tc• 
Şe k k Ü r 

ediyorum. Tonuu KrunıM 

:0a;rı~;:~ Slom)~ 

den ve temi:diğirıdcn çok eı

kilendim. 

Eıkinlik ~ 
güzel bir 
takım or
gan izas
yonuydu. 
i l asan 
M a n dal 
başkanlı 

ğındaki 

ekip ba
şarılı bir 
iş çıkardı. 

Önemli 
bir buluş

Poı"(H Sajgafilt 
Slo•~/tyo 

maydı ve önemli adımlar 

atıldı. Pek çok Ulkedc çok 
farklı kampuslcnlc bulundum, 
burası gördUğUm en güzel 
kampuslcrden biri. Geçen yıl 
ekim ayında burndaydıııı ve 
geçen sürede Mühendislik ve 
Mimarlık raı.:uııesi'nin kay
dettiği gelişmeden çok etki
lendim. 
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Türkiye'nin en popüler internet sitesi 
Açıköğretim Fakültesi'nin .Öğrenme sitesi Mart ayında 160 bin farklı 

kullanıcı tarafından ziyaret edilerek, Türkiye'nin en çok tıklanan sitesi oldu. 
AÇIKOORETIM FAKÜL'IUI ög,<,
cilcrirıin ıelevizyon ve kit:ı.plann ya
nısıra bilgisayarla etkileşimlerini 
sağlayarak ders çalışmalannı kolay
laşunnak amacıyla hizmete giren 
AÖF e-ôğrenme hizmetleri. Mart 
ayı istatistiklerine göre TUıkiyc'nin 
en çok girilen sitesi oldu. Nisan 
ayında yapılan anı sınavlar öncesin
de bir ayda, 160 bin farl:Jı öğrenci 
tarafından. 2 milyona yakın kez si
tede Olunun açıldı. 
E-Öğrenmc hizmetinde önoc:likli he
deflerinin, teknolojinin tam yenilik
lerini kullanarak. İnternet erişimli 

bilgisayar sahibi olan her AÖF öA· 

'Türkçemlzdekl 
zenginliği 

görmüyorlar' 
Selim İleri, üniversitemiz
de düzenlenen söyleşiye 
koııuşmacr olarak katıldı. 

YAZAR SELJM iLERi, Büyü~ir 
Belediiycsi'nin düzenlediği söyleşide 
okur1anyla bı.ıluşıu. 7 Nisan günü 
Kongre Mertı:ezi'nde gerçekleşen et
kinlik Eski Tepcbaşı Belediye Baş
kam Ot. Ahmet Ataç'm yörıcuigi 

Sôylcşide Selim ileri, yazı yazmaya 
nasıl başladığını. eserlerini yazma 
amacını ve «ıebiyat hakkındaki dU· 
şUncclerini dinleyicilerle paylaşıı. 

GUnUmUz Türlı:çesi'nin de konu ol
duğu Sôyleşidc -Artık dil yoksullaşı
yot· diyenlere ''TUrlı:çemiı.deki zen• 
ginliği göremiyorlar" diyerek karşı
lık \'Cren Selim ileri, kendini, ••40 
yıllık profesyonel ya1.ar" olarak ta
nımladı . 

Esra DEMiR 

rcrıcisine, derslerinde başanh olabil
meleri için ıum olanaklan sağlamak 
olduğunu ifade eden AÖF Dekan 
Yardımcısı Yani. Doç. Dr. M. 
Emin Mutlu, Anadolu Oniversite
si'nin. Türkiye'nin bilgi toplumuna 
geçişinde onct1 kurumlar arasında 
yerini almasını istediklerini Sôyledi. 
Yani. Doç. Dr. Mutlu: işletme. lk

tisaı ve Açıköğretim Fakilltesi öğ
rencileri için haz.ırlanan e-ôğrcnme 
hizmetlerinin televizyon ve kitaplanı 
paralel bilgisayarla etkileşimli olarak 
ders çalışmalannı sağlamak amacıy
la hayata geçirildiğini ve bu hizmcı
lcrc ilginin g(lıw.lcn gUrıe arttığını 

söyledi. 
Ô'.tellikle sınav dönemlerinde C-Öğ

renme Hizmetlerinin bllyUk ilgi gör
düğ(lnU ifade eden M. Emin Mutlu, 
1-2 Nisan günlerinde gerçekleştirilen 
lınisaı. lşJcımc ve AÖF anı sınav
lannda. e-ôğrcnmc hizmetlerinin di
ğer yıllara oranla en büyUk trendi 
yakaladığını söyledi. Bilgisayar Des
tekli Eğitim Birimi ıarafmdan hazır
lanan "e-Öğrcnme Hizmetlerinin Su
num ve Kullanım Bilgileri" raporu 
hakkında bilgiler veren Yard. Doç. 
Or. M. Emin Mutlu. Man ayı ista
tistiklerine göre, sadece 28 Marı'ıa 

70 binden fazla farklı AÖF öğren-

cisinin e-Öğrcnmc hiı.mctlerindcn 
yararlandığım kaydetti. 
2(X)S yılının Mayıs ayında yayına 

başlayan Açıköğretim e-Öğrcnmc 
ponalından 11 aylık silttdc 300 bi
ne yakın farklı Açıköğrcıim öycn
cisinin toplam 6 milyondan fazla 
oturum açarak yararlandığım belir
ten Yard. Doç. Dr. Mutlu. ''2005-
2006 öğretim yılında aktif açıköğrc
tim öycnci sayısının 873 bin oldu
ğu göı. önüne alınırsa, uzaktan öt· 
retim gören öğrencilerimiz.in yüzde 
34J'ü inıemcı üurinde öğretim 
gönnekıcdir" dedi. 

Mewrt DEMIRCIOOW 

EMYO'dan eğitim programı 
ESKlşEJtlR Meslek Yilksckoku
luJ-S Nisan günleri arasında Unu
versitemizin gıda üretimiyle ilgili 
birimlerinde görev yapan persone
le yönelik olarak bir eğitim prog• 
ramı düzenledi. Aşçılık ile Tu
rizm ve Otel lşlelmeciliği Bölü
mü öğretim elcmanlan tarafından 
yüriltülen programda, personele, 
'1'SE-JSO 22000 Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemleri" konusunda 
bilgi verildi. Program sonunda 
eğilime kaıılan 2S kişi sertifika 
almaya hak kazandı. 
Glda Güvenliği Yönetim Sistem
leri ıso 22000: birincil gıda urc
ıicileri. ikincil gıda üreticileri, 
ıopıarıcılnr, hazır yemek fimıalnn 

ile gıda Urdiminc dcsıcktc bulu
nan diğer hizmcı ve ürün sağla
yan kunıluılann (taşıma ve depo-

lama, ekipman üreticileri. temizlik 
ve saııiwyon üreten kuruluşlar. 
ilaçlama kunıluşlan vb.) kurup 

belgclcndirebileceldcri bir yönetim 
sisıemi olarak tanımlanıyor. 

