
www.ahaber.anadolu.edu.tr 
l-/3 ,11,m !Of/5 

er ([) 
.

. 

\ 

I , 
' 

1 . 

ANADOLU ÜN VERS TES HAFTALIK ET Ş M GAZETESİ . '17. Sa~• 

Sizden öğreneceğimiz çok şey var 

Anıl Polonya' da gururumuz oldu 
Socrates-Erasmus Prog
ramı kapsamında Po

lonya' da bulunan 
Devlet Konserva
tuvarı 3. Sınıf öğ
rencisi Anıl Çelik, 
başarılarıyla, ho

calarının ve 
arkadaşlarının 

hayranlığını ka
zandı. Anıl ' ın 

performansı o 
kadar beğeni

liyor ki eğitim 
gördüğü Pa
derewskiego 

Müzik Aka
demi-

si'nde "Yılın En 
İyi Öğrencisi 
Çiçeği" bu 

yıl O'na ve
rildi. 

aber 6'da 

Onlar bile yaşamın 
değerini biliyor 

ÜSTGEÇİlİ 
KULLA iN! 

Çeşitli işbirliği gö
rüşmeleri için üni
versitemize gelen 
ve bir basın toplan
tısı düzenleyen Av
rupa Uzaktan Eği
tim Üniversiteleri 
Birliği Genel Sekre
teri Piet Henderikx, 
Avrupa' nın belli 
başlı üniversiteleri
nin rektörlerinin 
Anadolu Üniversite
si 'ni görmelerini ve 
örnek almalarını is
tediğini söyledi. 

Haberi 4'te 

Anadolu Üniveı·sitesi'
nlıı ilse öğrencllerlne 
yönelik genel ıanıtıın 
programı 17 Mart 
2005 gii11ü Yunuseınre 
Kampusii 'ııdekl spor 
salonunda gerçekleşti-
rilecek. Habel'I 6'da 

Anadolu'ya 
süper 

laboratuvar 
Türkiye üniversitelerinin en 
gelişmiş bilgisayar destekli 
tasarım ve coğrafi bilgi sis
temleri laboratuvarı Anado
lu Üniversitesi'nde kuruldu . 

Haberi 3'te 
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Üst geçidi kullanmaya özen gösteriyor musunuz? 

• 

Ufuk Yddırım 

Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf 
Can güvenliği açısından üst ge
çitlerin çok önemli olduğunu dü
şünüyorum. Öğrenciler pek önem
semese de bu konuya çok ciddi 
bakılması gerektiğini düşünüyo-

rum. Bu konuda sizin yaptığınız 
gibi insanların bilinçlendirilmesi gayet sevindirici. 

Serdar Sağlam 

İİBF İngilizce İşletme Hazırlık 
Üst geçiti kullanmıyorum. Ba
na zaman kaybı ve gereksiz ge
liyor. Hiç bir tehlike de yaşa
madım şu ana kadar. Biraz dik
katli olunursa yaşanacağını da 
sanmıyorum. Ayrıca da birazcık 

adrenalinin kimseye zararı olmaz. Her gün her 
yerde gördüğümüz arabaların vahşi boğalar gibi 
üstünüze gelmesi size de ilginç gelmiyor mu? 

Soner Şahbaz 

İİBF İşletme 1.Sınıf 
Ü t geçitler insanların trafikte 
karşıdan karşıya geçmelerini 
kolaylaştıran ve yolları daha 
güvenli hale getiren çok kulla
nışlı yapılardır. Üst geçiti kul
lanmak bizde biraz daha enerji 

ve zaman kaybına yol açabilir. Ama kendi ha
yatımızın ve başkalarının hayatının değerinin ya
nında bunlar pek önemsenemez. Eskişehir ' de ne 
güzel ki üst geçitleri kullanmak alışkanlık hali
ne gelmiş. Tabi bazı kural tanımazlar dışında . 

Onlardan ricam hem kendi hayatlarını hem de 
başkalarının hayatlarını riske atmamaları. Bir kaç 
basamak tırmanmak ve karşıya 1-2 dakika geç 
ulaşmak bizlere pek bir şey kaybettirmez. 

Belgin Yazıcı 

Eğitim Fakültesi 
İngilizce öğretmnliği 1. Sınıf 
Üst geçili kullanmaya özen gös
teriyorum ve gösterilmesi gerek
tiğine de inanıyorum. Bu hem 
trafik akışı hem de can sağ

lığımız açısından çok önemlidir. 

Erkan Karataş 

PMYO Makine Programı 
İkinci Öğretim 1. Sınıf 
Bazen gerek duyduğum zaman
larda kullanırım üst geçili. 
Üstgeçiti herkes kullanmalıdır. 
Kullanmayanlar hata yapabilir. 

Tolga Tireli 

Hukuk Fakültesi 1. Sınıf 
Üst geçitten herkes yararlan

malıdır bence. Çünkü can güven
liğimiz açısından çok önemlidir. 
Yüzlerce kişi üst geçitten 5-1 O 
metre uzaklıkta olduğu halde 

kullanmadığı için yaşamlanını yitirmişlerdir. 

Buradaki üst geçitin tek olumsuz yanı merdivenle
rin biçimsizliğinden dolayı insanı yormasıdır. 

Nefise Sinem Turan 

İBF Sinema-TV 2. Sınıf 
Genellikle üst geçiıi kullanmama 
bahanesi olarak öğrenci !er derse 
geç kaldıklarını veya bir yere ye-
tişmeleri gerektiğini söylüyorlar 
ama katılmıyorum. Çünkü hiçbir 

şey hayatımdan daha acil ve önemli değil. 

Anadolu Haber Sahibi: 

Elvide Cantürk 

Hukuk Fakültesi 1. Sınıf 
Üst geçiti kullanmaya özen 
gösteriyorum. Çünkü trafik ku
rallarına uymaya özen gösteri
yorum. O üst geçiti oraya bir 
şeyi bilerek yapmışlar. Biz ğren
ciler daha dikkatli olmalıyız. 

Selda Altınkaya 

AÖF İktisat 1. Sınıf 
Evet üst geçili kullanıyorum. 

Çünkü anayol çok tehlikeli oldu
ğu için hayatım söz konusu. Üst 
geçili kullanıyorum çünkü yaşa
mayı seviyorum. Yaşamayı seven 

herkesin üst geçiti kullanmasını öneriyorum. 

Tuğba Karabulut 

AÖF Kamu Yönetimi 1. Sınıf 
Ana yolu tehlikeli bulduğum için 
üst geçiti kullanıyorum. Yaşamı 
seven, önem veren herkesin kul
lanmasının gerektiğini düşünü

yorum. Hem kendimize hem de 
karşı tarafa gelecek olan tehlikeden 

korunmak için üst geçiti kullanalım. 

Nuray Kıvrak 

Fen Fakültesi Matemeatik 
Bölümü 2. Sınıf 
Üst geçili kullanmaya özen 
gösteremiyorum. Genelde her 
yere geç kaldığım için üst ge
çili kullanmaya vaktim olmuyor. 
Karşıdan karşıya geçerken dik

katli olduğumdan pek sorun çıkmıyor. 

Okan Aslan 

Fen Fakültesi Fizik Bölümü 
3. Sınıf 
Üst geçi ti her gün kullanıyorum. 
Çünkü olası bir kaza riskini gö
ze alamam ve kaza olması du
rumunda sorumluluk yayalara ait. 
Günümüzde trafik kuralı ihlalleri

nin azlığı çağdaşlığın simgesidir. Üst geçiti kul
lanmak da bir trafik kuralı ve can güvenliğimiz 
için önemli. Bence hayatının değerini bilen her
kes üst geçiti kullanmaya özen göstermeli. 

İİBF Maliye 3. Sınıf 
Genelde üst geçili kullanıyorum 
ama derse geç kaldığımda pek 
fazla kullanmıyorum. 

GSF Resim Bölümü 1. Sınıf 
Genellikle üst geçi ti kullanmıyo
rum. O kadar merdiveni çıkmak 
açıkçası zor oluyor. O yüzden 
direk yoldan geçiyorum. 

Tuğçe Eda Sarıgöl 

İİBF İktisat İkincı Öğretim 
1. Sınıf 
Üst geçi ti kullanmıyorum. Elbet
te güvenli ve kullanılması daha 
iyi ancak yolu uzatmak isteme
diğimden caddeyi kullanıyorum. 

1 
Rektör Prof. Dr. Engin ATAÇ Yazı İşleri Müdürü: 

Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN 
TESI 

ISSN IJ02.000S 
Basım Tarihi: 31 Mart 2005 Sayı:317 

Genel Yayın Yönetmeni: 
Prof. Dr. Haluk GÜRGE. 

