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ANADOL U ÜN VERS TES HAFTALIK LET Ş M GAZETES 

Türkiye zeoliti çok sevdi Anadolu 
Azeri 
öğrencilerle 

Bakü'de 
buluştu 

Prof. Dr. Ertuğrul Yörükoğullları'nın, karayollarmda tuz yerine zeolit kullanımını öngö
ren projesi ülke çapında büyük ilgi gördü. Çalışma, pek çok ulusal ve yerel medya orga
nında geniş biçimde yer alırken, Prof. Dr. Yörükoğulları, Cumhurbaşkanlığı'ndan Karayol
ları Genel Müdürlüğü'ne, belediyelerden vatandaşlara kadar pek çok yerden telefon ve 
elektronik posta aldı. En çok merak edilen de projenin ne zaman uygulamaya geçeceği. Bakü' de düzenlenen eği

tim fuarına katılan Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Nüvit 
Gerek ile Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. 
Kenan Şanlıer üniversitemizi 
temsil etti. Anadolu Üniver
sitesi standı ziyaretçilerden 
büyük ilgi gördü. 

F 
en Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Ertuğrul Yörüko
ğulları 'nın karayollarında 

buzlanmanın önüne geçmek 
için tuz yerine işlenmiş zeolitin kul
lanılmasını içeren araştırma projesi 
hem yerel ve ulusal basında, hem 
de konuyla ilgili çevrelerde büyük 
yankı yarattı. Çalışma İsveç'te bile 
duyulurken, Prof. Dr. Yörükoğulları 
haberin yayınlanmasından sonra pek 
çok telefon ve elektronik posta al
dığını , çeşitli yerel ve ulusal basın 
organlarının da kendisiyle görüşme 
yapmak için başvurduğunu söyledi. 

Tuzdö emi 
_ ~ny!, e !l!' 

nda 11.ıZ Zeoli ku ortaya koydu 

ti·itii·iil 
t:ncisi, .meyvelerd 

Haberi 3'te 

Trafik kazalarının 
yüzde 80'i 
sürücü hatası 

Prof. Dr. Yörükoğulları'nın geliş
tirdiği proje ile, karayollarında buz
lanmanın önlenmesi için tuz yerine 
ülkemizde 50 milyar ton rezervi bu
lunan doğal zeolitin kullanılması 

amaçlanıyor. Böylece, hem buzlan
ma ile mücadelenin maliyeti çok 
düşecek hem de tuzun karayolları
na, ekili ve dikili alanlara verdiği 
zarar en aza indirilecek. Buzlanmaya yeni önlem 

İlk yardım konulu bir konfe
rens veren Yard. Doç. Dr. 
Nedime Köşgeroğlu, kural
lara uyulduğunda trafik ka
zalarında yarı yarıya azal
ma gözlemlendiğini söyledi. 

Haberi 4'te Devamı 6'da 

Fotoğrafın 'Genç 
Solukları' Anadolu'da 
E'sAJşelılr FoLoğmf Haflası /tapsa
ııımda açılaıı sel'gide, 18 geııç sa
ııatrıııııı çalışma/an yer alı.mı·. 

Haberi 5're 

Tarihi ve kiiltürü 
karalamak moda oldu 

Pl'Of. /Jr. /;'ml'e 
lı.oıı~aı·. iiııl•eı·

silenıizde /t.ılıl

dı/?ı sö,l leı;;id<• 
·'Jı. iiı·,·seıı,•şın,· 

•e 1'üı'Ai,H~" /tm
m111/anııı ııll'r

c,•/t allma aldı. 
Haberi 6'da 

Geleceğin üniversitelileri Anadolu'da 
Anadolu Üniversitesi'nin her yıl üni
versite adaylarına yönelik olarak dü
zenlediği geleneksel tanıtım progra
mının sekizincisinde ziyaretçi patla
ması yaşandı. "Anadolu Üniversite
si'nde Buluşuyoruz" adını taşıyan et
kinliğe, Tekirdağ'dan Hakkari'ye 
kadar çeşitli illerden gelen 5 binden 
fazla lise öğrencisi katıldı. 

Habeı·i 3'te 

YÜZÜCÜLER 5 MADALYA İLE DÖNDÜ 

Arena Türkiye Kulüplerarası Federasyon Kış Kupa
sı'nda yarışan yüzme takımımız toplam beş madalya ka
zandı. Deniz Güler 50 m. serbestte Türkiye şampiyonu 
olurken, Serhat Erden 50m. serbestte ikinciliği elde etti. 
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Anadolu Üniversitesi'nin Türk yükseköğretimindeki ·,, · 
yerini hangi noktada görüyorsunuz? . . 

Erkan Y aprakkıran 

GSF Resim 4. Sınıf 
Gerek kampusü ve yerleşimi 

olarak gerekse eğitimi olarak 
Türkiye'de bir numara olarak 
görüyorum. Fakat güzel sanatlar 
eğitimine değinmek istersem 
burada gerekirse 24 saatlik bir 

eğitim olması lazım ... Böyle bir sanat eğitiminin 
saatlerle sınırlı olması bence saçma. O çalışma 
ruhunu yakalayan her insanın istediği saatte çalış
ma imkanı olmalı. 

İİBF İktisat 4. Sınıf 
Bu konuyu 3 aşamada ele ala
cağım . Birincisi öğrenim konu
su. Benim Anadolu Üniversite-
si'ni seçme nedenim annemdir. 
Çok köklü ve iyi eğitim veren 

bir üniversite olduğunu bana empoze etmiş
ti. Eğitim kalitesi ve mezunlarının işe yerleşebil
mesi açısından Türkiye'de önemli bir yeri sahip 
olduğunu bilmeyen yok. E learning programından 
ECDL'ye kadar çeşitli gelişim programlarını da 
kendi bünyesinde barındırması, öğrencilerine sun
duğu eşsiz olanaklardan sadece ikisi. İkinci konu, 
kampüs faaliyetleri. Kampüsünün dağınık olmama
sı diğer üniversitelerden bir fark daha yaratmak
ta. Türkiye'deki çoğu ismi etik haline gelmiş üni
versitelerin sunamadığı üniversite hayatını Anado
lu Üniversitesi öğrencilerine sunabilmekte. Bunu 
tüm samimiyetimle yazmaktayım. Üçüncü konu 
Türkiye'de diğer üniversitelerin sunmadığı açık 
öğretim eğitim hizmeti. Bu program üniversite 
eğitimi görmek isteyip göremeyen kişilere de bir 
fırsat sunmakta. Ülkemiz açısından ele alırs ak, 
üniversitede öğrenilebilecek bilgilerin açık öğretim 
konsepti altında, kısıtlı öğrenciye öğrenim fırsatı 
sunabilen üniversitelere destek veriyor olması 

üzerinde durulması gereken diğer bir konu. An
cak açık öğretim mezunu bir öğrenci ile örgün 
öğretim mezunu bir öğrenci arasında da fark 
bulunması kanısındayım. 

Melek Eren 

İBF Reklamcılık ve 
Halkla İlişkiler 3. Sınıf 

Anadolu Üniversitesi kampüsle
ri ve bize sağladığı olanaklar 
açısından değerlendirildiğinde 

birçok imkan ve olanak sağlıyor. 
Kampüsten çıkmadan sinemaya, 

tiyatroya, spor (yüzme vs.) aktivitelerinde bulu
nabiliyoruz. Ayrıca Açıköğretim Fakültesi 'nin bi
ze bağlı olması Anadolu Üniversitesi 'nin medya
daki sesini arttırıyor. 

Şenay Günaydın 

Edebiyat Fakültesi Tarih 
1. sınıf 
Anadolu Üniversitesi fiziksel 

yapısı, eğitimi ve sosyal etkin
likleriyle bir öğrenci için ye
terince ideal bir üniver. ite. 

Öğrencilerin kişisel gelişimleri ve sosyalleşe
bilmeleri için Türkiye 'deki birçok üniversiteye 
oranla çok daha iy.i bir ortam sağlamış durum
da. Gerek kütüphanenin zenginliği gerek akade
misyenlerin birikimi ve ilgisi, biz öğrenciler için 
büyük bir şans. Sonuç olarak her öğrencinin ge
lip bu olanakları görmesi gereken bir üniversite. 

Anadolu Haber Sahibi: 

A ADOLU ÜNİVERSİTESİ 
Rektör Prof, Dr. Engin AT AÇ 

HAFTALIK İLETİŞİM GAZETESİ 
~ 1302--0005 Genel Yayın Yönetmeni: 

Özel 

Eğitim Fakültesi Fransızca 
Öğretmenliği 4. Sınıf 
Anadolu Üniversitesi'nin Türk 
dünyasının yükseköğretimine 

çok büyük bir katkı sağladığına 
•iiloııVL-J inanıyorum. Türkiye ile Türk 
Cumhuriyetleri arasında gelişmesi zorunlu 

olan eğitimsel, ticari, ve politik ilişkiler gözönü
ne alınırsa, bu işlevin ilerleyen yıllarda Türkiye'
ye önemli dönütler vereceği bir gerçek. Üniver
sitemizin böyle bir işlevi karşılaması ise gurur 
verici. 

