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Tarımda kimyasal ilaç kullanımı azalacak 
Üniversitemiz Fen 
Fakültesi Biyolojii 
Bölümü öğretim 
elemanları tara
fından yapılan ça
lışmada, bitki ve 
bitki tohumlarına 
zarar veren mikro
organizmalar 
kontrol altına alın
dı. Çalışma saye
sinde tohum üreti
mindeki kaybın 
önüne geçilerek, 
tarımsal üretime 
büyük katkı sagla
nacak. 

Haberi 3'te 

2005 en sıcak 
yıl olacak 

NASA, 1800 yılından bu ya
na yaşanan en yüksek sıcak
lık degerlertnln 2005 yazında 
oluşacağını tahmin ediyor. 

Habc Yacıam'da 

Al DS'in suyu.' 
ısınıyor 

HIV'e karşı en etkili aşı
nın mucidi Fransız Prof. 
Jean Marie Andrieu, 
AIDS aşı

sıyla ilgili 
sonuçların 
mükemmel 
olduğunu 
ve aşının 

2006'da kullanılmaya 

başlanacağını söyledi. 
Haht>ri Yaşam'da 

Arkeoloji Müzesi 
ilgi bekliyor 

Ek bina yapımı için 2001 yılında yıkılan, ancak ödenek yetersizliği 

nedeniyle bir türlü bitirilemeyen Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde binlerce 
yıllık tarihi eserler ya açık havada ya da konteynerler de saklanıyor. 

Haberi 6'da 

Anadolu'nun 
üçüncü 
e-programı 

başlıyor 

Anadolu 
Üniversite· 
si. internet 
üzerinden 
yürütülen e
mba ve e
konaklama 
programla
rından sonra şimdi "Gelişimsel 

Yetersizlikleri Olan Çocuklarm 
Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Li
sans Programı" başlıyor. Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü tarafından 

yürütülecek program ikinci öğre
tim niteliğinde olacak ve 3 yarı
yıl sürecek. Haberi 4'te 

CNED 
rektöründen 
işbirliği ziyareti 
Fransız Uzaktan Öğretim Kuru
mu (CNED) ile Anadolu Üniversi
tesi Açıköğretim Fakültesi ara
sındaki işbirliği çalışmaları tüm 
hızıyla devam ediyor. CNED 
Rektörü Pror. Jacques Vauthier 
görüşmelerde bulunmak için üni
versitemize geldi. 

Haberi 3'te 

Çocuğunuzun 

dil gelişimi 
onun geleceğini 
belirler 
DlLKOM Müdürü Prof. Dr. Sey
hun Topbaş, yaşamın ilk iki yılı
nın dil ve konuşmanın öğrenil
mesi için önemli olduğuna dik
kat çekerek, kulak enfeksiyonu , 
ık üşütme ve diğer üst solu

num yolu enfek iyonu ya da 
alerji durumlarmın sık Lrkrar
lanması durumunda ailelerin, 
çocuklarını düzenli olarak odyo
loga götürmeleri ve işitme mu· 
ayenesi yaptırmaları gerektiğini 
söyledi. 

Haberi 4'te 
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Tarihi Kültürel değerlerimizin korunmasında toplum olarak 
yeterince duyarlı davranıyormuyuz? 

AÖF İngilizce Öğretmenliği 1. Sınıf 
Bence, toplum olarak en büyük 

eksiklerimizden bir tanesi de bu. Ta
rihi ve kültürel değerler bir milletin, 
devletin varlığını gösteren ve bu var
lığın sürdürmesinde büyük rol oyna-

yan etkenlerdir. Değerlerimize sahip çıkma bilin
cinden yoksunuz veya yeteri şekilde bilinçli değiliz. 

Ayrıca değerlerin bazılarının aşırı derecede korunması
na özen gösterilirken bazıları ihmal edilmektedir. Tür
kiye kozmopolit bir bölgedir ve çok kültürel bir yapı
ya sahiptir. Ama malesef kültürel zenginliklerimiz ih
mal ediliyor ve tümüyle inkar ediliyor. Böylece bü
yük bir hazineyi kaybediyoruz. Toplum olarak bilinç
lenmeli ve kültürel değerlerimizin korunmasında daha 
duyarlı olmayız. 

Muhammet Yaşar 

Eğitim Fak. Zihin Engelliler 
4. Sınıf 

Yaşadığımız ülke, itibariyle tarihi 
eserler açısından oldukça zengin bir 
ülke olmasına rağmen malesef toplum 
olarak tarihi ve kültürel değerlerimize 
sahip çıktığımız söylenemez. Biraz ör

nek verecek olursak Diyarbakır'daki dünyanın ikinci 
uzunluktaki tarihi surunun ne halde olduğu gözler 
önünde. Sadece sınırlarımızla ilgili değil diğer tarihi 
eserlerimizi de koruma bilinci yok. Eğer tarihi eserler 
devlet koruması altında olmasa onları yağmalamakta 
üstümüze yoktur. Hergün haberlerde izliyorum bir tari
hi eserimizin yakıldığını görüyoruz. Toplum olarak ta
rihi eserlere değer vermeyişimizin sebebi müfredatla il
gili bağlantısının olmayışı eğitim müfredatında tarihi 
eserleri görme koruma ve öğencilere belli değer yargı
ları oluşturmak için değil de müfredatta yer almasın 
diye yapılmaktan kaynaklanıyor. 

Gülşah Dibek 

Porsuk MYO Makine 
Resim Kontrüksiyon 2. Sınıf 
Türk milleti olarak tarihimize ve 
kültürümüze gereken değeri verme
mekte olduğumuzu düşünüyorum. 

İnsanlar yurtdışından tarihi değerle
rimizi görebilmek onlar hakkında bilgi edinmek için 

yurdumuza gelirken biz yanıbaşımızdaki güzelliklerin 
belki farkındayız ama onları ne görme ne de bilgi 
edinme çabasına bile girmiyoruz. Problemin sadece 
görmek ve bilgi edinmek ile sınırlı olduğunu sanmı
yorum. Onların korunması geliştirilmesi gerektiğine de 
inanıyorum. Sahip olduğumuz güzellikler elimizden 
uçup giderken biz sadece bakmakla yetiniyoruz. Asıl 
sorunun yöneticiler olduğunu düşünürken biz gençlere 
bu konuda büyük pay düşmektedir. Tarihi değerleri
mizi koruyup, sahip çıkmalıyız. 

Kurtuluş Uzun 

Eğitim Fak. İngilizce 
Öğretmenliği 4. Sınıf 
Toplum olarak tarihi ve kültürel de
ğerlerimiz konusunda yeteri kadar 
bilinçli olmadığımızı düşünüyorum. 

Her geçen gün toplum olarak daha 
fazla yozlaşmaktayız. Bunun sonu

cunda da değerlerimize yeteri kadar sahip çıkmıyoruz. 
Tabii ki bunun bir başka nedeni de yeni kuşağın bu 
değerlere gerektiği gibi önem vermemesi. Bunun önü
ne geçmenin en önemli koşulunun eğitimden geçtiği
ni ve bu değerlere önem veren bireyleri eğitim saye
sinde kazanabileceğimizi düşünüyorum. 

