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Eğitime yatırımda hız kesmiyoruz 
AÖF'te video 
konferans 
dersleri 31 
Ocak'ta 
başlıyor 

KKTC'deki öğrenciler için 
video konferans yön
temiyle verilen dersler 15 
Mayıs'a kadar sürecek. 

Haberi 3'te 

Türkiye deprem 
araştırmaları 

konusunda 
çok geride 
Afet işleri Genel Müdür
lüğü'nden Dr. Ramazan 
Demirtaş, Japonya'da 
500, ülkemizde ise 50-80 
sismik ağ istasyonu bu
lunduğunu söyledi. 

Haberi6'da 

AÖF öğrencileri 
kulüp etkinliklerini 
Uşak'a taşıdı 

Uşaklı öğrencilerin gerçek
Ieşlirdiği el.kinliklere hem 
öğrenciler hem de Uşak halkı 
büyük ilgi gösteriyor. 

Haberi 3'te 

'Oryantal dans 
QOk,yararlı' 

Almanya'da 
yayımlanan 

Berliner Ku-
ricr gazete
si, oryantal 
dansın sağ

lık açısın

dan fayda-
lı olduğu

nu yazdı. 

Yaşam'da 

SHYO filosuna tek motorlu uçak ve çift motorlu uçak simülatörü katılırken, Malzeme Mühendisliği Bö
lümü'ne alınan çeşitli kategorizasyon cihazları da öğretim üyeleri ve öğrencilerin hizmetine sunuldu. 

Yeni uçaklardan üçü filoya katılırken, beş uçak da Mart ayında SHYO'ya teslim edilecek. 

Akademisyenlerimiz 
Avrupa üniversitelerinde 
ERASMUS öğretim elemanı değişimi programı 
kapsamında, Anadolu Üniversitesi'nden 27 
akademisyen, önümüzdeki yarı yıl, ders vermek 
için A vrupanın çeşitli ülkelerindeki üniversitele
re konuk olacak. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Atila Barkana, anlaşma yapılan üniversiteler
den de 1 O kadar öğretim elemanının üniversite
mizin çeşitli bölümlerinde ders vermek üzere 
bahar döneminde gelecegini söyledi. 

Haberi 4'te 

Sokakta çalışan çocuklar, 
sokak çocuğu olmasın 
İİBF öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Yener Şişman, yaptı
ğı araştırmada sokakta çalışan çocukların durumunu 
gözler önüne seriyor. Eskişehir' de özellikle son yıllarda 
sayıları oldukça artan bu çocukların yaşam koşulları, 
beklentileri ve sorunlarının irdelendiği araştırmada 

çözüm önerileri de getiriliyor. Haberi 3'te 

Üniversitemiz yaptığı yatı
rımlarla eğitimde teknoloji
leri yakından izlemeye de
vam ediyor. Sivil Havacılık 
Yüksek okulu 'na alınan tek 
motorlu 8 uçaktan 3'ü oku
lun filosuna katıldı. Yeni 
çift motor similatörü ise 
Şubat ayında gelecek. 
Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi'nde ise Malzeme 
Mühendisliği Bölümü 'ne 
alman yeni cihazlarla hem 
öğretim elemanları hem de 
öğrenciler daha çağdaş ko
şullarda araştırma yapma 
olanağına kavuşuyor. 

Haberi 6'da 

Okçular Türkiye 
rekoru kırdı 

Anadolu Üniversitesi erkek 
okçuluk takımı, Kış Kupası Sa
lon Birinciliği'nde büyük bir 
başarıya imza atarak Türkiye 
rekorunun yeni sahibi oldu. 

Haberi Sp(r'da 
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Yeni Türk Lirası'na alışabild;niz mi? 

AH-LA Hazırlık 
Bence YTL hayatı bir anlamda zor
laştırdı. Çünkü herke kullandığımız 

bol sıfırlı paralara alışmıştı. Şimdi 
bazı konularda zorluk çekebiliyoruz. 
Şimdilik iki parayı da kullanıyoruz. 

Ama 2006'da tamamen Yeni Türk Lirası'na ge
çeceğiz. Seneye her şey rayına oturur zannediyorum. 
Umarım ülkemiz için hayırlı olur. 

Gökçe Uyar 

Hukuk Fakülte i 1. Sınıf 
Bana göre YTL uyum sağlamakta 

çok fazla sorun yaşanmıyor. Bank
notların aynı renkte ve büyüklükte 
hazırlanmış olması büyük kolaylık 

sağlıyor. Bence YTL'ye geçmemiz 
pek bir şey değiştirmedi. Piyasaya çı

karken olumlu gelişmeler sağlanacağı konusunda bü
yük gürültü koparıldı. Ancak para yine aynı para, pa
ranın eskisi yenisi mi olur? Cepte olmadıktan sonra 
eski olsa ne olur , yeni olsa ne olur? 

Ömür Gürdoğan 

Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği 3. Sınıf 
YTL'ye geçişte çok sorun yaşadığı
mızı düşünmüyorum. Ama alışık ol
madığımız kuruşlar biraz kafa karış
tırıyor. Zamanla oturacağını düşünü-

yorum. Olumlu tarafı ise artık daha az sıfırla uğraşa
cak olmamız. , Düşünüldüğü gibi kolaylık sağlar 

umarım. 

AH-LA Hazulık 
Ülkemiz için ekonomik anlamda iyi 
bir gelişme olduğunu düşünüyorum. 
Günlük yaşamda sorunlara yol açan 
sıfırların atılmasıyla karışıkların gi
derileceğine inanıyorum. Öncelikle 

önemli olan Türk Lira'sının değer kazanması. 
Diğer paralara oranla değerinin artacağı da göz önü
ne alınırsa ülkemiz için güzel bir gelişme. Ekonomi

. mizi olumlu yönde etkileyeceği için bu durumdan 
mutluyum. 

Ünal Akoğlu 

Fen Fakültesi Matematik 2. Sınıf 
YTL'ye uyum konusunda fazla bir 
sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. 

Bazı yerlerde fiyatların yukarıya yu
varlandığını duydum sadece. Henüz 
değişen bir şey yok gibi görünse de 
olumlu bir gelişme olduğunu düşünü

yorum. Paramıza duyulan güven artacaktır ve ulusla
rarası anlaşmaların YTL olarak yapılması bunun gös
tergesi olacaktır. 

İktisat Fakültesi ÇEKO 2. Sınıf 
Bir yıl YTL'ye geciş süreci açısın
dan yeterli bir süre diye düşünüyo
rum. Bol sıfırların psikolojik anlam
da insanlar üzerinde olumsuz etkisi 
olabiliyordu. Ekonomik anlamda ise 

uzunca zamandan beri düşünülmekteydi. Hiç 
şüphesiz olumlu etkilerini ilerleyen zamanlarda göre
bileceğiz. Şu an geçiş anlamında çok yeni , o neden
le bir takım zorluklar yaşansa da ilerleyen dönemler
de herhangi bir zorluk yaşanacağını sanmıyorum. 

Ali Rıza Tektaş 

Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği 3. Sınıf 
Türk Lirasına getirilen bu yenilik 
güzel gibi görünüyor. Ama bizlerin .. , .,.,.....,.., 
bile alışmakta zorluk çektiği 

YTL'ye halkın alışması daha zor. 
Çok kez vatandaşın kafasının karıştığı durumlar-
la karşılaştım. Gerçekten gerekli bir değişiklikti. Sıfır
lar içinde yüzmek paramızın değerini düşürüyordu. 
Paramızın değeri yine aynı ama en azından sıfırlarla 
uğraşmıyoruz. Üstelik devlet sıfırları kaldırmadan 50 
ve 100 milyonluk banknotlar çıkarsaydı, tepki toplar
dı. Bu değişiklikle hiç çaktırmadan ve tepki toplama
dan piyasaya 50 ve 100 milyonluk banknotlar sürül
dü. Umarım paramız için atılan faydalı bir adımdır. 