Burcu YllMAZ 

Mizah, acı dünyadan kaçış yolu 
Metin Üstündağ, Hatice Meryem ve Yıldız Bilgin Beya
zrı, mizah konulu söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. 

h.ETtŞIM Bilimleri FakUlıcsi 5 
Nisan gUnU tanınmış çi1,crlerin 
konuşmacı olarak kıiııldığı bir 
söyleşi dUunlcdi. Sinema Anado
lu'da gerçek~n söyleşide Pen
guen dergisi çizeri Mcıin Osıiln
dağ ile Hayvan ve Kemik Dergi
si'ndcn Hatice Meryem ve Yıldız 

Bilgin Beyazıt dinleyicilerle bir 
araya geldi. 

Sokrates-Erasmus Eğitim Günleri 

OU1.enlenen paneller sayesinde 
kendilerini daha iyi tanıttıklannı. 
özellikle çalışma arkadaşlannı bu 
paneller sayesinde ıanıdığını söyle
yen Metin Ostilndağ, "KUçUkken 
geçirdiğim çocuk felci nedeniyle 
sakat kaldım ve mizah sayesinde 
acı dOnyadan kaçış imkanı bul
dum. Aslında çoğu sanatçı için de 
bu kaçış geçerli ancak çoğu za
man mizahçılar acı dünyadan 
uzakla korduklan bu dUnyayı yıkı• 
yor" dedi. Mizahın kendisi için bir 
yol aynını olduğunu bclirıen Os
tilndağ; "Ya bu yoldan gidiccktim 
ya d:ı dünyaya kUsUp kendi kabu
ğuma çckilccekıim." dedi. 

UW&LARARASI llişkier Birimi'nin dilzenlediği Soc
raıcs-Erasmus Eğitim Günleri 4-6 Nisan günlerinde 
Kongre Mcrke1i'nde gerçekleşti.Programın ilk gono 
Almanya Köln Oniversiıesi'ndcn Dr. Hecks"in "Avru
pa Birliği'nde Yeni Göç Rejimi" adlı sunumuyla baş
ladı. Programın ikinci gUnil ise yine Köln Oniver
sitcsi'ndcn Or. Uğur Tekin ,·e Michac\ Haas'ın ka
tıldığı ''Orta Avrupa'da Göç ve Milliyeıçilik" ile "Din 
ve Medya" ~hkh konferanslarla devam etti. Prog
ramın son etkinliği ise "Köln'de Çalışmalar ve Araş• 
urmalar~ isimli konferans oldu. 

Hatice Meryem ve Yıldız Bilgin 
Beyazıt da Metin OstOndağ ile 
benzer görüşleri dile getirerek. mi
ı..ahın kendileri için bu dünyadan 
kaçış yolu olduğunu ifade ettiler. 

Azize BOZTAŞ 

'Kadının 
mağduriyetini 

evrensel yaklaşım 
çözecek' 

ISTANBUL ÜNtvERstrEsl Hu
kuk FakUltesi Hukuk Felsefesi ,·e 
Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Yasemin lşıkıaç. Hukuk 
Fakilltesi karafından düıcrılcncn 
"Kadın Mağduriyeti" konulu kon
feransa konuşmııcı olarak katıldı. 
Kongre Merkezi Mavi Salon'da 

7 Nisan günil gerçekleşen konfe
ransta Doç. Dr. lşıkıaç, kadın 
mağduriyeti sorununa ili~n kOl
tUrcl ve evrensel olmak Uzcre iki 
temel yaklaşım bulunduğunu söy
ledi. KUlıUrel yaklaşımd.:ı sorunun 
parçalanarak hiçlik nokı.asına \'C" 
kikliğini ifade eden Doç. Or. Işık
ıaç. ··su sorunu evrensel yaklaşı
mın çö;,-.eoeğinc inanıyorum çOnkU 
kadın sorununu evrensel bağl.::ımda 
ele alıyor" dedi. 
Konuşnusuıda. Ttlrkiyc'de kadın 

haklanyla ilgili gelişmeler konu
sunda bilgiler \'CTCn lşıkıaç, "TUr
kiye'dc kadın haklanyla ilgili ge.. 
lişimler 1923 hareketkri ve Ata
tUrlı: sayesinde başladı. Ttlrk kadı

nı feminisılik anlamında büyük 
bir mllcadcleyi b:ışamıış ve ka
zanmış değ.ildir. Hakları bir milca· 
dele sonıında verilmediği için vaz
gcçilebilirlik duygusu var'' dedi. 

Burcu YIIMAZ 

Pazarlama uzmanları 
Anadolu'ya geliyor 
MARKEriNG ANADOUI Ku/Ubü 29· 
30 Nisan gOnlcrindc "Kampusıe Mar
keıing'" adıyla bir pazarlama etkinliği 
dUzcnliyor. 
Kongre Merkcıi Salon Anadolu'da 

10:00-17:30 saaık:ri arasında gerçıcklo
şccck cıkinlikte Unilever A.Ş. Gıda 

Pazıırlama'dan Ercan Kaşıkçı ··Bodcn 
dili ve pazarlama", Unilcver Orta As
ya Gıda Orunlcri Kategori Müdürll 
Ayla Şenci "Duygusal 1.cka ve pazar• 
lama", Markam A.Ş. Genci Mildürll 
GUven Borça "Marka ve pazartanıa", 

Bcrsay Danışmanlık Yönelim Kunılu 

Başkanı ve Sabah G:v.eıcsi yazan Ali 
Saydam "Algılama Yörıdimi". Marlı:a

vizyorı Kurucu Ortağı 2.ülal &şen 
"Şehir m.'Ukacılığı", Hoşaın Lojistik 
Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Hoş• 
can da "Nllkliye ŞirkeıiıxJcn Lojisıiğe 
geçiş sureci" ile ilgili görilşlcrini ak
taracaklar. 2SO kişilik katılımcı koo
ıenjanının bulunduğu cıkinlikıe öğren• 

cilcrc birinci elden pazarlama bilgisi
nin sunulması amaçlanıyor. 