Seçkin Şahin 

İletişim Bilimleri Fakültesi 
Basın Yayın 3. Sınıf 
Evet, kültürel değerlerimizi yeteri 
kadar önemsemediğimizi düşünüyo
rum. Yerel kültürden çok global kül
türe önem verdiğimizi, benimsediği- --::...---
mizi söylemek daha doğru olur. Be-
nim gözlemleyebildiğim kadarıyla insanlar kültürel un
surlara değer vermemiz gerektiğini söylüyor ama uy
gulamada kimse dikkate almıyor. Mesela, Eskişehir'de 
nerede, kaç tane müze olduğunu sorsak çoğu bilmez. 
Tabi bunu yalnızca üniversiteli olmayanlar için söyle
yemeyiz. Üniversitede okuyanların ve üniversiteli 
olanlarında bu konuda çok duyarlı olduklarını düşün
müyorum. Çünkü öyle bir hale geldik ki tüketim kül
türünün bize sunduklarıyla yetiniyoruz. Bir kafeye git
mek daha cazip geliyor. 

Gürol Erkal 

Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu 
End. Tasarım 4. Smıf 
Tarihi ve kültürel değerlerimize ye
terince ilgi göstermediğimizi düşü
nüyorum. Bunun en sabit örnegi 
arkeoloji müzesinin yıkılması ve 
tekrar yapılmamasıdır. Yurt dışında yaşayan 
insanlar bizim tarihi ve kültürel eserlerimize daha du
yarlılar. Toplumda kültürel anlamda yabancılaşma ya
şanıyor. Ve bu şekilde devam ederse bizden sonraki 
kuşaklarda büyük bir kültürel kopukluk olacaktır. 

Buğra ibra 

AÖF İng. Öğr. 
Lisans Proğramı 1. Sınıf 

Bizim, gençler olarak tarihi ve kültü
rel değerlerimize duyarlı davranmadı
ğımız acı bir gerçek. Örneğin ben, 
dört beş aylık bir süre zarfınca Eski
şehir'deyim fakat Eskişehir'in tarihi ve kültürel zengin
likler hakkında hiçbir bilgim yok. Nedense herkes ken
di yaşadığı çevresinde haberdar oluyor. Kimse yakın ya 
da uzak çevrelerin tarihi güzelliklerini merak etmiyor. 
Bu konuda gençlerin bilinçlendirilmesi şart, yoksa ken
di kendimize çaba göstereceğimiz yok. 

Nevin Yavuz 

AÖF İngilizce Öğretmenliği 2 . Sınıf 
Genel olarak düşünüldüğünde, Eski
şehir bir öğrenci kenti olduğu için 
ve eğitim düzeyinin yüksek olması 
nedeniyle tarihi ve kültürel değerle
rimizin korunması amacıyla genç 
toplum açısından yeterince duyarlı davrandığımı-
za inanıyorum bir Eskişehirli olarak. Sadece gençlik 
değil, bunun yanı sıra belediyelerin de bu yönde 
olumlu çalışmaları var. Odunpazarı Evleri Projesi bu
nun en güzel örneğidir. Yerel halk ise yine aynı şe
kilde tarihi ve kültürel değerlerin korunmasında yeter
li çabayı gösteriyor. Eskişehir'in tarih ve kültürüne 
katkıda bulunacak her türlü yenilik ve düzenlemelere 
olumlu yaklaşır bu kentin insanı. 

Nimet Akyar 

AÖF İngilizce Öğretmenliği 
3. Sınıf 

Toplum olarak tarihi değerlerimizin 
önemini iyi kavrayamadığımız için 
bu konuda birey olarak da yetersiz 
kalıyoruz. Kültürün geçmişten gele
ceğe aktarılması gereken bir miras ve 
aynı zamanda korunması gereken bir değer olduğu bi
lincini ta ısak, bu gün bu değerler kendi kaderine terk 
edilip yok olmayacaktı. 

Haber 

Anadolu Haber·cten 

Çevre duyarlılığımızı 
artırmalıyız ... 

Dünyamız hızla bir çevre felaketi 
içine siırüklenmekte, atmosterin 

ışığı geçirme ve ısı tutma özelliğin
den kaynaklanan sera etkisinin art
masıyla birlikte küresel ısınma her 
geçen yıl hissedilir boyutlara ulaş
makta, bu ısınmanın etkisiyle buzul
larda çözünmeler ve ani yağmur ya
ğışlarının neden olduğu doğa felaket
leri ortaya çıkmaktadır. 

"Eskiden kışlar daha çetin geçerdi. 
diz boyu kar olurdu ... " gibi söylem· 
!er, birkaç yıldır baharı aratmayan 
bir sıcaklıkta geçen kış günlerinde, 
ileride geçecek kuraklık ve bunaltıcı 
sıcakların olduğu günlerin birer h,1-
bercisi gibi ... 

Bu olumsuzlukların içinde, tar mdıı 
kullanılan kimyasal ilaçların çözüne
rek su havzalarına karışması ve bi
yolojik dengelerde yarattığı olumsuz
luklara yönelik tartışmalar da sür
mektedir. 

Bitki ve bitki tohumlarına zarar 
veren mikroorganizmaların kontrol 
edilmesine yönelik üniversitemizde 
yürütülen bir çalışma, tarımda kulla
nılan kimyasal ilaçların kullanımının 
azaltılarak bunların neden olduğu 
olumsuz etkilerin sınırlandırılmasında 
bir yaklaşım getirecektir. 

* 
Türk toplumu olarak tarihe olan 

ilgimiz, ilgisizlik düzeyindedir. .. 
Belki de bu nedenle, ülkemizde 

"definecilik" denilen belki bir işkolu, 
belki de bir hobi alanı mevcuttur. .. 

Tarihe ve tarihsel eserlere geçmi
şin bir aynası, kültürel bir değeri 
olarak değil de kısa yoldan köşe 
dönme mantığı bulunan bir durumda, 
tarihi eserlerimizin talan edilmesi i~
ten bile değildir! 

Tarihi eserlere devlet olarak da 
gereken önemi göstermediğimiz, Es
kişehir'in Arkeoloji Müzesi'nin duru
muyla da ortadadır. .. 

Ek bina yapımı nedeniyle yıkılan 
duvarları ve bir konteynere dol
durulan eserlerin, aradan geçen 4 
yılda aynı şekilde durmasını anlamak 
mümkün gelmiyor insana ... 

Hayat, renk 
katacak sürpriz
lerle dolu ol
sun ... 
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Tarımda kimyasal Biyolojii Bölümü öğretim elemanları 

tarafından yapılan çalışmada, bitki ve 
bitki tohumlarına zarar veren mikroor
ganizmalar kontrol altına alındı. Çalış
ma sayesinde tohum üretimindeki kay
bın önüne geçilerek, tarımsal üretime 
büyük katkı sağlanacak. 

ilaç kullanımı azalacak 
en Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı 

F Prof. Dr. Merih Kıvanç ve Dr. Çiğdem 
Küçük tarafından yürütülen çalışmada, 

tarım ve tarım ürünlerine zarar veren mikro
organizmaların belli oranlarda önüne geçildi. 
"Trichoderma" türleri ile bitkilere zararlı mik
roorganizmalar tarımda etkilerinin azaltılması 
amacıyla gerçekleştirilen çalışma sayesinde, bu 
alanda oluşan zararlar en aza indirilecek. Ay
rıca kimyasal ilaç kullanımı azalacak, hem 
sağlık hem de ekonomi yönünden tarımsal 
üretime katkı sağlayacak. Günümüzde bitkisel 
ürünlerin yüzde 30'unun hastalık ve zararlı 

bakteriler tarafından yok edildiğini belirten 
Prof. Dr. Merih Kıvanç, meydana gelen bu 
kayıpların büyük kısmına mikroorganizmaların 
neden olduğunu söyledi. 