Mustafa Akdağ 

Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji 2. Sınıf 
Anadolu Üniversitesi açık öğre
tim birimi ile adını duyurmuş, 
örgün birimleri ile de ön sıralar
da yer almaktadır. Ancak içeri-
sinden bakıldığında gerek akade

mik yeterlilik, gerekse imkanları olarak -belki de 
günümüz Türkiye şartlarından dolayı- çok da par
lak değil sanırım. Örneğin , biz sosyoloji öğrenci
lerinin hala bir kulübü yok ve kurulmasına da 
izin verilmemekte. Bu da sanırırn diğer üniversi
telerle karşılaştırıldığında oldukça üzücü bir du
rum olsa gerek. Bunların yanında fiziksel olanak
ları, kampüs düzeni olarak Türkiye üniversiteleri
ne göre oldukça iyi durumda olduğunu düşünü
yorum. Sanırım bu durumda üniversitemizin biraz 
görsellik yerine işlevselliğe de önem vermesi ge
rekiyor. Ayrıca öğretim üyelerinin isimlerini de 
yayınlarda görmenin biz öğrencilerin ve üniversi
temizin adına iyi bir şey olacağını düşünüyorum. 

Nejdet Üstüner 

İBF Basın Yayın Hazırlık 
Anadolu Üniversitesi Türki
ye 'de yükseköğrenim için ge
rekli bir üniversitedir benim 
açımdan çünkü, Açıköğretim 

Fakültesi bu ülke için önemli 
sayılabilecek bir gerçek. Onun 

haricinde örgün eğitimiyle de Türkiye'de öğren
ciye yüksek kaliteyi sunabilen üniversitelerden bi
risi. Bu eğitim standarlarında devam edilirse bi
liyorum ki gelecekte şu andan daha fazla istenen 
ve imrenilen üniversite olacaktır. Kısaca bu üni
versite ülkemiz eğitim ortamında sunulabilecek en 
güzel eğitimi veriyor öğrencisine. Okuyan her
kesin hoşnut ve "dolu" bir şekilde ayrılacağı şüp
hesiz. 

Recep Kurt 

İİBF İngilizce İktisat Hazırlık 
Anadolu Üniversitesi Türki
ye'deki yüksek öğrenim haya
tında her yönüyle bir ekoldür. 
Her alanda ve özellikle uzak 
eğitimde Türkiye'nin gurur kay
nağıdır. Eğitimde kalitenin adı 

olan Anadolu Üniversitesi, sosyal imkanlar açı-
ındanda mırsız imkanlar sunarak öğrencilerin 
sosyalleşmesini sağlamaktadır. Düzenlemiş olduğu 
eğitim seminerleri, konferanslar ve kongrelerle de 
Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri daha ya
kın takip etme fırsatı buluyoruz. Bu üniversitede 
bulunmaktan ve doğru tercih yapmamdan dolayı 
mutluluk duyuyorum. İlklerin üniversitesine sizle
ri de bekliyorum. 

Yazı İşleri Müdürü: 
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN 

1 
1 

Prof. Dr. Güneş 
Berberoğlu 

iiBF 
Anadolu Üniversitesi Türk yük
sek öğreniminde özel bir yere 
sahiptir. Üniversitemiz büyük şe
hirlerdeki üniversitelerden fark lı 

olarak hem Anadolu 'yu temsil 
etmekte hem de uluslararas ı boyutlardaki eğitim
öğretim kalitesiyle Türkiye'nin en iyi üniversite
leri arasında yer almaktadır. Anadolu Üniversite
si olarak açık öğretim alanında dünya üniversite
leri arasında yer almaktayız, örgün öğretimin bir
çok alanında da en fazla tercih edilir durumda
yız. Üniversitemizin nitelik ve nicelik boyutları 
her geçen yıl daha iyi bir noktaya varmaktad ır. 

Hukuk Fakültesi 
Anadolu Üniversitesi'nin kit

le eğitiminde, öğrenim olanak
ları açısından Türk eğitim sis
temindeki yeri tartışılmayacak 

kadar önemlidir. Ayrıca üniversitemizin 
sahip olduğu olanakları öğrencilerin ve öğretim 
elemanlarının kullanımına çeşitli biçimlerde su
narak öğrenimin kalitesini arttırmaktadır. Üniver
site eğitiminin büyük merkezler dışına çıkarak 
tüm ülke çapında yapılabileceğinin örneğini oluş

turmaktadır. Üniversitemizin yurtdışındaki üniver
siteler ile işbirliği içinde olması uluslararası nite
liğini de ortaya koymaktadır. 

YDYO 
Üniversitemizin gerek sağlam 
atılmış temeliyle, gerek tüm 
teknolojik imkanı. ara sahip ol-

. masıyla, gerekse öğrenci mer-
kezli demokratik bir ortamda sunulan eği

timiyle yüksek öğretimde önemli bir yere sahip 
olduğunu düşünüyorum. 

Anadolu Üniversitesi Türki
ye'deki yükseköğretim kurum
ları arasında tercih edilen bir 
okul. Bence bunun nedeni üni
versitenin sosyal olanaklarının 

çeşitli olması ve aynı zamanda Es
kişehir'in öğrenci hayatı için çok fazla olanak 
sunması. Anadolu Üniversitesi, ekonomik olanak
ları, sosyal faaliyetleri ve şehirdeki rahatlık 
nedeniyle Türkiye'nin önde gelen üniversitelerin
dendir, diye düşünüyorum. 

inanmıyorum. 

Nilgün Atıcı 

Eğitim Fak. İşitme Engelliler 
Öğretmenliği 2. Sınıf 
Anadolu Üniversitesi 'nin diğer 
devlet okullarından çok özel bir 
yeri olduğunu düşünmüyorum. 

Farklı bir soluk ve ne yazık ki 
bu sistemde getirileceğine de 

Sayfa dii:.eııkme: Cenk KOKSAL 
Anadolu Üniveı.ı,itesi Basımevi"nde 5000 adet basılmıştır. 

Anadolu Üniversitesi. Yunusemre Kampusü. 
VakıfBina~ı. 26470 Eskişehir 

Tel: 0-222-335 05 80 / 1790 Faks: 0-222- 330 74 40 
E-posta: haber@anadolu.edu.tr 

Basım Tarihi:] 1 Nisan 2005 Sayı:318 Prof. Dr. Haluk GÜRGEN 
Haber Merkezi Müdürü : Uzm. Ufuk TÖZELİK 

Web: www.ahaber.anadolu.edu.tr 



Haber Anadolu Haber 14-20 Mart 2005 3 

Geleceğin üniversitelileri Anadolu'da 
Anadolu Üniversitesi'nin her yıl üniversite 
adaylarına yönelik olarak düzenlediği gelenek
sel tanıtım programının sekizincisinde ziyaret
çi patlaması yaşandı. "Anadolu Üniversite
si'nde Buluşuyoruz" adını taşıyan etkinliğe Te
kirdağ' dan Hakkari'ye kadar çeşitli illerden 
gelen 5 binden fazla lise öğrencisi katıldı. 

E
skişehir ve çevre illerdeki li
se öğrencilerine Anadolu 
Üniversitesi 'ni yakından ta
nıtmak amacıyla her yıl dü

zenlenen tanıtım etkinliğinin seki
zincisi 18 Mart Perşembe günü ya
pıldı. "Anadolu Üniversitesi'nde 
Buluşalım" adı altında Yunusemre 
Kampusü Spor Salonu 'nda gerçek
leştirilen tanıtım programına 8 il
den 5 bini aşkın öğrenci katıldı. Li
selerin ya da dershanelerin düzenle
diğ i turlarla Anadolu Üniversite
si ' ne gelen konuklar arasında Hak
kari Dağ ve Komando Tugayı 
Mehmetçik Der hanesi öğrencileri 

de vardı. 

sekoku il arın yanı sıra ogrencı ku
lüpleri de standlar açarak, konuk 
öğrencilere kendilerini tanıttılar. 

Programda Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü de konuklara Anadolu 
Üniversitesi'nin tüm birimlerini ta
nıtan ve bunlarla ilgili kontenjan, 
puan türü ve önceki yıllarda yapı
lan sınavlardaki taban puanları gibi 
bilgileri içeren broşürler dağıttı. 

Üniversite adayları , düzenlenen 
kampus turu sayesinde, fakülte ve 
yüksekokullar ile Kütüphane ve 
Dokümantasyon Merkezi, atölyeler, 
laboratuvarlar ile sosyal ve kültürel 
etkinliklerin gerçekleştirildiği tesis
leri de görme fmsatı buldular. 