ŞeydaDALGIÇ 
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Öğretim elemanlarından istanbul'da sergi 
EClı1M FAKÜLTESi 
Güzel Sanatlar Eğiıimi bölümü 
öğreıim elemanlannın ·'Gclocck 
Sanana Gizlidir" adlı resim sergi
si 24 Mart'ta lsıanbul'da açıldı. 
Sergide yağlıboya resimden se
ramiğe. ahşap-bakır elcktrolize 
edilmiş polyesıer çalışmalardan 
ahşap üzeri ebnı \ "C yonıu teknik
lerine ve foroğrafa kadar çeşitli 
eserler yer alıyor. 14 Nisana ka
dar açık kalacak sergide Serpil 
Akyıl. Numan Arslan, Aydın Aş
kan, NeYra Bozok, Necla Coş. 
kun, Şemsettin Edecr, Devrim 
Erakalın, Müfit Ercan. Metin in
ce, Ôzkm Keser, Oya Kınıklı, 
ADilek Kıratlı. Dinçer Özen. 
l .ôı.gtlr Soğancı. Mustafa Toprak. 
Şirin Benuğur Tufan, Faruk 
Uğurlu ve Halit Turgay Ona
lan'ın çaJışmalan bulunuyor. 
Avusıurya Başkonsolosluğu KUl

tOr Ofisi tarafından dllzenlcncn 

Eğitim FaküHesi öğretim elemanlannın çalışmaları Avusturya Kültür 
Ofisi tarafından düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu. 

ilişkilerden çok memnun olduğu
nu ve önUmüzdeki dönemlerde 
de bu ilişkilerin daha iyi çalış
malın yol açacağım söyledi: 

karma sergi hakkında konuşan 
Avusıurya Konsolosu Dr. Ulrike 

Outschar Anadolu Üniversitesi 
ile yıllardan beri sUrdUri.llcn iyi 

Eğitim FakUlıesi Dekanı Pmf. 
Dr. Yüksel Kocadonı da Avus
turya Konsolosluğu ile ortak ça
lışmalar sUrdUrdUklerini ve bu 
çal ışmaların bUyUk bir iıleyiei 
kitlesine sahip olduğunu kaydet
ti. Serginin bu kadar ilgi gömıe
sinin, eserlerin başansını göster
diğini ifade eden Kocadonı, sa• 
naııa sınırların olmayacağını be
lirterek. eserlerin sadece Anado
lu'da kalmamasının, tanıtılması 

ve başka kUltUrlere aktarıl 

masının önemli olduğunu kay
dcui. 

Pınar DOKUZOOiW 

Çellistanbul'dan 
AKM'de konser 

ÇAC ERÇAC. Melih Kan. Ozan Tunca. Mur.tı 
Bcr'ıc'ten oluşan Çellistanbul Viyolonsel Dörtltl• 
stl 3 Nisan Pazartesi g(lnll, AtıııUrk Kllltllr ve 
Sanat Merkezi, Opera ve Bale Salonu'rıda bir 
konser verdi. Topluluk konserde. J . S. Baclı, 
Antonio Vivaldi. C laude Dcbussy, Emst Habcr
bier, Franz Schubcrt, Scott Joplin. W. A. Mo
zart, Gabıicl Faure. Jsa3e Albcniı.E.duan Piliz 
ve David Poppcr'in eserlerini seslendirdi. 

Dört sanatçı bir 
konserde buluştu 

AVUS1URYA KUltür Ofisinin katkılarıyla Rektör

ANADOW ÜNIVERSITEsl RektörlOğU'nUn Fransız KUl!Ur Dcrncği'ııin kaıkılanyla 
düzenlediği gösıeridc O. Moro Dans Topluluğu' sahne aldı. 8 Nisan gllnü, AtıııUr'ıı: 
KUlıUr ve Sanat Merkeıi Opera ve Bale Solanu'nda gerçekleşen gösteride Fransa'nın 
Rennes Devlet Koreogr:ı.fi Merke1..i Yönetici O. More'nin denetimindeki topluluk. mod
em bir dans gösterisi sundu. Gösteride Lourent Matignon. Frank Toıtay. Bcmardo 
Monıcı. Oimiıri Tsiapkinis, Mare Veh. Herwann Assch, Giuseppe Molino, T:ıoufiq 
11.1.ediou. David Mourairc ve Roland Auffrct'in danslarına. Zirıe El Abidirıe Bas.sis. 
Adil Anıimi , Lahsen Mhidi'nin seslendirdikleri mUzik eşlik etti. 

lamail IU<SELVI 

ASO Mozart için çaldı 
ANADOW SENFONi ORKESTRASI (ASO) 
Mowrt· ın doğumunun 250. yılını kutlamak 
amacıyla 6 Nisan'da AUl!Urk KUlıUr Merke* 
zi Opera ,·e Bale Salonu'nda bir konser ver* 
di. Orkestra. konserde Mo1.an·ın Sihir'ıi FIUı 

Operası Ovenurtı. KV.364 Keman ve Viyo-

la için Senfoni Konçertant ve KV.550 40. 
Senfonisi gibi önemli eserlerini seslendirdi. 
Şef Burak TilzUn yönetimindeki orkestraya 
Hakan Şensoy kemanı ve Efdal Altun viyo
lasıyla eşlik elli. 

Hatice GÖLCÜ 

lük tarafından düzenlenen konser dört sanatçıyı ~---------------------~ 
bir ar.aya gctiııii. Atilla Aldcmir'in keman. Kers
ıin f'Clts'in eello, 2.oltaıı Fllı.csscry'in viyola ve 
Mnrta Poıulska'mn piyano ile yer aldığı konser, 
5 Nisan Çarşamba gllnU. Halk Bilim Araştınna
Jan MCO::e,J Sakın 2003'ıe gerçekleşti. Konscırle 
W. A. M01..art, C. Debussy. G. F. HandeV J. 
Halvtnen. F. Waxman, H.Vieux~ ve J. 
Brahms'ın eserleri seslendirildi. 

Aııadolıı'da bir kadın uyandı 

IIOOADÇI Gösıcri Sanatlıın Topluluğu Tiyatro 
13ogııziçi. Bir Kadın Uyanıyor adlı oyunu sah
rıc:yc ıaşıdı. Sadocc kadın izleyicilerin seyrtdo
bilidiği oyun. 3 Nisan Paw1csi gilnll. Sinema 
An:ıdotu'da perdelendi. Sevilay Scvirin ya;ı.dı
ğı ve Aysel Yıklınm•ın sahrıc: aldığı tek kişilik 

kadın oyun, 45 yaşında, iki ç,ocuklu ve dul bir 
kadın olan Akv'in hayaıındıın yola çıkarakJop
lumdaki kadını ve onun uyanışım konu alıyor. 

Anadolu Ezgileri'nden bahar konseri 
ANADOLU Ezgi
leri Halk Müziği 

Topluluğu tarafın

dan 6 Nisan akşa
mı Sinema Ana
dolu 'da Bahar 
Konseri adı altın
da d inleyici karşı
sına çıku. Mtızik 

Kulübü tarafından 

düzenlenen kon
serde topluluk çe
şitli yörelerden 18 
Cüri:U seslendirdi. 