Fatih Sak 

Edebiyat Fakültesi Tarih 3. Sınıf 
YTL'ye geçmemiz bence ekonomik 
anlamda iyi bir gelişmedir. Çünkü 
bol sıfırlı Türk Lirası hem banka iş
lemlerinde hem günlük hayatta sıkın
tılar yaratıyordu. Ayrıca diğer para 
birimlerine olan itibarı da yükselmiş
tir. YTL'ye geçişle Türk lirası'nın hak ettiği değere 
ulaştığını düşünüyorum. Bu geçiş sürecinde bazı zor
luklar olacaktır. Bunun en kısa sürede aşılacağından 
eminim. Her ne kadar ekonomiye faydası olmayacağı 
düşüncesi olsa da uzun vadede bu değişim ekonomi
ye de mutlaka yansıyacaktır. Bunun örneklerini bir 
çok ülkede görmekteyiz. 

Önder Orakoğlu 

Fen Fakültesi Fizik 2. Sınıf 
YTL 'nin hesaplamalarda kolaylık 

sağlayacağı kanısındayım. Halkın ye
ni paraya çok kısa sürede uyum 
sağlayacağı şüphe götürmez. Fakat 
sıfırlann atılmasının halkın kendi 
parasına olan güvenini etkileyeceğini söyle-
yemeyiz. Bu nedenle sadece YTL'ye geçişle paramız
da bir değer yükselmesi olamayacağım düşünüyorum. 
Bunun dışında bazı yeni paraların Euro'ya benzer ba
sılmasının bazı siyasi mesajlar içerdiğini düşünüyo
rum, fakat bu mesajın kim tarafından umursanacağı 
meçhul. Ama kabul etmek gerekir ki YTL her du
rumda bir görsel güzellik olmuştur. 

Oğuz Şükrü Ener 

Hukuk Fakültesi 1. Sınıf 
Değer açısından bir değişiklik olma
masına rağmen YTI ' ye geçiş , yaban
cı paralara karşı bol sıfırlarıyla pres
tij kaybına neden olan paramızın hiç 
değilse görünüşünün düzelmesini sağ
ladı. Ama insanların uyum sorunu ve 
yuvarlamalar sonucu oluşan pahalı ortam kısa süreli 
de olsa problem oluşturuyor. Umarım YTL'nin sonu 
TL gibi olmaz ve asıl _amacımız olan paramızın de
ğer kazanması gerçekleşir. 

Mehmet Karagöz 

EMYO Büro Yönetimi ve 
Sekreteri ik 2. Sınıf 
Biz galiba toplum olarak YTL'ye 
uyum sağlayamadık. Çünkü hesap
larda karışıklık oluyor. Eğer sadece 
YTL kullansak belki alışırız. Ama 
hem TL hem de YTL kullandığımız için karışıklık 
oluyor. 

Haber 

Anadolu Haber'den 

Eğitime yatırımlarımız 

sürüyor ... 

Anadolu Üniversitesi, sivil hava
cılık eğitiminde Türkiye'de çok 

önemli bir görev yürütüyor. .. 
l 980'li yılların ikinci yarısında 

başlayan bu süreçte, üniversitemiz
den mezun olan pekçok öğrencimiz, 
sivil havacılık sektöründe, pilot ve 
yer hizmetlerinde önemli bir açığı 
kapatıyor. .. 

Üniversitemiz, diğer akademik bi
rimlerde de olduğu gibi üstlendiği 
önemli misyon çerçevesinde, öğren
cilerimize daha iyi eğitim ortamı 
sağlamayı hedeflemiştir. .. 

Bu bağlamda, 18 uçak ve 2 si
mülatörle sürdürülen pilotaj eğitimi
ne, 8 yeni uçak ve I simülatör da
ha satın alınarak uçuş filosunu ge
liştinniştir... 

Anadolu Üniversitesi, tüm akade
mik birimlerindeki bilgisayar altya
pısı ve birimlerin ihtiyaçlarına göre 
düzenlenmiş gelişmiş teknik dona
nımla Türkiye yüksek öğretimindeki 
özelliğini sürdürüyor ve bundan 
böyle de sürdürecektir. .. 

* * * 
ERASMUS programı çerçevesinde 

üniversitemizden '27 öğretim elema
nı, çeşitli Avrupa ülkelerinde birkaç 
haftalık sürelerle ders vermek üzere 
bahar döneminde Avrupa'ya gidi
yorlar. .. 

Socrates ve Erasmus programlan 
kapsamında, üniversitemizin yürüttü
ğü çabalarla, çeşitli Avrupa üniver
siteleriyle yapılan işbirliği çerçeve
sinde, gelecek yıllarda daha fazla 
öğrenci ve öğretim elemanının Av
rupa üniversitelerine gitmesi ve ora
dan da üniversitemize gelmesi 
mümkün olacaktır. .. 

Üniversitelerin, gelişen teknoloji 
ve eğitim olanakları ile yalnızca bir 
kampuse bağlı kalma döneminden 
kurtularak evrensel eğitime baş
laması, bilginin paylaşımı ve daha 
ileri düzeyde 
eğitimin sağlan-

masında önemli 
bir"fol oy
namaktadır. .. 

Sağ

lıcakla 

kalın ... 
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Okumak için 
çalışıyorlar 
çalıştıkları için 
okuyamıyorlar 
11BF öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Yener Şiş
man, yaptığı araştırmada sokakta çalışan 
çocukların durumunu gözler önüne seriyor. 
Eskişehir' de özellikle son yıllarda sayıları 
oldukça artan bu çocukların yaşam koşulla
rı, beklentileri ve sorunlarının irdelendiği 
araştırmada çözüm önerileri de getiriliyor. 

Yard. Doç. Dr. Yener Şişman 

I
• ktisadi ve İdari Bilimler Fakül

tesi öğretim üyesi Yard. Doç. 
Dr. Yener Şişman yaptığı araş

tırmayla, Eskişehir sokaklarında ça
lışan çocukların çalışına ve yaşam 
koşullarını , beklentilerini ve sorun
larını belirledi. Bilimsel Araştırma 
Projeleri Komisyonu 'nun destekledi
ği ve Aralık ayı sonunda Anadolu 
Üniversitesi Yayınları'ndan kitap 
olarak da çıkan çalışma, oldukça il
ginç sonuçlar ortaya koyuyor. 
Şişman 'ın araştırmasına göre ço

cukların çalışmaya başlamalarında 

ailelerinin sıcak paraya duydukları 
şiddetli ihtiyaç en önemli etken . 
Ancak çocukların bir kısmı eğitim 
harcamalarını karşılamak için çalış
maya başlıyor ve bu nedenle oku-

la devamsızlıkları artıyor. Buna 
bağlı olarak der !erinden geri kalı
yor, zamansızlık nedeniyle ödevle
rini yapamıyorlar. Sonuç olarak, ba
şarısızlık nedeniyle okulu bırakarak, 
sokaklarda tam zamanlı çalışmaya 
başlıyorlar. 

Yaşları 5 ila 14 arasında değişen, 
185 erkek 13 kız çocuğun katıldı
ğı araştırmada, çocukların aileleri
nin aslen nereli oldukları da belir
lendi. Buna göre ailelerin % 35'i 
Eskişehir kökenli iken, % 55,4'ü 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
geleri 'nden Eskişehir'e göç etmiş 

ailelerden oluşuyor. Ayrıca araştır
mada sokakta çalışan çocukların 

%39,4' ünün annesi, %16,Tsinin ba
basının okuma-yazma bilmediği ve 

çocukların büyük bir kısmının da 
okuldan kalan tüm zamanlarında 

çalışt ı ğı kaydediliyor. Sokakta çalı
şan çocukların aylık gelirlerinin ise 
200 YTL ve altında olduğu ve 
günlük gıda ihtiyaçlarını sokakta 
karşıladıkları da yapı lan araştırmada 
belirtiliyor. 