HAKKARİLİ ÖĞRENCİLER DE GELDİ 
Ç

anakkale 18 Mart Şehitlerini Anma Törenine 
katılmak için Çanakkale'ye giden Hakkari Ko
mando Tugay Mehmetçik Dershanesi öğrenci

leri , Çanakkale'den dönüşte Anadolu Üniver ite
si'nin Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversite aday
larına yönelik olarak düzenlediği tanıtım organizas
yonuna katıldılar. 

Anadolu Üniversitesi 'nin iyi bir üniversite oldu
ğunu belirten Hakkarili konuklar, "Kampus olanak
larının çok iyi derecede olduğunu gördük ve öğren
cilerimizin Anadolu Üniversitesi 'ni burada eğitim 
görmelerini bütün kalbimizle destekliyoruz" dediler. 

Eğitim birimlerinin bir arada ta- -
nıtıldığı programda, fakülte ve yük-

Mevlüt DEMİRCIOGLU 

Öğrencilerinden İbrahim Şeftali, "Anadolu Üni
versitesi bizlerin üniversite öğrencisi olabilme heve
sini bir kat daha arttırdı. Anadolu Üniversitesi 'ne 
bu olanağı bizlere sağladığı için çok teşekkür ede
rim" derken, bir başka öğrenci Hüsamettin Orhan 
Dündar da Anadolu Üniversitesi ' nde daha önce öğ-

renim gördüğünü ifade ederek, "Anadolu Üniversi
tesi 'ne iyi ki geldik. Bir öğrenci kenti olması ne
deniyle Eskişehir yaşanacak bir yer" diye konuştu. 

Anadolu Azeri öğrencilerle Bakü'de buluştu 
Bakü'de düzenle
nen eğitim fuarı
na katılan Ana
dolu Üniversite
si'ni Rektör Yar
dımcısı Prof. Dr. 
Nüvit Gerek ile 
Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü 
Öğr. Gör. Kenan 
Şanlıer temsil et
ti. Üniversitemi
zin standı ziya
retçilerden bü
yük ilgi gördü. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nü
vit Gerek ile Basın ve Halkla 

İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Kenan 
Şanlıer, Azerbaycan'ın başkenti Ba
kü'de 11-13 Mart günlerinde dü
zenlenen Türkiye ve Kuzey Kıbrıs 
Üniversiteleri Fuarı 'na katılarak 
Anadolu Üniversıtesı 'nı taıııttılar. 
Baku Atatürk Merkezi'nde gerçek
leşen etkinlikte 5'i KKTC'den 15 
üıııversite yer aldı. Fuarın açılışına 
Azerbaycan Eğitim Bakanı Misir 
Merdanov ile Türkiye'nin Bakü Bü
yükelçisi Turan Moralı da katıldı. 

Prof. Dr. Gerek ile Öğr. Gör. 
Şanlıer fuar boyunca stand tanıtımı
nın yanı sıra düzenlenen üç de se
minere katılarak, zıyaretçilerc Ana
dolu Üniversitesi hakkında bilgi 
verdi. Seminerlerin sonuncusuna 
Anadolu Ünivcrsitesi'ııden meıun 
olan ve Azerbaycan·cta yaşayan 

ı\zeri öğrenciler de kutılarak, konuk 
öğrencilere Anadolu L1niversitcsi'ni 
anlattılar ve ,orularını yanıtladılar. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nü
vıt Gerek, etkinliğin Anadolu Üni
versitesi 'nin Azcrba)Canlı üniversite 
adaylarıııa tanıtılma,ı açısıııdan çok 
yararlı geçtiğini belirterek, projeksi
yon sunumunun yalnııca Anadolu 
Üniversitesi standında bulunmasının 
ziyaretçiler ü1erinde olumlu etki 
yaptığını ve ünıversıtemiz standıııın 

büyük ilgi görmesini sağladığını 

söyledi . Prol Dr. Gerek, ''Ayrıca, 
Azeri mezunlarımız sık sık standı
mııa gelerek ve hızı yalnız bırak
mayarak büyük destek verdiler. Es
ki mezunlarımızı Azerbaycan'dan iş 
sahibi ve üreten insanlar olarak 
görmek bizi \'Ok mutlu etti" diye 
konu~tu 

Öğrencilere 
WORK&TRAVEL 
fırsatı 

I• şletme ve Eko
nomi Kulübü ile 

ADYIS Yurtdışı 

Eğitim ve Danış

manlık Şirketi ta
rafından ortaklaşa 

düzenlenen tanıtım 
ve bilgilendirme 
semineri, 4 Mart Perşembe Günü 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte
si'nde yapıldı. Seminerde 
"WORK&TRA YEL" ile yurtdışında 
eğitim ve çalışma olanakları hakkın
da geniş kapsamlı bir bilgilendirme 
yapan ADY1S Eğitim Uzmanı Nil
gün Kozluoğlu, ADYIS'in kurulu
şundan ben bu fırsatları başarılı ve 
etkin sunmada Türkiye'de önder ku
ruluşlardan biri haline geldiğini be
lirtti. Yaklaşık olarak 200-250 kişi
nin katılımı ile gerçekleştirılen bu 
seminerde ayrıca katılan öğrenciler 
arasında yapılan çekilişle. 2 öğren
ciye WORK&TRA YEL fırsatı üc
retsiz olarak sunuldu . 



4 14-20 Mart 2005 Anadolu Haber Haber 

Anadolu Haber·den 

Araştırmaları 

duyurmak önemli ... 
i '-pıiversitelerin temel işlevlerinden olan 
U araştırma ve geliştirme çalışmaları, 
ülkelerin gelişmesinde önemli bir yere 
sahiptir. 

Gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerin sa
nayi ile işbirliği ve proje geliştirerek ya
şama geçirme yönündeki ortak çalışma
ları, ülkemizde de her geçen gün üni
versite-sanayi işbirliğinde yeni açılımlar
la yaygınlaşmaktadır. 

Üniver itelerde yapılan araştırmaların, 
ilgili kuruluşlara duyurulmasında medya 
önemli bir işlevi yerine getirmektedir. 
Anadolu Haber gazetemiz de üniversite
mizde yapılan araştırmaların medyaya 
duyurulmasında önemli bir aracılık hiz
meti görmektedir. 

Anadolu Haber'deki birçok haberimiz 
yerel ve ulusal medyada yayımlanarak , 

yapılan araştırmaların ve bilimsel etkin
liklerin Türkiye genelinde duyurulması 
sağlanmaktadır. 

Bu sayımızın manşetinde, zeolitle ilgi
li olarak gazetemizin 262 ' nci ve 
304'ncü sayılarında yayımladığımız ha
berlerin medyadaki yansımalarına deği
nilmektedir. 

Üniversitemizin araştırma yapma işle
vinin ve sonuçlarının kamuoyuna duyu
rumunda önemli haber başlıkları olarak 
görülen bu yayınlar , daha önceden de 
fosforlu karo ve antibakteriyel seramik 
konularında da benzer bir ilgi görerek 
medya kuruluşları tarafından ülke gene
linde duyurulmuştu. 

Üniversitemizdeki çeşitli alanlarda yü
rütülen araştırmaların kamuoyuna duyu
rulmasında gazetemiz bundan böyle de 
işlevini sürdürecektir. 

* * 
Üniversite Seçme Sınavı 'na her gün 

biraz daha yaklaşıyoruz ve sınava gire
cek lise öğrencileri, yüksek öğrenim gö
recekleri üniversiteleri görerek tanıma ve 
daha bilinçli bir seçim yapma konusun
da girişimlerde bulunmaktadır. .. 

Öğrencilerin bu isteklerini karşılamak 
üzere birçok üniversite, tanıtma gezileri 
düzenlemekte, liselere tanıtım materyal
lere gönderilmekte, çeşitli fuarlarda 
standlar açarak ünivers itelerini tanıtma 

yolunda çaba sarfetmektedir. 
Anadolu Üniversitesi de lise öğrenci

lerinin daha bilinçli seçim yapabilmesine 
yardımcı olmak amacıyla Türkiye'nin 
çeşitli kentlerinden gelen beş binden faz
la öğrenciye, üniversitemizi tanıttı. Rek
tör yardımcımız Prof. Dr. Nüvit Gerek 
ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü 
Öğr. Gör. Kenan Şanlı er Azerbaycan' da 
üniversitemizin tanıtılması amacıyla çe
şitli etkinliklere katıldı ... 

Üniversitemizin bu tür tanıtım etkin
likleri, ÖSS'ye hazırlanan öğrencilere se
çimlerinde yardımcı 

olacaktır ve bu et
kinlikler bundan 
sonraki günlerde 
de artarak de
vam edecektir ... 

Sev
giyle 
kalın .. . 

Sivil pilot olarak görev yapacaklar 
TSK'dan zorunlu hizmetlerini tamamlayarak ayrılan ya da emekli olan 50 askeri personel 

SHYO'daki eğitimlerini başarıyla tamamladı ve sivil pilot olarak uçmaya hak kazandı. 