Toprak kaynaklı hastalıklar mikro
organizmalar ile kontrol edildi 

Prof. Dr. Kıvanç, bitkilerde hastalık yapan 
mikroorganizmalann bu maddelerin ortadan 
kaldırılması için daha çok pestisit ve organik 
kimyasallann kullanıldığını kaydederek, doğa
da zor parçalanan bu maddelerin bitkilerde bi
rikerek besin zinciri yolu ile canlılarda toksik 
veya kanserojen etki yapabildiği için son yıl
larda biyokontrolün öneminin arttığını ifade 
etti . Bu nedenle son yıllarda bitki patologla
rının ve ticari şirketlerin biyolojik mücadeleye 
olan ilgilerinin artığını söyleyen Merih Kı

vanç, "Bu konuda özellikle Trichoderma 
türleri biyolojik mücadele etmeni olarak dik-

Toprak kaynaklı hastalıklardan etkilenen şeker pancarı (Solda). Hastalıkları mikroor
ganizmalarla kontrol altına alınan ve sağlıklı şekilde büyüyen şeker pancarı (Sağda). 
kat çekmektedir. Birçok Trichoderma izolatı
nın sera ve tarla koşullarında toprak kaynak
lı hastalıkları kontrol etmede başarılı olduğu 
belirlenmiştir. Yapılan sera denemelerinde Fu
sarıum Moniliforma ve inokuleli mısıda ve 
Eskişehir topraklarndan izole edilmiş Tricho
derma harzinaum T8 izolatının yüzde 81 .3 ve 
F.oxysporum ile inokoli domates ve fasulye 
de T20 izolatının sırasıyla yüzde 52.1 ve yüz-

de74.3 ile hastalıklar üzerinde etkili olduğu 
tespit edilmiştir" dedi. 

Proje, tarımdaki üretime büyük 
katkı sağlayacak 

Bu çalışmalarda ayrıca T8 ve T20 izolat
larının artan dozlarının bitkilerin boy uzunluk
larını arttırdığını, kuru ve yaş madde ağırlık
ları üzerinde de etkili olduğunun ortaya çıktı-

ğını belirten Kıvanç, "Şeker pancarı tohumlu
ğu üretim saha l arında büyük kayıplara neden 
olan FusaariumSP. ile mücadale kimyasal ilaç
larla sınırlı olmakta veya bazı durumlarda da 
imkansız olmaktadır. Örneğin 2004 yılı şeker
pancarı tohumluk üretim sahalarında 2573 de
karlık bir kısımda yüzde 70 oranında meyda
na gelmiş, 180 bin kilo ham şeker pancarı to
humluğu yok olmuştur. Ülkemizde ve dünya
da insan yaşamının her döneminde önemli bir 
besin kaynağı olan şekerin elde edildiği şeker 
pancarını daha bol, kaliteli ve ekonomik üret
mek ve üretici giderlerini azaltmak için ge
rekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Biz
de bu konuyla ilgili çalışmalarımıza devam 
ediyoruz" diye konuştu. 

Tohum yetiştiriciliğinde oluşan kayıp 
en az düzeye inecek 

Yapılan çalışma sonucunda Fusarium sp.'e 
etkili olan T.harzianaum 'la etkili şeker panca
rı tohumluğu yetiştiriciliğinde oluşan kayıbın 

minimum düzeye indirildiğini kaydeden Prof. 
Dr. Merih Kıvanç, "Bu çalışma sayesinde çift
çimize ve tohum üretetici şirketlere dolayısıy
la ülkemiz tarımına katkı sağlayabilecektir. 

Böylece Trichoderma hafzianum gibi doğal 

antagonistlerin, bitkilerde hastalık mücadele et
meni olarak kullanılma ı tanmda sürdürülebi
lirlik ilkesine önemli katkılarJa bulanabilecek
tir" dedi. 

İsmail İLKSEL Vİ 

CNED direktöründen işbirliği ziyareti 
Fransız Uzaktan Öğretim Kurumu (CNED) ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi arasındaki işbirliği 

çalışmaları devam ediyor. CNED Direktörü Prof. Jacques Vauthier görüşmelerde bulunmak için üniversitemize geldi. 

A
nadolu Üniversitesi, 7 Şubat 
günü, Fransız Açıköğretim 

Kurumu (CNED) Direktörü 
Prof. Jacques Yauthier ' i konuk et
ti. CNED ile Açıköğretim Fakülte
si arasındaki işbirliği olanakları ko
nusunda süren çalışmaların bir de
vamı olarak üniversitemize gelen 
Prof. Vauthier, çeşitli temaslarda 
bulundu. 

AÖF dekanlık toplantı salonunda 
yapılan toplantıya Rektör Yardım
cısı Prof. Dr. Atila Barkana, Eği
tim Fakültesı Yabancı Diller Bölü
mü Fransızca Anabilim Dalı Baş
kanı Prof. Dr. Gülnihal Gülmez, 
Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nazmi Ulutak ve fakülte de
kan yardımcıları katıldı. 

Konu hakkında bilgi veren AÖF 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat 
Barkan, Ekim ayında AÖF Dekanı 
Prof. Dr. Nazmi Ulutak ve Eğitım 
Fakültesi Yabancı Diller Bölümü 
Fransızca Anabiliııı dalı Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Gülnihal Gül
mez·nin Fransız Büyükelçiliği Ate
şeliği organızasyonuyla Fraıısa'ya 

giderek işbirliği olanakları üzerine 
bır çalışma yaptıklarını söyledı. 

CNED direktörüyle 7 Şubat gü
nün yapılan toplantı hakkında açık
lamalarda bulunan Rektör Yardım-

cısı Prof. Dr. Ati la Barkana da su
nulan AÖF "Programlarında Yürü
tülen Fransızca Derslerinin Gelişti
rilmesi" ve "Uzaktan Eğitim Araş
tırmaları Çalıştayları Düzenlenme
si" projelerine öncelik verilmesinin 
kararlaştırıldığını belirtti. Profesör 
Yauthier ' in Türkiye'de Fransız

ca'nın öğretilmesi kadar Fransa'da
ki Türk azınlığı da Türkçe'nin öğ
retilmesi ve hatta Türk öğretim 

elemanlrının Türk azınlığa Fransız
ca öğretme konusunda daha başa
rılı olabileceğini söylediğini belir
ten Prof. Dr. Atilla Barkana sözle
rini şöyle sürdürdü: 

"Fransızca eğitimine destek ol
mak üzere İnternet üzerinden e
radyo yayını ile Fransızca dersleri
nin verilmesi üzerinde çalışılmakta. 
Halen kullanımda bulunan bu sıs

temin AÖF tarafından Türkiye'de 
uygulanabilmesi konusu üzerinde 
de çalışacağız." 

Bundan sonra CNED ile Genel 
İşbirliği Protokolü imıalanmasının 
kararlaştırıldığını belirten Prof. Dr. 
Atila Barkana. daha sonra projeler 
baıında yapılacak ek protokollerle 
çalışmaların sürdünileceğini söyle
di. 

Prof. Dr. Murat Barkan da Açı
köğretım Fakültesi yetkilileri olarak 

CNED Direktörü Jacques Vauthier'in (Sol başta) ziyaretinde 
iki kurum arasındaki işbirliği olanakları ele alındı. 

Haziran ayı sonunda Açıköğretinı 
Fakültesi yetkilileri olarak Fransa
'da düıenleneı:ek olan uzaktan öğ-

retimle ilgıli bır semınerc davet 
edildıklerinın altını çizdi. 

Mevlüt DEMIRCİOGLU Prof. Dr. Atila Barkana 
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Anadolu'nun üçüncü e-programı başlıyor 
Anadolu Üniversitesi'nde internet üzerinden yürütülen e-mba ve e-konaklama programlarından sonra şimdi 
"Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı" başlıyor. Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülecek program ikinci öğretim niteliğinde olacak ve 3 yarıyıl sürecek. 