1 
OKUMA 
KÖŞESİ 

Ahmet CEMAL 

EDEBiYAT, JIELSEJIE, 
DÜŞÜNMEK v•; 

SIRADANLIK ÜZERiNE ... 

G ::::oebi;a~::knı~o.;;v!~~~~: 
"ders" yaptığımız sırada. öğrenciler

den birin in uykuya yakın bir reha

veı içersindc. başını masada kavuş
turmuş olduğu kollanna dayamış 

olarak gördi.lnı. 
BugUne kadar okumaktan ve oku

manın gerekliliğinden. düşünmekten 

ve felsefeyi de gündemimize ka tma

nın yarnrlanndan çok söz ettik. Ama 
belki bir noktayı yeterince vurgula• 

madık: Okuyor olabilirsiniz: hana 

okuma eyleminizi ve alışkanlıklannı

ı.ı geniş bir yelpazeye de yaymı~ 

olabilirsiz. Fakat bu yolla edindikle
riniz, beynini1.de Usti.lnde "eylem" 

yazılı dilğmcnin bulunduğu kapının 

eşiğine kadar gelip. çoğunlukla o 

eşikte kalıyorsa. yani okumayla 

edindiğiniz verileri. onlan zihinsel 
sUrcçlerinizden geçirip gerçek an

lamda birer bilgi'yc dönüştüremiyor* 

sanız, ve - daha da ileri gidip - bu 
bilgilerin, hep yenilenen, yenilenmek 

zorunda olıın bilgilerin rehberliğinde, 

davranışlannızı tekrar tekrar gö1.dcn 

geçiremiyorsanız, inanın ki bU!Un 
okumanız boşuna demektir. Daha da 
açıkçası. sizi sadece bir sürü üyesi 

olmaktan çıkanp. sağlıklı bir top
lumsallaşmanın yoluna sokamadık

tan. sizi yaratıcı kılacak bir birey* 
toplum il işkisi içersine göttlremedik* 

ten sonra, okumanın her tü rlüsü -

zararlı o lmasa bile - yararsızdır! 

Bugün yalnız Ulkemiz deği l , fakat 

dünyanın büyük kesimlerinde yaşa

yan insanlar, belki de tarihin bugi.1-

ne kadarki akışı boyunca hiç görül

medik ö lçüde bir si.lrt.llcşmc tehlike
s iyle karşı karşıyalar. B u tehlikenin 

yaratıeılan, daha doğrusu böyle bir 

düzeni yerleşik kılmaktan kendileri 

için büyük getiriler bekleyenler, in
sanlan eskiden olduğu gibi bugün 

de inançlar yoluyla avlamaya çalışı

yorlar: ve bu inançları asla örneğin 

din ile sınırlıımıyorlar. Bug UnkU 

dilnyada insanlığını hfil5 korumak is

teyen. toplum içersinde yaşamayı 

toplumda e riyip gitmeyle eşanlamlı 

saymamakta d irenen insan, reklamın 

düşünülebilecek en yaygını ve en 

gUç!Usü aracılığıyla tekdüze (mono

ton) yaşanın biçimlerin in kendisine 

düşünillebilecck en insanca yaşam 

diye tanıtılması tehlikesiyle karşı 

karşıya. Kabul etmek gerekir ki. bu 

amaçla kullanılan - ve çoğunlukla 

para kokan - araçlar da ilk bakışıa 

gerçekten baştan çıkancı. Bu --ev

rensel" reklam kıımpanyasmın özel 

yaşamdan bireysel ahlaka, politikıı

dıın sanata kadar etkinl iğini yayma

dığı a lan yok. insan o larak, kendi 

olarak kalmak isteyenin oluşıurabilc

ecği tek zırh ise. ancak bilginin 

oluşturabileceği bir aynada sürekli 

kendisine bakmak. 
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Endüstriyel · tasarımcılar ödülleri topladı 
ESY0 Endüstriyel Tasarım Bölümii öğrencileri , IMMIB 2006 Yarışması'nda ,•erilen 30 ödülden 8 '1ne imza attı. 
isTANBUL Maden ve Metaller ihra
catçı Birliklcri'nin dil1.enlediği "Ak
lından Neler Geçiyor?" konulu IM
Mln 2006 Endüstriyel Tasanm Ya-
nşmıısı'nda verilen 30 ödülden S'ini 
ESYO Endüstriyel Tasarım Bölümü 
öğrenci ve mezunl:ın aldı. Yanşma 

sekiz farlch ürün grubu için düzen
lendi ve toplam 140 bin YIL para 
ödUIUnün dağıtıldı. 
Ywışmarıın öğrenci kategorisinde 

metal mutfak eşyalan sektörünün ça
ıal-bıçak-kaşık servis ckipmanlan 
ürtın gnıbund.1 lsmail Onur Kaya bi
rincilik ödülü: plastik ev eşyaları sek
ıörünün banyo aksesuarl:ın ürün gnı
bunda Mine Bilgüıay- Duysal Tütün
cü-Hande Ayanoğlu'nd.'Ul oluşan grup 
birincilik ödülü; mutfak eşyası Uriln 
grubunda Olcay Dağlı m:ırısiyorı ödü
lü. elektrik clekıronik sektörllniln ay
dınlatma ilrtln grubunda Mine Bilgll
tay Uçilnciilük &lü!il aldı. 

Profesyonel kategorisinde ise ESYO 
Endüstriyel Tasanm BölUmü mczun
lanndan Fatma Cizrelioğlu kozmetik 
ambalaj sektörünün makyaj malzcnıe
Jeri, parfüm ve dcodorant ambalajla
" iiriin grubunda ikincilik ödülü ile ödülü almaya hak ka1.andı. 
elektrik elektronik sektöıünün aydın- ÇEBI A.Ş. Tasarım Yanşması"rıda 
latma ürtın grubunda ikincilik ödülü ise Kapı Kolu kategorisinde Caııyiğit 
aldı. Yirıc aynı ürün grubunda Yeliz Gözgü ··Avantganıe•· adlı ürünüyle 
Yasemin Uçüncülllk ödUlü alıri,;erı ikincilik ödülü aldı. 
elektrik elektronik sektöriinürı Küçük 24 Mart gürıü lstanbul Dış Ticaret 
Ev-Mutfak-Kişisel Bakım Üriirıleri Koıııpleksi"rıde gerçekleştirilen sergi 
grubunda Alicaıı Faydalı mansiyon ve törende ödüllerirıi alan öğrenciler, 

i MM i B ASARIM 'fARlf. 
ENDÜSTRiYEL T 

iş yaşamına ha,,ırlanırken. bu gibi dc
rıcyimlerin kendileri için önemli ol
duğunu ve Anadolu Üniversitesi'nin 
adının ödüllerle anılmasına katkıda 
bulunmakıan mutluluk duyduklanm 
ifade enilcr. 
Yüksekokul müdürü Prof. Z.chrn Ço. 
barılı da EndUstriyel Tasarını BölUınü 