S
ivil Havacılık Yüksekoku
lu 'nda 150 saatlik Modüler 
Teorik Bilgi Eğitim kursunu 

başarıyla tamamlayan, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinden zorunlu hiz
metlerini bitirerek ayrılan ve 
emekli olan 50 askeri pilota 18 
Mart günü düzenlenen törenle 
sertifikaları verildi. 

14 Şubat-IS Mart arasında ger
çekleştirilen eğitimde, uçuşları ek
sik olanlara teorik eğitim verilir
ken , askeri havacılıktan sivil ha
vacılığa geçmek isteyenler de li
sans çevirme eğitimi aldılar. 

Törende bir konuşma yapan 
SHYO Müdür Yardımcısı Yard. 
Doç. Dr. Hakan Okta!, pilotlara 
yeni yaşamlarında başarılar diledi. 
Okulun tarihçesi hakkında dinle
yicilere bir brifing sunan Okta! , 
şu an itibariyle okulda 16 pilotun 
eğitim verdiğini ve okuldan bu
güne kadar mezun olan J 70 ' den 
fazla pilottan 140 ' ının THY 'de 

Sertifika töreninde katılımcı pilotlar ve öğretim elemanları birlikte objektif karşısına geçti. 

başarıyla görev yaptığını söyledi. 
Kursa katılanlar adına konuşan 

Emekli Hava Pilot Kurmay Al
bay Melih Çetinay ise, havacılı
ğın zevkli olduğu kadar riskli bir 

meslek olduğunu belirterek, Sivil 
Havacılık Yüksekokulundan öv
güyle söz etti. Çetinay, burada si
vil-asker i ş birliğinin havacılığa ne 
kadar yararlı olduğunu gördükle-

rini ifade ederek, "Bu eğitimde 
bilimsel olarak bu i şi yapan ve 
emeği geçen herkese çok teşek

kür ederim" dedı. 

Mevlüt-DEMIROOĞLU 

Prof. Dr. Özkul'dan online e-mühendislik eğitimi 
Açıköğretirn Fakültesi öğretim 

üyelerinden Prof. Dr. Ali Ek
rem Özkul, 9-25 Mart tarihleri 
arasında Amerika 'daki Sloan-C 
vakfının düzenlediği Online e
Mühendislik seminerlerine on-line 
olarak katılıyor. Seminerler, yurt
dışına gitmeden İnternet üzerin
den ve cani ı tartışma ortamları 

yaratılarak gerçekleştiriliyor. 

Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, 
uzaktan mühendislik eğitimi ile 
ilgili çalışmalar yaptığını belirte
rek, bu e-toplantılara katılmaktaki 
amacının, bu konuda çalışmalar 
yapan diğer kişilerle temasa geç
mek olduğunu söyledi. Toplantı
lar sayesinde e-toplantı eğitimi 

konusunda deneyim kazanacakla
rını ifade eden Prof. Dr. Özkul, 

hızla gelişen teknoloji sayesinde 
böyle e-toplantıların kendi kuru
mumuza da yansıtılabileceğini 

kaydetti. Katılımcılara ön çalışma 
için doküman ve yayın gönderil
diğini ve bu konuların tartışılma

sı için bir form hazırlandığını ifa
de eden Prof. Dr. Ali Ekrem Öı
kul. "E-mühendislik eğitim konu
sundaki seminere 60 kişi katılı

yor. Belirli zamanlarda canlı ola
rak İnternet üzerinden paneller 
düzenleniyor ve katılımcılar tar
tışmalara eş zamanlı olarak katı
labiliyorlar. Böylece, Türkiye'de 
uzaktan mühendislik ve teknik 
eğitim konusundaki açılımlar da
ha kolay bir şekilde araştırılabile
cek." 

Mevlüt DEMIRCİOĞLU 

Trafik kazalarının yüzde 
80'i sürücü hatası 
Çağdaş Eğitim Kulübü 11 Mart Cuma günü 

Kongre Merkezi Mavi Salon 'da, "İlkyardım " 
konulu bir seminer düzenledi. Seminere Osman
gazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu 
öğretim üyesi Yard . Doç. Dr. Nedime Köşgeroğ
lu konuşmacı olarak katıldı. Köşgcroğlu, kaza
ların yüzde 50'sinin trafikte meydana geldiğini 
ve bunların yüzde 80 ' ninin ise sürücü hatasın
dan kaynaklandığını söyledi . Trafik kurallarına 
uyulduğu zaman bu tür kazalarda yarı yarıya 

azalma gözlendiğini belirten Köşgeroğlu, bir ka
za sonrasıııda amacııı ambulansı beklemeden ka
za yerindeki olanaklarla hayat kurtarmak oldu
ğunu ancak kazazedelerin yüzde J0'nun taşıma 
sırasında yaşamıııı yitirdiğini ifade etti . 

İlkyardımda temel ilkenin güvenliği sağlamak 
olduğuna işaret eden Yard . Doç. Dr. Köşgeroğ
lu, ne durumda olduğu bilinmeyen ve bilincini 
yitirmiş bir kazazedenin, uzman ekip gelinceye 
kadar hareket ettirilmemesi gerektiğini vurgula

Yard. Doç. Dr. 
Nedime Köşgeroğlu 

dı. Yard . Doç. Nedime Köşeroğlu , toplum olarak ilk yardıma gereken öne
mi vermediğimizden yakınarak, "Bir öğretmen, bir gazeteci ilk yardımı bil 
mek zorundadır'' diye konuştu. 

Pembe KARA 

Doğan Atik'ten verimlilik 
ve kalite konferansı 

I. ktisadi ve İdari Bilim
ler Fakültesi ' nin düzen

lediği konferansa konuş
macı olarak katılan TEİ 
Sigma Proje Sorumlusu 
Doğan Atik "İşgücü Ve
rimliliğinin Sağlanmasın

da Kalite Yöntemleri" 
konusunda bilgiler verdi. 

1 O Mart Perşembe gü
nü düzenlenen konferan
sı çok sayıda öğretim 

üyesi ve öğrenci izledi . 
Konuşmasında, işgücü 

verimliliğinin artmasında 

insan kaynakları politika
sının TEİ'de nasıl işledi
ğine değinen Atik, başa
rılı olmalarının arkasında 

yatan en önemli unsurlar 
konusunda açıklamalar 
yaptı. TEİ ' nin tüm çalı
şanlarına sürekli eğitim 

verdiklerini anlatan Do
ğan Atik, konuşmasında 
ayrıca, öğrencilere, 

CV'lerine neleri ekleye
bilecekleri, hangi eğitim
leri alırlarsa TEİ gibi ba
şarılı kuruluşlarda çalışa

bilecekleri gibi konularda 
bilgiler sundu. 

Zeynep YAZGAN 
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Fotoğrafın 'Genç Soluklar'ı 
Eskişehir Fotoğraf Haftası kapsamında açılan sergide, 18 genç sanatçının çalışmaları yer alıyor. 

E
skişehir Foto~rnf Sanatı Derneği (EFSAD) 
ve Anadolu üniversitesi Fotoğraf Kulübü 
(ANFO) tarafından ilk kez düzenlenen Es

kişehir Fotoğraf Haftası kapsamında, "Türk Fo
toğrafında Genç Soluklar 2" sergisi 14 Mart gü
nü Anadolu Üniversitesi ' nde açıldı. Geniş Açı 
Fotoğraf Sanatı Dergisi ve İstanbul Fotoğraf Mer
kezi 'nin katkılarıyla gerçekleşen ve Kütüphane ve 
Dokümantasyon Merkezi Üst Salon 'da açılan ser
gide l 8 genç fotoğrafçının çalışmaları yer alıyor. 

Sergi, çalışmalarını dar bir çerçevenin dışına 
çıkarma şansını yakalayamamış ve Türk fotoğra
fında "Ben de varım!" demek isteyen genç fo
toğrafçıların çalışmalarını fotoğrafseverlerle buluş

turmayı amaçlıyor. 

Belgesel fotoğraftan dijital uygulamalara geniş 
bir yelpazedeki çalışmalara yer veren sergide 
Neslihan Bakıtkal, Umut Boyun uz, Belgin Çö
leri, Sinem Dişli, Nazım Serhat Fırat, Engin Ger
çek, Gökhan Gezik, Filiz Güngör, Sebla Selin 
Ok, Melisa Önel, Alp Öz, Cenk Pekcattı, Mus
tafa Bilge Satkın, Ali Taptık, Serkan Taycan, 
Handegül Toker, Emre Uzer ve Gözde Yenipa
zarlı'nın çalışmaları bulunuyor. 18 genç fotoğraf
çının çalışmaları ve bunlarla ilgili yazılar ayrıca, 
Geniş Açı Dergisi'nin özel sayısıyla da ilgililere 
ulaşıyor. Sergi, 31 Mart Perşembe gününe dek 
ziyaretçilere açık olacak. 