A
nadolu Üniversitesi İnternet üzerinden 
yürüttüğü yüksek lisans programlarına 
bir yenisini daha ekledi. Eğitim Bilim

leri Enstitüsü tarafından yürütülecek olan 
"Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların 
Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Progra
mı" üniversitemizin İnternet ortamında haya
ta geçirdiği üçüncü tezsiz yüksek ·lisans 
programı olma özelliğini taşıyor. 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürü
tülecek programa başvurular 31 Ocak-9 Şu
bat günleri arasında yapıldı. Programa 37 
öğrenci kayıt olma hakkını kazandı. 

Program hakkında bilgi veren Eğitim Fa
kültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Süleyman Eripek, zihinsel engelliler ve 
otistik bozukluk gösteren çocukları kapsayan 
bu programın, gelişimsel yetersizlikleri olan 
çocukların eğitim alanında nitelikli eğitici 

personele duyulan ihtiyacın göz önünde bu
lundurularak hazırlandığını söyledi. 

şöyle sürdürdü: "Ha
len mezun vermekte 
olan sekiz zihin en
gelliler öğretmenliği 

programı bulunuyor. 

yetersizlikleri olan çocukların eğitimi alanın
da önemli gelişmeler meydana gelmiştir." 

Ülkemizde son yıllarda, gelişimsel yeter
sizlikleri olan çocukların eğitimleri için açı
lan okul ve merkezlerin sayılarında önemli 
artışlar meydana geldiğine dikkat çeken 
Prof. Dr. Süleyman Eripek, "Bana göre bu 
sevindirici bir gelişmedir. Ancak buralarda 
görev alan başta öğretmenler olmak üzere 
eğitici personelin çoğu bu çocukların eğ iti 

mi konusunda özel bir eğitim almamışlardır" 
dedi. 

Ülkemizde gelişimsel yetersizlikleri olan 
çocukların eğitimi alanına, üniversitelerin 
eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümleri 
bünyelerinde yer alan zihin engelliler öğret
menliği programları yoluyla öğretmen yetiş
tirildiğini belirten Prof. Dr. Eripek, sözlerini 

Bu programlardan mezun olanların kısa ve 
orta dönemde bu çocuklara eğitim veren 
okul ve merkezlerin eğitici personel gereksi
nimlerini karşılayabilmeleri mümkün gözük
memektedir. Diğer yandan bu programların 
önemli bir bölümü yaklaşık 15 yıldır mezun 
vermektedir. Bu yıllar içerisinde gelişimsel 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu okul ve 
merkezlerde çalışmakta olan özel eğitim al
mış ya da almamış eğitici personel için çe
şitli hizmet içi eğitim kursları düzenlediğini 
ifade eden Eripek, bu kurslara ancak bura
larda çalışanların küçük bir bölümünün katı
labildiğini dile getirdi. 

Zihin engelliler öğretmenliği programı bu
lunan özel eğitim bölümlerinin yalnızca 

üçünde tutarlı olarak yüksek lisans program-

DİLKOM Müdürü 
Prof. Dr. Seyhun 
Topbaş, yaşamın ilk 
iki yılının dil ve ko
nuşmanın öğrenilme

si için önemli oldu
ğuna dikkat çekerek, 
kulak enfeksiyonu, 
sık üşütme ve diğer 
üst solunum yolu en
feksiyonu ya da alerji 
durumlarının sık tek
rarlanması durumun
da ailelerin, çocukla
rını düzenli olarak 
odyologa götürmele
ri ve işitme muaye
nesi yaptırmaları ge
rektiğini söyledi. 

Çocuğunuzun dil gelişimi 
onun geleceğini belirler 
D il ve Konuşma Bozukluk

ları Eğitim Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (DİL
KOM) Müdürü Prof. Dr. 
Seyhun Topbaş çocukların 
konuşmayı öğrenme sürecinin 
konuşarak, kitap okuyarak ya 
da çocuktan konuşmasını iste
yerek değil, çocuğu konuşma
ya teşvik ederek ve konuş
mayı eğlenceli hale getirerek 
yapılması gerektiğini söyledi. 

Okuma, yazma, konuşma 
ve jestlerin dilin biçimleri ol
duğunu belirten Topbaş, 
dilin de bir dizi kurallardan 
oluştuğunu ifade etti. Çocuk
ların dili ve konuşmayı, çev
relerinde konuşulan dili dinle
yerek ve işittiklerini uygula
yarak öğrendiklerini anlatan 
Prof. Dr. Topbaş, bu yolun 
dilin kodunun kurallarını be
lirlediğini ve dilin bir defa
da öğrenilmediğini söyledi. 

"İşitme sorunları dil ve ko
nuşmayı etkiler ve özellikle 
yaşamın ilk yılı dil ve ko
nuşma öğrenilmesi için 
önemlidir" diyen Prof. Dr. 

Seyhun Topbaş, hafif işitme 
kayıplarının bile çevrelerinde
ki dil ve konuşma girdi lerini 
kaçırmalarına neden olabilece
ğine ve önemli gelişse! ge
cikmelerle sonuçlanabileceğine 
dikkat çekti. Prof. Dr. Seyhun 
Topbaş, özellikle kulak en
feksiyonu, sık üşütme ve di-

ğer üst solunum yolu enfek
siyonu ya da alerji durumla
rının sık tekrarlanması duru
munda ailelerin, çocuklarını 
düzenli olarak odyologa gö
türmeleri ve işitme muayenesi 
yaptırmaları gerektiğini sözle
rine ekledi. 

Pembe KARA 

!arının açılabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Sü
leyman Eripek, "Bu programların kontenjan 
sayıları l0'u aşmamaktadır. Bu durumda ül
ke düzeyine yayılmış olan okul ve merkez
lerde çalışmakta olan, ancak özel bir eğitim 
almamış eğitici personelin gelişimsel yeter
sizlikleri olan çocukların eğitimleri alanında 
yetiştirilmeleri, bunun yanı sıra bu alanda 
öğretmenlik formasyonu olan öğretmenlerin 
bilgi ve becerilerinin artırılması önemli bir 
gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. Birkaç 
il merkezinde açılan ve devam zorunluluğu 
olan yüksek lisans programlarıyla bu gerek
sinimlere uzun dönemde dahi yanıt verebil
mek mümkün gözükmemektedir. Program bu 
gereksinimlerden kaynaklanarak açılmıştır." 

diye konuştu. 
Programın işleyişi konusunda da bilgiler 

veren Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Süleyman Eripek, progra
mın süresi bilimsel hazırlık programı dışın
da üç yarıyıl olduğunu ve bilimsel hazırlık 
programında yer alan "Öğretim Uygulaması 
l" dersinin dışındaki derslerin İnternet üze
rinden yürütüleceğini söyledi. Prof. Dr. Eri-
pek sözlerine şöyle devam etti: "Aynı der
sin yaz aylarında yüzyüze eğitim yöntemiy
le Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma 
Enstitüsü'nde, yeterli sayıda öğrenci olması 
durumunda yine yaz aylarında Ankara, An
talya, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Samsun'da 
üniversiteler bünyesindeki ya da Milli Eği
tim Bakanlığı ya da Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı okul ve 
merkezlerde dört haftalık dönemlerde yapıla
cakt ır. " 

Mevlüt DEMİRCİOĞLU 

Akademik Turizm 
Bülteni Şubat 
sayısı yayımlandı 

Turizm ve Otel İsletmeciliği Yüksekoku
lu 'ndan Yard. Doç. Dr. Nazmi Kozak ta

rafından hazırlanan, Akademik Turizm Bülte
ni'nin Şubat ayı sayısı yayımlandı. 