öğrenci ve ınczunlanru kutlayarak. 
bölUmUn ilk me:aınlannın başanlanm 
şimdidcıı duym.mırı scvirıcirıi yaşa

dıklarını söyledi. Prof. Çobanlı, bu 
başanlara yerıilcrinin ekleneceğini da
ha mezun olmadan ödül alan öğren
'cileıin doğruladığını kaydetti. 

llur<uYILMAZ 

Osmaııgazi Üııiversiıesi Tıp Fokiilıesi öğreıim üyeleri Prof Dr. 
1-/alıık Kiper ı•e Prof Dr. 1-/alıık İhtiyar, Sağlık Kuliibii" ııiiıı dü
ıeıılediği koııferaıısıa organ ııakli koııusımda bilgi ı•erdiler. BiLGiSAYAR KULÜBiJ tarafındaıı ruk. kurslara talebirı çok yoğuıı oldu

Anadolu Üniversiıesi öğreocilerirıe ve ğunu belirterek. daha önceki dönem• 
tını çiıcrek, hasıarım beyin personeline yönelik olarak düzenlenen terde de yaklaşık 500 kişiye rektör-
ölümü gerçekleşmeden kesin- '"Bilgisayar işletmeciliği . Temel Web lükten onaylı seı1ifika verildiğini söy-
lik.likle org:m alımı yapılma- Tasarımı, Temel Web Programlama ledi. Koruk, yaz dönemiııde de kurs-
dığım söyledi. ve Photoshop" kursları büyUk ilgi lann devam edeceğini. kaydederek, 
Prof Dr. Enver Bahtiyar da or- gönneye devam ediyor. Kurslar 15 kurs.lam katılan öğrencilerin aldıklan 

gan ve doku nakli yapılabi1ccek ve 20 kişilik. sınıflarda Eğitim FakUI- scı1ilikalann ileride iş hayatına atılar-
kişilerin nasıl bir sağlık dunı- ıesi'rıde veriliyor. ken bir referarıs olarak gösterebile-
muna sahip olması gerektiği Bilgisayar Kulübü Başkam Fatih Ko. ccklerini vurguladı. 
konusurıda bilgi \'erdi. Prof. Dr. '---------------------' 
lhıiyar. organ nakli yapılacak 

'Neden' 
Kanada'da 
sahnelenecek 

Yard. Doç Dr. Mustafa 
Sekmen' iıı yönettiği 'Ne
deıı ' adlı gösteri Kana 
da' da gerçekleşecek 
oları 10. Suroit Tiyatro 
Şenlikleri, Uluslararası 

Yeııideıı Yükseliş Festi
vali' ııde sergilenecek. 

DEVLET Koııscrvaıuvarı Sahne 
Sanaılan BölümU öğreıim üye
si Yard. Doç Dr. Mustafa Sek
nıen'in yöncımenli~ini üstlendi
ği ·Neden' adlı gösteri, Kana
da'da izleyicilerirı karşısına çı

kacak. Fatih Sevdi'nin oynadı

ğı ıek kişilik gösteri . 19 - 24 
Nisan tarihlerirıde, Valleyfı

e ld'de gerçekleşıiıilecek olan 
10. Suroit Tiyatro Şerıliklcri. 

Uluslararası Yeniden YUkscliş 

Fesıivali"nde sahnelenı:cek. 

Gösteri hakkında bilgi veren 
Yarıl. Doç. Dr. Mustafa Sek• 
men. 'Neden'in meddahlık ge
leneğinden yola çıkılarak. de
neysel bir yaklaşımla ortaya çı
karıldığını söyledi. Gösteride 
bu gelenekten temel olarak iki 
bakımdan yararlanıldığını belir
ten Sekmen. '"Birincisi tek 
oyuncunun bir hikayeyi seyirci
ye aktarması . ikincisi de bunu 
yaparken ttlm eylemleri. du
rumları \'e nesnı:leri keııdi be
deninden yararlarıarak. neredey
se başka hiçbir şeyden yarar
lanmadan gerçekleştirmesidir. 
Olaylar. kişiler, durumlar ve 
nesneler oyuncunun bcdeninderı 

doğup. onun bcdenirıde son ha
lini almaktadır'" dedi . 

Kemal TAŞÇIOOW 

SAĞLIK KULÜBÜ ıarafmdan 7 
Nisan akşamı Sinema Anatlo
lu"da "Organ Bağışlan \ "C 

11ansplarırnsyon·· korıulu konfc
rorıs ile Blucs \"C Rock'n Roll 
konseri dU1.cnlcııdi. Korıfcroıısa 
Osmangazi Ürıivcrsiıcsi Tıp Fa
kültesi Genel Cerrahi Arıa Bi
lim Dalı Öğretim Üyesi Pmr. 
Dr Haluk Kiper ve Genel Cer
rahi Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr Enver ihtiyar 
koııuşm:ıcı olar.ık katıldı 

kişinin liziksel ö.ıcllikleıinin ~-----------------------------

Prof. Dr Haluk Kipcr konuş
masmda, orgarı bağışının öne
mine değinerek. ··ülkenıiWCki 
insanlanıı yUzde 25"i bu konu
ya duyarlı olsa Türi,;iye'de or
gan ve doku nakli bekleyen 
hasta kalmayacak .. dedi . Kipcr. 
halk arasında sıkça söylenen 
··Ben ölmeden organlarımı alır
lar ve lslam dinirıe göre organ 
bağışı günahtır" gibi düşUrıcc
lcrin çok yanlış olduğunun al-

yanı sıra psikolojik durumurıuıı 
da nakile uygun olması gerek
tiğini söyledi. Prof. Dr Enver 
ihtiyar, tek böbregini bağışla
mış insanlann hayatlannm de
vanıında böbreğiyle ilgili her
hangi bir sorunla k~ılaşnıadık
larına İŞllf\.1 etti. 
Koııfcransın ardından Blucs 

ve Rock'n Roll konseri veren 
'"Çizmeli Kedi" grubu SÖyle· 
dikleri şarkılar ve C'.rıcrjik ta
vırlnnyla izleyicilere keyifli 
dakikalar yaşattı. 