Haber Merkezi Müdürü : Uzm. Ufuk TÖZELİK 

Sürmeli 

Rektör Yardımcısı 
Arabayla geçerken bile kırmızı 
ışıklarda durduğumda yoldan 
geçenleri uyarıyorum. Bazıları 

geri dönüp üst geçitten geçi
yor. Bazı arkadaşlarımızın ne

den üst geçitten geçmediklerini an
lamıyorum. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmama
lı. Yolda can veren arkadaşlarımız. öğrencileri
miz aklıma geliyor, içim cız ediyor. Güvenlik 
ve güzel şeyler için insanların biraz zaman har
camaları gerekir. İnsanlar 1-2 saniyenin onlara 
neler kazandırdığının farkında değiller. 

Yard. Doç. Dr. Zehra 
Gülmüş 

YDYO 
Evet üst geçili her zaman kul
lanıyorum. Başka yerden başka 
bir şekilde geçmek aklıma bi
le gelmiyor. 2001 yılına kadar 

Almanya'daydım. Orda doğdum , orda bü
yüdüm. Üst geçit kullanma alışkanlığım ordan 
geliyor. O yüzden başka yerden geçmiyorum. 
Buradaki üst geçitin basamakları insanı yoruyor. 
Yaya pek düşünülmemiş. Valiz çekmek için ba
samakların yanında şerit olmaması in anların yo
lu kullanmasına neden sebep oluyor. 

Esra Büyükyazıcı 

AÖF İngilizce 
Öğretmenliği 1. Sınıf 
Bir yıl önce bir bayan işine ye
tişebilmek için üst geçiti kullan-
madığından gözlerimin önünde 
feci şekilde can verdi. Bu olay-

dan çok etkilendim. O günden beri hep üst 
geçitleri kullanıyorum . Fakat defalarca uyarmama 
rağmen bir çok arkadaşım yolu uzatmamayı baha
ne ederek üst geçi ti kullanmıyor. İnsanları hiç an
lamıyorum. Doğru olanı yapmaları için ille de baş
larına bir şey mi gelmesi gerekiyor? 

GSF Baskı Sanatları 
Bölümü Hazırlık 
Üst geçiti kullanmıyorum. Çün
kü üst geçit fobim var ve ay
nı zamanda yolu çok uzatıyor. 
Kestirmeler her zaman için in

sanlara cazip gelmiştir. 

GSF Resim Bölümü 1. Sınıf 
Üst geçitleri genellikle kullan
mam. Sebebi de kalabalık bir 
kitlenin karşıdan karşıya geçe-
ceğim zaman üst geçiti kullan
mamasıdır. Yani fazla kargaşa 

olmayınca dikkatim dağılmadan araçların 

azalmasını bekleyip hızlı ve kısa bir zamanda 
kendimi karşı tarafta buluyorum. Böylece hem 
zamandan kazanmış hem de daha az yorulmuş 
oluyorum. Ama alt geçit olursa kullanırım. Oba
na cazip ve güvenli geliyor. 

Ali Cem Tınazlar 

İBF Basın-Yayın Hazırlık 
Üst geçitleri mümkün olduğun
ca kullanmıyorum. Genelde bir 
yerlere geç kaldığımdan acele 
etmek için yo ldan geçiyorum. 

Sayfa düztnleıne: Cenk KOKSAL 
Anadolu Ünıversitesi Basınıevı'nde 5000 adet hasılmıştır. 

Anadolu Ünivcr.iıe,i Yunusemre Kampusü. 
Vakıf Binası, 26470 fakışehir 

Tel: 0-222-335 05 80 179<1 Faks: 0-222- 330 74 40 
E-posta: habcr@ıınadolu.edu.tr 

Web: www.ahaber.anadolu.edu.tr 
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Anadolu'ya süper laboratuvar 
Türkiye üniversitelerinin en gelişmiş bilgisayar des
tekli tasarım ve coğrafi bilgi sistemleri laboratuvarı 
Anadolu Üniversitesi'nde kuruldu. 

A
nadolu Üniversitesi, Türkiye'deki üni
versiteler arasında en gelişmiş bilgisa
yar destekli tasarım ve coğrafi bilgi 

sistemleri laboratuvarına sahip oldu. Bilgisa
yar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mühen
dislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve Mi
marlık Bölümü girişimleri ve Rektör Prof. 
Dr. Engin Ataç'ın desteği ile kurulan labora
tuvarda bulunan 19 inch monitörlü Pentium 
IV bilgisayarlar üzerinde çalışan, 30 kullanı
cılı 3D Studio vız, 30 kullanıcı Auıocad 
2005 yazılımları bilgisayar destekli tasarım 

kullanıcıları için, Autocad 2005 üzerinde ça
lışan Autodesk Map 3D yazılımı ve otoma
tik vektörizasyon yazılımları ise coğrafi bilgi 
sistemleri kullanıcıları için önemli çözümler 
sunuyor. 

Bunların dışında Mühendislik Mimarlık Fa
kültesi'nde bulunan 25 adet Macintosh bilgi
sayara Archicad yazılımın Türkiye dağıtıcısı 
Bilgiıııat firmasının verdiği destekle kurulan 
Archicad yazılımı da, özellikle Mimarlık Bö
lümü öğrencileri için önemli bir fırsat olarak 
ortaya çıkıyor. 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümünde bulunan AÜ renkli scanner, A0 
renkli yazıcı ve A0 siyah beyaz yazıcı do
nanımları ve Mimarlık Bölümü öğretim üye
lerince dış destekli bir proje kapsamında alı
nan, tüm Eskişehir'in multispektral ve pank
romatik yüksek çözünürlüklü uydu görüntüle
ri ve stereo çiftleri ile zenginleştirilerek, bil
gisayar destekli tasarım ve coğrafi bilgi sis
temleri açısından oldukça donanımlı bir labo
ratuvar kuruldu. 

Bunların yanı sıra. üniversitemiz Bilimsel 
Araştırma Projeleri Komisyonu kapsamında 
desteklenecek olan ve Mimarlık Bölümü öğ
retim üyelerince yürütülecek olan bir proje 
ile Mimarlık Temel Alanı Restorasyon Bilim 
Dalı 'nda röleve çıkarmak için kullanılan yer
sel fotogrametri donanım ve yazılımları da 
Anadolu Üniversitesi 'nin hizmetine sunulacak. 

Bu donanımlar, Türkiye'de ODTÜ Mimar
lık Fakültesi 'nden sonra ilk kez Anadolu 
Üniversitesi'nde yer alacak. Laboratuvara dış 
destekli projeler kapsamında, bir laser tarayı
cı alınması için de çalışmalar başlatıldı. Tüm 

Anadolu Üniversitesi, Türkiye'nin en gelişmiş bilgisayar destekli 
tasarım ve coğrafi bilgi sistemleri laboratuvarına ev sahipliği yapacak_ 

bu girişimlerle, Türkiye üniversitelerinin en 
gelişmiş bilgisayar destekli tasarım ve coğra
fi bilgi sistemleri laboratuvarı ortaya çıkmış 
olacak. Şimdilik yalnızca çalışma saatlerinde 
hizmet veren Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

Merkezi Bilgisayar Birimi bünyesinde yer alan 
laboratuvar, yakın bir gelecekte çeşitli güven
lik sistemleri ile gün boyu izlenerek, geç sa
atlere kadar öğrencilere de hizmet vermeye 
başlayacak . 

Tiyatro ustalarından öğrencilere öğütler 
Tiyatro Bölümü, yeni dönemin ilk haftasında tiyatronun büyük ustalarını öğrencilerle buluşturdu. 

D
evlet Konservaturvarı, Türk tiyatrosu
nun ünlli isimlerine ev sahipliğine ya
parak öğrencilerle buluşturdu. Konfe

rans, söyleşi ve derslerden oluşan etkinlik
lerde Turgut Özakman, Ahmet Uğurlu. Se
vinç Sokullu, Sevda Şener ve Opera Usta
sı Mehmet Ergüven öğrencilerle bir araya 

geldi. 