Bültende, Aııatolia: Turizm Araştırmaları 
Dergisi'nin yeni sayısında yer alan makale ve 
yazarlar , Türkçe dışındaki dillerde yayımlan
mış örnek çalışmaların Türkiyeli araştırmacı
lara ulaştırılması amacıyla hazırlanmaya baş
lanan "Seçme çeviri Makaleler" bölümünün 
ilk makalesinin yayımlandığı, Turizm Gazete
sinden Fehmi Köfteoğlu 'nun, 15 Aralik 2004 
tarihinde Muğla Üniversitesi Turizm İşletme
ciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda verdigi 
konferansta yaptığı konuşmadan kesitler, Tu
rist Rehberleri Birligi (TUREB) den seçme 
haberler, yarışmalar, seminer haberleri, An
kara Profesyonel Turizm Rehberleri Dernegi 
ARED'den haberler ve üniversitelerin Turizm 
İsletmeciligi ve Otelcilik Yüksekokulula
rı 'ndan etkinlik haberleri yer alıyor. 

Bültende ayrıca, turizm sektörüyle ilgili ye
ni yayınların açıklamaları ve bitirilmiş tezle
rin bilgileri de bulunuyor. Akademi Turizm 
Bültenine http://www.anatoliajournal.com/tu
rizmbulteni web adresinden, dergi sorum lusu 
Yard.Doç.Dr. Nazmi Kozak'a ise nko
zak@anadolu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir. 

Ayfer ER 
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Kısa filmler 4. kez Eskişehir' de 
IBF'nin British Council ve Ankara Sinema Demeği'nin katkılarıyla düzenlediği İngiliz Kısa Film 
Günleri'nin dördüncüsü 21 Şubat'ta başlıyor. 

I
• letişim Bilimleri Fakültesi'nin British Council ve Ankara Sine

ma Derneği'nin katkılarıyla düzenlediği, ve bu yıl dördüncüsü 
gerçekleştirlecek olan İngiliz Kısa Film Günleri 21 Şubat'ta baş

lıyor. Etkinlik her yıl olduğu gibi bu yıl da üç paketten oluşuyor. 
, Canlandırma ve Müzik Filmlerinden oluşacak iki paketin yanı sıra 

bu yıl ilk kez Türkiye, İngiltere ve çeşitli Avrupa ülkelerinden genç 
film yönetmenlerin kısa filmleri de etkinlik kapsamında gösterile
cek. 23 Şubat'ta son bulacak etkinlikte çerçevesinde filmleri gös
terilecek yönetmenlerin katılacağı söyleşiler de gerçekleştirilecek. 

Cüneyt Er'den 
Mersin'de sergi 

Bugüne kadar 12 karma sergiye katılan ve iki 
ödül alan seramik sanatçısı Er, son sergisini 
Mersin'de açtı. 

Engelliler F:ntegre Yük
sekokulu Oğr. Gör. Cü

neyt Er, onuncu kişisel se
ramik sergisini sanatsever
lerle buluşturdu. 36 eserin 
yer aldığı serginin açılışı 

28 Ocak Cuma günü, Mer
sin Altamira Sanat Galeri
si 'nde gerçekleştirildi. Bu 
sergisinde de Anadolu kül
türünden etkilenen ve eser
lerine yine boynuz formu 
veren Er, teknik olarak dö
küm ve torna ile elde şe
killendirme yöntemini kul- '-------'
lanmış. Sekiz aylık bir ça-
lışmayla ortaya çıkarılan ve anadolu kültürünün çamurla buluştuğu 
sergi, 14 Şubat'a kadar açık kalacak. 

Şehir Tiyatroları'ndan "Ocak" 
Şehir Tiyatroları Turgut Özakman'ın yazdığı 
"Ocak" adlı oyunu Şubat ayı sonunda tiyatro 
severlerin beğenisine sunacak. 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatroları, 2004-2005 se

zonunun ikinci yarısında yine yeni 
bir oyunla izleyicilerinin karşısına 
çıkıyor. 

Oyun adıyla şehir tiyatrolarının 

üç sahnesinden birini onurlandıran 
Turgut Özakman' ın yazdığı "Ocak". 

Sahip olduğu yalın ve içten an
latımıyla tipik bir aile dramı olan 
Ocak, ülkemizin içinde bulunduğu 
sosyoekonomik ve sosyokültürel ko
şullar göz önüne alınarak sahneleni
yor. 

Şehir Tiyatroları 'nın Genel Sanat 
Yönetmeni Yıldırım F. Urağ'ın yö
netmenliğini üstlendiği oyunda rol-

teri, E. Melda Yılmaz, Özlem Ak
doğan, K. Sinan Demirer, Basri Al
bayrak, Zafer Ergül, Deniz Erdem, 
Emre Basalak ve Ali Eyidoğan pay
laşıyor. 

Bu ay sonunda prömiyerini yap
maya hazırlanan "Ocak" adlı oyun 
dışında Şehir Tiyatroları Şubat 

ayında geçen sezonlarda da sahne
lenen, Don Kişot'un Ruhu, Hadi 
Öldürsene Canikom, Vişne Bahçesi, 
Resimli Osmanlı Tarihi ve mirlik 
seyirciler için Küçük Başparmak ve 
Sevdalı Bulut adlı oyunlarla da per
delerini açmaya devam edecek. 

Ayfer ER 
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Tiyatro Anadolu Şubat Programı 
01 Şubat Salı KURU GÜRÜLTÜ 19:00 

02 Şubat Çarş. KURU GÜRÜLTÜ 19:00 

03 Şubat Perş. KÖRAYAK 19:00 

05 Şubat Cuma KÖRAYAK 15:00 

22 Şubat Sah KÖRAYAK 19:00 

23 Şubat Çarş. KÖRAYAK 19:00 

24 Şubat Perş. MİDASIN KULAKLARI 19:00 

26 Şubat Cts. MİDASIN KULAKLARI 15:00 

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusü 
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi 

Gişe: Anadolu Üniversitesi Sinema Salonu 
O 222 335 05 80 / 1301 
www.tiyatroanadolu.edu.tr 

ANADoLU ÜNiı/fıÇrfE~i , 
E.&irıM · .. Miiı~Si 

. .. 

Hafta içi hergün 9.00- 12.00 / 14.00- 17.00 
saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor ... 

Atatürk Lisesi / Odun azan ESKİŞEHİR 

Konservatuvar'dan klasik müzik konseri Beyaz Perde Ezgileri 13 Mart'ta 
Oda Müziği Grubu, 25 Şubat akşamı vereceği 
konserle seyirci karşısına çıkacak. Devlet 
Konservatuvarı tarafından düzenlenen konser, 
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale 
Salonu'nda 20.00'de başlayacak. 

Beşiktaş Kültür Merkezi tarafından düzenlenen ve 10 Şubat'ta gerçe~
leştirileceği açıklanan konser 13 Mart gününe ertelendı. Ferhat Go

çer'in solits olarak katılacağı konserde sinema dünyasının ünlü filmleri
nin şarkıları müzik severlerler ile paylaşılacak. Sinema Anadolu'da ger
çekleşecek konserin biletleri, Sinema Anadolu, Kitapçı&Kitapçı ve Pi-lic
ci'den temin edilebilir. 

Okuma 
Köşesi 

Ahmet CEMAL 

TÜRKİYE'NİN 
DEĞİŞİM YILLARI 

Gazeteci, yazar, politikacı Altan 
Öymen'in anılarının ilk cildi olan 
Bir Dönem; Bir Çocuk'tan daha 
önce yine bu sütunlarda söz 
etmiştim. 

