
www.ahaber.anadolu .edu.tr 
21-27 . \lıırt 2()()5 

er (D 
ANADOLU ÜN VERS TES HAFTALIK L E T Ş M GAZETESİ 319. Sayı 

Baharın müjdecisine coşkulu kutlama 
Üniversitemizde geleneksel hale gelen Nevruz 

kutlamaları, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 

-~,emeth' ler unutulmadı 
Yunusemre Kampusü önünde 10 yıl önce geçirdikleri 
kaza sonucu trafik canavarına yenik düşen , Devlet 
Konservatuvarı'nın Macar öğretim elemanları Katalin 
ve lstvan Nemeth düzenlenen konserle anıldı. 

Haberi 5'te 

Onlar bile yaşamın 
değerini biliyor 

'Londra' da sınav 
merkezi açabiliriz' 

?; t ngllteı'e ı\çık f.ıılveı'Sllesi Dlrel..lörü Ant- 1 
•0 hony Gribboıı, görüşmeler yapmak için ünl-
9:: versltemize geldi. Yapılan temaslar hakkın-
•c da bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
::> Atıla Barkana, lnglltere·de başlatılacak 
C Açıköğretim programlarına başvuranların 

l sayısının 50'ye ulaşması durumunda Lond-
0 ra'da bir sına" merkezi açılması konusunda 
GI görüş birliğine varıldığını söyledi. 

~-----t- Haberi 4'te 

Otistik 
çocukların 
sayısı artıyor 
Engelliler Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Gönül Kırcaali İftar, otistik 
çocukların sayısında 

geçmiş yıllara göre artış 
gözlendiğini söyledi. Prof. 
Dr. İftar, daha önceki 
yıllarda 500 kişide bir 
görülen otizmin, şu anki 
verilere göre 150 kişiden 
birini etkilediğini kaydetti. 

Haberi 3'te 

Anadolu afazi 
hastaları için 
umut ışığı 
Ülkemizde şimdiye dek 
afazi terapisi 
yapılamadığını dile 
getiren GA TA öğretim 
üyesi Prof. Dr. Oğuz 
Tanrıdağ, DİLKOM'dan 
yetişecek terapistlerin 
hastalar için umut ışığı 
olacağını söyledi. 

Haberi 3'te 

AIESEC yurt dışı 
staj seçmelerini 3 
Nisan' da yapıyor 

Yurt dışında staj 
olanağından yararlan
mak isteyen öğrenciler 
2 Nisan'a kadar başvuru 
yapabilecek. 

Haberi 6'da 

Açıköğretimde 

sınav heyecanı 
Kara Akbabalar için 

A
çıköğretim Fakültesi yarı yıl ara sınavları 
2-3 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 81 
ildeki 88 merkezde ve 81 bin 374 salon

da gerçekleştirilen sınavlara, 785 bin 27 öğren
ci katılacak. 240 dersten yapılan sınavlarda 218 
bin 609 kişi görev alacak. Cezaeviinde bulunan 
301 öğrenci de 72 cezaev inde sınava girecek. 

Ara sınavlarda Polis Meslek Eğitim Önlisans 
Programı 'ndan sınava giren öğrenci sayısı 53 
bin 826 iken, Jandarma Mesleki Eğitimi Önli
sans Programı 'nda 24 bin 691 , Kara Kuvvetle
ri Mesleki Eğitim i Önlisans Prograını'nda 6 bin 
752, Hava Kuvvetleri Mesleki Eğitimi Önlisans 
Programı 'nda 2 bin 607 ve Deniz Kuvvetleri 
Mesleki Eğitimi Önlisans Programı 'nda da 2 bin 
847 öğrenci sınava katılacak. 

• 
semıner 

Yunanistan ve Tür
kiye'de Kara Akbaba 
popülasyonu üzeri
ne çalışmalar yürü
ten uzmanlar, üni
versitemizin ev sa
hipliğini yaptığı 
seminerde bir araya geldi. 