Turgut Özakman 

Turgut Özakman, 21 şubat Pazartesi günü 
Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü 

Kare Salon 'da öğrencilerle buluştu. Yazar 
söyleşide ilk olarak Eskişehir ve Anadolu 
Üniversitesi hakkındaki düşünceleri ve Aa
nadolu Üniversitesi 'nin Eskişehir'e olan kat
kılarından söz etti. Anadolu Üniversitesi 'nin 
rutubet gibi öğrencilerine bulaşan bir kültü
rü olduğunu söyleyen Özakıııan Eskişehir
'deki anılarına da değindi. İlk oyunu 1946 
da oynanan Özakman, 50 yılı aşkın tiyatro 
hayatında mütavazi olmayı, alçakgönüllülü
ğü öğrendiğini ama şımarık olmayı çok is
tediğini belirtirken, tiyatronun sınırı olmadı
ğını ve her gün yeni birşey öğrenildiğini 
kaydetti. Özakman söyleşide, "Tiyatronun 
temeli kulisteki disiplinle ba~lıyor. Disiplın 
varsa sanat oluyor ve sanat olma yolunda 
ilerliyor. Tiyatroda disiplini kaybetmemek 
lazım şeklinde konuştu. Tiyatro hayatının 
anılarına da değinen yazar. gençlere tarihle
rini bilmeleri ve okumaları konusunda öğüt
ler verdı 

Mehmet Ergüven 

I• 1.nıir Devlet Opera ve Balesi'nin 23 yıllık 
rejisörü, resim eleştirmeni ve kitap yaza

rı Mehmet Ergtiven, 21 şubat Pazartesi gü
nü Uygulama Sahnesi 'nde opera bölümü 
öğrencileri ile hir atöyle çalışması yaptı. 

7'si Türk, biri dünya prömierı 25 opera 

sahneye koyan Ergüven, gele-
cek yıl bütünüyle öğrencilerin katkısıyla bir 
eser sahnelemeyi planlıyor. Bu kapsamda 
öğrencilerle tanışan Ergüven, 2005 yılının 

Kasım ayında çalışmalara başlanacağını ifa
de ederken, projelenen eserin 2006 nısan 
ayında sahneleneceğinibelirtiyor. 

Ergüven ayrıca, 2006 yılının Mozart'ın 

doğumunun 250. yılı olması nedeni ile de 
2006 yılının Aralık ayında. üniversitenin dı
şından Eskişehir. İzmir, İstanhul ve Antal
ya 'dan gelecek genç sanatçılarla Figaro 'nun 
Düğünü'nü sahnelemeyi planlıyor. 

Prof. Dr. Sevda Şener 

prof. Dr. Sevda Şener, 22 Şubat Salı gü-
nü Uygulama Sahnesi 'nele gerçekleşen ve 

"Shakespeare'nin Tuıaklı Dünyası" adını 

taşıyan söyleşisinde öğrencilerle huluştu. 

Shakespeare'nin oyunlarında çok faıla al-

datmaca olduğu ve oyunların son aldatma
cayla çözüldüğünü belirten Şener, her oyun
da aldatmacanın olduğunu fakat Shakespe
are'de çok varyasyonlu olduğunu vurguladı. 
Bu konuda, "Önce geleneksel bir kuram hü
neri olduğunu düşünmüştüm fakat daha son
ra bu aldatmacaların arasında organik bir 
bağ olduğunu farkettim. Oyunda kötüler so
nunda cezalandırılsa bile buruk bir tat bıra
kıyor. kötü durumun ortadan kalkması bile 
ortadaki huzuru sağlamıyor" dedi. Şener, 

"Tiyatro aslıııda çok karmaşık değildir. Gö
nül ve aklın gözünü bır araya getirirseniz 
anlayabilırsinız. Yeter ki oyunun içinde bir 
cevher olsun ve o seyırciye geçsin" diye 
konuştu. 

Prof. Dr. Sevinç Sokullu 

23 Şubat Çarşamba günü öğrencilerle bir 
araya gelen Ankara Üniversitesi Dil ve Ta-

rih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü 
Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç So
kullu, "Tiyatro insanı dünyaya açan. insan
ları anlayan bir eğitim içeriğiyle dolu. Öğ
retmen olmayı çok seviyorum. Mersin Üni
versitesi 'nde Tiyatro Bölümü'nü kurdum. 
Tiyatro tarihini 35 yıldır öğreten hocayım. 
Bundan sonra da Anadolu Üniversitesin 'e 
13 günde bir gelerek Konservatuvar Tiyat
ro Bölümü öğrencilerine modern ve post
modern yönetmenler ve çocuk tiyatrosu der
sini vereceğim" dedi. Derslerinde "Oyuncu 
olma, tiyatrocu olma, oyuncu nasıl olunur, 
çağı göğüsleyen bir tiyatro için nasıl bir 
oyuncuya ve hangi tür tiyatroya ihtiyaç var
dır?" gibi konulara ele alacağını ifade eden 
Sokullu. "Bir öğretmen olarak öğrencilerim
den istediğim ıse benim söylediklerime ön
ce hayır diyerek yaklaşmaları ve karşısında 
durmaları, bana neden sorusunu sorabilme
leridir" dedi. 

Ahmet Uğurlu 

Oyuncu Ahmet Uğurlu da, 25 Şubat Cu
ma günü Uygulama Sahnesi 'nde öğren

ci !erle deneyimlerini paylaştı. Tiyatro ya
panların özgün, samimi ve sanatta özgür ol
maları gerektiğine dikkat çeken Uğurlu, 

"Fakat bu çok kolay değil. Özgünlük ve sa
mimiliğin içi boş bırakılırsa bir şey ifade 
etmez, asıl anlatmak istediğim bunların içi
nin nasıl doldurulacağı. Samimi ve özgün 
olmak mesleki anlamda kültüre ve bilgiye 
sahip olmaktan geçiyor. Bunların üzerinde 
çeşitli alıştırmalar yaptım. Tiyatro mesleği 
bu yönlerden doldurulıııadıkça meslek ve 
hobiden ileri gitmez. Özgün olmak çok zor 
çalışmalar gerektiriyor ve insan hergün ye
ni şeyler öğrcnıyor. Ben burada öğrencile
re, öğrendiklerimi ve deneyimlerimi aktar-
mak ı,tiyorum" dıye konu~tu. ____ _ 

Ayfer ER 
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Anadolu Haber·cten 

Üniversitemize teknik 
tasarım üssü ... 

A nadolu Üniversitesi, Türkiye'de 
3D Studio, Autocad ve Archicad 

yazılımları için bir teknik tasarım üs
sü kuruyor. .. 

Bu konuda Mimarlık Bölümü'nde 
60 IBM uyumlu ve 25 de Apple 
Macintosh bilgisayardan oluşan bilgi
sayar altyapısı kuruldu. 

Kurulan bu teknik tasarım üssü sa
yesinde, üniversitemiz mühendislik 
ve mimarlık öğrencilerinin teknik çi
zimlerinde teknolojiden en iyi şekil
de yararlanmaları, alanlarında kulla
nılan yazılımları tam olarak uygula
yabilmeleri ve daha çağdaş çizimler 
üretebilmelerinde önemli bir yarar 
sağlayacaktır ... 

* 
Avrupa Uzaktan Eğitim Üniversite

leri Birliği (EADTU) Genel Sekrete
ri Henderikx üniversitemizi ziyaret 
etti ve üniversitemizin uzaktım öğre
timde yaptığı uygulamalardan övgüy
le söz etti ... 

EADTU'da uygulamaya konulan e
öğrenme projesinde, Anadolu Üni
versitesi 'nin birliğe katılmasıyla yeni 
açılımlar sağlanacağını belirten Hen
derikx, Anadolu Üniversitesi 'nin 
uzaktan öğretimde uyguladığı yön
temlerin kendileri tarafından da ör
nek alınacağını, birliğe üye olan rek
törlerin, Anadolu Üniversitesi 'ni 
mutlaka görerek tanımaları gerektiği
ni söyledi. 

18 yıldır faaliyette olan, Avru
pa'nın 18 ülkesindeki 19 üniversite
sinin üye olduğu EADTU, Avru
pa'da uzaktan öğretim veren üniver
siteler arasında işbirliğini geliştirmek 
, etkinlik ve kaliteyi artırmak için 
standartlar geliştirmek konularında 

önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. 

* * 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü dolayısıyla üniversitemizde, 
kadın sanatçıların oluşturduğu iki 
sergi açıldı. .. 

GSF öğretim elemanlarından 8 ka
dın sanatçının ortaklaşa açtıkları ser
gideki eserler, "Kadına Dair" adını 
taşıyor ve kadınlara yönelik imgeler
le kadın ve sorunları işleniyor ... 
Eğitim Fakültesi 'nde öğrenciler ta

rafından açılan bir karma sergide, 
fresko, çini, mozaik, gablen, minya
tür , sigraffita yapım örneklerinde ha
zırlanmış çalışmalar yer alıyor ... 

Yaşam sevi n
ciyle dolu gün
ler. .. 