Yard. Doç Dr. Yener Şişman , ül
kemizde çalışan çocuklarla ilgili ya
pılan araştırmaların çoğunlukla be
lirli bir sektöre yönelik yapıldığının, 
sokakta çalışanlarla ilgili çalışmala
rın yetersiz kaldığının görüldüğünü, 
bu çalışmada ise mevcut durumun 
ve sorunların tespiti ile çözüm öne
rileri getiri lmesinin amaçlandığını 

belirtiyor. Sokakta çalışan çocuklar
la sokak çocuklarının ayrılması ge-

AÖF öğrencileri kulüp 
etkinliklerini Uşak, a taşıdı 

konferans desi eri 
31 Ocakta başlıyor 
A çıköğretim Fakültesi, KKTC 'deki öğrencilerine yö

J-\.neiik olarak gerçekleştirdiği video konferans yönte
miyle ders vermeye devam ediyor. Bu yılki video kon
ferans dersleri 31 Ocak'ta başlayacak ve 15 Mayıs'ta 
sona erecek. 

Fakültenin akademik danışmanlık hizmetleri kapsa
mındaki uygulamada KKTC'deki AÖF öğrencileri, 
Anadolu Üniversitesi"nde ders anlatan öğretim üyeleri
ni etkileşimli olarak izleyerek, sanki sınıftaymış gibi bi
rebir diyalog kurabiliyor. Hafta altı gün ve günde üç 
saat süren dersler öğretim elemanlarının konu anlaıımı
nın yanısıra etkileşimli olarak soru çözümüne de ola
nak sağlıyor. Bu yılki dersler, 17 öğretim elemanı ta
rafından 17 farklı derste yürütülecek. 

-Mevlüt DEMIRCİOGLU 

Açıköğretim Fakültesi'nin Uşaklı bir 
grup öğrencisi Anadolu Üniversitesi'ni 

başarıyla temsil etmek ve Açıköğretim 
Fakültesi öğrencileri olarak, Eskişehir' deki 
kampuslerde yapılan faaliyetleri müm
kün olabildiğince Uşak'ta yaşatabilmek 
için kulüp çalışmaları yapıyorlar. 4 yıldan 

bu yana yürütülen çalışmalar Uşak AÖF 
bürosuna kayıtlı öğrenciler ve halk tara
fından yoğun ilgi görmeye başladı. Öğr. 
Gör. Ahmet Mıdık koordinatörlüğünde 
yapılan kulüp etkinliklerine, Afyon Koca
tepe Üniversitesi'nden öğrenciler de ka
tılıyor. 

rektiğini vurgulayan Şişman, bu ço
cukların aileleri ile yaşadığını ve 
madde bağımlılığı gibi kötü alış

kanlıklarırun bulunmadığını söylü
yor. Ancak Şişman, bu çocukların 
sokak çocuğu olma riski taşıdıkla
rına dikkat çekiyor. 
Şişman ayrıca , sosyal dengenin 

sağlanması, toplumdaki uyuşmaz

lıkların sosyal patlamalara sebep 
olmadan çözülmesi gerektiğini be
lirtiyor ve ekliyor. "Ancak çocuk
ları korumaya yönelik politikaları 

uygularsak toplum düzenini sağlam 
ayaklar üzerinde tutabiliriz. Bu 
doğrultuda da sokakta çalışan ço
cuklar öncelikli müdahalelere konu 
olmalıdır." 

Kemal TAŞÇlOGLU 

'Sanal aşklar 
yaşıyoruz' 

B ilim ve 
Teknoloji 

Kulübü'nün 6 
Aralık Per
şembe günü 
Kongre Mer
kezi Kırmızı 

Salon'da dü
zenlediği Aş

kın Kimya ı 

adlı konferan
sa Güzel Sa
natlar Fakülte
si öğretim 
üyesi Yard. Yard. Doç. 
Doç. Faruk Faruk Atalayer 
Atalayer ko-
nuk olarak katıldı. Konferans 
GSF'den Yard. Doç. Zeki Ceylan·ın 
fotoğraflarından oluşan slayt gösteri
siyle başladı. Aşkın özgüvenle ilgili 
bir duygu olduğunu belirten Atalayer, 
karşımızdakine güvenmekle oluşan 

aşkın taklitçi, geleneksel bir aşk ola
cağını ifade etti. Faruk Atalayer, "'İn
sanlar aşkı anladıkça Tanrısal dur
gunluğa meydan okumaya başlıyor. 
Bu yüzden aşk insanlardan koparılıp 
bilinmez bir hale getirilmiş . İnsanın 
kendi olması engelleniyor. Taklit, sa
nal aşklar yaşıyoruz" dedi. 
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Akademisyenlerimiz 
Avrupa üniversitelerinde 
ERASMUS öğretim elemanı değişimi programı kapsamında, Anadolu Üniversitesi'nden 
27 akademisyen, önümüzdeki yarı yıl, ders vermek için A vrupanm çeşitli ülkelerindeki 
üniversitelerine konuk olacak. Avrupa üniversitelerinden 1 O kadar öğretim elemanı da 
çeşitli bölümlerde ders vermek üzere bahar döneminde üniversitemize gelecek. 

akademisyenimiz üniversitemizi yurt 
dışında temsil edecek. 

Haber 

Prof. Dr. Atila Barkana 
daki akademik ışbirliklerinin arttırıl
ması ve yeni işbirliklerine başlanma

sı sağlanacaktır. Böylece tüm Avru
pa üniversiteleri ve Türkiye üniver
siteleri arasında farklı projelerin or
taya çıkması ve Avrupa yüksek öğ

retim elamanın yaratılması bu prog
ramın en büyük beklentisidir" dedi. 

A
nadolu Üniversitesi'nin yap
mış olduğu anlaşmalar çerçe
vesinde, ERASMUS progra

mı ile yurt dışına gidecek öğretim 
üyeleri ve elemanları belli oldu. Bu
na göre üniversitemizden 27 öğretim 
öğretim elemanı ve üyesi önümüz
deki yarı yılda Avusturya, Macaris
tan, Almanya, İtalya, Belçika, Çek 
Cumhuriyeti, Polanya, Slovenya ve 
İngiltere 'deki çeşitli üniversitelerde 

ders verecekler. Program çerçevesin
de, Devlet Konservatuardan 1, Ede
biyat Fakültesi'nden 3, Eğitim Fa
kültesi 'nden 4, Fen Fakültesinden 1, 
Güzel Sanatlar Fakültesi 'nden 2 , 
Hukuk Fakültesi'nden 1, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi ' nden 5, Mü
hendislik ve Mimarlık Fakülte
si 'nden 5, Turizm ve Otel İşletme
ciliği Yüksekokulu'dan 3, Uydu ve 
Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden ise 2 

ERASMUS programıyla yurt dışı
na giden öğretim elemanları ile il
gili olarak konuşan Rektör Yardım
cısı Prof. Dr. Atilla Barkana, 27 öğ
retim elemanının kesin olarak yurt 
dışına gideceğini belirterek, bunun 
yanısıra Ulusal Ajans'tan ek konten
jan ve ek bütçe isteyeceklerini ve 
dolayısıyla bu listenin artabileceğini İsmail İLKSELVİ 

ERASMUS PROGRAMI KAPSAMJNDA 2004-2005 ÖĞRETİM YILINDA AVRUPA ÜNİVERSİTELERİNE GİDECEK ÖĞRETİM: ÜYELERİ 

söyledi. Anlaşma yapılan üniversite
lerden de 10 kadar öğretim elema
nının üniversitemizin çeşitli bölüm
lerinde ders vermek üzere bahar dö
neminde geleceğini kaydeden Prof. 
Dr. Atilla Barkana "' Öğretim ela
manı değişim programı ile aynı di
siplindeki farklı öğretim teknikleri 
ve bilgi birikimi alışverişi sağlanma
sı hedeflenmektedir. Bu yolla farklı 
üniversitelerin aynı bölümleri arasın-

Akedemik Birim Bölüm 

Devlet Konservatuvarı Müzik 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloj 
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Edebiyat Fakültesi Türk D. ve Ed. 
Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi 
Eğitim Fakültesi Alınan Dili Eğitimi 
Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi 

Ad-Soyad 

Doç. Bülent Alaner 
Doç. Dr. Nejat Bilgen 
Prof. Dr.Bilhan Kartal 

Yard. Doç. Dr. Ali Emre Özyıldırım 
Yard. Doç.Dr. Seyyare Duman 
Prof. Dr. Mustafa Çakır 
Doç. Dr. Kadriye Öztürk 

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Yard. DoçDr. Atilla Cavkaytar 
Fen Fakültesi 
Güzel Sanatlar Fak. 