Bu arada sayın Öymen'in 
anılarının Değişim Yılları başlığını 

taşıyan ikinci cildini de bitirdim. 
Devamının geleceği bildirilen bu tür 
eserlerde, bir cildi bitirdikten sonra : 
"Keşke sonraki cilt de bir an önce 
çıksa!" diyorsanız eğer, bu, kitabın 
okuruyla ne kadar yoğun düzlemde 
buluşabildiğinin başlıca ve en sağlam 
göstergesidir. 

Altan Öymen'in anılarının ilk iki 
cildinde sergilediği başarının kanımca 
temel nedenlerinden biri, yazarın tar
ihçiliğe soyunmaması. Bu sözümle 
elbette tarihçiliği küçümsüyor 
değilim. Ama türleri karıştırmak, 
sınırlara uymakta aşırı katı bir tutum 
izlemek, görüşlerde çok iddialı 
olmak, hele anı olma savı taşıyan 
eserlerin pek lehine olmuyor. Değerli 
yazar Altan Öymen, Türkiye'nin 
yakın tarihinin tek parti iktidarının 
son yıllarından günümüze kadar 
uzanan son derece önemli bir döne
mini anlatırken, bu anlatımı o yılları 
yaşamış birinin kendine göresi 'nin 
rahat ve sıcak atmosferinden hiç 
yoksun kılmıyor. 'Anılı Kitap' diye 
adlandırdığı eserinin inanılmaz sürük
leyiciliği sanırım temelde bu atmos
ferden kaynaklanıyor. 

Öymen, anı-kitap'ının ilk cildinde 
İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna 
kadarki dönemi ele almıştı. Bu 
savaşın bittiği noktada başlayan 
Değişim Yılları'nda dünyanın ve 
Türkiye'nin hangi değişimlerle karşı 
karşıya kaldığını yazar, önsözünde 
şöyle anlatmış : "Bu kitabın döne
minde, o büyük savaş bitmiş ama, 
dünyada iki bloklu bir 'büyük savaş' 
başlıyor. Bizim de Batı blokunda 
yerimiz pekişiyor. - Ülke içinde de 
birçok 'değişim' birbirini izliyor. En 
önemlisi, tek parti döneminden son
raki ilk iktidar değişikliği ... Hem 
ülke yönetiminin sivil ve asker 
kadroları tamamen değişiyor, hem de 
günlük alışkanlıklarımız ... Dış 
ticaret rejimimiz değişiyor ... 'Yerli 
malı kullanmalı' sloganlarıyla 

büyümüştük ... İthal malı zaten pek 
bulunmazdı ... Artık vitrinler ithal 
mallarıyla doluyor, gazetelerin ilan 
bölümleri de 'ithal malı kullan
ma'nın faydasını anlatan ilanlarla ... -
Caddelerin manzarası değişiyor. Yeşil 
boyalı eski Rus otobüsleri yerine, 
kırmızı boyalı Amerikan troleybüsleri 
geçiyor ( ... ) Bunlar gibi her alanda 
daha brçok 'değişim'in hikayesi, 
benim kendi hikayemle birlikte bu 
'anılı kitap'ın konulan arasında ... " 

Altan Öymen'in anı kitap'larını 
okurken sanki sayfaları çevirmiyor
sunuz da, çok yakın bir geçmişi o 
geçmişin hesabını tüm içtenliği ile 
paylaşan bir bilge kişiden dinliyor
sunuz. Geçmişin öykülerini böyle bir 
üslupla kaleme alabilmek, asla kolay 
değildir. Ama başarıya ulaşılmışsa, o 
zaman anlatılan geçmiş, tarih bil
incimize çok farklı boyutlar ekler. 



6 7-13 ·Şubat 2005 Anadolu Haber Haber 

Arkeoloji Müzesi ilgi bekliyor 
Eskişehir, tarihi bir ayıba tanık oluyor. Ek bina yapımı için 2001 yılında yıkılan, ancak ödenek yetersizliği nedeniyle 

bir türlü bitirilemeyen Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde binlerce yıllık eserler uygunsuz koşullarda korunmaya çalışılıyor. 

E
skişehir Arkeoloji Müzesi'nde 
bulunan binlerce yıllık tarihi 
eserler müzenin ek bina inşa

atı tamamlanamadığı için açık hava
da ve uygunsuz koşullarda saklanı
yor. Müze Müdürü Arkeolog Mus
tafa Dursun Çağlar, Frig ve Hitit 
dönemi eserlerinin bulunduğu müze
nin en büyük görevi olan sergileme 
işlevinin de ana binanın yıkık olma
sı nedeniyle yapılamadığını söyledi. 

2001 yılında binası boşaltılan ve 
ek bina için temel kazıları yapılan 
Arkeoloji müzesinin inşaatı , yeterli 
ödenek ayırmaması nedeniyle dört 
yıldır bitirilemiyor. 

Ödenek ayırılınadı 

Konu ile ilgili olarak Anadolu 
Haber 'e konuşan Mustafa Dursun 
Çağlar, inşaat çalışmalarının 2001 
yılında başladığını ve çalı şmalar 

kapsamında teşhir salonlarının boşal

tıldığını söyledi. Ek teşhir salonu 
projesi için yine aynı yıl , ilavesi 
planlanan alanın kazısının ve zemin 
sağlamlaştırma çalışmalarının ger
çekleştirildiğini kaydeden Çağlar, 

"Müzemizin güvenliği açısından 

önemli olan çevre duvarları yapıldı. 
Ancak 2003 ve 2004 yılında müze 
için hiç bir işlem yapılmadı. Müze 
inşatının bir yıl içerisinde tamamla
nacağını söylüyorlardı, ancak devlet 
müteahhit firmaya ödenek ayırmadı" 
dedi. 

2005'te tamamlanacak 

Müze inşaatı konusunda gerekli 
girişimlerin İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü tarafından yapıldığını be
lirten Çağlar, "Ankara ile yapılan 
girişimler sonucunda sayın bakanı
mız, sayın müsteşar ve Kültür Var
lıkları ve Müzeleri Genel Müdürü
müz, Eskişehir müzesinin bu halini 
geldiler, gördüler ve en kısa sürede 
tamamlıyacaklarını beyan ettiler. 

2004 yılında olan görüşmeler ve 
incelemeler sonucunda, müzenin de
tay projeleri tamamlanarak, 2005 
yılı içerisinde müze inşaatının yapı
lacağı ve tamamlanacağı, iki buçuk 
trilyon ödeneğin bakanlığımız döner 
sermaye işletmeciliğinden temin edi
leceği beyan edildi" diye konuştu. 

Çağlar, müzenin dışarıda olan 
eserlerinin inşaattan önce de bu şe
kilde sergilendiğini ve bazı küplerin 
zarar görmemesi için ağızlarının ka
patıldığını söyledi . Dışarıdaki eserle
rin yoğunlukla mezar taşları ve mi
mari bloklardan oluştuğunu belirten 
Mustafa Dursun Çağlar, müze ola
rak tüm eserleri daha korunaklı bir 
biçimde muhafaza etmek istedikleri-

ni ancak şu koşullarda mümkün ol
madığını kaydetti. Türkiye'deki mü
zelerin çoğunun bu şekilde olduğu
na dikkat çeken Çağlar, "Müzemiz
deki bazı eserlerin kış şartlarında 

korunması için, eserlerin üzerini ört
me ihtiyacı hissediyoruz. Ancak bu 
işlem de, nemden dolayı yüzeylerde 
mantarlaşmaya neden oluyor, dolayı
sıyla eserlere daha da zarar veriyor. 
Böyle bir durumda Efes'i, Aspen
dos'u ve bu halde olan birçok yeri 
kapamamız gerekiyor, onlar da bu 
halde" dedi. 