Anadolu Haber Haber 

Anıl Polonya' da 
gururumuz oldu 

Socrates-Erasmus Programı kapsamında Polonya'da bulu
nan Devlet Konservatuvarı 3. Sınıf öğrencisi Anıl Çelik, 

başarılarıyla, hocalarının ve arkadaşlarının hayranlığı
m kazandı. Aml'ın performansı o kadar beğeniliyor ki 
eğitim gördüğü Paderewskiego Müzik Akademisi'nde 
"Yılın En İyi Öğrencisi Çiçeği" bu yıl O'na verildi. 

evlet Konservatuvarı Müzik 

D Bölümü 3'üncü s ınıf öğrencisi 
Anıl Çelik, Socrates-Erasmus 
Programı kapsamında gittiği 

Polonya'da başarılarıyla adından sıkça 

söz ettiriyor. Doç. Dr. Gülriz Germen'in 
öğrencisi olan Çelik, öğrenim gördüğü 
Poznan kentindeki Paderewskiego Mü
zik Akademisi'nde büyük takdir top
larken buradaki hocaları ve ailesi için 
de gurur kaynağı oluyor. 

Anıl Çelik, akademide Prof. Pawel 
Drobnik'in sınıfında öğrenim görüyor. 
Okuldaki çalışmaları, notları ve kon
serlerdeki başarısıyla organizatörlerin 
de dikkati çeken Çelik, okul dışında 

verdiği konserlerle de beğeni topluyor. 
Anıl Çelik ayrıca, Paderewskiego Mü

zik Akademisi'nde her yıl öğrenci ve 
öğretim üyeleri tarafından belirlenen bir 
öğrenciye verilen, "Yılın En İyi Öğren
cisi Çiçeği"ne de layık görüldü. Çe
lik, Mayıs ayında bir festival kapsa
mındaki yarışmaya da hocası ile bir-
likte katılacak. 

Prof. Drobnik Çelik'in ailesine 
gönderdiği e-postada Anıl'ın çok 
başarılı bir öğrenci olduğunu ve 
onunla çalışmaktan duyduğu 

1 memnuniyeti anlatıyor. Anıl ' ın 

oradaki öğrenciler için de bir ör-

nek oluşturduğunu belirten Drobnik, onu ye
tiştiren ailesine ve öğretmenlerine teşekkür 
ediyor. Anıl Çelik, Polonya'da hocalarıyla ve 
arkadaşlarıyla samimi ilişkiler kurduğunu ve 
bundan büyük mutluluk duyuğunu belirtiyor. 
Gösterdiği başarı !arın da kendisini gururlan
dırdığım ifade eden Anıl Çelik, bunu hoca
sı Gülriz Germen'e borçlu olduğunu vurgu
luyor. Çelik, yazdığı e-postada "Başta Üni
versitemiz Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç'a, 
Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Nazlı Bay
ram'a, Klarinet Hocam Doç. Dr. Gülriz Ger
men'e, Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Bülent 
Alaner'e ve Uluslararası İlişkiler Birimi Ko
ordinatörü Öğr. Gör. Zekiye Doğan'a çok te
şekkür ediyorum, onların sayesinde burada
yım" diyor. 

Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Ala
ner ise, Anıl 'ın gerek Anadolu Üniversite
si'ni gerekse Konservatuvar'ı büyük bir ba
şarıyla temsil ettiğini ve onun başarılarıyla 
gurur duyduğunu söyledi. Anıl'ın başarıları

nın buradaki diğer öğrenciler için de bir teş
vik unsuru olduğunu kaydeden Alaner, Po
lonya gibi eğitimin çok kaliteli olduğu bir 
ülkede bir Türk kızının böylesine büyük ba
şarılar elde etmesi bizim için mutluluk veri
ci. Burdan, Anadolu Üüniversitesi Konserva
tuvarı ' nın 15 yılda gayet köklü bir kurum 
haline geldiği ortaya çıkıyor" dedi. 

Kemal TAŞÇ 1 OGLU 

Kısa film biletleri yok sattı 
4. İngiliz Kısa Film Günleri Sinema Anadolu'da üç günde 2 bin izleyiciye ulaştı. 

riti sh Council ve Ankara Sinema Der-

Bneği'nin birlikte düzenledikleri İng_iliz 
Kısa Film Günleri 'nin dördüncüsü ile

tişim Bilimleri Fakültesi'nin katkılarıyla Si
nema Anadolu'da izleyicisiyle buluştu. 21-
23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen etki
lik, büyük bölümünü üniversitemiz öğren-

cilerinin oluşturduğu 2 bin izleyiciye ulaş
tı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da üç pa
ketten oluşan gösterimlerde birinci paket 
İngiliz canlandırma filmleri ve ikinci paket 
müzik filmlerinden oluşurken, üçüncü paket 
bu yıl ilk kez Türkiye ve Avrupa'daki 
genç yönetmenlerin seçilen filmleri yer al
dı. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğrencilerinden Denizcan Yüzgül'ün beş ve 
Baran Bayburt'un bir animasyonu da bu 
kategoride izleyiciye sunu ldu. 

Etkinliğin açılışında konuşan, Ankara Si
nema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu 
ülkemizde kısa filme yeterince finans kay
nağı bulunamadığını kaydetti. Eskişehir'de 
İngiliz Kısa Film Günlerine olan ilgiden 
büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden 
Boyacıoğlu, bu ilginin Sinema Anadolu 'da 

uygun fiyata gösterilen kaliteli filmlerle. 
zamanla üniversitede bir sinema izleyicisi 
grubunun oluşmasına bağlı olduğunu ifade 
etti. 

İlk olarak 18-20 Şubat tarihlerinde An
kara'da gerçekleştirilen 4. İngiliz Kısa 
Film Günleri, üniversitemizin ardından, 7-9 
Mart tarihlerinde Bursa, 10- 12 Mart tarih
lerinde İstanbul, 16-18 Mart tarihlerinde İz
mir, 28-29 Mart tarihlerinde Kars, 31 Mart 
- 1 Nisan tarihlerinde Van, 3-4 Nisan ta
rihlerinde Diyarbakır ve 5 Nisan günü de 
Batman'a konuk olacak. 

Kemal TAŞÇlOGLU 
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'Kadına Dair' bir sergi 
Sekiz bayan öğretim elemanı Kadınlar Günü dolayısıyla ortak seramik sergisi açtı. 

8
Mart Dünya Kadınlar g_~nü 
dolayısıyla, Anadolu üni
versitesi 'nden 8 Bayan öğ

retim üyesi, 8 Mart Salı günü 
"Kadına Dair" Seramik Grup 
Sergisi düzenlediler. 

Prof. Dr. Zehra Çobanlı küra
törlüğünde dördüncüsü düzenle
nen sergide toprak, farklı kültür
lerin zengin birikimlerini doğa
sında barındırarak, zamanla fark
lı sanatçıların ellerinde dünyaya 
güzellik ve anlam katmak için 
sanat eserlerine dönüşerek sanat
severlerin karşısına çıkıyor. Bu 
sergi ise her sanatçının kadına 
dair birer öykü edinimiyle olu
şarak izleyicilerle buluşuyor. 

Sergide Prof. Dr. Zehra Ço
banlı, Yard. Doç. Oya Uzuner, 
Yard. Doç. Emel Şölenay, öğre
tim görevlileri Özgür Kaptan, 
Ece Yazıcıoğlu, Dilek Alkan 
Özdemır, Lale Demir Oransay 
ve Araş. Gör. Ezgi Hakan 
Okur' un çalışmaları yer alıyor. 

Eskişehir Devlet Güzel Sanat
lar Galeris'inde açılan sergi, 18 
Mart Cuma gününe kadar ziya
ret edilebilir. 

Ayfer ER 

AMATÖR 
OYUNCULARDAN 
KADIN OYUNLARI 

Amatör tiyatro toplulukları
mızdan Tiyatro Maskesiz, 

OGÜ Gösteri Sanatları Kulübü 
Fakülte Oyuncuları ortaklığıyla, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla, 1997 yılından bu 
yana kadın oyunlarıyla izleyici
lerin karşısına çıkıyor. 

İki topluluk bu yıl da 10 
Mart Perşembe günü Sinema 
Anadolu'da France Rame ve 
Dorio Fo'nun yazdığı, başrolde 
kadınların rol aldığı, kadın sö
zünün söylendiği, erkek egemen 
düzene karşı kadın çığılıklarının 
yankılandığı dört kısa oyunla iz
leyici !erle buluştu. 

Hamile Adam, Akıl Hastane
sindeki Bir Fahişenin Monoloğu, 
İtalya'da Tecavüz Olaylan Hava 
Tahmin Raporu ve Tecavüz ad
lı kısa oyunlarda Aygül Şen, 

Evren Güngör, Gaye Çetiner, 
Merve Tuncay, Sanem Deniz 
Kural, Elif Karan ve Melike Çı
nar rol aldı. 

Ahmet Boyacıoğlu 

Sekiz öğretim elemanı ortak sergide buluştu. 