Güzel Sanatlar Fak. 
Hukuk fak. 
İ.İ.B.F. 
İ.İ.B.F. 
İ.İ.B.F. 
İ.İ.B.F. 
İ.İ.B.F. 
Müh-Mim 
Müh-Mim. 

Müh-Mim. 
Müh-Mim 
Müh-Mim. 
T Oİ YO 

T Oİ YO 

T Oi YO 
Uydu ve Uz. Bil. Enst. 
Uydu ve Uz. Bil. Enst. 

Kimya 
Baskı Sanatları 

Grafik 

İşletme 
İşletme 
İşletme 
İşletme 
iktisat 
Çevre Müh. 
Çevre Müh 

Çevre Müh 
Malz.Bil. ve Müh. 
Malz.Bil. ve Müh. 

Ekoloji 
Ekoloji 

Dr. Zerrin Erdemgil 
Doç. Dr.Gülbin Koçak 

Prof. Dr. Fikret Uçar 
Dr. Sevinç Ensari Aydar 
Prof. Dr. Güneş Berberoğlu 
Doç. Dr. Seval Selimoğlu 
Doç. Dr. Sevgi A. Öztürk 
Doç. Dr. Mustafa Özer 
Yard. Doç.Dr. Kemal Biçerli 
Doç. Dr. Erdem Albek 
Doç. Dr. Savaş Kopara! 

Prof. Dr.Ülker Bakır Öğütveren 
Yard. Doç. Dr. Alpagut Kara 
Doç. Dr. Aydın Doğan 

Doç. Dr. Suavi Ahipaşaoğlu 

Doç. İrfan Arıkan 

Yard. Doç . Dr.Pembegül Çakır 
Prof. Dr. Can Ayday 
Yard . Doç . Dr. Metin Altan 

AEGEE ile 
Slovenya'da olmak Öğrencilere deprem dersi 

ister misiniz? 
AEGEE'nin Gençlik Projeleri kapsa
mında Slovenya'da gerçekleştirece
ği "Dinin Mimariye Yansıması" te
malı projeye mimarlık bölümü öğ-

rencileri katılacak. 

A nadolu Üniversitesi Avrupa Öğrencileri ' 
Forumu Kulubü (AEGEE-Eskişehir) üyele

ri Gençlik (Youth) projeleri kapsamında Slo
venya'nın Ljubljana şehrine gidecek. 21-29 
Mart tarihleri arasında gerçekleşecek etkin
likte " Dinin Mimariye Yansıması" temalı 
proje ele alınacak. Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden 2 öğrenci
nin katılacağı proje için, bilgi almak isteyen
ler Anadolu Üniversitesi Youth Kordinatörlü
ğü'nden ayrıntılı bigi alabilirler. 

nadolu Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Du
ru, Ziya Gökalp İlköğretim Okulu öğrencilerine deprem 
konusunda hazırlanan bir eğitim filminin sunumunu gcr

ştirdi. 12 Ocak günü Ziya Gökalp İlköğretim Okulu'nda 
· · " ' ırasında ve sonra-

Gideceği Üniversite 

Akademia Muzycana (Polonya) 
Klagenfurt University (Avusturya) 
Klagenfurt University (Avusturya) 
University of Szeged (Macaristan) 
University of Münster (Almanya) 
University of Kassel (Almanya) 
Klagenfurt University (Avusturya) 
University of Cologne (Almanya) 
University of Palermo (İtalya) 
HA WK - Hochschule für Angewandte 
Wissenschaft und Kunst (Almanya) 

Hogeschool GENT (Belçika) 
University of Cologne (Almanya) 
University of Pardubice (Çek Cumhuriyeti) 
Krakow University of Economics (Polonya) 
University of Pardubic (Çek Cumhuriyeti) 
University of Ljubljana (Slovenya) 
Krakow University of Economics (Polonya) 
Anhalt University of Applied Sciences (Almanya) 
Institute of Chemical Tech. Prague ve 
Anhalt University (Almanya) 

lnstitute of Chemical Tech. Prague (Çek Cumhuriyeti) 
University of Bath (İngiltere) 
INPG Grenoble (Fransa) 

Poznan Tourism, Hotel Management and 
catering Industry, PL (Polonya) ve 
IMC Fachhochshule Krems (Avusturya) 
Poznan Tourism, Hotel Management and 
catering Industry, PL (Polonya) 
IMC Fachhochshule Krems (Avusturya) 
Aristotle Uni. of Thessaloniki (Y:unanistan) 
Trieste University (İtalya) 

Kozmetik Bilimi 
kitabı yayınlandı 

E
czacılık Fakültesi ' nden Prof. Dr. Yase-
min Yazan'ın editörlüğünü yaptığı 

"Kozmetik Bilimi" konulu kitap, ya
yınlandı. Kozmetik Bilimi kitabı , çe-
şitli üniversitelerin Eczacılık Fakül
telerinden Bilim Dalı Başkanlarının 
ve konusunda uzman 14 yazar 
ile birlikte yaptığı çalı şmalar yer 
alıyor. Prof. Dr. Yasemin Yazan, 
kitabının ilk Türkçe kapsamlı 
kozmetik kitap olduğunu ve bu 
kitabın Anadolu Üniversitesi'n
den başka bir yerde bulunmadı
ğını söyledi. Kozmetik araştırma
cıları Derneğinin yayınladığı kitabın 
kapak tasarımını GSF öğretim üyesi 
Cemalettin Yıldız'ın yaptığını belirtti . 

Süre (Hafta) 

2 
3 
2 
4 
2 
2 

2 
2 

2 (9-22 Mayı s) 

2 (7-21 Temmuz) 
1 (1 - 15 Haziran ) 
I (7-11 Ağustos) 

2 ( 1- 15 Haziran) 
2 

2 
1 (1-7 Ni san) 
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Mankenlere optik bakış 

1BF öğrencilerinin gerçekleştirdiği ser
gide, giyinik olarak görmeye alıştıgJ

mız vitrin mankenleri bu kez çıplak 
olarak objektifle buluştu. 
• letişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Te-

l Ievizyon Bölümü öğrencilerinin Optik Ba
kış dersinde gerçekleştirdikleri fotoğraf ça

lışmalarından oluşan "Chiaroscuro" adlı sergi 
10 Ocak'ta açıldı. Renkli fotoğraf tekniği ile 
oluşturulan ve 43 fotoğrafın yer aldığı sergi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi 'nde 
fotoğrafseverlerle buluştu. 

Dr. Levend Kılıç'ın Optik Bakış dersinde ve 
yalnızca bir kaç kare fotoğraf çalışması sonu
cunda gerçekleştirilen sergide, vitrinlerde giyi
nik olarak görmeye alıştığımız mankenler bu 
kez objektiflere çıplak olarak yansıdı. 

da önemli bir yer tutan bu teknikle, ışık kul
lanılarak yüzey üzerinde aydınlık ve karanlık 
alanlar sağlanıyor. 

Işık ve ışığın yüzey üzerinde oluşturduğu 
gölgelerin karelere aktarıldığı sergi, 3 l Ocak 
gününe kadar fotoğraf meraklılarının beğenisi
ne açık olacak. 

Sinema ve Televizyon Bölümü 'nde Prof. 

İtalyanca "Chiaro" ışık-aydınlık "Oscuro" 
karanlık kelimelerinin birleşmesiyle meydana 
gelen Chiaroscuro kelimesi ışık ve gölge ka
rışımı anlamına geliyor. Gotik sanat anlayışın-

lsmail İLKSELVİ 

TİYATRO ANADOLU 
OCAK PROGRAM! 