Ayfer ER 

Genç fotoğraf sanatçılarının çalışmaları
nı fotoğraf severlerle buluşturmayı 
amaçlayan sergi, Geniş Açı Fotoğraf Sa
natı Dergisi ve İstanbul Fotoğraf Sanatı 
Merkezi'nin katkılarıyla düzenleniyor. 
18 fotoğrafçının çalışmalarının yer aldığı 
sergi 31 Mart'a kadar gezilebilir. 

Amatör cazcıların üçüncü buluşması 
Caz Kulübü 'nün düzenlediği 

'3.Amatör Caz Müzisyenleri 
Festivali' caza gönül veren ama
tör müzisyenleri bir kez daha 
üniversitemizde buluşturdu. 16-
19 Mart günlerinde Sinema Ana
dolu 'da gerçekleştirilen festival
deki konserler yine büyük ilgi 
gördü. Festival ayrıca amatör 
müzisyenlerine destek vermek 
için katılan ünlü caz müzisyen
lerini de ağırladı. Onur Türk
men ile verdiği konser ve ger
çekleştirilen 'Cazda Emprovizas
yon ' konulu atölye çalışmasıyla 
Şenol Küçükyıldırım da festival
de yer alan isimlerdendi. 

Türkiye'nin dört bir yanından amatör caz toplu
luklarını bir araya getiren 'Amatör Caz Müzis
yenleri Festivali'nin üçüncüsü gerçekleştirildi. 

Türkmen sahne aldı. 
Etkinliğin ikinci günü "Şenol 

Küçükyıldırım ile Cazda Empro
vizasyon" başlıklı atölye çalışma-
ıyla başladı. Daha sonra festiva

le Erzurum'dan katılan "Pythia" 
ve daha çok piyasaya yeni çıkan 
albümü Fantastik'ten örnekler 
seslendiren "Tamburada" caz se
verlerle buluştu. 

Festivalin ilk gününde üyeleri
nin çoğunluğunu İTÜ Devlet 
Konservatuarı öğrencilerinin oluş

turduğu 'Chromatic Band' Türk 
müziği ezgi ve makamlarını caz-

la buluşturarak özellikle etnik caz 
sevenleri büyüledi. Açılış konse
rinde ise Yıldız Teknik Üniversi-

tesi'nde öğretim görevlisi olarak 
çalışan, ünlü müzisyen Şenol Kü
çükyıldırım ve gitarist Onur 

Ayrıca "Anadolu Standartları" 

olarak adlandırdığı türküleri caz 
formunda düzenleyen "Uzunyol 
Dörtlüsü", festivale ikinci kez ka
tılan "Trio Topia", Gaziantep'ten 
katılan "Tüttrio" ve Yıldız Tek
nik Üniversitesi öğrencileri tara
fından kurulan "OEM" grupları 
da Festival kapsamında sahne 
alan diğer gruplar oldu. 

Kemal TAŞÇlOĞLU 

GSF öğrencilerinden sergi 

G
üzel Sanatlar Fakültesi'nin 
kuruluşunun 20. yılı etkinlik

leri çerçevesinde düzenlenen ser
gi ikinci, üçüncü ve son sınıf 

öğrencilerini buluşturdu. 22 kişi
nin çalışmalarının yer aldığı ~er
gi . 7 Mart Pazartesi günü, Ga
leri S 'de ortak bir baskı resim 

sergisi şeklinde açıldı. 
Sergide, öğrencilerin gravür, 

serigrafi, linol ve litografi teknik
leri ile yapılmış, 30 çalışması 

bulunuyor. Açılan bu sergi ile 
öğrencilere çalışmalarını sunma 
ve tek başlarına da sergi açma 
fırsatları sunuluyor. 

Kısa film sağanağı 
Oberhausen ile sürdü 
I• ki haft~ önce gerçekleştiri

len 4. Ingiliz Kısa Film 
Günleri'nin ardından bu haf
ta da Oberhausen'den seçki
ler üniversitemizde izleyici
siyle buluştu . 50 yıllık bir 
geçmişe sahip olan Oberha
usen Uluslararası Kısa Film 
Festivali'nden seçkiler üni
versitemizde izleyicileriyle 
buluştu. Oberhausen Kısa 
Film Festivali'nde yarışan 
filmlerden oluşan 19 filmlik 
seçki, 7-8 Mart günlerinde 
Sinema Anadolu'da gösteril
di. Festival Yöneticisi Ange
la Haardt, gösterimlerden 
önce filmler hakkında izleyi
cilere bilgiler verdi. Angela Haardt 

Okuma 
Köşesi 

Ahmet CEMAL 

BİR BİLGELİKLER 
KİTABI ... 

Aslında bu yazıyı yazmaya başla
madan epey düşündüm. Çünkü 

sonuçta yazacağım kitabın benimle 
ilişkisi vardı; onu dilimize çeviren 
bendim. Sanki kendi kitabımı övecek
mişim gibi çekindim. Ama sonra bu 
çekingenliği üzerimden attım. Çünkü 
kitabın yazarı bir başkasıydı, ve on
dan sırf ben çevirdim diye söz etme
mek, bu sütunların okuyucularına kar
şı tuhaf ve haksız bir davranış ola
caktı. 

Avusturyalı dünyaca ünlü ve Nobel 
Edebiyat Ödülü sahibi Elias Canet
ti 'nin (1905-1994) adını Türk okurla
rı, yazarın tek romanı olan "Körleş
me"yi dilimize çevirdiğimde duymuş
lardı. Canetti, bu tet romanının dışın
da denemeler, oyunlar ve kendisinin 
"Notlar" diye nitelendirdiği "çiziktir
meler" kaleme aldı. Denemelerini de 
daha önce "Sözcüklerin Bilinci" baş
lığıyla dilimize ben çevirdim. 

Geçenlerde Paye! yayınları arasında 
çıkan ·'insanın Taşrası", Canetti 'nin 
1942-1972 yılları arasında kaleme al
dığı notlardan oluşuyor. "Notlar" diye 
adlandırdığı yazı türünü yaşamının so
nuna kadar sürdüren Canetti'nin bu 
türe giren satırlarında bir yazarın hem 
zamanına, hem de o zamanın yolcu
larından biri olan kendisine ilişkin ta
nıklıklarını buluyoruz. Bu notlar, gün
ce değil; zaten sadece yıllara göre dü
zenlenmiş. Yılların notlar eşliğinde 

akışı boyunca yazarın - "Kitle ve İk
tidar" ya da "Körleşme" gibi - öteki 
eserlerinin izdüşümleri kadar, örneğin 
savaş yılları, faşizm, başkaca yazarla
rın eserleriyle karşılaşmalara ait etki
lenmeler gibi, birbirinden değişik ko
nularla da karşılaşıyoruz. Asıl önem
lisi ise, bütün bunların, yaşadıkları 

üzerinde düşünmeyi alışkanlık edinmiş 
bir beynin imbiğinden geçerek kağıda 
dökülmüş olması. Bu özellik, notların 
okurlarını da yaşam ve kendisi üze
rinde belki daha önce olmayan bir 
yoğunlukta düşünmeye zorluyor. 
Örneğin 1942 yılına ait notlar ara

sında, bilge ve bilgelik üzerine şu sa
tırlara rastlıyoruz : "Bir insanın ne 
kadar bilge olabileceği, bilmek ile bil
memek arasındaki dengeden bağımlı
dır. Bilmemek, bilmekten ötürü yok-
ullaşmamalıdır. Her yanıta karşılık -

uzaklarda bulunan ve görünüşte bu 
yanıtın bağlamı dışında kalan -, eski
den bir köşeye sinip uyumuş bir so
ru ortaya çıkmalıdır. Çok sayıda ya
nıtı olanın daha kabarık sayıda soru
su bulunmalıdır. Bilge, yaşamı boyun
ca bir çocuk olarak kalır; sadece ya
nıtların varlığı, toprağı ve soluk alma
yı çoraklaştırır. Bilmek, yalnızca ikti
dar sahibi için bir silahtır; bilge kişi
nin ise silahlar kadar nefret elliği baş
ka bir şey yoktur. Bilge, tanıdıkların
dan daha çok sayıda insanı sevme is
teğinden ötürü utanç duymaz; ve bil
ge, haklarında bir şey bilmediği in
sanlara asla tepeden bakıp kendini on
lardan ayrı tutmayacaktır." 
"İnsanın Taşrası" , bundan kısa ve 

bundan uzun çok sayıda nottan oluşu
yor. Tanımlamam gerekseydi, bu ki
tap için herhalde ancak şunu diyebi
lirdim: Düşünmek isteyenler için bir 
eser! 
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Tarihi ve kültürü karalamak moda oldu 
Prof.Dr. Emre Kongar, üniversitemizde katıldığı söyleşide "Küreselleşme ve Türkiye" kavramlarını mercek altına aldı. 