Müzedeki taş eserler ile mimari 
eserlerin dışarıda bulunduğunu ve 
bazı eserlerin içeride muhafaza edil
diğini belirten Çağlar, "Yeni inşaat 
projesinde yarı açık bir müze yapı
lacak ve teras şeklinde teşhir olacak 
ve eserler suya ve güneşe karşı ko
runacak. Zaten bölgemizde yerli ve 
yabancı kazı ile yüzey araştırmaları
nın yoğunluk kazanması, depoların 

ve teşhirin yetersiz kalması ve bir 
de modem müzecilik normlarına uy
gun hale getirilmesi için müze inşa
atına başlanmıştır" şeklinde konuştu . 

Eserler konteynerde 
saklanıyor 

Eskişehir Arkeoloji Müzesi "nin 
1966'da kurulduğunu ve ilk hizme
tini Kurşunlu Külliyesi bünyesinde 
sürdürdüğünü söyleyen Mustafa 
Dursun Çağlar "Müze 1974 yılında 
bugünkü yerine taşınmıştır. Müzede 
yaklaşık 18.000 eser var, yaklaşık 
,00 'ü dışarıda, öteki eserler ise kon
teynırlarda saklanıyor" dıye konuştu. 

Müze inşaatının sonuçsuz kalma
sının ve kötü bir görünüm sunması
nın yoğun eleştırilere neden olduğu
nu anlatan Mustafa Çağlar, sözleri
ni şöyle sürdürdü: 

'' İki üniversitesi olan ve sanayisi 
gelişen bir kentin müze inşaatının 

uzaması bizi de üzmektedir. Ancak 
açık teşhir hariç müzecilik faliyetle
rimiz kesintisiz olarak sürmektedir. 

İnşaatımız bittiğinde teşhire konula
cak eserlerle ilglili değerlendirmeler 
yapılmakta ve eserler teşhire hazır 
hale getirilmektedir. Tüm müze bil
gi ve verileri bilgisayar ortamına ge
çirme çalışmaları devam etmektedir. 
Ayrıca müzemizde uzman ve güven
lik elemanı sıkıntımız var." 
Basında yer alan müzenin soyu!-

Eskişehir Arkeoloji Müzesi 
Müdürü Arkeolog Mustafa 

Dursun Çağlar 

ma girişimi haberlerinin de gerçeği 
yansıtmadığını kaydeden Mustafa 
Dursun Çağlar, müze bahçesinde 
alarm ve güvenlik önlemleri bulun
duğunu ve hem gece hem de gün
düz saatlerinde bekçilerin görev 
yaptığını kaydetti. 

İsmail ILKSELVİ 
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Bayan voleybolculara Nilüfer morali: 3-2 
Bayan voleybol takımımız, Bursa Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek ligin 2'nci yarısına galibiyetle başladı . .._ ___ _ 

T
ürkiye 2. Voleybol Li
gi 'nde genç bir ekiple mü
cadele eden bayan voley

bol takımımız, 2 'nci yarının ilk 
maçında Nilüfer Belediyespor'a 
3-2 üstünlük sağlayarak ligdeki 
3 ' ncü galibiyetini elde etti. 
Voleybolcularımız 13 Şubat 

günü Yunusemre Kampusü 
Spor Salonu 'ndaki maçta ilkse
ti 25-1 4 , ikinci seti 25-22 galip 
kapatt ı. 3'ncü ve 4'üncü setleri 
25-1 5 ile 25-23 alan konuk 
ekip m aça ortak oldu (2-2) . 
Tie-break setinden 15-9 galip 

çıkan voleybolcularımız salon
dan 2 puan ile ayrıldı. Antre
nörümüz Şahin Çatma, "Ligde 
prestij mücadelesi veriyoruz. 
Bugün bütün oyuncularıma şans 
verdim. Genç oyuncularımın 

performansından memnunum. 
Önümüzdeki yılın kadrosunu 
şekillendiriyoruz. Genç oyuncu
larım gün geçtikçe daha iyi 
oluyorlar" diye konuştu. Ekibi
miz önümüzdeki hafta Kocaeli 
deplasmanında Değirmendere 

Belediyespor ile karşılaşacak. 

Taner AYYILDIZ 

'Takımımda yedek as oyuncu ayrımı yok' 
Anadolu Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı antrenörü Şahin 
Çatma ligin ilk yarısını Anadolu Haber' e değerlendirdi. 

ayan voleybol takımımız, Tür-

B kiye Bayanlar 2. Lig A Gru
bu'nda ilk yarıyı 6'ncı sırada 

bitirdi. Voleybol takımınız sezona 
başlarken DSİ Bentspor'dan 14 ya
şındaki Merve'yi kadrosuna kattı. 

Ayrıca altyapıdan Ayşe Kahveci ve 
Ayşe Kök ' ü A Takım kadrosuna da
hil etti. Sezona başlarken geçmiş yıl
lara göre daha iyi bir kadro oluştur
duklarını düşündüğünü söyleyen Şa
hin Çatma, " Kırılma anında genç 
takım olmamızın dezavantajını yaşa

dık. Kaybettiğimiz 6 maçı da ala-
bilirdik. Takıma ivme verecek 
bir oyuncunun eksikliğini hisset

tik. Bu eksikliği gidermek için 
pasörümüz Nilgün 'ü smaçör 
oynattık. Takımımız geçici 
olarak rahatladı" dedi. 

Çatma, oyuncularının 

haftaiçi performanslarına 
göre ilk 6 yaptığını kay
dederek iyi antreman ya-

pan oyuncunun takımında oynayaca
ğını, çalışmayan sporcunun takımda 
kendine yer bulamayacağını söyledi. 
Tecrübeli antrenör, takımındaki oyun
cular arasında yedek ve as kavramı 
olmadığını vurgulayarak " Bir takı
mın gücü .en zayıf oyuncusunun gü
cü kadardır. En zayıf oyuncun ne 
kadar güçlü ise takım da o kadar 
güçlüdür" diye konuştu. 

Şahin Çatma kendilerine hiçbir ta
kımın vurup geçemeyeceğini. genç 
oyunculardan kurulu takımının voley
bol adına iyi şeyler yaptıklarını be
lirterek altyapı sistemini oluşturmaya 
çalıştıklannı söyledi. Çatma, her yıl 
2 tane oyuncuyu A Takıma almala
rının çok önemli olduğunun altını çi
zerek tek eksiklerinin yetiştirdikleri 

oyuncular ile 1 .Lige çıkmak oldu
ğunu kaydetti. Şahin Ç'.atma oyuncu
ya bağlı takım olmaktan çıkıp takım 
olduklarını söyleyerek sözlerini ta
mamladı. 

Badmintoncular 2. Lig'de 
Türkiye 2. Badminton Ligi'ne 

terfi karşılaşmaları 3-6 Şubat ta
rihlerinde Ankara Sincan Spor 
Salonu'nda yapıldı. Grubunda 
2'nci olmayı başaran ekibimiz ta
rihinde ilk kez 2. Lige yükselme 
başarısını gösterdi. Badminton ta
kımımız 2. Lig A Grubu'nda 

Esk. Gençlik, Kocaeli DSİ, Baş
kentspor, Mersin Üni., Hacettepe 
Üni., TED, Kastamonu, Bursa 
Çağlar ve İzmit B. Ş. Belediyes
por ile aynı grupta yer alacak. 
Takımımız ligdeki ilk maçını 19 
Şubat'ta İzmit B. Ş. Belediyesi 
ile Kırıkkale'de yapacak. 