04 Ocak KURU GÜRÜLTÜ 19:00 
05 Ocak KURU GÜRÜLTÜ 19:00 
06 Ocak KÖRAYAK 19:00 
*08 Ocak KÖRAYAK 15:00 
11 Ocak KÖRAYAK 19:00 
12 Ocak KÖRAVAK 19:00 
13 Ocak MİDASIN KULAKLAR! 19:00 
*15 Ocak MİDASIN KULAKLAR! 15:00 
25 Ocak KURU GÜRÜLTÜ 19:00 
26 Ocak KÖRAYAK 19:00 
27 Ocak ZAMAZİNGO 19:00 
*29 Ocak MİDASIN KULAKLARI 15:00 

*Matine 
**20:00 olan oyun başlama saatimiz 
aşağıdaki gibi uygulanmaktadır. 
Suare ... 19:00, Matine ... 15:00 
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre 
Kampüsü Atatürk Kültür ve Sanat 
Merkezi Oda Tiyatrosu 

REHA BİLİR'DEN GÖSTERİ 

Fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, 14 Ocak 
günü, çalışmalarına uzun süre çatısı 

altında devam ettiği Eskişehir Fotoğraf 
Sanatı Derneği (EFSAD)'ne konuk oldu. 
Reha Bilir "Umut Ağlarda" isimli dia gös
terisi ile bir balıkçının günlüğü çerçeve-

Yaşananlar unutulmamalı 
Eğitim Fakültesi öğrencilerinden İlknur Kurtuldu'nun mekan 
düzenlemesinde tüketilen ama üretilmeyenler yansıtılıyor. 

-eğitim Fakültesi Resim İş Öğret
J....:ıınenliği öğrencilerinden Ilknur 
Kurtuldu "Gemiler Batarken Deni
zin Canı Acır mı " isimli mekan 
düzenlemesi gerçekleştirdi. Yaşanı
lan şeylerin unutulmaması temasını 
taşıyan mekan düzenlemesinin açı
lışı, 12 Ocak Çarşamba günü, Eği
tim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğiti
mi Galeri A'da yapıldı. Sürekli tü
ketilen ancak üretilmeyene karşı bir 
tepki olarak gerçekleştirilen mekan 
dülenlemesinde. Kurtuldu 'nun daha 
önce gerçekleştirilmiş olduğu sergi
sinin formları olan gemiler bulunu- üJJ!!::::;:.:...........:;:ııııııı..:::::~~;.....~~~..;;. 
yor. Duvarlarlarda ise yolcu ile mülteci taşıyan gemiler ve denizaltılara ilişkin yazılar yer alı
yor. Kurtuldu'nun bu sıradışı mekan düzenlemesi, 14 Ocak'a kadar açık kaldı. 

Eskişehirli tiyatroyu seviyor 
Büyükşebir Belediyesi Şehir Tiyatroları tiyatro severlertn yoğun ilgisiyle karşılanıyor. 

2001 yılında Dünya Tiyatro
lar Günü 'nde açılan Eskişe

hir Şehir Tiyatroları, bu güne 
kadar toplam 20 oyun sahne
ledi. Haftanın altı günü seyir
cisiyle buluşan topluluk Eski
şehirlilere sürekli yeni oyunlar 
hazırlamaya devam ederken, 
seyircisinin beğenisini kazan
mış eski oyunlarını da birkaç 
sezon boyunca sahnelemeye 
devam ediyor. 
Topluluğun açılış oyunu 

olan "Bir şehnaz Oyun "2001 
yılından bu yana 116 defa 
sahnelendi ve dört sezon bo
yunca kapalı gişe oynamaya 

devam etti. "Misafir "ve "Re
simli Osmanlı Tarihi" adlı 

oyunlar da 200 I -2002 sezo
nundan bu yana sahnelenmeye 
devam eden diğer oyunlar.Bu 
oyunlarla birlikte geçtiğimiz 

tiyatro sezonunda Eskişehirde 
ilk kez sahnelenmiş olan "Ha
di Öldürsene Canikom·• ve 
"Don Kişot'un Ruhu" adlı 

oyunlar da ikinci sezonlarında 
seyircisiyle buluşmaya devam 
ediyor. 

Eskişehir Büyükşehir Bele
diyesi Şehir Tiyatroları bu se
zon ise "Vişne Bahçesi"' ve 
"Emrem Yunus" adlı oyunları 

da seyircisiyle buluşturuyor. 
Bu arada, tiyatroya yaptığı 

katkılardan ve Eskişehir'i 3. 
tiyatro sahnesine kavuşturma
sından dolayı Büyükşehir Be
lediye Başkanı Prof. Dr. Yıl
maz Büyükerşen 'e "İsmet 
Küntay Tiyatro Onur Ödü
lü"verildi. İstanbul Devlet Ti
yatrosu Aziz Nesin Sahne
si'nde düzenlenen törenle sa
hiplerine verilen "29. İsmet 
Küntay Tiyatro Ödülleri" nde 
ödülü Başkan Büyükerşen adı
na Prof. Dr. Ali Atıf Bir al
dı. 

Ayfer ER 

Okuma 
Köşesi 

Ahmet CEMAL 

TÜRK D1L1N1N ET1MOWJ1 
SÖZLÜGÜ .. 

S
osyal Yayınlar, Türk dili açısın
dan temel nitelikte bir eserin ye
ni ve genişletilmiş basımını yap

tı; Türk dili ve kültürü üzerine sayı
sız incelemenin altında imzası bulu
nan İsmeı Zeki Eyuboğlu'nun "Türk 
Dilinin Etimoloji Sözlüğü" adlı dev 
eseri, dördüncü basımıyla Türkçe ile 
ilgilenenlere yeniden sunuldu. 

Bir dildeki sözcükleri salı anlam 
karşılıkları ile değil, fakat izlenebil
diği kadar geriye gidilerek tarihsel 
süreçlerinin evreleri boyunca sergile
meyi amaçlayan etimoloji sözlükleri, 
kullanılagelen sözlüklerden farklı ola
rak sözcükleri ve deyiş biçimlerini 
ıarihsel bağlamı, dolayısıyla da ilgili 
dilin yöre el-toplumsal zenginlikleriy
le birlikte kullanımımıza açar. Bu 
durum, bir yönüyle sözcüklerin ve 
deyiş biçimlerinin yanlış kullanılma 
olasılığını azaltırken, bir başka yö
nüyle de çok daha zenginleşmiş kul
lanım biçimlerine kaynaklık edebilir. 

Bir örnek olarak, Eyuboğlu'nun 

sözlüğünden 'Darısı' sözcüğünü ör
nek alalım. (s.169). Günlük dilde, 
hoş ya da bereketli bir olayın bir 
başka ının da başına gelmesi temen
nimizi dile getirmek amacıyla kullan
dığımız "Darısı başına" deyişi için 
Eyuboğlu şu açıklamayı veriyor 
:"Darısı sözcüğünün anlam kökeni: 
eski bir gelenek gereği, düğünde ge
linlerin başına, verimlilik imi olan 
darı serpilirdi. Bu olay gelinin çok 
çocuk doğurması, dölünü sürdürmesi 
anlamını içerirdi . Varlıklı yörelerde 
darı yerine altın, para kullanılırdı 

(gelinin başına serpilirdi). Bu olgu 
sonradan 'senin de evlenmeni, gelin 
olmanı dileriz' anlamında söylenen 
dileğin oluşumuna olanak sağladı. 

Dilimizde 'darısı başına' deyiminin 
anlamı da, kökeni de bu olaydır." 

Bu örnek, aslında anlamı çok iyi 
bilinen ve bu bilmenin de sıra dışı 
sayılmadığı "darı" sözcüğünün tarih
sel bir süreçte, yöresel simgeleri de 
üstlenerek nasıl bir anlam genişleme
sine ve zenginliğine doğru yol almış 
olduğunu çok açık göstermektedir. 

İsmet Zeki Eyuboğlu, önceki ba
sımlar için kaleme aldığı önsözlerde 
genelde dil, özelde de Türk dili üze
rine çok önemli saptamalarda bulun
muş. Örneğin ikinci basımın önsö
zünde, bir sözcüğün ne zaman Türk
çe olduğunun söylenebileceği konu
sunda şöyle demiş: "Bir sözcüğün 
Türkçe olduğunu söyleyebilmek için 
önce o sözcüğün içeriğini bilmek, o 
içerikle Türk insanının düşünsel eği
limlerini açıklamak temel koşuldur. 
Düşünsel alanda yeri olmayan bir 
kavram içeriğinin sözcüğe girmesi 
söz konusu değildir. Soyut varlıklar 
üretemeyen bir topluluğun dilinde so
yutu yansıtan kavramın yeri yok
tur. .. " 

" Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü". 
Türk dilini doğru kullanmak isteyen 
herkes için sürekli bir başvuru kay
nağı niteliğini taşıyor. 
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Eğitime yatırımda hız kesmiyoruz 

Doç. Dr. Servet Turan 

. . . . . .... 