Berk ÜTKiı 

BEST FM'den simülatörlü motosiklet eğitimi 
BEST FM, 3 Nisarı günü Yunuscmre 
Kampusü Migros yanında güvenli mo
tooiklet kullanımım konu alan bir simü
lasyorılu cğiıim programı dUzenlcndi. 
Honda'nın sponsorluğun da gcrçcklc
şcrı etkinlikte Japorıya'dan geıiıilen si
mUlaıörlerde sUrücUlcre. rnoı.orsiklcıle 
yola çıktıklannda yaşayabilecekleri bü
tUn tehlikeler canlandırılarak. bu gibi 
durumlarda sUrücUniln alabilccegi ön
lemler anlatıldı. 8est FM'dc motor 

sporlan programı olan ""Besı Time" ın 
yapımcısı Teoman Bozkurt. yaklaşan 
yaz mevsimiyle birlikte motorsiklet kul
lanınıırıın arttığını belinerek. Best FM 
olarak ileride köıü sonuçlar yaşanmama
sı için insanlan bilgilendirmeyi amaçla
dıklnnm söyledi. Tooman Bozkurt prog
ramda uygulanan simlllatörttı eğitim sis
teminin yakında TUrkiye·dc moıorsiklcı 
ehliyeti almak isteyenler için zorunlu 
hale getirileceğini kaydetti. 
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Kahreden üçlü 
İlk kez Türkiye finallerinde mücadele eden erkek basket
bol takımımız, 2.Lig'in eşiğinden döndü. Takımımız, 
Gölcük Belediyesi'ne son saniye üçlüğü ile boyun eğdi. 

ERKEK BASKETBOL ı.akımımız ıaıihirıde ilk önleyemedi. 
kez, 4-9 Nisan tarihleri arasında Küıahya'da Basketçilerimiz. 6 Nisan gllnil grubundaki son 
Dumlupınar SJX)f Saloııu'ndaki Türkiye Fınalle- maçta lider Genç Banvitlilcr' i 54-38 mağlup et• 

rfrıde boy gösterdi. Takımımız. final grubunda mesirıe rağmen gnıbunu aver.ıjla son sırada bi-
ilk maçında 4 Nisan günü Bosch ile karşılaştı. tinnekten kurtulamadı. Banvitlilcr poıasına Melih 
Takımımız, uzun süre önde götilrtlilğü k~laş- 13, Aydın 10, Rıdvan 10, Melih ômur 6. Be-
madan 73-69 yenik aynldı. Takınıırıuzm sayıla- rJI 6, Şivaıı 32. Anıl 2, Gilnay 2 ve Banş 2 
nm Melih ônıi.lr 16. Anıl 13, Günay 12, Melih sayı bırnktı. 

Duranlı 10. Aydın 6. Rıdvan 4 ve Bcrnt 2 kay- iKİNCi ı.JG RÜYASININ SONU 
deui. Ekibimiz. 5 Nisan günü Konya Yolspor'a Grubunu 4'nci sırada bitiren ekibimiz, 2.1..ig bi· 
da TI-59 mağlup oldu. Günay 13, Melih Du- Jetini elde emıek için yaıı grubun yenilgisiz bi-
rnnlı 12, Berat 9, Şivan 7 · Rıdvan 6, Melih rirıcisi Gölctık Belediyesi ile 7 Nisan günü kar-
Öm_"'_'·-A-yd_ın_,_,_,_Anı_rın_3 _~_,.,_, _yonil_._,;_,; _____ ~~ı~ l~:1J; :l!-l~eç~i~ 

Son s.ınıye basketı ıle ıkmcı lıJ; umutlarım 
yıhtt'll takımımı,da buyuk uzunlu yaşandı 

Başa OOŞ geçen mOCadeknin 
ilk yansı 24-20 basketçileri
miz lehine sonuçlandı. 3.peri
yotta dış şutlarla aradaki far
kı açtık ve son periyota da 
43-34 önde girdik. Soo peri
yotta ctkili savunma yapan 
Gölcük. 49-49 eşitliği yakala
dı. Büyük bir çekişmeye sah· 
ne olan karşılaşmada bitimine 
1 saniye kala Mctin'in üçlü
ğü Gölcük Belediyesi"ni 52-
49 galibiyet ile birlikte 
2.Lig"e taşırken. ekibimiz ise 
büyük bir yıkım yaşadı. 
Gölcük maçının ıııoral bo-

Bayan voleybolcular Play-off'a uçtu 
Bilecik ile Karşıyaka'yı mağlup eden bayan voleybol takımımız, grıı
bııııu 3' ııcii sırada bitirdi ve 3 yıl sonra play-off biletini cebine koydu. 

BAYAN voleybol takımımız. 8 Nisan günü Bilecik Anadolu Geııçlcrbirliğiyle rakibinin 
isteği üzerine yine Yunusemrc Kampusü Spor Saloııu"nd.1 karşılaştı. Rahaı bir oyun or
taya koyan takmunuz, salondan 3-0"lık bir galibiyet ile ayrıldı. karşılaşmanın setleri 
25-20. 25-20 ve 25-15 lehimize sonuçlandı. Takımımız. ligin ilk yansında Yunusemrc 
Kampusü Spor Salonu'nda 

~ ~bf:
1
t2k~~~en;~ "-" ~ 

zuk.luğu ile çıkı
ları klasman ma-

Berat 
Aydın 

Melih 2 ,·e Banş I attı. Ta
kımımız 9 Nisan günü 7"rıcilik maçında Tarsus 
Çukurova·yı 75-66 mağlup ederek teselli buldu. 
Takımımız.ın sayılanm Günay (23). Berat (12). 
Melih (12), Aydın (11). Rıdvan (11). Şivan (4) 
ve Banş (2) kaydetti. Takımımız bu galibiycıle 
Türl.iye Finalleri"ni 7'rıci noktaladı. 

SON BiR UMUT DAHA VAR 
Dramatik bir son saniye üçlüğü ile 2 J..ig"e çık

ma şansını kaybeden takımımızda gö1Jer Ba.5ket
bol Federasyonu·na çevrildi. Federnsyonun. 
21.ig"de çekilen takımlann yerillC finallerde 2Lig 
şansını yitiren takımları lige davcı etmesi bekle
niyor. 

Genç futbolcular 
sezonu kapadı 

GENÇ Futbol takımınız, final 
grubunu son sırada bitirerek 
sezonu noktaladı. Takımımız, 

final grubundaki ikinci maçın• 
da 6 Nisan günü Abdun-ahman 
Temel Sahası"nda Şekerspor'a 

4-0 mağlup oldu. Ekibimiz. 
final grubundaki son maçında 
9 Nisan günü Yalçın Kıhçoğ
lu Sahası"nda Demirspor'a 1-0 
yenilerek final grubunu puan
sız son sırada bilirdi. Takı

mınız. final grbundaki ilk ma
çında da DSI Benıbpor·a 6-1 
mağlup olmuştu. 