Hentbolculara gençlik aşısı 
Türkiye Bayanlar Hentbol ! .Lig A Klasmanında mücadele 

eden hentbol takımımız, l 3.lıafta karşılaşmasında 13 Şubat gü
nü Kastamonu deplasmanında Gençlikspor'u 55-24 mağlup et
ti. Müsabakanın ilk yarısı da 26- 1 O ekibimizin üstünlüğü ile 
sona erdi. Bu sonuçla puanını 24'e yükselten ekibimiz maç faz
lasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hentbolcularımız önümüzdeki 
hafta geçen yılın lig şampiyonu Üsküdar Belediyespor'u konuk 
edecek. 

Voleybolda 3 puan özlemi sona erdi 
Anadolu Üniversitesi erkek vo

leybol takımı, 2. ligde ikinci ya
rının ilk maçında lig üçüncüsü 
St. Joseph ile karşılaştı. Yunu
semre Kampusü Spor Salonu 'nda 
9 Şubat günü oynanan karşılaş
madan 3- l galip ayrılan takımı
mız, bu yıl ilk kez 3 puan se
vinci yaşadı. Voleybolcularımız 

ligin ilk yarısındaki 3 galibiyeti
ni de 3-2'1ik skorlarla elde ede
rek 2'şer puanla yetinmek zorun
da kalmıştı. Takımımız 13 Şubat 
günü Bursa deplasmanında lider 
Tofaş'a 3-0 yenildi. Ekibimiz 
önümüzdeki hafta ligde kalma sa
vaşı veren M. K. Paşa'yı ağırla
yacak. 

Bayanlar 2.Lig A Grubu ilkyarı Puan Durumu 

G M AS vs p 
1. Y alovaspor 7 1 21 7 20 
2. G. Saray 6 2 21 6 19 
3. Ataşehir 6 2 18 9 18 
4. Değirmendere Bld. 6 2 19 8 17 
5. Marmaris Bld. 5 3 18 11 16 
6. Anadolu Üni . 2 6 il 18 7 
7. Nilüfer Bld. 2 6 6 18 6 
8. Çanakkale Bld. 2 6 7 20 5 
9. Yeni Kandıra o 8 o 24 o 
Not: 75. Yıl ligden çekildi. 
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2005 en J~ yıl olacak Bir yıldız böyle patladı 

NASA, 1800 yılın
dan bu yana yaşa
nan en yüksek sı
caklık değerlerinin 
2005 yazında olu
şacağını tahmin 
ediyor. 

A BD Havacılık ve Uzay Araş
tırmaları Dairesi'nin (NASA) 
yaptığı son araştırmalara göre, 

1800 yılından bu yana yaşanan en 
yüksek sıcaklık değerlerinin 2005 
yazında oluşacağı tahmin ediliyor. 

l 800'1ü yıllardan bu yana kaydedi
len istatistikler, farklı düzeylerde de 
olsa sıcaklığın son 30 yıldır sürekli 
arttığını gösteriyor. 2004'te sıcaklık 
düzeyinin yüzyılın ortalamasının 1.5 
derece üzerine çıktığını açıklayan 

NASA, yine 2004'te karada ve ok
yanusta yapılan ölçümlere göre sı

caklık 1951 ve 1980 yıllarına kıyas
la 0.48 derece artış gösterdiğini kay
detti. 

Sebep küresel ısınma 
Bilim adamları, sıcaklık artışının 

daha önceki yıllarda olduğu gibi kü
resel ısınmadan kaynaklandığının al
tını çiziyor. Küresel ısınmanın etki
lerinin arasında sıcaklık artışının ya
nı sıra aşırı yağış ve su baskınları 
da yer alıyor. 

Son yıllarda vurduğu her bölgeyi . 
yerle bir eden El Nino kasırgası da 
küresel ısınmada en az sera gazı sa
lımı kadar önemli bir faktör. Kasır

ga sırasında büyük miktarlarda sıcak 
su pasifik okyanusuna yayılıyor ve 
küresel sıcaklık dengelerini etkiliyor. 
Birleşmiş Milletler, bu nedenle ya-

yımladığı bültenlerle her fırsatta dün
yadaki sera gazı salımının düşürül
mesi gerektiğinin altını çiziyor. 

Artan sıcaklık kuraklık ve dünya
nın birçok bölgesindeki su havzaları
nın kurumasına, aşırı yağışlar da su 
baskınlarına neden oluyor. Sıcaklık 

ve yağışlarla birlikte salgın hastalık
lar da hızla yayılıyor. 

Bilim adamlarının uyarılarına ve 
ortaya koydukları tüm bu verilere 
rağmen, başta ABD olmak üzere kü
resel ısınmaya neden olan sera gazı 
üreten sanayileşmiş ülkelerse bu ko
nuda yeteri kadar önlem almamakla 
eleştiriliyor. 

Al DS'in suyu ısınıyor 
HIV'e karşı en etkili aşının mucidi Fransız Prof. 
Jean Marie Andrieu, AIDS aşısıyla ilgili sonuçla
rın mükemmel olduğunu ve aşının 2006'da kul
lanılmaya başlanacağını söyledi. 

AIDS'e karşı bugüne kadar üretilen en etkili aşıyı geliştiren Prof. 
Jean Marie Andrieu, aşının 2006'da sınırlı, 2008'de ise yaygın kul
lanımına geçileceğini açıkladı.. Kuduz aşısı gibi, HIV bulaşmış ki
şilere uygulanan aşı, HIV'i yok etmek yerine, çoğalmasını önlüyor. 
Bağışıklık sistemini, HIV'i tanıyıp yok edecek biçimde yeniden 
programlıyor. 

Paris'teki George Pompidou Avrupa Hastanesi Onkoloji Servis 
Şefi Andrieu ve asistanı Louis Wei Lu, çalışmalarını Çin ve Bre
zilya'da yürütüyor. Andrieuyaptığı açıklamada, "Çin'de maymun de
neklere, Brezilya'da gönüllü AIDS hastalarına uyguladık. 2002'den 
beri aldığımız sonuçlar mükemmel. Çin, Brezilya, İspanya destek 
olurken, ABD 2006 başında aşının sınırlı kullanımına geçiyor" ifa
delerine yer verdi. 

Türk halkı mutlu 
olduğunu söylüyor 

Devlet İstatistik Enstitüsü, 2004 Yaşam Memnuniyeti araştırma
sının onuçlarını açıkladı. 6 bin 714 kişi ile yapılan anketlerle 
araştırmaya göre, çok mutlu olduğunu ifade edenlerin oranı yüz
de 9.3, mutsuz ve çok mutsuz olduğunu ifade edenlerin oranı ise 
yüzde 12.1. Araştırmadan çıkan bazı sonuçlar ise şöyle; Çalışan
ların yüzde 58.4'ü işinden memnun ancak elde edilen kazançtan 
memnuniyette oran yüzde 25.8'e kadar geriliyor. Bireylerin yüzde 
69.5'i tüm ailenin, yüzde 13.2'si çocuklarının, yüzde 8.2'si ise eş
lerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtiyor. Halkının yüzde 39.5'i 
2005 yılında genel olarak hayatın daha iyi olacağını düşünüyor. 

Mercedes hayvan derisi kullanmayacak 
A lmanya'daki hayvan koruma demek ve gruplarını®n, 

J-\..lüks araçlarda kullanılacak deri için binlerce büyük-
baş hayvanın öldürüldüğü yolundaki protestoların ardın- ı 
dan, Mercedes marka araçların üreticisi DaimlerChrys-
ler firmasından yapılan açıklamada, yeni model araç-
larda deri malzeme kullanılmayacağı belirtildi. Şirket 
özcüsü araçlarda bundan böyle kumaş yada entetik 

deri malzeme kullanılacağını bildirdi. 

TAN ORAi, 