Haberi J'te 
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Kitap fiyatlarındaki indirimler okuma oranınızı etkiledi mi?' ... ~:t! 

co 

Yaman Karaca 

Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf 
Okura ulaşmak için kitap fiyat
larının düşürülmesini bir anlam
da ticari bir kaygı olarak görü
yorum. Neden şu: Sıkı okuyucu
larla kitaplar arasına paranın gi-
remeyeceğini düşünüyorum. So

nuçta okumak isteyen insan ne yapıp edip oku
mak istediği kitaba ulaşacaktır. İndirime gidilme
si korsanla mücadele etme açısından olumlu. An
cak korsanı doğuran , bir yerde onu destekleyen 
yine okurdur. Kitap fiyatlarının yüksek olması el
b,ette yazarın sorumluluğunda olan bir şey değil. 
Oyle ki yazarın sırtından geçinen bir sektör var. 
Şimdi herkesin kafasına "İsten irse ucuz fiyata da 
satılabiliyormuş" düşüncesi geliyor. Tüm bunların 
iyi nedenlerle , okuru memnun etmek amacıyla, 
daha çok okura ulaşabilmek için yapılıyor olma
sını düşünmek isterim. Bol kitaplı günler. 

Pembegül Çetiner 
Fen Fakültesi 
Kimya Bölümü 4. Sınıf 
Derslerimizin yoğunluğu yüzün
den kitap okuma fırsatımız yok. 
Ama indirimli kitapları alıp an
cak daha sonra okumak üzere 
saklıyoruz. Genelde birilerinin et

kilemeleriyle kitap alıyoruz. Sentez kitaplarını al
mayı tercih ediyoruz. Derslerden fırsat bulup indi
rimli kitaplardan yararlanıp ayrıca okuyacak fırsa- · 
tımız olsun isterdik. 

Hazel Çalışkan 

İBF İletişim Bölümü 2. Sınıf 
Kitap fiyatlarının düşmesi genel 
anlamda kitap alımlarımı etkili
yor. Ancak bu kitabın türüyle 
de etkili. Tercih etmeyeceğim 

bir kitap, fiyatına bakarajc alma
mı sağlamaz. İçerik birinci krite

rimdir. Okuyacağım kitabı da ya fiyatı ne olursa 
olsun alırım ya da kütüphaneden edinerek oku
mayı tercih ederim. Yani fiyat içerikle birleştiğin
de beni cezbeder. Yalnızca fiyatı kriterim olmaz. 

EMYO Büro Yönetimi ve 
Sekreterlik 1. Sınıf 
Kitap fiyatlarının düşürülmesine 
inanılmaz sevindim. Çünkü 
okumayı seviyorum ama fiyat
ların yüksek olması elimin ki-

taplardan çekilmesine neden oluyor. Bu 
durumda bir çıkar yolu var. Durum böyle olunca 
biz de korsan kitaplara el atıyoruz. Sonra da mil
letçe yakınıyoruz "Korsana hayır" diye. Bizi bu
na itenler utansın. Ama şu fiyatların düşürülmesi 
eminim ki biz okuyanlar için mükemmel bir şey. 
Artık okuyanların sayısı fazlasıyla çok olacak. 

Murat Durak 

İİBF İktisat l . Sınıf 
Kitaplar maliyet olarak düşük 

olmasına rağmen piyasada çok 
pahalıya satılmaktadır. Bu da 
insanları ister istemez korsana 

_..,...,. ... ,. yöneltmektedir. Bence korsanı 

yok etmenin en kolay yollarından biri kitap 
fiyatlarını indirmektir. Çünkü normal vatandaşlar 
kitap okumak istediği halde fiyatlar yüzünden 
okuyamamaktadır. Bazı yazarlar kitap fiyatlarını 
indirmi ş ler ve bunun sonunda da gerçekten çok 
satmışlardır. Bu nedenle kitap fiyatlarının düşü
rülmesi sadece okuyucular açısından değil, yazar
lar ve yayınevleri tarafından da karlı olacaktır. 

Eray Özkalay 

İBF İletişim Bölümü 2. Sınıf 
Kitap fiyatlarının düşmesi daha 
fazla güncel kitaplar üzerinde 
etkili olduğu için yani genel an
lamda tüm kitapların fiyatlarında 
bir düşme olmadığı için benim 
satın almamı çok fazla etkilemi

yor. Ben yine ilgi duyduğum ve almak istediğim 
kitaplara yüksek ücretler ödüyorum. Kitap fiyat
larındaki düşme tüm kitaplara yayılmalı diye 
düşünüyorum. 