Genç 
Voleybolcular 
Türkiye 
Şamplyonası 'nda 

GENÇLERDE T ürkiye Şampiyona
sı grup eleme karşılaşmaları 14-16 
Nisan tarihleri arasında oynanacak. 
Bayanlarda ve erkeklerde Eskişe· 
hir şampiyonluğunu ka1.anan ta• 
kımlanmız da şampiyonda boy 
gösıerecek. Bayan takımımız Af
yon grubunda, erkek ıakmıınıızise 

Kırşehir grubunda Türkiye Şampi
yonası Yan Final grubuna çıkmak 

için mücadele edecek. Genç Ba
yan voleybol ıakımınıız, geçen yıl 

yan final grubunda Türkiye Şam
piyonası "na ve<la etmişti. 

Eskrim'de 
Türkiye 
ikinciligini 
kazanan 
Can Gülersoy 
madalyasını 

antrenörü Zeki 
Tümlü'den aldı. 

şok bir yenilgi almıştı. Bu 
galibiyetle voleybolcuları• 

nırı:. ligin ilk yarısındaki 

yenilginin de acısını çıkart
mış oldu. Takımımız. gru
bundaki son maçında 9 
Nisan günü lzmir temsilci
si Karşıyaka Belcdiycsi'ni 
ağırladı. Zayır rakibini 3-0 
ile geçen takımımız, ligi 
de galibiyetle bitirdi. Kar
şılaşmanın setleri 25-16. 
25- 18 ve 25-10 sona erdi. 
Takımımız elde ettiği çifte 
zaferi ile grubunu 48 puan 
ile 3'rıcü sırada bitirdi. 
Grubunu 3'ncU sırada 

noktalayan takımımız, 

play--0ffıa kendi grubunun 
2'rıcisi Mannaris Belediye
si , yan grubun 1 'rıcisi 
Samsun DSI ve yan gru
bun 4'rıcOsU Ankara Kara
yollan ile karşılaşacak. 

Karşılaşmalar 19-21 Mayıs 
tarihlerinde oynanacak. 
Grubu ilk iki içinde bitiren 
ıakınılar son dörde kala
cak. Karşılaşmaların nerede 
oynanacağı henüz netlik 
kazanmadı. 

Can Gülersoy Türkiye ikincisi oldu 
ÜNtVERShEMIZDE düzenlenen T ürkiye Oni- GUlersoy madalyasını Anadolu Üniversitesi 
vcrsitclcrarası E.~krim Şampiyonası'nda kılıç Spor Kulübü Eskrim Şube Sorumlusu Yani. 
kategorisinde başanlı eskiıimcimiz Can Güler- Ooç.Dr. Zeki Tümlü"nün elinden aldı. Bayan 
soy Tüı1dyc ikincis i olarak gümüş madalyanın epe takımız ise Türkiye ikinciliğini k:11.andı. 
sahibi oldıı. Bir diğer sporcı.ımıız &şah Eren Bayan florc takımımız da Türkiye UÇün-
de florcde TUrkiyc ikinciliğini kazandı. Can cülilğünü elde etti . 

Amerikan futbolcular 
düşüşü engelleyemiyor 
AMERiKAN Fu1bol Takımımız. 8 Nisan günü 
Su.ova Vali Sami Sönmez Spor Konıplcksi "nde 

Boğaziçi Oniversitcsi'ni konıık etti. Takımımız. 
karşılaşmanın ilk yansını 24-12 yenik kapanı. 
GUçli.i rakibi karşısında tutunamayan takımımız 

müsabakadan da 42-18 mağlııp ayrılarak üst üs
te dördüncü yenilgisini aldı. 10 takımlı ligde 
ekibimiz. 7 maç sonunda 1 galibiyet \'e 6 mağ
lubiyet'lik pcrfomıansı ile 9. sırada yer alıyor. 

Takımımız bundan sonra 22-23 Nisan hafıası 
Ankara deplasmanında ODTÜ ile karşılaşacak, 

IIAZIRl,ı\ Vı\N: Taner AITILOIZ 
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İlk kez bir gezegen _oluşumu gözlendi 
Bilim adamları, dünyadan 13 bin ıtık yılı uzaklıkta ve 
100 bin yıl önce patlayan bir yıldızın yörüngesinde Y• 
nl bir gezegen oluşumunu gözlemlemeyi başardı. 

MASSACHUSfflS Teknoloji EnstiıilsU'nden bilim adamlan, NA• 
SA'nın uı.ay tc\eskopı.ı Spitzcr'm sağladığı verilere dayanarak bir 
araştırma ynpıı. Bilim adanılan. dünyadan 13 bin ışık yılı uzaklık• 

ıa ve 100 bin yıl önce patlayan bir yıldızın yörilngesinde yeni bir 
gezegen oluşumu gözlemledi. 
Naıurc dergisinde yer alan makaleye göre, gözlem sonucunda. ge
zegenlcriıı nasıl ortaya çıktığına ilişkin çok sayıda sır da aydınlan
mış oldu. Yıldızın patlamasıyla ortııya çıkan sUpcmova içerisinde 
yeniden şekillenen genç yıldızın (pulsar) yörtlrıgesinde . ileride geze
gene dönllşccck olan ve bir girdap şeklindeki toz \'C gaz d iski be
lirlendi. 
Yıldız patlamasının uz.aya saçtığı \·e mcııd ağırlıklı ıoı. ve gaz ka• 
hntıhınmn, yörtıngedc yeniden ıoplanmasıyla onaya çıkan disk. Spit• 
zcr'la doğrudan görülemiyor. Ancak çevreye yaydığı radyasyondan. 
şekli ve yapısı anlaşılabiliyor. Gezegenlerin. yıldız patlamasıyla or· 
taya çıkan gaı. ve ıoı.lann. yıldız yörüngesinde yeniden bir araya 
gelmesinden oluştuğu daha önce de biliniyordu ancak bu durum ilk 
kez bir gözlemle kanıtlanmış oldu. 

Uzaktan kumandalara 
veda zamanı geldi 
BerıQ-Sieme,ı.r'iıı P50 modeli Q klavye, bıi• 
yiik ekran, uydıı koıııımlama (GPS). /3 me• 
gapiksel çöziiniirliiklii lmmua ı·e lmblos": ;,,. 
ıtrııeı erişimiyle diziistii bilgisayarımulan da 
fazfasııu cebiııize sığtlırmoyı başarıyor. Wiıı• 

dows işleıim sisıemi kııllanaıı telefoıı SA)1Je 

geri dönüyor 

ı·e beıızeri ııygıılamlllar sayesiıule GSM kııl• 

laııııuıdmı ıicı·eısi? görüşme yapııuımuı re 
kablosu: ağ ılesıeği sııııa,ı ,ıokıalarda (wijl 
hoı spoı) iıııernete bağ/anıııamza olarıak $ağ· 

lıyor. l070 Yfl'dm $0f/ŞO sıımılan ıelefoııım 
ö:t!l/ikleriııden biri de tiinı ıı:aJ.:ıaıı kıınliıııda• 
lı ciha:larını:ın kumandasının İ§leı·ini yerine 
getiriyor olıış11. 