A
nadolu Üniversitesi Rek
törlüğü'nün düzenlediği 

"Küreselleşme ve Türki
ye" konulu söyleşiye konuşma
cı olarak katılan Prof. Dr. Em
re Kongar, insanların, diniyle 
ve milliyetiyle ne övünmesi ne 
de kendisini alçaltması gerekti
ğini belirterek, "Bugün Türki
ye'de tarihimizi karalamak, 
kültürümüzü karalamak moda 
olmuştur ve prim yapmaktadır" 
diye konuştu. 

gösterdi. 
İnsanlarımıza üniversiteye 

gelene kadar bilgi verilmediği
ni ve insanların cahil bırakıldı
ğını belirten Prof. Dr. Kongar, 
verilen bilgilerin eksik olması 
durumunda ise çok fazla yan
lışlığın ortaya çıktığını söyledi. 
Türk eğitim sisteminde tarih 
anlatılırken hep müneccimlerin 
yani astrologların anlatıldığını 

ancak astronomların anlatılma
dığını kaydeden Kongar, "Ta
kiddin Mehmet III. Murat ' ı ik
na ederek , rasathane kurmuş
tur, ancak bu olay şeyhülisla
mı rahatsız eder. Çünkü şeyhü
lislamın otoritesine ortak olun-

Atatürk Kültür ve Sanat 
Merkezi Opera ve Bale Salo
nu 'nda 17 Mart günü gerçek
leşen söyleşiye öğrenciler ve 
öğretim elemanları büyük ilgi 

Eğitim Fakültesi sandık başına gitti 
Eğitim Fakültesi'nde görev sü

resi dolan Prof. Dr. Gürhan 
Can'ın yerine yeni dekanı belir
lemek amacıyla düzenlenen 
seçim 7 Mart pazartesi günü 
yapıldı. Seçimde Prof. Dr. Yük
sek Kocadoru, Prof. Dr. Bekir 
Özer ve Prof. Dr. Gül Durmuşoğ
lu Köse dekanlık için adaylığını 
koydu. Eğitim Fakültesi'nin yeni 
dekanı Rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç tarafından önerilecek 
isimler arasından Yükseköğre
tim Kurulu (YÖK) tarafından 
atanacak. 

Kampusünüzün değerini bilin 
Tenor Erol Uras, 44 yıllık deneyimini Devlet Koııserva
tuarı öğrencileri ve öğretim elemanları ile paylaştı. 

I• stanbu l Teknik .. Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Oğr. Gör. Erol Uras, 

Devlet Konservatuan Sahne Sanatları Bö
lümü 'nde, 9-10 Mart günlerinde bir atöl
ye çalışması gerçekleşleştirdi. Amacının, 
genç arkadaşlarla çalışmak, onları dinle
yip eksik yanlarını gidermek olduğunu 

belirten Öğr. Gör. Erol Uras, genç öğ
rencilerin saatlerce ve sağlıklı bir şekilde 
şarkı söylebilmeleri için üzerine düşen 
görevi yaptığını söyledi. 

Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve 
akademisyenlerinin bu kadar güzel bir 
kampüsün değerini bilmeleri gerektiğini 
belirten Öğr. Gör. Erol Uras, "Burada ya-

pılan etkinlik benim için çok kıvanç ve
riciydi. Ben onlara yeni bir kan getirdim, 
onlar da bana yeni bir deneyim oldu. Di
lerim, bir Eskişehir Festivali'nde ya da 
herhangi bir etkinlikte, bir konserde öğ
retmek istediklerimi daha somut olarak 
verme imkanım olur" diye konuştu. 

Devlet Konservatuan Yaylı Çalgılar 

Oda Orkestrası ' nın da bir konserini din
leme fırsatı bulduğunu kaydeden Erol 
Uras, "İnanılmayacak kadar güzeldi. 
Genç öğrenciler arasında çok güzel ses
ler ve yetenikli sanatçı adayları olduğu
nu gördüm. Hem onları hem de eğitici
lerini kutlarım" dedi. 

maktadır. Ancak bu önemli 
bilgiler özellikle ve sistematik 
olarak anlatılmamaktadır. Bu 
durum ise gerçeklerden kopuk 
olan milletlerde gelişmektedir" 
dedi. 

Prof. Dr. Emre Kongar Tür
kiye tarihinde iki dahi olduğu
nu ve bunlardan birinin Mus
tafa Kemal Atatürk ve diğeri
nin ise Fatih Sultan Mehmet 
olduğunu belirterek, "Hatta 
Mustafa Kemal daha da dahi
dir. Çünkü yenilmiş, savunma
s ız, hiç bir gücü kalmamış bir 
milletin istiklal savaşını kazan
masını sağlamıştır" dedi. 

İsmail ILKSELVİ 

Türkiye zeoliti çok sevdi 
Baştarafı ! 'de ...... ~---~-~.,..,... 

Haberin yayınlanmasından sonra yerel ve 
ulusal medya projeye büyük ilgi gösterir

ken Prof. Dr. Yörükoğulları TRT I ve TRT 
3 'te yayınlanan programlara canlı telefon bağ
lantısıyla katılarak çalışma hakkında bilgi ver
di. 2005 yılında da Kanal D, CNN Türk ve 
Star televizyonları da projeyi kamuoyuna du
yuran yayın organları oldu. Çalışma aynı za
manda Milliyet, Radikal ve Cumhuriyet gaze
telerinde de haber olarak yer aldı. 

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ertuğrul Yörüko
ğulları, çalışmanın ilk olarak Anadolu Haber' in 
2004 yılının Ocak ayında yayınlanan 262'nci 
sayısında yer aldığını ve daha sonra da ulusal 
ve yerel medyanın projeye tahmin ettiğinden Prof. Dr. Ertuğrul 
çok daha büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Ça- Yörükoğullarr 
lışmanın ulusal basında yayınlanmasından son-
ra da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 
Karayolları Genel Müdürlüğü ve çeşitli illerdeki belediyelerin yanı sıra 
çok sayıda vatandaştan telefon ve elektronik posta aldığını belirten Prof. 
Dr. Yörükoğulları, en çok merak edilenin ise projenin ne zaman uygu
lamaya geçeceği konusu olduğunu kaydetti. 

Tarım ürünlerinde de kullanılıyor 

Doğal zeolitin sebze ve meyvelerin toplanmasında oluşan ve bozulma
ya yol açan etilen gazının etkisinin en aza indirilmesinde kullanılmasını 
amaçlayan ve Prof. Dr. Ertuğrul Yörükoğulları ile Araş. Gör. Burcu Er
doğan tarafından gerçekleştirilen çalışma da basının ilgi gösterdiği ha
berler arasında yer aldı. Proje ile yaş, sebze ve meyveler daha uzun sü
re bozulmadan saklanabilecek. Ürünlerin tarlalardan toplandıktan sonra bo
zulmaması için kısa sürede satılması ve tüketilmesi gerekirken, geliştiri
len yöntem sayesinde ürünlerin saklanma süresi uzatılabilecek. Çalışmay
la üreticilerin ve ürünü pazarlayan aracıların bozulmadan kaynaklanan za
rarlarının önüne geçilecek. Proje uygulamaya başlandığında ülke ekono
misine önemli katkı sağlaması bekleniyor. 

Anadolu Haber'in 304'uncü sayısında yayınlanan haber, yine pek çok 
basın organında yer aldı. Prof. Dr. Ertuğrul Yörükoğulları, özellikle seb
ze ve meyve üreticilerinin yoğun olarak bulunduğu Mersin, Denizli ve 
Kuşadası 'ndaki hal esnafından telefonlar aldığın ı ve arayanların hem kut
ladıklarını hem de projenin bir an önce yaşama geçirilmesi yönündeki 

beklentilerini dile getirdiklerini s~öy._l_ed_i_. ---M-evlüt DEMİRCIOGLU 

Turizm ve havayolu ulaştırması 
Anadolu'da masaya yatacak 

Tolga Örnek 
söyleşiye 

Kariyer Günleri ÇEK'ten bir 7 
haftada dört etkinlik 

T
urızm ve Otel İşktınecıliği ile Srvil Havacılık Yüksekokulu, 
"Türkiye'de Havayolu Ulaştırın:ısı ve Turizmde Yenı Ufuk
lar" isimli bir sempozyum düıcnliyor Türkıye'de havayolu 

ulaştırmasının ve turizmin yeri. önemi. güncel sorunları, çözüm 
önerileri, yeni fırsat ve yaklaşımların ortaya konulmasının amaç
landığı sempozyum, 27-29 isan tarihleri arasında. Kongre Mer
kezi Salon Anadolu'da gerçekleşecek. Bu alanlarda etkin rol oy
nayan öıel ve kamu kurumlarının yöneticilerinin de katılacağı sem
pozyumda alt yapı, kapasite ve talep analizi, terör, güvenlik, em
niyet ve kriz, kıireselleşme ve mark:ılaşma. havayolu ulaşıırması 
ve turizm sektörlerinde sürdürebilırlık gibı konular ele alınacalı.. 

geliyor 

G el_ibol~ filmi
nın yonetme

ni Tolga Örnek, 
28 Mart Pazartesi 
günü üniversite

mizde gerçekleşe
cek söyleşiye ko-
nuşmacı olarak 

katılacak. Söyleşi 

Sinema Anado
lu'da 14.30'da 
başlayacak. 