Güneş Güngör 

MMF Malzeme Bilimi 
ve Mühendisliği -Hazırlık 

Ne zaman bir indirim tüketici
ye olumsuz gelmiştir ki? Örne
ğin ben 2 milyona peyami sa
fa 'nın dokuzuncu hariciye ko-

ğuşu 'nu aldım. Gerçi psikolojim bunu kaldı
ramadı ama sonuçta kütüphaneme klasik bir eser 
katmış oldum. Aslında bu indirimler sanata ve sa
natçıya saygısızlık gibi anlamdırılabilir. Fakat bu 
indirimler genellikle vefat etmiş yazarların yıllar
dır raflarda olan eserlerine uygulanıyor. O yüz
den böyle bir anlamlandırma doğru değil. Sonuç 
olarak böyle indirimlerin daha çok esere uygulan
masını isterim. 

Aslı Kumru 

Fen Fak. Matematik Hazırlık 
Kitap ffiyatlarındaki indirim ki
tap okumamla ilgili herhangi bir 
pozitif gelişme sağlamadı. Kitap 
okumayı sevmeyen bir insana be
dava kitap verseler dahi okuma

yacaktır. Kitap okumak isteyen birinin kitap fiyat
larını bahane etmesi oldukça anlamsız. Çünkü ki
taplardan yararlanmanın birçok yolu ar. Halk kü
tüphaneleri ve ikinci el kitap mağazaları bunlardan 
sadece ikisi . doğrusunu söylemek gerekirse indi
rimli kitapların çok nitelikli olduğu söylenemez. 

AÖF İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı 3. Sınıf 
Gerek öğrencileringerekse insanların kişisel gelişiminde kitapların önemli bir payı ol
duğu yadsınılmaz bir gerçektir. Buna rağmen kitapların fiyatlarındaki pahalılık in
sanlar üzerinde negatif bir tavrın oluşmasına neden olmuştur. Özellikle türkiye vb. 
ekonomik gelirlerin çok yüksek olmadığı yerlerde kitap her zaman ekonomik neden
lerden dolayı 2. plana atılmıştır. Veya insanları kasan kitaplara yöneltmiştir. Ve bun
ları önlemek için bazı yazarlarımızın kitaplardaki fiyatları aşağı çekmek öğrencileri 

kitaplara yöneltme politikası birçok kişiyi kitap okumaya itmiştir. Ve az bir parayla daha çok kitap 
okuparak kişisel ğelişmelerine katkıda bulunmaları sağlamışlardır.bu yüzdeneğer ileride yapacak oldu
ğumuz işlerde başarılı olabilmek için Türkiye'de çağdaş ülkeler seviyesinde bir numara yapabilmek 
için bu politikaları desteklememiz biz öğrencilere düşen bir görevdir. 
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Fen Fakültesi 
Son yıllarda yaşanan ekono

mik sorunlar insanlarımızın zo
runlu olmayan giderlerinde kı
sıtlama yapmalarına neden ol
muştur. Bunlardan bir tanesi de 
gazete, dergi ve kitaplardır. Ba

na göre ülkedeki geçim indeksine göre kitap fi
yatları pahalı. Bu da kitap almada. okumada bir 
engel. O nedenle kitap fiyatlarındaki düşüş bu 
engeli kaldıracak bir ölçüde. 

Yard. Doç. Dr. 
Faruk Atalayer 

GSF 
Kitap indirimi (taksitli oluşun

dan dolayı) alını sayımı arttırdı. 
Bu da kaçınılmaz olarak normal 
okuma ortalamamı yükseltiyor. 

Öğr. Gör. Özlem Uzun 

YDYO 
Tam bir kitap kurduyum ve ki
tap okumuk vazgeçilmizimdir. 
Kitap alırken kendimi kaybede
rim ve her kitapçıya gittiğimde 
bir kucak kitapla çıkarım . Tabi 
ki kitap fiyatları ucuz olduğunda 

daha çok kitap alırım.okumanın teşvik edilmsinin
gerekli olduğunundüşünüyorum çünkü çevremde
ki insanların çok az kitap okuduğunu hatta hiç 
okumadığını biliyorum, ve bu beni çok üzüyor. 
Yeryüzünde milyonlarca kitap var ve bunları 

okumamak insanlar için büyük kayıp. Fiyatların 
indirilmesi kitapları daha cazip hale getiriyor ve 
"çok pahalı" bahanesini alt ediyor. Umarım her
kes kitapların farkına varır. 