9 ÖĞRENCİDEN 9 FARKLI TEKNİK 
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ KARMA SERGİDE BİR ARAYA GELDİ. 

Serginin açılışına Rektör 
Prof. Dr Engin Ataç ve Rek
tör Yardımcısı Prof. Dr. 
Fevzi Sürmeli de katıldı. 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü yüksek lisans 

öğrencileri, 9 Mart Çarşamba gü
nü karma bir sergi düzenlediler. 
Sergide, Semavat Karabıyıkoğlu 

fresko yapım örnekleri, Hülya 
Yeniş çini yapım örnekleri, Bur
cu Boylar seramik yapım örnek
leri, Melek Erdoğmuş mozaik ya
pım örnekleri, Kamile Sarıhan 

gablen yapım örnekleri, Hatice 
Barut Orta Amerika sanat örnek
leri, Canser Kuşat minyatür, Ar
zu Gürdal afiş ve billboard ve 
Mengü Öcal sigraffita yapım ör
neklerini sanat severlerin beğeni
sine sunuyorlar. 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Galerisinde açı

lan sergi, 9 Nisan Cumartesi gü
nüne kadar gezilebilir. 

Oda Orkestrası'ndan konser 
Anadolu Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı Oda Orkest
rası 9 Mart Çarşamba günü ver
dikleri konserle müzik severlerin 
karşısına çıktı. 

Uludağ Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Orkestra ve Oda 
Müziği öğretim üyelerinden Prof. 
Koral Çalgan'ın şefliğini, İstan
bul Teknik Üniversitesi öğretim 
üyesi Cihat Aşkın'ın da keman 
solistliğini üstlendiği konserde, 
F. Mendelssohn'un X. Senfo
ni'si , J .S Bach'ın Keman Kon
çertosu, E. Elgar'ın Serenad'ı, U. 
C. Erkin 'in 2. Senfoni 3. Bölü
mü ve M. Sun Demet'in eser
leri seslendirildi. Atatürk Kültür 

ve Sanat Merkezi Opera ve Ba
le Salonu'nda gerçekleşen konse-

re, müzik severler büyük ilgi 
gösterdi. 

Okuma 
Köşesi 

Ahmet CEMAL 

AMAÇLI OKUMAK ... 

O•• ğrencilerimize ~ürekli okumala
rını, kitaplarla ilişkilerini hiç 

kesmemelerini tavsiye ediyoruz. Bu
nun sonucunda kimi zaman onlar
dan gelen : "Ne okumalıyım? Ne
reden başlamalıyım?" tarzında ve 
haklı sorularla karşılaşıyoruz. İşte 
bu durum, geçenlerde bana şunu 

düşündürttü: Sadece : "Okuyun!" 
demekle, öğrencilerimize okuma ko
nusunda yeterince yol göstermiş 

oluyor muyuz? Yoksa, özellikle 
okuma alışkanlığını edinmekte geç 
kalmış olanlar bakımından, okuma
ları yolundaki tavsiyelerimize ekle
memiz gereken başka noktalar da 
var mı? 

Ben, olduğu sonucuna vararak bu 
yazıyı kaleme alıyorum. 

Sevgili öğrenciler, her şeyden ön
ce, eğer bu konuda geç kalmış ya 
da kendinde bugüne kadarki okuma
larını yeterli bulmayan biriyseniz, 
kendinizi edebiyat eserlerini okuma
ya alıştırmalısınız. Bu türe giren 
eserlerin en somut yararlarından bi
risi, size zamanla yaşamın çeşitlili
ğini tüm dalgalanmalarıyla, inişleri 

ve çıkışlarıyla, fırtınaları ve durgun
luklarıyla yaşatmalarıdır. Hepimizin 
sonuçta tek bir yaşamı var, ve baş
ka yaşamlarda olup bitenleri ne 
denli ve çekici bulursak bulalım, sı
nırlarımız içersinde her istediğimi
zi yaşamak olanağına sahip değiliz. 

Buna karşılık şiiriyle, romanıyla, 
öyküsüyle, denemesiyle vb. adına 

edebiyat dediğimiz, neredeyse son
suz zenginlikteki dünya, bizleri hep 
başka yaşamlara, yaşananlara ve on
ları yaşayan insanlara götürür, hem 
de kimi zaman görülmemiş bir hız 
ve yoğunlukta! Bu eserler sayesin
dedir ki bizler, kendimizi bir anda 
aslında kendi yaşamadığımız duygu
ların, coşkuların, mutlulukların ve 
hüzünlerin, aşkların ve nefretlerin, 
iyiliklerin ve kötülüklerin ortağı bu
luruz. Kendimiz yaşayamamış oldu
ğumuz için uzağına düştüğümüz ne 
varsa, onlara ilişkin deneyimleri de
ğişen ölçülerde okuma eylemleri 
aracıyla kendimizde içselleştiririz . 

Adına yaşam denilen öncesiz ve 
sonrasız akışın yalnızca doğum ve 
ölüm tarihlerimizin belirlediği mesa
felerle sınırlı olmadığını, doğrudan 

yaşamadığımız ve varsa onların iz
düşümlerini de kandi yaşanmış lıkl a

rımız arasmda katabileceğimizi, 

böylece de, Angelopoulos ' un o ün
lü filminin adında dendiği gibi, her 
sınırlı günümüzü neredeyse bir son
suzluğa da çevirebileceğimizi bize 
gösteren, hep edebiyattır. 

Alman ozanı ve "Faust"un yazarı 
Goethe'nin: "Ey insanoğlu, sen, is
tersen hiç son bulmayabileceğin için 
büyüksün!" özünü de kanımca 

böyle değerlendirmek gerekir. Oku
yan insan olmuş olabilmek, bir ay
rıcalıktır, çünkü ancak bu ayrıcalık _ 

sayesinde tek bir yaşam boyunca 
daha nice yaşamların taşıyıcısı ola
rak bu dünyadan ayrılabiliriz! 
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ektör Prof. Dr. Engin Ataç'ın ko-

R
nuğu olarak Türkiye'ye gelen Av
rupa Uzaktan Eğitim Üniversiteleri 
Birliği (European Associstion of 
Distance Teaching Universities: 

EADTU) Piet Henderikx Anadolu Üniversi
tesi'nde incelemelerde bulundu ve Açıköğre
tim Fakültesi yöneticileriyle görüşerek bir ba
sın toplantısı düzenledi. 8 Mart günü rektör
lük senato toplantı salonunda gerçekleştirilen 
basın toplantısına rektör yardımcıları, 

Açıköğretim Fakültesi yetkilileri, yerel ve 
ulusal basın temsilcileri katıldı. 
Basın toplantısında konuşan Rektör Prof. 

Dr. Engin Ataç, Anadolu Üniversitesi 'nde ör
gün eğitimle birlikte uzaktan öğretim siste
minin uygulandığını ve öğrenci sayısının l 
milyona yaklaştığını söyledi. Prof. Dr. Ataç, 
uzaktan öğreıim sistemi konusunda İngiltere 
Açık Üniversitesi ve Almanya Hagen Üniver
sitesi ile işbirliği yapıldığını belirterek, "Biz 
bu işbirliğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak 
istiyoruz." dedi. 

Rektör Prof. Dr. Ataç'tan sonra konuşan 
Piet Henderikx, Yaşam boyu eğitim konusun
da Anadolu Üniversitesi ' nin Avrupa'daki üni
versitelere liderlik edecek durumda olduğunu 
ve Anadolu Üniversitesi ' nden öğrenecek bir
çok şeyin olduğunu söyledi. Henderikx , Av
rupa'nın belli başlı üniversitelerinin rektörle
rinin Anadolu Üniversitesi'ni görmelerini ve 
örnek almalarını istediğini kaydetti . 

Anadolu, öğrencilere 
birey olarak yaklaşıyor 

Birçok video konferans, eğitim-öğretim ça
lışmalarını izlediğini belirten Piet Henderikx, 
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakülte
si 'nin kitlesel eğitim yapmasına karşın birey
sel öğrenme olanaklarına da ağırlık verme
sinden ötürü çok etkilendiğini kaydetti. 