4 Nisan'da başlıyor 
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve 

AIESEC Eskişehir tarafından her yıl 
ortaklaşa düzenlenen Kariyer Günleri'nin 
4 Nisan'da başlayacak. Atatürk Kültür 
ve Sanat Merke.ı:i'nde yapılacak etkinli
ğe katılacak olan firmalar. gelecekteki 
potansıyel insan kaynağıyla bire bir ta 
nışma ve bu kişilerin ö1.geçmışlerini 
toplayabilme fırsatı yakalayacak. Öğren
ciler de me;:un olduktan sonra profesyo
nel iş dünyasıyla ılgili sorularını firma
lara yüz yüze sorma olanağı bulacaklar. 

Çağdaş Eğitim Kulübü 7-15 Mart tarih
leri arasında dört ayrı etkinliğe imza 

attı. İlk olarak Gündoğdu Mahallesi Yali 
Sami Sönmez İlköğretim Okulu'na yönelik 
3 sınıflık Liselere Giriş Sınavı Kursu dü
zenleyen kulüp, 14 sınıfta da öğrencilerin 
İngilizce dersleri için destek kursu verdi. 
Çağdaş Eğitim Kulübü ayrıca, yönetim 

kuruluna yönelik olarak proje yönetimi se
mineri yaparken, Liselere Giriş Sınavı kur
sunda yer alan gönüllü üyelere de Doç. 
Dr. Esmahan Ağaoğlu tarafından sınıf yö
netimi seminerleri verildi. 
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Yüzücülerimiz 5 madalya ile döndü 
Arena Türkiye Kulüplerarası Federas
yon Kış Kupası'nda yarışan yüzme 
takımımız toplam beş madalya kazandı. 
Deniz Güler 50 m. serbestte Türkiye 
şampiyonu olurken, Serhat Erden 50m. 
serbestte ikinciljği elde etti. 

A 
rena Türkiye Kulüplera
ras ı Federasyon Kış Ku
pas ı 17-20 Mart tarihleri 

arasında İstanbul Burhan Felek 
Kapalı Yüzme Havuzu 'nda ya
pıldı. Ön elemelerde 2065 
sporcunun kulaç attığı şampiyo

nanın finallerinde 468 sporcu 
dereceye girmek için yarı ş tı. 

Sporcularımızdan Deniz Güler 
16 yaş kategori sinde S0m. ser
bestte 00.24,20' lik derecesi ile 
Türkiye şampiyonluğuna uzanır-

ken, SOm. kurbağalamada 

00.31,19 ' luk derecesi ile Türki
ye 3'üncülüğünü elde etti. 18 
yaş kategorisinde ise Serhat Er
den S0m. serbestte 00.24,36 ' hk 
performansı ile Türkiye 2'ncisi, 
S0m. kurbağalamada 00.30,58 ' lik 
performan sı ile Türkiye 3 'üncü
sü oldu. Bayan yüzücülerimiz
den Simay Sarp 14 yaş katego
risinde 50m. kurbağalamada 
00.37,72 ' lik derecesi ile Türki
ye 3 ' üncülüğünü kazandı. 

Basketçiler sert 
kayaya çarptı 
Basketbol takımımız, kendi evinde yenilgi

siz lig lideri Kepez Belediyespor'a 75-66 
yenilerek ligde 3'üncü sıraya geriledi. 

ürkiye Bölgesel 2. Aşama 

Tkarşılaşmasında erkek bas
ketbol takımımız , Antalya 

temsilcisi Kepez Belediyespor'a 
7 5-66 yenilerek taraftarlarını üz
dü. Yunusemre Kampusü Spor 
Salonu ' nda 20 Mart günü oyna
nan karşılaşmanın ilk periyodu 
15-12 basketçilerimizin üstünlüğü 
ile kapandı. Büyük bir çekişmeye 
sahne olan 2. periyodun ardından 
devre 29-29 kapandı. 3. periyotta 
konuk ekip farkı açtı ve periyo
du da 53-42 önde kapattı. 4. pe
riyotta seyircinin coşkulu desteği 
ile çok iyi başlayan basketbolcu
larımız farkı 2 sayıya kadar in
dirdi(54-56). Maçın sona ermesi-

ne 5.46 
saniye 
kala sa
ha içinde 
yaşanan 

gerginlik tri
bünlere de sıç

rayınca karşılaş

ma 5 dakika dur-

rakibin ard arda attığı üçlükler 
maçın sonucunu ilan etti (66-
756). Takımımızda Egemen ' in 
19, Berat'ın 14 sayısı galibiyet 
için yeterli olmadı. Takımımız 

önümüzdeki hafta Kuşada ı lig
den çekildiği için haftayı din
lenerek geçirecek. 

Türkiye Bayanlar 2.Voleybol Ligi Puan Durumu 

G M AS vs p 

!.O.Saray 11 2 36 9 33 
2.Ataşehir 10 3 31 13 30 
3.Değirmendere 10 4 33 14 29 
4.Yalova 10 3 31 15 28 
5.Marmaris Bld. 7 5 28 19 24 
6.Anadolu Üni. 4 9 19 29 13 
?.Çanakkale Bld. 4 10 15 34 11 
8.Nilüfer Bld. 3 11 11 35 9 
9.Yeni Kandıra o 12 o 36 o 

Türkiye Erkekler 2.Voleybol Ligi Puan Durumu 

G M AS vs p 

l.Tofaş 14 3 46 21 41 
2.Meram Bld. 13 4 43 16 40 
3.Besk il 7 41 32 31 
4.Marmaris Bld. 8 9 38 32 29 
5.St. Joseph 8 9 37 34 26 
6.Şişli 8 9 34 37 26 
7.Altınyurt 8 10 34 38 25 
8.Havagücü 9 8 30 33 24 
9.M. K. Paşa Bld . 7 il 28 45 19 
10. Anadolu Üni. 5 12 22 25 12 
11.Antalya DSİ 4 13 23 43 11 

...... ---~-----
Yüzücülerimizden Serhat Erden 50 m. serbestte ikinciliği elde 

ederken, Simay Sarp 50 m. kurbağalamada Türkiye 3'üncüsü oldu. 

sahasında oyna
manın avantajını 

kullanamayan 
baksetbolcu

larımız 

karşılaşmadan 
75-66 yenik 

ayrıldı. 

Masa tenisçiler şampiyonluğa ortak oldu 
Haftayı üç galibiyetle kapatan masa tenisi bayan takımımız, 

şampiyonluk şansını son hafta müsabakalarına taşıdı. 

Bayan masa tenisi takımımız, 19-
20 Mart tarihlerinde Antalya'da 

yapılan Süper Lig karşılaşmalarında 
rakiplerini mağlup ederek şampiyon
luk şansını son haftaya taşıdı. Takı
mımız, Antalya'daki müsabakalarda 
Bursa temsilcisi BUSKİ ' yi, Antal
yaspor ve Ank. B. Ş . Belediyesi'ni 
5-0 mağlup ederek rakiplerine göz
dağı verdi. Masa tenisçilerimiz top
ladığı 39 puan ile ligde 2 ' nci sıra
da yer alıken lig lideri namağlup 
Çukurova Üniversitesi 40 puan ile 
liderlik koltuğunda oturuyor. 

Sporcularımız şampiyonluk için 
son hafta karşılaşmalarında, 36 pu
ana sahip lig 3 'üncüsü Bursa DSİ 
Nilüferspor ' la ve geçen yılın şampi
yonu Çukurova Üniversitesi ile koz
larını 23-24 Nisan tarihlerinde An
kara'da paylaşacak. Bu arada 
KKTC ' nin başkenti Lefkoşa 'da 5-6 
Mart tarihlerinde yapılan Masa Te
nisi Büyükler En İyi 12'ler yarışma
larında sporcularımızdan Ildız Meral 
2'nciliği elde ederken bir diğer 

sporcumuz Bilgen Öztürk ise 3 'ün
cülüğe uzandı. 

Genç voleybolcuların rakipleri belli oldu 
A

nadolu Üniversitesi Genç Bayan 
ve Erkek Voleybol takımlarımı

zın Türkiye Şampiyonası eleme 
grubundaki rakipleri belli oldu . Ba
yan voleybolcularımız Afyon, An
talya, Burdur, Isparta ve Uşak il bi
rincileri ile yarı final grubuna yük
selme mücadelesi verecek. Eleme 
grubu karşılaşmaları 15-17 Nisan 
tarihleri arasında Antalya' da oyna
nacak ve grubunu ilk sırada bitire
cek olan ekip yarı final grubuna 
yükselec~k. 