U
nıversıtemız yaptıgı yatırım-

larla eğitim teknolojilerini ya
kından izlemeye devam edi

yor. Sivil Havacılık Yüksekokulu'na 
alınan tek motorlu 8 uçaktan 3 'ü 
okulun filosuna katıldı. Yeni çift 
motor imilatörü ise Şubat ayında 
gelecek. Mühendislik Mimarlık Fa
kültesi 'nde ise Malzeme Mühendis
liği Bölümü'ne alınan yeni cihazlar
la hem öğretim elemanları hem de 
öğrenciler daha çağdaş koşullarda 

araştırma yapma olanağma kavuşu
yor. 

Uçak sayısı 26 olacak 

Filoya yeni katılan uçaklar ve si
mülatör hak.kında bilgi veren Sivil 
Havacılık Yüksekokulu Müdür Yar
dımcısı Yard. Doç. Dr. Hakan Ok
ta!, bu gelişmeyle hem yüksekokul 
filosunun · gençleşeceğini hem de 
eğitim kapasitesinin arttmlacağını 

söyledi. Türkiye'de akademik eğitim 

SHYO filosuna tek motorlu 8 uçak ve bir simülatör daha katılırken, 
Malzeme Mühendisliği Bölümü'ne alman çeşitli kategorizasyon 
cihazları da öğretim üyeleri ve öğrencilerin hizmetine sunuldu. 

düzeyinde tek pilot yetiştiren üni
versitenin Anadolu Üniversitesi ol
duğuna dikkat çeken Okta!, turizm 
sektörünün ve yurtiçi havayolu ula
şımının büyümesinin yeni yatırımla
ra yol açtığını belirtti. "2003 yılı 

Ekim ayında Ulaştırma Bakanlı

ğı 'nın özel havayolu şirketlerine de 
iç hatlarda uçma izni vermesi ve 
turizmdeki gelişmeler havayolu ula
şımında beklenenin üzerinde bir bü
yümeye yol açmıştır" diyen Hakan 
Okta!, buna bağlı olarak da önemli 
bir personel açığı oluştuğunu ifade 
etti. Okta!, Sivil Havacılık Yükse
kokulu'nun da sektördeki bu açığı 
kapatma amacıyla 8 uçağın ihalele
rinin tamamlandığını söyledi. 

Yüksekokula alımı gerçekleşen 

tek motorlu uçakların 3'ünün Fran
sız Socata Firmasından, Cesna tipi 
5 uçağın ise üzere Amerika Birle
şik Devletleri'nden alındığını söyle-

yen Okta! , "Bu uçaklardan 3 tane
si 13 Ocak Perşembe günü itibariy
le filomuza katılmıştır. Diğer 5 uça
ğın ise Mart ayında A.B.D'den 
yüksekokulumuza teslim edilmesi 
planlanmaktadır. Bunun yanısıra 

havayolu işletmelerinde büyük uçak
larda alınması zorunlu olan ve 
Fransız Alsim firmasından aldığımız 
yeni çift motor similatörü (FNPT 
11-MMC) ise Şubat ayında yükseko
kulumuza gelecek. Bahar dönemin
den itibaren alınan uçakları ve si
milatörü kullanmayı planlıyoruz" di
ye konuştu. Filomuzdaki uçak sayı
sının Mart ayında 26 'ya yükselece
ğini vurgulayan Okta!, yüksekoku
lun, Avrupa standartlarının üstünde 
bir eğitim verdiğine ve okulun tüm 
mezunlarının havacılık sektöründe 
aranan elemanlar olduğuna dikkat 
çekti. 

'Çalışmalar hızlanacak' 

Malzeme Mühendisliği Bölü
mü'nde ise ilk kez kullanılacak olan 
cihazların yanı sıra yenileriyle de de
ğiştirilen bazı cihazlar, öğrenci ve 
öğretim üyelerine büyük kolaylıklar 
sağlayacak. Alınan 15 karakterizas
yon cihazı ile bölümdeki eğitim ka
litesi büyük ölçüde artacak. Bölüm 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Servet 
Turan yapılan yatırımlarla bölümün, 
çalışmalarını artık daha hızlı, daha ' 
kolay ve çok daha modern koşul
larda yapabileceğini söyledi. Bu sa
yede endüstriyel kuruluşlarla birlik-
te yürütülen çalışmaların da ivme 
kazanacağını belirten Turan, cihaz
ların üniversite-sanayi işbirliği açı

sından da olumlu etkileri olacağını 
kaydetti. Öğrencilerin daha önce 
yapma fırsatı bulamadıkları çeşitli 

deneyler için bundan böyle yeterli 

Yard. Doç. Dr. Hakan Oktal 

olanaklara sahip olduğunu vurgula
yan Turan, "'Hocalarımız araştırma
larını, öğrencilerimiz ise eğitimleri
ni Avrupa standartlarında yapabile
cekler" şeklinde konuştu. 

Türkiye, deprem araştırmalarında çok geride 
Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansta konuşan Afet İş
leri Genel Müdürlüğü'nden Dr. Ramazan Demirtaş, Türkiye'de deprem araştırmalarına yapılan 
yatırımların dünya ülkelerine göre çok geride olduğuna dikkat çekti. Konferansta ayrıca Ana
dolu Üniversitesi'nin desteği ile kentimizde kurulacak ESNET Projesi'nin de müjdesi verildi. 

T TYdu ve Uzay Bilimleri Araştır
Uma Enstitüsü "Türkiye Ulusal 
Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Ağı 
ve Türkiye Ulusal Zayıf Hareket 
Ağı'nın Genişletilmesi; Eskişehir 

Pilot Bölgesi" adlı bir konferans 
düzenledi. Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Afet İşleri Genel Mü
dürlüğü Deprem Araştırma Dairesi 
Sismoloji Şube Müdürü Dr. Ra
mazan Demirtaş'ın konuşmacı ola
rak katıldığı etkinlik, 12 Ocak 
Çarşamba günü, Kongre Merkezi 
Kırmızı Salon'da gerçekleşti. Ko
nuşmasında, ulusal ölçekli bir sis
mik ağın deprem ve yer hareket
lerin incelenmesi konu unda çok 
önemli olduğunu belirten Dr. Ra
mazan Demirtaş, ancak Türkiye'de 
bulunan bu sismik ağların ülke 
gerçeğini kapsayacak nitelikte ol
madığını söyledi. 

Sismik ağın en yoğun olduğu 
bölgelerde bile çok ciddi hatalar 
yapıldığına dikkat çeken Demirtaş, 

"Doğuya doğru çok daha hata ya
pıyoruz. Sismik ağ istasyonlarımı
zı gelişmiş ülkelerinkilerle karşı

laştırdığımızda çok geride olduğu
muzu görmekteyiz. Japonya' da 
500, bizde ise 50-80 civarı sismik 
ağ istasyonu var" dedi. 

Deprem ve afetler için yeni bir 
kurumsal yapının oluşturulması ge
rektiğinin altını çizen Demirtaş, " 
İllerin deprem tehlike haritasını 
yapamıyoruz, zaten bazı detaylara 
indiğimizde hata yapma oranımız 
yükselecektir. İl il deprem riski 
haritası yapmak için yıllarca çalış
mamız gerekiyor" diye konuştu. 

Türkiye'deki 30 online istasyon
la çalışmalarını yürüttüklerini ve 
istasyonların 50 ile 100 km aralı
ğında inceleme yapabildiğini belir
ten Demirtaş, "Türkiye'de şu anda 
ayrı işlevleri olan toplam 244 is
tasyonumuz bulunmakta. Yıl sonu
na kadar 19 istasyon daha eklen
miş olacak. Ayrıca web sayfamız-

dan deprem verilerini günlük ola
rak yayınlıyoruz. Son yüzyıla ka
dar olan depremlere de iller bazın
da katalog şeklinde linkten ulaşı
labiliyor" dedi. 