EADTU Genel Sekreteri Piet Henderikx, 
Anadolu Üniversitesi 'nin gerçekleştirdikleri
nin kendisi için bir rüya gibi olduğunu be
lirterek, "Anadolu Üniversitesi 'nin gerçekleş
tirdikleri karşısında şaşkına döndüm. Örgün 
eğitimde Avrupa ' nın herhangi bir üniversite
sinden farkı olmayan Anadolu Üniversitesi , 
açıköğretimde de dünyanın en büyüğü. Son 
derece mükemmel bir organizasyon. Diğer 
üniversitelerle işbirliği ve tüm illerde birer 
öğrenci bürosunun olması da bu organizas
yonun başarısında çok önemli" dedi. Üni
versitenin diğer fakülteleri ile işbirliği yap
ması, Açıköğretim çalışanlarının yetkin ve 
uzman kişiler olmasına da dikkat çeken 
Henderikx, Anadolu Üniversitesi 'nin eğitim 
teknolojilerini de başarıyla kullandığını ve 
bu çalışmaların kurum kültürüyle birleşme
siyle beraberinde kalite ve başarı getirdiği-

Çeşitli işbirliği görüşmeleri için üniversitemize gelen ve bir basın toplantı
sı düzenleyen ı\ vrupa ı:zaktan Eğitim Üniversiteleri Birliği Genel Sekreteri 
Piet Henderikx, Avrupa 'nın belli başlı üniversitelerinin rektörlerinin Ana
dolu Üniversitesi'ni görmelerini \'e örnek almalarını istediğini söyledi. 

nin altını çizdi. 
Yaşam boyu eğitim konusunda Anadolu 

Üniversitesi'nin, Avrupa 'daki üniversitelere 
liderlik edecek statüde olduğunu ifade eden 

Genel Sekreter Piet Henderikx, sözlerine 
ş öyle devam etti: "Avrupa Uzaktan Eğitim 
Üniversiteleri Birliği'ne üyeliğiyle bu lider
lik gerçekleşmiş olacak. Anadolu Üniversite
si 'nden öğreneceğimiz çok şey var. Anado
lu Üniversitesi'nin örgün bölümlerini de gör
düm. Örgün eğitimde sanal mobilite sağla
narak uzaktan öğretim için yeni teknolojile
rin yaratılabileceğini düşünüyorum. Avru
pa 'daki üniversitelerle Anadolu Üniversitesi 
arasında öğrenci değişimi olabilir. Lisans 
programlarında bazı dersleri ortak yürütebi
liriz. Ortak yükseklisans ve doktora prog
ramları yapabiliriz. Bilim adamlarının birlik
te çalışmalarını sağlayabiliriz ." 

EADTU Genel Sekreteri Piet Henderikx, 
Avrupa 'da yaşayan Türklerin akademik kari
yer yapmalarının engellendiğine de işaret 

ederek, " Üyelerimizle örgün ve yaygın eği
timde e-öğrenme projemiz var. Anadolu 
Üniversitesi 'nin katılmasıyla bu konuda çok 
önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Av
rupa'daki Türk azınlığın eğitimi konusunda 
da Anadolu Üniversitesi ile Avrupa ' daki üni
versiteler arasında bazı özel projeler geliştir
menin mümkün olduğunu düşünüyorum . Ge
rek uzaktan öğretim gerekse yaşam boyu 
eğitim konusunda Anadolu Üniversitesi 'ni 
yakından tanımak gerekir. Avrupa 'daki belli 
başlı üniversitelerin rektörlerinin de Anado-

lu Üniversitesi'ni görmelerini isteyeceğim. " 
diye konuştu . 

1987 yılında kurulan European Assoei sti
on of Distance Teaching Universitie s (EAD
TU) 18 Avrupa ülkesinde I 9 üyesi ile yak
laşık 1 milyon uzaktan eğitim öğrencisini 
temsil ediyor. EADTU, Avrupa'da Uzaktan 
Eğitim Üniversiteleri arasında işbirliğini ge
liştirmek ve uzaktan eğitimde etkinlik ve ka
lite için çeşitli standartlar geliştiriyor. Bunun 
içinde uzaktan eğitimde araştırma, kredi 
transferi , Avrupa'da uzaktan eğitimin geliş

mesi, yaşam boyu öğrenme konularında fa
aliyetlerini sürdürüyor. 

Mevlüt DEMIRC İOGLU 

Biz Avrupa'ya, onlar bize hayran 

Abbas Güçlü 

Milliyet G. azetesi Eğitım Edito
rü Abbas Güçlü. 13 Mart Pa
zar günü yayınlanan yazısı

nı Anadolu Üniversıtesi'ne ayırdı. 
Avrupa Uzaktan Eğitim Universite-
1eri Birliği Genel Sekreter; Piet 
Hendrix'ın üniversitemize yaptığı 

ziyaretin ardından, düzenlediği ba
sın toplantısında söylediklerinı ko-

nu edinen Abbas Güçlü, duyguları
nı "Biz Avrupa·ya, onlar bize hay
ran" başlığıyla dile getirdi. Güç
lü'nün yazısı şöyle: 

Avrupa Birliği'ne girmek içın ne 
kadar çaba harcadığımızı bilme
yen yok. Bu konuda ne kadar sa
mimiyiz, o ayrı bir konu. Ama gir
mek istememizın en önemli gerek
çesı, hemen her konuda onlara 
olan hayranlığımız. 

Onlar ne söylese doğru, onlar 
ne yaparsa en iyisi olduğunu düşü
nenlerin sayısı hiç de az değil. 

Aynı şekilde, ağzımızla kuş tut
sak bile önyargıları nedeniyle bizim 
hakkımızda ıyi düşünmeyecekleri
ne inananlarımızın sayısı da bir 
hayli fazla. 

Ama gerçekler çok farklı. Eğer 
,şinızı doğru yapıyorsanız, Avrupa
ıların da hayranlık duyacağı bir 

noktaya gelirsiniz, Avrupalı da bu
nu hiç gocunmadan dile getirebilir. 

Orhan Oğuz'un kurduğu, Yılmaz 
Büyükerşen'in geliştirdiği. Engın 
Ataç'ın da Avrupalıların bile hay
ranlık duyduğu bir kurum haline 
getirdiği Eskişehir'deki Anadolu 
Üniversrtesı. en önemli gurur kay
naklarımızdan birisi. 

Yapılanları ve gelinen noktayı 
Rektör Ataç anlatıyor olsaydı, du
dak ucuyla güler. alçaktan uç En
gin, biz kırk kişiyiz, birbirimizi bilirız 
diye dalga geçerdık. Ama bunları 
söyleyen Avrupa'nın saygın ku
rumlarından birisinin yöneticilerı 

olursa durum değişır. 
Lafı hiç uzatmadan Avrupa 

Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Birliği 
Genel Sekreteri Piet Hendnx'e bı
rakmak ıstiyorum. Hendrix, geçtıği
miz hafta Eskişehir'deydi Gider-

ken bır de basın toplantısı yaptı. İş
te söylediklerınden bazı satırbaşla
rı: 

• Siz burada sadece örgün eğı
tim vermiyorsunuz. Öğrenci sayısı 
açısından dünyanın en büyük çap
lı uzaktan öğrenimini de gerçekleş
tiriyorsunuz 

• Benim ıçin 3 önemli nokta var: 
Organizasyon, teknoloji ve kalite. 
Her üçü de sizde bulunuyor. 

• Üniversite ıçi ağ yapınız benim 
daha önce hiç görmediğim eşsiz 
bir durum. Kimı üniversiteler için 
böylesi bir durum ancak rüyadır 

• lkınci önemli nokta teknolojidir 
lnternet. bilgisayar ve multimedya 
başta olmak üzere eğitim için kulla
nılabilecek her türlu teknolojıye sa 
hipsiniz. 

• Ben de bir ünıversitenın temsıl
cısiyım. Biz de genış teknoloıi ağı-

na sahibız. Ama pek çoğu araştır
ma için kullanılıyor. Oysa burada 
teknoloji eğitim için kullanıyor. 

• Kalite öncelikle insanla ilgilidir. 
İstekli ve yetkin personel. tıpkı sız
deki gibi kaliteyi yakalayabilir. 

• Anadolu Üniversitesi'nin yap
tıkları Türk toplumu için çok önem
li. Türkiye de tıpkı Avrupa ülkeleri 
gibi bilgi toplumu olacak 

• AB konusunda bir geri dönüş 
olmayacak. Türkiye bir gün mutla
ka üye olacak. Üniversiteleriniz za
ten Bologna Deklarasyonu'na imza 
atarak bunu gerçekleştirdi. 

• Avrupa ülkelerinin en önemli 
sorunu yaşam boyu öğrenim. Bu
rada Anadolu Üniversitesi'nin bu 
konuda Avrupa'ya liderlik yapaca
ğını gördüm. 

• Elbettekı öğrenci ve personeli
nızın bizim üniversıtemize, bizimkı-

lerin de buraya gelmesini isteriz. 
• Uzaktan eğıtimle ilgili olarak si

zin üniversıtenizın çok kaliteli olan 
müfredatı, Avrapa'daki üniversite
ler tarafından kullanılabilir Bu ko
nuda İngiltere ile ortak çalışma 
yaptığınızı bilıyorum. 