Futbol tııtkııııu iki 
geııç rarafı,ıdaıı 

1990'/ı yıllarııı baş111-

da yazılan Seıısible 
Soccer adlı oyuııuıı 
yeııi s iir iimii içiıı lıa

ıırlıklar umıamlaııdı. 

Seıısible Soccer bir 

T ürk ıakımma yer ve

rilen ilk bilgisayar 
oyıımı olmıışrıı. 

• .. 1 -~ 

w ,~,._ 
~ 

1 ·i 
Bu anahtarlıkta 
4GB bellek var 

AMIGA dö ne minde ortaya çıkan ve 
ilk defa bir bilgisayar fuıbol oyu• 
nundn Tllrk bir takıma yer veriyor 
olmasıyla hafı1.alara kazınan Sensib-
lc Soceeı'ın en belirgin ö1.clliği ko
caman kafalı futbokulanydı . Belirli 
noktalardan çel.:ilen şutlann mutlah 
gole dönUştUğU ve bu açığın asla 
kapatılmadığı enıeresan oyun. çok 
yeni sürümUy\e b ir kere daha ek
ranlara dönmeye hazırlanıyor. 

Scnsible Soccer'ın yeni sUrünıU da• 
ha gelişmiş grafik ve sese sahip 
o lacak. Kuşbakışı görl.lnüm de yeri• 
ni gllnUmllzlln Uç boyutlu görtınU
mllne bırakmış. Am,ak oyunun ka
rakteristik özelliği olan koca kafalı 
oyuncular aynen )'eni sürümde de 
korunacak. 

Toşmobilir belltl:ler ,liWrleri ıon·~ gömmd 
iizert. Kapasite olarak ııloştıkları ııohayo baJu/. 
dığındo neredr,·~ sabit di.skltrl bile gereksi:: kıla• 

r:ak. Üsttlik ıoşınabilir btlltkler UStiiııden Win
dows ıl" U mu: gibi ııygufamalon çalıştımıak mıim• 
kün halt geldiği içiıı kimilerinin bilgisayarı bıı t,,/. 

fekler içine yerleşti bile. Bııslink fımıosının ııloştığı 
ııokıo aııalııorlık boyıııııııa 64 GB lıı"/gi sığdırmayı lxg(ırıyor. 

USB 2.0 sıaııdllrdı stıyesiı~le ı·eri akışı da oldıı/.:ça lııılı. 

Basit grafikleri ,·e ko lay oynanışına 
rağmen günümüzün FIFA ve PES 
tam oyunlannı aratmayacak kadar 
keyifli anılara ev sahipliği yapan 

Haziran ayında PC. PS2 ve Xbo:ıı: 
platfonnlannda satışa sunulacak 
oyun 350 !ilkenin milli takımı ve 
Avrupa kulüplerinin tamamını içere• 
cek. Dllnya ve Avrupa Futbol Ku
pası'na ek olarak 50 farklı tumuvıı 

da oyuna dahil edilecek. 

Bu site fotoğraflarınızı sizin için saklıyor 
SAYlSAL fO(oğra.f makineleri 
ekonomik kullanımıyla lilmi 
unutturdu. ancak duııar ,,e a]. 

l>ünılcrdc her an e l altındaki 

karelere de hasret bıraktı . Bu 
site inte me t UstUnden sayısal 

fO(oğraflanmzı ah yor. istedi• 
ğ.iniz boyutta karuı basıp ad· 
rcsini1.c yolluyor. Resimle ri
nizi takvim. pu1:ılc. mousc 
pad \'Cya tshirt olarak da al• 
mak mUmkUn. Focograf .com 
adresli site, her üyesine 2 
GB kaj»Sitcsincle bir alanı 

da fO(oğra.fianm arşivlemesi 

için sunuyor. 

TÜRKÇE ELEKTRONiK DERGi 

MEDYA.HIN lntemette yer ılmaıı ye
ni bir .. y dejlı. Ancak pzete ve 

-leri• - basıldığı ıı,ı,ı ...... 
na yansımuı daha yeni .., ilam. D-
nlo ılletl- bkçok yoyııı için yııa,
dır IUMllan hlzmetlrı Türkçe ıüriimü 
de e-meanua.com adresinde yayını 
"""""'.Özolllldo~ıı,ı,loluıyu
cucllwlanny~ç. 
daha fazla ~mıı bu kan.
... fU - en büyük av- ağaç 
,_ ebnemlıe,-okbı~. 

Kıılfaıııcı/ar el'lcriııdl'ld 

bilgisayar/arı küresel bir 
ağ şebekesine baglayara k, 
kanser araşıırmafarı içiıı 

kıırıı/aıı dev siiper bifgisa• 
yarm bir parçası yapabilir. 

tER KUUANICI kendi bilgi• 
sayanmn sabit diskindeki bir 
bölUmü bilim projesine ayın• 
)'or \'C dünya çapında binler• 
oe bilgisayann gücü bütünleşe
rek dev bir süpcrbilgisayar ya• 
rauyor. Daha önce uzay araş
ıırmalanna odaklanan SE
TI@home projesiy le gündeme 
gelen bu yöntem. şimdi de 
kanser araşıınnalannd.ı kulla
nılıyor. 

Washington Onivcrsitc.si'nin 
yürüttüğü Roseıta@home pn>, 
jesi. proıeinlerlc ilgili anışıır• 
malan dünya çapında binlerce 
bilgisayara dağıtarak )'8J)l)'Of. 

Proje sorumlusu Dr. David 
Bak.er, moleküler biyolojideki 
uzun soluklu araştınnalann 
kanser gibi küre5C:l hastalıkla• 
nn tedavilerin önünü açacağı

nı vurguluyor. Kullanıeıhınn 
evden bilgisayarlanylıı katıla
bilecekleri Rosena@home pro
jesi de bunlanLın biri. Dev ag 
şebekesinde her bir kullanıcı
nın bireysel bilg isayannm sa
bit diskindeki bir bölümde ya• 
pılan işlemler. inıcmcı Uzcrin• 
den Sea111e·daki ana bilgisa• 
yarda toplanıyor. Roocruı@ho-
me projesine htıp:/ıboinc.ba

kcrlab.org/rosettaı' adresinden 
katılınabilir. 
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