Gelecekte Eskişehir'de 
deprem olabilir 

Eskişehir'in ikinci derecede dep
rem bölgesi olmasından dolayı 

kentimizde büyük ölçekli bir dep
remin oluşmayacağını düşünmenin 
yanlış olacağını söyleyen Demir
taş, "Eskişehirde yaşanan 1956 
depreminden yola çıkarak, kentte 
gelecek yıllarda 6.6 şiddetinde 

deprem oluşacağını söyleyebiliriz. 
Eskişehir'in çok katlı kentleşmesi 
ve fayın da kent merkezine yakın 
bir yerde bulunması büyük tehlike 
arzediyor, dolayısıyla deprem yö
netmeliğine dikkat edilmesi gereki
yor" dedi. 

Anadolu Üniversitesi'nden 
ESNET projesi 

Anadolu Üniversitesi Uydu ve 
Uzay Araştırmaları merkezi Müdü
rü Prof. Dr. Can Ayday'ın ken
dilerine bir proje getirdiğini ve bu 
projeden dolayı kurum olarak çok 
mutlu olduklarını, projenin de ES
NET adını taşımasını düşündükle
rini söyleyen Demirtaş, " Bazı ye
rel ağlar gibi, Esnet'in de kurul
masıyla Eskişehir ve civarındaki 

tüm deprem parametreleri belirle
necek. Dolayısıyla Eskişehir ve 
çevre inin deprem risk haritası ya
pılabilecek. Proje kapsamında 5 
ivme ölçer istasyonu, 1 propant is
tasyonu kurulacak. Bu projeyi tüm 
bilim dünyasının hizmetine açmak 
için Anadolu Üniversitesi bün
yesinde alt merkez kurmayı plan
lıyoruz"dedi. 

İsmail İLKSELV 
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Okçular Türkiye rekoru kırdı 
Anadolu Üniversitesi erkek okçuluk takımı, Kış Kupası Salon Birincili
ği'nde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Bayan atletler 

birinciliğe uzandı ürkıye Kulüplerarası Okçuluk 

T Kış Kupası Salon Birinciliği 15-
16 Ocak tarih leri arasında An

kara 'da düzenlendi. 19 takımın yarış
tığı şampiyonada Yunus Emre Kaya
lı, Gökhan Dede ve Serkan Tuna'dan 
oluşan makaralı erkek takımımız Tür
kiye rekoru kırarak birincilik kürsüsü
ne çıktı. Ekibimiz topladığı 259 pu
anla, 255 puanla İstanbul Bölge'sine 
ait olan rekoru tarihe gömerek yeni 
Türkiye rekorunun sahibi olarak bü
yük bir başarının altına imza attı. 

Tuba Soyer, Neşe Alptekin ve Sa
liha Kırat'tan oluşan makaralı bayan 
takımımız ile Nilüfer Erenoğlu, Duy
gu Palta ve Gamze Uçar'dan kurulu 
makaralı genç bayan ekibimiz Türki
ye 2 ' nciliğini elde ettiler. Ferdi yarış
malarda makaralı kategorisinde spor
cularımızdan Yunus Emre Kayalı ve 
Neşe Alptekin Türkiye 3 'ncülüğünü 
kazandılar. 

Antrenörümüz İzzet Avcı "Kırılma
sı çok zor bir rekorun altına imza at
tık. Rekoru 255'ten 259'a taşıdık. Ya
ni rekoru 256, 257 ile kırmadık. 4 sa
yı farkla kırdık. Bu rekor artık kolay 
kolay kırılamaz. Disiplinli bir şekilde 
çalışmamızın meyvelerini topladık. 

Biz çok çalıştığımız için bu başarıya 
ulaştık. Bize imkan verildiği zaman 
neler yapabileceğimizi kanıtladık. Çok 
mutluyum. Mutluluğumu anlatacak 
kelime bulmakta zorluk çekiyorum" 
diye konuştu. 

Taner A YYILDIZ 

Masa tenisine 
Anadolu 
damgası 

Bayan Masa Tenisi takımımızın , 

dört sporcusu bayan masa tenisi 
milli takımların kampına davet edil
di. Bilgen Öztürk, Ildız Meral Ali 
ve Neşe Bayrak A Milli takıma, 
Gözde Koç ise genç milli takıma 
çağrıldı. Ayrıca oyuncu-antrenör 
sporcumuz Türkan Nihan Sabırlı 'da 
antrenör olarak kampa davet edildi. 
Milli takım kampı 25 Ocak-5 Şu
bat tarihleri arasında Antalya'nın 
Alanya ılçesinde yapılacak. 

1 
Erkek voleybol 
takımı mağlup 

A
nadolu Üniversitesi erkek vo
leybol takımı Türkiye 2 . Ligin

deki 9'ncu maçında 16 Ocak günü 

1 

İzmir deplasmanında Havagücü ile 
karşılaştı. İzmir Balçova Spor Sa
lonu 'nda oynanan karşılaşmadan 
voleybolcularımız 3-1 yenik ayrıldı. 
E1'ibimiz önümüı:deki hafta ilk ya-
rının son maçında Meram Beledi
yespor'u konuk edecek . 

Ekibimiz, 1 1 takımın mücadele 
• ;/ •iği lıgde aldığı bu yenilgiyle 

uncu sıraya geriledi. 

15 Yaşaltı bayan atletizm 
takımımz Kros Ligi'nde 

ilk sırayı aldı. 

K
ulüplerarası Kros Ligi Türkiye Final
leri 1. Kademe yarışları 15 Ocak gü

nü Balıkesir'de koşuldu. Sibel Arıkaya, 
Derya Babat. Bahar Güllü ve Çilem Yıl
dız'dan oluşan 15 yaşattı takımımız ilk 
kademe yarışları sonunda l 'nciliği elde 
etti. Fadime Suna, Nuray Fırıntepe, Gül
şen Şendi1'ici ve Demet Dinç ' ten oluşan 
genç takımımız isı; 6'ncılığını kazandı. 

Futbol takımı 
liderliğe yükseldi 

Yunus Emre Kayalı, Serkan Tuna, Antrenörümüz İzzet Avcı 
ve Gökhan Dede Türkiye rekoruna imza attılar. 

A
nadolu Üniversitesi Futbol Takımı, 16 Ocak 
günü oyananan karşılaşmada Telekom ' u 3-

0 mağlup ederek Amatör Süper Lig 'de liderlik 
koltuğuna oturdu. Ekibimizin gollerini 19. ve 
27. dakikalarda Erman, 90. dakikada Vural kay
detti. Bu sonuçla puanını 23 'e çıkaran takımı
mız averajla liderliğe yükseldi . Amatör Süper 
Lig'de Sağlıkspor da topladığı 23 ' la averajla 
2'nci s ırada yer a lı yor. Ekibimiz önmüzdeki 
hafta lig ikincisi Sağlıkspor ile kozlarını payla
şacak . 

Bayan voleybolcular 
şeytanın bacağını kırdı 

Anadolu Üniversi
tesi bayan voley

bol takımı, ligdeki 
7'nci maçında Yeni 
Kandıraspor' u 3-0 
yenerek ligdeki 5 
maçlık mağlubiyet 

serisine son vererek 
kendi sahasında ilk 
galibiyetini elde etti. 
Ekibimiz en son 21 
Kasım 2004 tarihinde 
ligin ilk maçında Bur
sa deplasmananın
da Nilüfer DSİ Spor'u 
mağlup etmişti. Vo
leybolcularımız 16 
Ocak günü Yunu
semre Kampusü Spor 
Salonu'nda oyna
nan müsabakanın 
setlerini 25-18, 25-8 
ve 25-13 galip kra
pattı. Takımımız önü
müzdeki hafta ilk ya
rının son maçında İs
tanbul deplasmanın
da G. Saray ile karşı
laşacak. 