• Uzaktan eğitim, örgün eğitim 
ve e-eğitimde standart oluşturma
ya yönelik proıemiz var ve siz bize 
önderlik edebilirsiniz 

• Avrupa'daki tüm önemli üni
versitelerin rektörlerinin buraya 
gelmelerini ve yaşam boyu öğre
nım adına neler yapılabileceğıni 
görmelerini tavsiye edeceğim. 

Özetin özeti: Demek kı dunya 
tersine dönebiliyormuş. Güzel bir 
şeyler yapıp bunu da gösterebilı· 
yorsanız , Avrupalılar da size hay
ranlık duyabilıyorlar. Hem de hıç 
aşağılık kompleksi duymadan ... 
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Şampiyonluk rüyası sona erdi 
Bayan hentbol takımımız, Havelsan'a 
yenilerek, hem şampiyonluk şansını 
hem de namağlup ünvanını kaybetti. 

Türkiye Bayanlar Hentbol 1. 
Ligi 'nde mücadele eden hent
bol takımımız, Ankara temsil

cisi Havelsan'a 37-31 mağlup ola
rak şampiyonluk şansını ve yenil
mezlik unvanını yitirdi . 

Porsuk Spor Salonu 'nda 13 Mart 
günü oynanan karşılaşmanın ilk 15 
dakikası 8-6 konuk ekibin üstünlü
ğü ile geçildi . İstediği oyunu bir 
türlü sahaya yansıtamayan takımı
mız maçın ilk yarısını da 19-15 
yenik kapattı. Simona ' nın attığı 

goller ile maçtan kopmamaya çalı
şan ekibimiz, 45. dakikada ikinci 
yarıda ilk kez farkı 3'e indirdi (26-
29). Güçlü rakibi karşısında tutuna
mayan hentbolcularımız, sahadan 
37-31 yenik ayrılarak şampiyonluk 
hedefinden uzaklaştı. Takımımızın 

golleri Simona (13) , Serpil (8), 

Gonca (4) , Nalan (2), Maryna (2) 
ve Kevser (2)'den geldi. 

Antrenörümüz Sinan Öner, "Üz
günüz. Kazanmak isterdik. Çok 
kritik anlarda golleri atamayınca 

mağlup olduk. Kazanmak adına da
ha fazla şey yapmalıydık. Havelsan 
bizim hatalarımızı iyi değerlendirdi. 
Bugün savunmada büyük ak aklık
lar yaşadık. Eskişehir'e bir şampi
yonluk daha yaşatmak isterdik. Lig 
2'nciliğimiz garanti. Bundan sonra 
hedefimiz Türkiye Kupası" diye 
konuştu. 

Hentbol takımımız 2001 yılında 
lig şampiyonluğunu Eskişehir'e ge
tirmişti. Ekibimiz 3 Nisan günü İz
mir deplasmanında B. Ş. Beledi
yespor ile ligdeki formalite karşı
laşmalarından birine çıkacak. 

Taner A YYILDIZ 

Basketbolcular 
2. uzatmada 
yıkıldı: 90-93 

Erkek 
Basketbol 

Takımımız ligdeki 
ilk yenilgisini 

Manisa deplasma-
nında aldı. 

T
ürkiye Bölgesel Li
gi'nde 2. Aşama gru
bunda mücadele 

eden basketbol takımı
mız, Manisa deplasma
nında Vestelspor ile karşı
laştı. 

Erkek voleybolcular nihayet kazandı 

ilk aşama karşılaşmala
rını 10 galibiyet ile tama
malayan ekibimiz, 2.Aşa
ma müsabakalarında da 2 
galibiyet ile başladı. Takı
mımız, 12 Mart günü oy
nanan müsabakada Mani
sa Vestel'e 2.uzatma so
nunda 93-90 yenilerek bu 
sezonki ilk yenilgisini al
dı. Antrenörümüz Rıza 
Solmaz "Çok iyi mücade
le ettik. Gönül isterdi ki 
galip gelelim. Oyuncula
rım ellerinden gelen her
şeyi yaptılar. Rövanşta 

rakibimizi mağlup ederek 
kendimizi affettireceğiz" 
diye konuştu. Basketbol 
takımımız, önümüzdeki 
hafta Antalya Kepezspor 
ile karşılaşacak. 

Ekibimiz peş peşe aldığı beş mağlubiyetin ardından 
Marmaris Belediye maçında taraftarını sevindirdi. 

H
alkbank Türkiye 2.Voleybol 
Erkekler Ligi ' ndeki karşılaş

mada voleybol takımımız lig
deki 17. maçında Marmaris Beledi
yespor ' u tyr-break seti sonucu 3-2 
yenerek ligdeki 5 . galibiyetini elde 
etti . Yunus Emre Kampüsü Spor 
Salonu 'nda 13 Marl günü yapılan 
maçta ilk se ti 25-22 Marmaris Be
lediyespor kazandı. İkinci sette çok 
iy i bir performans sergileyen ekibi
miz Marmaris Belediyespor'u 25-15 
yendi . Çekişmeli geçen 3. seti 26-
24 kazanan takımımız setlerde 2-
1 ' lik üstünlüğü ele geçirdi. 4 . sette 
25-23 kazanan konuk ekip maçı 
tyr-break setine taşıdı. Tyr-break 
setini 15-1 O kazanan ekibimiz ma
çı 3-2 kazanarak 5 haftalık yenilgi 
serisine son verdi. Antrenörümüz 

Rıfat Sezgin "Bugünkü maç zevk 
aldığım bir maçtı. Hırslı ve istek
liydik. Marmaris eksik olmasına 
rağmen iyi bir takım. İlk dörde oy
nuyorlar. Bugün voleybol için ge
reken şeyleri yaptık. Hücumlarda 
iyiydik. Bunun yanına bloklar da 
iyi olunca maçı lehimize çevirdik. 
Galibiyet dolayı mutluyum. Altın

yurt deplasmanından da puan bek
liyoruz. Ligdeki 1 1 takım da denk. 
İstanbul 'dan da galip dönersek he
defimize ulaşacağız." şeklinde ko
nuştu. Önümüzdeki hafta takımımız 
bay olduğu için haftayı dinlenerek 
geçirecek. Ekibimiz 27 Mart ' ta İs
tanbul deplasmanında Altınyurt ile 
karşılaşacak . 

BURCU YILMAZ 

Bayan voleybolcular sarstı ama yıkamadı 

Halkbank Türkiye 2. Voleybol 
Ligi'ndeki kar~ılaşmada bayan 

voleybol takımımız, play-off müca
delesi veren Yalovaspor'a tyr-break 
seti sonucu yenildi(2-3). 
Yunuseınre Kampüsü Spor Salo

nu'nda 13 Mart günü oynanan kar
şılaşmada ilk sette çok etkisiz bir 
oyun ortaya koyan voleybolcuları
mıı: seıi 25-12 kaybetti. 2.sette to
parlanan takımımız. seti 25-21 ala
rak skoru eşitledi 3.set konuk eki
bin üstıinliığü ile bitti (25-17) . 
4.sette varını yoğunu ortaya koyan 
takımımız seti 25-22 galip kapata
rak maçı 1) r-break setine götürdü. 
Tyr-break setinde daha az hata ya
pan Yalovaspor ,eti 15-8 kazanarak 
play-off iddiasını sürdürdü. Takımı
nıııda Nilgün sergilediği perfor
mans ile göz doldurdu. 

Antrenörümüz Şahın Çatma 

"Genç oyuncularla mücadele etme
nın sorunlarını yaşıyoruz. Bır set 
iyi, bır set kötü oynuyoruz. Geriye 
düştüğümüzde demolize oluyoruz. 
İniılı- çıkışlı bir grafik çiziyoruz. 
Buglin zaman zaman ortaya koydu
ğumuz oyun beni gelecek için 
ümitlendirdi" dedi. 75. Yıl lıgden 

çekıldiğı ıçın takımımız önümüı

deki haftayı dinlenerek geçirecek. 

Erkek Voleybol Takımımız beş haftalık seri yenilginin ardından 
Marmaris Belediye'sini mağlup ederek, galibiyet sevinci yaşadı. 

Futbolcular mağlubiyetle kapattı 

nadolu Üniversitesi F 
kımı,Amatôr Süper Li 

rşılaşmasını 12 Ma gü 
hası'nl!la Ot n ile o 

in k6tü olması her ı 



7-13 Mart 2005 Anadolu Haber 

Memleketin yarısı bağımlı 
Ülkemizde 30 milyon sigara tiryakisi, 7 milyon alkol ve 6 milyona yakın da ilaç bağımlısı bulunuyor. 