Araş. Gör. 
Erdem Korkmaz 

EMYO 
Kitap fiyatlarının genel anlamda 
düşmesi sevindirici. Özellikle öğ
renci lerin ve akademisyenlerin 
çevrede olan bitenden haberdar 

olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlam
da özellikle ders kitaplarının sürekli takip edilme
si gerekiyor. Tabii sadece ders kitaplarını takip et
mek de yeterli değil. İnsanların kendilerine ilgi 
alanları yaratmaları ve o alanlarla ilgili çıkan ya
yınları takip etmeleri de çok önemli. İnsanlar ge
nellikle okumama mazereti olarak zaman ve kitap
ların maliyetlerini öne sürüyorlar. Kitap fiyatları
nın düşmesi söz konusu bahanelerin bir tanesinin 
elenmesini sağlayacak gibi görünüyor. Bütün bun
ların yanısıra, kitap okuma seçiminde sadece fiyat
ların göz önünde bulundurulmamasını, önemli ola
nın kitabın içeriği olduğunu belirtmek isterim. İn
ternet ve elektronik kaynakların kullanımının bü
yük artış gösterdiği günümüzde insanların kitaba 
da gereken önemi vermelerini diliyorum. 

Hülya Aydın 

Eğitim Fak. Özel Eğitim Bölümü 
Zihin Engelliler Öğretmenliği 
3. Sınıf 
Son zamanlarda kitaplarda uygu
lanan indirimli fiyatlar benim ki
tap okumam yönünde bir değişik
liğe neden olmadı açıkçası. Kitap 

yönünden zengin bir kütüphaneye sahip olduğumuz 
için genelde kütüphanenin kitaplarından faydalanıyo
rum. Gerçekten almak ve okumak istediğim bir ki
tap varsa da fiyatı çok önemli değil , alır okurum. 

~ 
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Otistik çocukların sayısı artıyor 
ngelliler Araştırma Enstitüsü 

EMüdürü Prof. Dr. Gönül 
Kırcaali İftar , otistik çocuk
ların sayısında geçmiş yılla

ra göre artış gözlendiğini söyledi. 
Prof. Dr. İftar , daha önceki yıllar
da 500 kişide bir görülen otizmin. 
şu anki verilere göre 150 kişiden 
birini etkilediğini kaydetti. Ancak, 
bunun, otizmin yaygınlaşmasından 
mı yoksa tanılamanın ilerlemesin
den mi kaynaklandığının tam ola
rak bilinemediğini de sözlerine ek
ledi . 

Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Gönül Kırcaali İftar' a göre, önceki yıllarda 500 

kişide bir görülen otizm oranı 150' de 1 'e yükseldi. 
Gönül Kırcaali İftar, otizmin bir
den fazla genden kaynaklanabilece
ğinin tahmin edildiğini de söyledi. 

bulunamadı ancak eğitimle ilerleme 
sağl anabiliyor" diyen Prof. Dr. İf
tar, erken eğitimin son derece 
önemli olduğunun altını çizdi. 

3-4 öğrencinin bulunduğunu ve 
enstitüde yakla ş ık olarak 70 öğ
rencinin eğitim gördüğünü söyledi. 
Ayrıca, 15 otistik öğrencinin debi
reysel eğitim aldığını belirtti. Bazı 
otistik öğrencilerin normal öğrenci
lerle birlikte ana sınıfına ya da il
köğretime başlayabildiğini söyleyen 
Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar bazı 
öğrencilerinin ise özel eğitim alma
ya devam e tti ğini belirtti. 

Otizmin nöro-gelişimsel bozuk
luklardan biri olduğunu ve nede
ninin henüz bulunamadığını belir
ten İftar, otizmin genetik olabile
ceğini ama henüz geninin ortaya 
çıkarılmadığını ifade etti . Prof. Dr. 

Otistik çocukların birinin diğeri
ne benzemediğini anlatan İftar, 
otistik çocuklarda iletişim sorunu 
bulunduğunu, başkalarıyla etkileşim 
içerisine giremediklerini, ve takın
tılı davranışlar gösterebildiklerini 
ve çoğunda zeka geriliğinin aptan
dığını kaydetti. 