Basketçilerden farklı tarife 
B

asketbol takımımız, Deplasmanlı Bölgesel Lig'deki 9'ncu maçın
dan da galibet le ayrı l arak yeni lgisiz liderligini sürdürdü. Ekibi

miz 16 Ocak gü nü Yunusemre Kampusü Spor Salonu ' nda ağırladı
ğı Karaman Esaf Barı şspor karşısında ilk yarıyı 55-36 önde kapat
tı. Yedek ağ ı rlıklı bir kadro ile mücadele eden takımımı z karşılaş
mayı 102-71 kazandı. Basketbol takımımız, grubundaki son maçın
da Konya deplasmanında Yol spor ile karşılaşacak ve ilk aşama maç
larını tamamlayacak. 
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Bundan böyle çöpleri 
evlerde ayrıştıracağız 

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de artık çöplerimizi evlerde ayrıştır
dık.tan sonra atacağız. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Çevre Ba
kanlığı'nın çıkardığı yönetmelikle çöp ayrıştırma uygulamasına 10 pilot bölge
de başlandı. Önümüzdeki günlerde belediyeden bir görevli elinde poşetlerle ka
pınızı çalıp ve bundan böyle çöplerinizi ayrıştırmanız gerektiğini söyleyebilir. 

Ç
evre Bakanlığı'nın çıkardığı ve 
tüm ülkede uygulanacak olan 
yönetmeliğe göre artık organik 

maddelerle cam, kağıt, metal, plastik 
gibi geri dönüşümü mümkün olan 
maddelerin ayrı ayrı toplanması ve 
tekrar kullanılabilir hale getirilmesi 
öngörülüyor. 

1 O pilot bölgede uygulanmaya baş
lanan yönetmelik çerçevesinde İzmir 
ve İstanbul'da belirlenen belediyeler, 
işyerleri ve evlere geri dönüşüm po
şetleri dağıtıyor. 

AB ülkelerinin hemen hepsinde ti
tizlikle uygulanan ayrıştırma işlemi, 
hem ülkelerin ekonomilerine, hem de 
doğanın korunmasına fayda sağlıyor. 

Çöplerin ayrıştmlması geri dönüşüm 
işleminin ilk basamağını oluşturu

yor. Yönetmelik gereğince bu ilk basa
mak Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 
artık evlerde başlayacak. Bazı ülkeler
deki uygulamalar ise şöyle; Alman
ya'da evlerde her tür çöp için farklı 
renklerde torbalar kullanılıyor. Torba
nın rengi hangi tür çöpün atılacağını 
belirliyor. Bu torbalar okaktaki kon
teynırlardan belediye görevlilerince 
düzenli periyotlarla toplanarak, çöp iş
leme merkezlerine gönderiliyor. Dani
marka'da ise firmalar, ayrıştırılan çöp-

!erin görevliler tarafıııdan toplanması 
ve geri dönüştürülmesi gibi masrafla
rı kendileri karşılıyor. Apartman daire
lerinde ise merdiven boşluğunda kuru
lan bir sistem kullanılıyor. Her daire
de bulanan çöp deliğine atılan atıklar, 
bodrum kattaki çöp torbalarına gidi
yor. Çöp toplayıcı firmanm ücreti de 
apartman sakinleri tarafından karşılanı
yor. Birçok ülkede her şehrin kendi-

ne ait özel çöp toplama merkezi bu
lunuyor. Bu merkezlerde büyük bo
yutta mobilyalar, beyaz eşyalar ve 
kimyevi maddeler toplanıyor. Böylece 
çöplerin hem ısısından yararlanılıyor 

hem de elektrik üretiliyor. Ayrıca, ya
kım merkezinde elde edilen küller 
gübre olarak kullanılıyor. Çöplerini 
sokağa atanlar ise ağır para cezalarıy
la karşılaşıyor. 

Bebeklerinin adını 

Yaboo koydular 
Romanya'da, intemet aracılığıyla tanışan bir 
çift, bebeklerine 'Yahoo' ismini verdi. 

Libertatea gazetesinin haberi
ne göre, Cornelia ve onu 

Dragoman, internette tanışıp 3 - ---
ay yazıştıktan sonra görüşmeye karar verdiler ve bir
birleri için yaratıldıklarını anladılar. 

Daha sonra evlenen çiftin, Noel'de bir erkek be
bekleri dünyaya geldi ve çift bebeğe, dünyanın en 
popüler İnternet sitelerinden Yahoo'nun admı koyma
ya karar verdi. "Bebeğe, yaşamımdaki en büyük yol 
göstericilerden babam ve internete atfen Lucien 
Yahoo adını koyduk" dedi. 

'Oryantal dans çok sağlıklı' 
Alman
ya'nın 

başkenti 

Berlln'de 
yayımla

nan Berli
ner Kuri
er gazete
si, oryan
tal dan
sın sağlık 

açısından 

faydalı 

olduğunu 

yazdı. 

Berliner Kurier gazetesinin haberinde, kadınların or
yantal dansla genelde hiç kullanılmayan kaslarını 

hareket ettirdikleri , bunun da özellikle bel kemiği böl
gesinde hareketsiz olan Batı Avrupalı kadınlar için çok 
sağlıklı olduğu belirtildi. 

Oryantal dansın gergin kasları da gevşettiği ifade edi
len haberde, oryantal dansla vücutlarını daha iyi hare
ket ettiren kadınların, kendilerine duydukları güvenin de 
arttığı kaydedildi. 

HAZIRLAYAN: h<'ıtı.ıl T \~<; l()(;l.l 

Yaşam 

2005 Almanya' da 
Einstein yılı olacak 

Almanya, Nazi 
iktidarından canını 

kurtarmak için kaçan 
Yahudi kökenli bilim 
adamına vefa borcu
nu ödüyor. 

A lmanya, canını kurtarmak 
için azi iktidarından kaçan 

bilim adamına geç kalan vefa 
borcunu ödemeyi hedefliyor. Bi
lim dünyasını devrimsel teorile
riyle alt üst eden Einstein' ın 
onurlandırılmasını yönelik olarak 
planlanan Einstein yılı, 19 Ocak 
günü Berlin'de Başbakan Ger
hard Schröder tarafından başlatıl
dı. Almanya, l 879'da doğduğu 
ülkesinden 1933 'de Nazi iktidarı 
nedeniyle kaçan ve doğduğu 
topraklara bir daha dönmeyen 
Einstein 'ı 2005 yılı bôyunca 
kongreler, toplantılar ve sergiler
le anacak. 

Güney ore'de mobil TV devr 

Güney Kore pazarının en büyük 
operatörü SK Telecom, cep 

telefonlarından televizyon izlen
mesini sağlayan hizmetini kullanı
ma soktu. Sistemde ayda L 1 do
lar karşılığında aboneler bu plat
form için özel olarak dönüştürül
müş televizyon kanalları, video 
klip ve ses dosyalarını telefonları
na yükleyerek takip edebiliyor. 

Sistemde ilk olarak dizi filmler, 
haberler ve müzik kliplerinin yer 
aldığı üç video kanalı ve pop, 

nostalJİ, caz gibi farklı türlerde yayın yapan altı ses kana
lı hizmet veriyor. SK Telecoın şu anda sadece Samsung'un 
SCH-B 100 modeliyle çalışabilen bu hizmet için 400 milyon 
dolardan fazla yatırım yaptığını açıkladı. 

Kefene c p 
Bir web sitesi "Artık kefenin cebi var" sloga

nıyla, ahirete para ve mal transferi vaat ediyor. 

Sloganı "Artık kefenin cebi var" olan web sitesi, dün
yadaki para yada malınızı ahirete transfer etmeyi va

at ediyor. Sayfada "Siz bu taraftaki malınızı, paranızı bi
ze verin, diğer tarafta nasıl olsa kul hakkı olarak geri 
alırsınız" deniyor. Hatta para yatıracak olanlar için kendi 
ahiret hayatlarını riske attıklarını da iddia ediyorlar. 

Ayrıca site kullanıcılarına kredi imkanı da sağlıyor. Bu 
tarafta para alıp, bu borcu diğer tarafta kul hakkı olarak 
ödeme imkanı. Vaktiniz olursa http://www.ahiretetrans
fer.8m.com/ adresine bir göz atın. Ya çok eğlenecek, ya
da çok kızacaksınız. 