H
er yıl 1-7 Mart günlerinin 
'Yeşilay Haftası' olarak 
kutlandığı ülkemizde ba
ğımlıların sayısı her geçen 

gün artıyor. Türkiye Yeşilay Cemi
yeti Genel Başkanı Mustafa Neca
ti Özfatura yaptığı açıklamada, 
Türkiye'de 30 milyon insanın siga
ra tiryakisi, 7 milyon kişinin alkol 
ve 6 mi lyona yakın insanımızın da 
ilaç bağımlısı olduğunu söyledi., 
Bugün, dünya kamuoyundaki en 
önemli meselelerden birinin uyuştu
rucu afeti olduğunu vurgulayan 
Özfatura, "Sigaradan en ağır narko
tiklere kadar bütün çeşitleri içine 
alan uyuşturucular, giderek artan 
ve bütün insanlığın geleceğini teh
dit eden salgınlardır" dedi. 

Sağlık Bakanlığı da Kanserle Sa
vaş Dairesi Başkanlığı'nca yapılan 
açıklamayla sigara ve alkol kulla
nımının zararları konusunda vatan
daşları uyardı. Sigara ve alkol kul
lanımının,insan vücudunun savun
ma sistemini çökerterek sayısız 

hastalık ve ölümlere zemin hazırla
dığı belirtilen açıklamada "Günde 

5 adet sigara içen bir kişi, Çerno
bil kazasının 100 km çevresinde 
bulunan biri kadar radyasyon al
maktadır" denildi. 

Sigaraya bir yılda 11 katrilyon 
Mustafa Necati Özfatura ayrıca, 

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol
lü İçkiler Piyasası Düzenleme Ku
rulu ' ndan alınan rakamlara göre, 

İnternetin yaş günü kutlanacak 
Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki internet Kuru
lu, bu yıl internet Haftası'nın 11-24 Nisan 2005 
tarihleri arasında kutlanmasını kararlaştırdı. 
Türkiye interneti 12_ yaşında. İnternetin Türkiye'ye gelişinin yıldö

nümünü kapsayan Internet Haftası, 11-24 Nisan 2005 tarihleri ara
sında kutlanacak. 

İnternet Kurulu üyesi Doç. Dr. Mustafa Akgül, ilk bağlantısı 12 
Nisan 1993'te gerçekleştirilen internetin bu yıl Türkiye'ye gelişinin 12. 
yılını kutlayacaklarını ifade etti. İnternet Haftası etkinliklerinin Anka
ra'da 12 Nisan'daki "Doğum Günü Partisi" ile resmen başlayacağını 
kaydeden Akgül, hafta kapsamında ülke genelinde çeşitli etkinlikler 
planladıklarını söyledi. Akgül, bu yıl sekizincisi kutlanacak İnternet 
haftasında ağırlıklı olarak e-devlet ve e-Türkiye konularını ele alacak
larını, Türkiye internetini geliştirmek için bütün sivil toplum örgütle
rini etkinliklere aktif destek vermeye Ç!iğırdıklarını dile getirdi. 
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Türkiye'de 2004 yılında 108 mil
yar 870 milyon 390 bin 620 adet, 
yani yaklaşık 5.5 milyar paket si
gara tüketildiğini ve bunlara 11 
katrilyon liranın üzerinde ödeme 
yapıldığını kaydetti. 

Özfatura, alkollü içkiler tüketim 
miktarının ise 898 milyon litre ol
duğunu belirtti. Uyuşturucular ko-

nusunda ise net bir rakam verme
nin mümkün olmadığını ifade eden 
Özfatura, ancak son yıllarda Türki
ye genelinde her yıl yakalanan ka
çak madde miktarının 45-7 5 bin ki
logram arasında değiştiğini bildirdi. 

Özfatura, ABD'nin kabul ettiği 
formüle göre, sigara ve alkollü iç
ki kullananların, bunlara dönük sağ
lık hizmetleri ve üretim düşüklüğü 
nedeniyle ülkeye getirdiği "fuzuli" 
giderin, bu maddelerden sağlanan 

karın 4 katı olduğunu kaydederek, 
"Ülkemizde yılda sigaradan 160 bin 
tiryaki ölümü gerçekleşmektedir. 

Ayrıca çoğu bebek ve çocuklar ol
mak üzere 40 bin kişi de "duman 
altı ölümü" nedeniyle hayatını kay
betmektedir. Bu rakamlar devlet ta
rafından 1991 yılında yapılan bir 
araştırmanın sonucudur. Bugünkü 
rakamlar bunun çok üzerindedir. 
Alkol nedeniyle işlenen cinayetler, 
yapılan kazalar, yakalanılan hasta
lıklar, düşükler ve ölü doğumlar 
toplamı ile gerçekleşen ölümlerin 
de en az 150 bin olduğu tahmin 
edilmektedir" diye konuştu. 

G6nlnmıtzlıik 
ni 

rçek 
ol or 

Bilimadamları, bir 
nesneyi teorik olarak 
görünmez hale getir

menin yolunu bul
duklarını söylüyorlar 

N ature dergisinin inter_~et sayfasında yayımlanan bir makaleye 
göre, Pennsylvania Universitesi'ııden Andrea Alu ve Nader 

Engheta adlı elektronik mühendisleri, üzerine örtüldüğü nesnenin 
görünmemesini sağlayacak bir örtü geliştirilebileceğini savunuyor. 

Yöntemin temelinde, plazmon adı verilen ve bazı metallerin yü
zeyinde oluşan küçük elektrik dalgalarının kullanılması yatıyor. Bu 
dalgalar bir nesneden yansıyan ve görülmesini sağlayan ışığı yu
tuyor. Böylece asıl yüzey yerine, nesnenin gerisinde kalan şeyle
rin sanki arada hiç bir şey yokmuş gibi görülmesi öngörülüyor. 

Japonlar 
J aponya Uzay Ajansı 

JAXA, uzay aracı in
şa etmeyi ve ay üzerin
de güneş enerjisiyle iş

leyecek olan insanlı bir 
araştırma üssü kurmayı 
planladığını açıkladı. 

2015'e kadar tamamlan
ması beklenen araştırma 
robotları ise ön hazırlık 
için Ay'a astronotlardan 
önce gönderilerek. JAXA'nın yaptığı açıklamaya göre yeni planlar ara
sında felaketlere karşı uygulanacak bir uydu projesi de bulunuyor. Pro
je, tsunami gibi felaketlerde cep telefonuna sinyal gönderen erken uya
rı sistemi, insanlar için yer belirleyiciler ve kurtarma görevleri için 
kullanılacak kaçış rotası çıkarma gibi uygulamalardan oluşuyor. 

Yaşam 

Kan arama 
derdi bit· ro 

Kızılay, vatandaş

lan kan arama 
derdinden kurta
racak yeni uygu
lamaya geçti. 

Kızılay'ın başlattığı ye
ni uygulamayla, kan 

arama çilesi sona erecek. 
Bu kapsamda hastaya 
"tam kan" verme döne
mini 1 hafta içinde bitire
cek olan Kızılay, tek kişi
nin bağışlayacağı kandan 
üreteceği ürünlerle, bir-
kaç kişinin yararlanması
nı sağlayacak. 

Kızılay Kan Hizmetleri 
Koordinatörü Aydın Ay
dınlı, Kızılay'ın, Türki
ye'deki tüm kan bankala
rını birbirine bağladığı 
otomasyon sisteminin 
tanıtımı için düzenlenen 
toplantıda, 1 Ocak'tan iti
baren Türkiye'de 10 böl
gesel kan merkezi oluş
turduklarını ve sayısı 29 
olan kan merkezlerinin 
19'unun bu merkezlere 
bağlandığını söyledi. Ay
dınlı, amaçlarının, vatan
daşlara güvenli kan te
min etmek olduğunu be
lirterek, "Vatandaşlar kan 
ihtiyacından haberdar bi
le olmayacaklar. Artık 
kan bulmak için dolaş
mak zorunda kalmaya
caklar. Hastane ne kadar 
kan lazımsa bizden iste
yecek ve biz kanı temin 
edeceğiz" diye konuştu. 

Yazılımcılar 

yarışacak\ 

S
un Microsystems ve Si
emens Communications 

tarafından bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen "Java Masters 
Yarışması"na başvurular 
başladı. Sun Microsys
tems'in Siemens Communi
cations ile birlikte düzenle
d_iği uluslararası Java Mas
ters Yarışması bu yıl 3'üncü 
kez gerçekleştirilecek. Yeni 
mobil uygulamaların gelişti
rilmesini amaçlayan yarış
mada katılımcılar, yenilikçi 
uygulamalarını Siemens 
S65, M65 ve CX70 mobil te
lefonları için geliştirecekler. 

Java Masters yarışmasına 
www.javamasters.org lnter
net adresinden kayıt yaptırı
labiliyor. Son başvuru tarihi 
ise 15 Mayıs. 
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