"Otizmin şimdiye kadar tedavisi 

Anadolu Üniversitesi Engelliler 
Araştırma Enstitüsü'nde, gelişimsel 
yetersizlik uygulama birimine grup 
eğitimi veren 8 sınıfın bulundu
ğunu ve bu sınıflardan 3 'ünün 
otistik çocuklara eğitim verdiğini 

belirten Prof. Dr. Gönül Kırcaali 
İftar, otistiklere yönelik her sınıfta Pembe KARA 

Anadolu'da Kara Akbaba Semineri 

Kariyere 
internette 

yön vermek 
K

ariyer.net ' in 22 Mart Salı 

günü düzenlediği "Kariyeri
me İnternette Yön Veriyorum" 
konulu panel Anadolu Üniverse
tesi Sinema Anadolu'da gerçek
leştirildi. 

Panele konuşmacı olarak 
katılan, Kariyer Kurumsal Hiz
metler Direktörü Yaman Or öğ
rencilere mezun olduktan sonra 
iş başvurularını ve özgeçmişleri
ni hazırlarken dikkat edilmesi 
gereken önemli noktalar hakkın
da bilgi verirken, mülakatta ya
pılması ve yapılmaması gereken
ler konusunda da açıklamalarda 
bulundu. Yaman Or, mülakat sı
rasında dış görünüşün ve davra
nışın işe kabul edilmedeki etki
leri konusunda bilgi verdi . 

A
vrupa Komisyonu 
Türkiye Delegas
yonu Türk-Yunan 

Sivil Diyoloğu Progra
mı çerçevesinde gerçek
leştirilen 'Kara Akbaba 
Eğitim Semineri, Ana
dolu Üniversitesi'nin ev 
sahipliğinde yapıldı. 

Kuş Araştırmaları 

Derneği tarafından dü
zenlenen etkinlik, 12-13 
Mart günleri arasında 

Kongre Merkezi Kırmı
zı Salon'da gerçekleşti. 
Türkiye genelinde Kara 
Akbaba populasyonunun 
belirlenmesi ve araştır

ma çalışmalarının yapıl
ması amacıyla düzenle
nen seminere, Türki
ye 'den Kuş Araştırma
ları Derneği Proje So
rumlusu Uzm. Biyolog 
Okan Can, Ortadoğu 

Teknik Üniversite
si 'nden Doç. Dr. Can 
Bilgin, Akdeniz Üniver
sitesinden Prof. Dr. Ali 
Erdoğan, Dicle Üniver
sitesi 'nden Prof. Dr. 
Ahmet Kılıç ve üniver
sitemiz Fen Fakültesi 
Biyoloji Bölümü'nden 

Yunanistan ve Türkiye'de Kara Akbaba popu
lasyonu üzerine çalışmalar yürüten uzmanlar, 

üniversitemizin ev sahipliğini yaptığı 
seminerde bir araya geldi. 

Yard. Doç. Dr. Elif Kı
lıç katıldı. Yurt dışın

dan ise Yunanistan'dan 
Javier Elorriaga ve Di
mitris Vasilakis'in bildi
rileri ile yer aldığı ve 
iki gün süren seminer
de, "Kara Akbaba De-

neyim Paylaşımı Proje
si", "Akbabalar ve Öne
mi", "Türkiye'nin Aka
baları", "Kara Akbaba 
nedir", "Yunanistan 'da 
Kara Akbaba çalışmala
rı", "Yunanistandaki 
Kara Akbabaların Rad-

yo Vericisi ile İzlenme
si", "Kara Akbabaların 
Kafeste Üretimi ve Do
ğaya Salınmas ı ", "Türk
menbaba Kara Akbaba 
Populasyonu Çalışması" 
başlıklı bildiler sunu ldu . 

İsmail ILKSELVI 

Anadolu, afazi hastaları için umut ışığı 
Dil ve Konuşma Bozukl~kları Eğitimi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi (DILKOM), 16 Mart Çarşamba 
günü, DİLKOM seminer salonunda, "Afazi" konulu bir 
seminer düzenledi. Seminere İstanbul Haydarpaşa GATA 
Nöroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ konuş
macı olarak katıldı. 

Afaıi'yi, beyin hasarı ile ortaya çıkan, sıklıkla felç ge
çiren ya da kafa yaralanmalarına maruz kalan yetişkin
lerde gözlenen konuşma kaybı olarak tanımlayan Tanrı
dağ, konu~masında afazinin değerlendiri im esi ve tedavi
sinde geleneksel ve yeni yaklaşımlar, teknolojik gelişme
lerin afazi tedavisi üzerindeki etkisi konularında bilgiler 
verdi. 