Erkek takımımız ise Afyon, An
talya, Burdur, Isparta, Kütahya ve 
Uşak il birincileri ile eşleşti. Erkek 
voleybolcularımız, karşılaşmalarını 

15-17 Nisan tarihleri arasında Ispar
ta 'da oynayacak. Takımlar 4 ' lü ve 
3 ' 1ü iki gruba ayrılacak ve grup bi
rincileri yarı final gruplarına yükse
lebilmek için karşılaşacak . 

Taner AYYILDIZ 

Bayan atletler Türkiye 3'ncüsü 

Kulüplerarası Kros Ligi Final yarışmaları sonunda 15 Yaş altı ve genç 
takımlarımız Türkiye 3'üncülüğünü elde ettiler. 

Kulüplerarası Kros Ligi Final yarışmaları I 3 Mart günü Mersin'de ko
şuldu. Fadime Suna, Nuray Fırıntepe. Gülşen Şendikici ve Demet Dinç'ten 
kurulu genç takımımız Türkiye üçüncülüğünü elde eni . 

15 Yaş altı kategorisinde ise Sibel Arıkaya, Derya Babat, Çilem Yıldız 
ve Bahar Güllü'den oluşan takımımız, Türkiye 3'üncülüğünü kazandı. 
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insan derisi de veri iletecek 
J

apon NTI firmasının geliştirdi
ği RedTacton teknolojisi insan 
vücudunun deri üzerinden 
2Mbps hızında veri aktarımı 

sağlamasını mümkün kılacak. Şirket 
gelecekte kimi bağlantıların insan 
vücudu üzerinden kablosuz bağlantı 
gibi yapılacağını vurguluyor. 

İnsan vücudunda doğal olarak or
taya çıkan anlık elektrik alanından 
faydalanan RedTacton deriyle doğ
rudan temas gerektiren vericiye ih
tiyaç duymayacak. Elektronik cihaz
lara takılan bir verici, ihsan vücu
dundaki bu alanı bir geniş bant 
bağlantı gibi kullanacak ve vücuda 
20 cm uzaklıktan veri transferini 
olanaklı kılacak. RedTacton vericisi 
ile irtibata geçtiğinde, vücut üzerin
de ileti yolu oluşuyor. RedTacton 
vericisi insan vücudu üzerinde bir 
elektrik alanı yaratırken, alıcı ise, 
vericiden gelen sinyalleri insan vü
cuduna yayılan elektrik alan üzerin
den hissedebiliyor ve bunları kay
dediyor. 

NTT firması, vücuttaki doğal elektrik 
yükünü deri üzerinden veri iletim sistemine 
dönüştüren RedT acton adlı bir teknoloji 
geliştirdiğini açıkladı. 

. ; , :.:-,<-': !It ~ .. :;,:ı 

Dünya daha hızlı dönüi o,•~t 
,\ > ',i4i<it~ 

Amerlcan Sclentlst dergisi tsunaınlnln yerkürele etkl
lerllle ilgili ilginç istatistiklere yer ,erdi. lstatisllk
lerde dünyanın artık daha hızlı döndüğü bellrUll~OI'. 

insan vücudunun hızlı veri ileti
minde kullanılmasını (Human Area 
Networking) İnsan Alanı Ağşebeke
si teknolojisi olarak tanımlayan 
RedTacton' ın geliştiricileri, teknolo
jinin halen deneme aşamasında ol
duğunu, çeşitli prototip cihazların 
üretildiğini ve ticari kullanıma geçi
leceğini duyurdu. 

Meteoroloji cepten uyaracak 
Cep telefonları hava tahminlerinin vatandaşlara duyu
rulmasında aracı olarak kullanılmasıyla can ve mal 
kayıplarını azaltılması hedefleniyor. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Adnan Ünal, cep telefon
larına il bazında fırtına, zirai don gibi kuvvetli meteorolojik olay

lara ilişkin mesajların ücretsiz gönderileceğini söyledi. 23 Mart Dün
ya Meteoroloji Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Ünal, bu hizmet
le can ve mal kayıplarının azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti. Unal, 
Türkiye'nin imzaladığı İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamın
da, ozon tabakasındaki incelme, ültraviyole ışınları konularında araş
tırma ve bilimsel çalışmaları kamuoyuna sunarak, sera gazlarının ön
lenmesiyle ilgili bazı tedbirlerin alınmasını sağlayacaklarını kaydetti. 

'f\\ ORU 

2004 yılının son günle-ır 
rinde dünyayı yasa 
boğan 9.3 büyüklü

ğündeki deprem ve tsuna
mi felaketinin yerküreye 
etkileri belirlendi. Felake
tin ardından deniz sevıye
si I milimetre yükseldi, 
kara parçaları 15 metre 
birden kaydı. 

American Scientist der
gisi son sayısında tsunami
nin yerküreye etkisiyle il-

gili yer verdiği istatistik- L.-..ll••====~,z:_ 
!erden bazıları şöyle: 

Tsunami sırasında deniz seviyesinin 20 kılometre altından 
400 kilometre kum ve toprak taşındı 

Her yıl Hindistan yarımadasına doğru 14 milimetre ilerleyen 
Myanmar kara parçası tsunami sırasında Hindistan'a doğru 15 
metre birden kaydı. 

Yeraltındaki tabakalar sıkışarak yükseldiği için deniz suyu
na daha az yer kaldı. Dünya'nın her yerinde deniz seviyesi 1 
milimetre yükseldi. 

Tsunami Dünya'nın hızını da değiştirdi . Yeraltındaki faylar 
birbirinin üstüne çıktığı için yerkürenin çekirdeği daha yoğun 
hale geldi ve dünyanın daha hızlı dönmesine sebep oldu. 

Çinli bilim adamları, Dünyanın en yüksek doru
ğu Everest1in alçaldığı yönündeki endişeler ne
deniyle, tepenin yüksekliğini yeniden ölçüyor. 

Yeni Çin haber ajan_sının h_aberine gör:, _bilim adamları v_e dağc_ılar
dan oluşan 29 kışılık ekıp bu amaç ıçın 8848 metre yukseklıkte

ki Everest'e sefer düzenledi. Heyet başkanı Kang Şiçang, "Bu araştır
ma, dağın dünyadaki iklim değişikliklerine verdiği tepkiyi öğrenmemi
ze katkı sağlayacak" dedi. 
Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından 14 Mart günü Cenevre'de 

yayımlanan raporda, Hindistan, Çin ve Nepal'in yüksek bölgelerindeki 
buzul tabakalarının iklimin ısınması sonucu eriyerek. yılda 10-15 met
re alçaldığı açıklandı. 

Rapora göre, iklimin daha da ısınması ve Himalaya buzullarının hız
lı erimesi halinde, akarsu ve nehirlerin rejimleri bozulacak ve birçok 
yer sular altında kalacak. 

İlk olarak 1954 yılında Hintli bir araştırmacı tarafından optik bir yeı 
ölçümü aleti olan teodolitle ölçülen Everest'in yükseldiği 8,848 metre 
olarak hesaplanmı~tı.1999 yılında ABD'li bilim adamları, Everest'ı uy
du üzerinden küresel konumlandırma yapan cihazlarla yeniden ölçerek 
zirvenin iki metre daha yüksek olduğu sonucuna vardı. 

Şimdi küresel ısınma nedeniyle dünyanın en yüksek doruğunun zir
ve indekı buzulların erimeye başladığı ve bunun da dağın kısalmasına 
yol açtığı belirtiliyor. 

2005'te 20 
milyon turist 
bekleniyor 

Turizm Araştırmaları ve Strateji 
Merkezi Başkanı Hüseyin Ba

raner, 2005 yılı turizm sezonunda 
Avrupalıların Türkiye'de buluşaca
ğını söyledi. Geçtiğimiz yıla göre 
Almanya'dan Türkiye'ye gelecek 
turist sayısında yüzde 22 artış 
yaşanacağını söyleyen Baraner, 
"Türkiye'ye 2005 yılında 20 mil
yon turist geleceğini tahmin edi
yoruz" dedi. 

Titreyen kulaklık 

}
abra firmasının 

ürettiği BT250v 
kodlu yeni kulaklı 
Bluetooth üstünden 
bağlantı kuruyor ve 
çağrı geldiğinde tit
reşimle uyarıyor. 

Sadece 23 gram 
ağırlığındaki kulak
lık bilgisayara da bağlanabilme 
özelliğiyle son günlerde giderek po
pülerleşen Skype türü sesli sohbet 
yazılımlarında da en özgür ve kon
forlu ortamı sağlıyor. Fiyatı 89 Eu
ro olan ciha.ı: PC'lerde herhangi bir 
ek yazılım gerektirmeden kullanıla
biliyor. 
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