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, ~imdiye kadar Türkıye'de 
afa1.i terapilerinin yapılamadığını ifade ederek, bundan 
sonra Anadolu Üniversıtesi Dil ve Koııu~ma Boıuklukla
rı Eğiıinıı Araştırma ve Uygulama Merkezi 'ııdc yetışecek 
terapistler sayesınde afaıi hastalar için bır umut ı~ığı 
doğduğunu kaydetti. 

AEGEE'den 
E-Ticaret 
eğitimi 

toplantısı 

A
nadolu _Üni 
vers ıtesı 

Avrupa Öğren
ci leri Forumu 
Kulubü (AE
GEE-Eskişehir) 

"E- Ticaret 
Eğitimi" konu
lu bir toplantı 
düzenledi. 
Mamıara 

Üniversitesi 
öğretim süyesi 

Prof. Dr. 
Şule 

Özmen 

Prof. Dr. Şule Özmen'in ko
nuşmacı olarak katıldığı etkin
lik , 12 Mart Cumartesi günü! 
Kongre Merkezi Salon Anad<i>
lu 'da gerçek leşti . Toplantıda, ı 

djital ekonomi, değişen iş ku
ralları, yeni yönetim yak l aşım

ları , dijital müşteriler, elektro
nik iş ve dönüşüm, SWOT 
analizi, strateji ler, MİY 
(CRM), online ve birebir pa
zarlama, veri ambarı ve veri 
madenciliği gibi konu lara de
ğinildi. Prof. Dr. Şule Özmen 
toplantıda öğrencilerine-ticaret 

konusundaki sorularını da ya
nıtladı. 

Anadolu'dan 
İMKB'ye gezi 

I• ~!etme ve Ekonomi Kulli
bü 24 Mart Per~embe gü

nü, İstanb ul Menkul Kıy
metler Borsası 'na hir gezi 
düzenledi. 

Toplam 10 üniversite'nin 
katıldığı gezide öğrenci l ere 

İMKB Eğitim ve Yayın 
Müdürlüğü 'nün sermaye pı
yasaları ile ilgilı eğitimine 
katılmalarının ardından ser
tifika verildi 

Yııklaşık 100 kışıniıı ka 
tıldığı gezıde yer alan öğ
renciler ATV'dc ) ayınlanan 
Siyaset Meydanı programına 
konuk oldular. 
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Anadolu Haber·cten 

Sınav organizasyonu ... 

Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa 
Projesi 'ni yürüttüğü ülkelerdeki 

uzaktan eğitim halkasına bir yenisini 
daha ekli yor. .. 
İngiltere Açık Üniversitesi ile Şubat ayın
da yapılan görüşmelerden sonra bu ülke
de yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik 
uygulanacak açıköğretim programlarına 

ilişkin görüşmelerde bulunmak amacıyla 
İngiltere Açık Üniversitesi Direktörü Ant
hony Gribbon üniversitemize bir ziyarette 
bulundu. 
İngiltere'de uygulanacak açıköğretim ile 
ilgili olarak yapılan görüşmelerden sonra, 
başvuru sayısının 50'den fazla olması du
rumunda, Londra ' da da sınav merkezi 
açılması gündeme geldi ... 

Açıköğretim sınavlarının Avrupa'da uy
gulandığı 11 merkezden sonra, Londra'nın 
da buna dahil olmasıyla sınav merkezi sa
yısı l 2'e çıkacak. 

Açıköğretim sınavlarında, yurt içindeki 
sınavların düzenli ve disiplinli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak amacıyla, üniver
sitemiz öğretim üyeleri, yaptıkları il terci
hine göre sınavlara üniversite temsilcisi 
olarak görevlendiriliyor... 

Batı Avrupa Projesi kapsamında yürü
tülen açıköğretim hizmetleri ve bunların 
sınavlarında görev alacak öğretim üyeleri 
de Rektörlük tarafından belirlenerek sınav 
tarihlerinde ilgili ülkelere giderek sınavla
rın disiplinli ve düzenli yürütülmesini sağ
lıyorlar .. . 

Açıköğretim sınav organizasyonu tüm 
illeri ve yurtdışını da kapsayan büyük bir 
organizasyon ... 

Üniversitemiz bu sınav organizasyonu
nu, ÖSYM'den devraldığı 1996 yılından 
günümüze başarıyla gerçekleştiriyor.. 

2-3 Nisan 2005 tarihlerinde gerçekleşti
rilecek açıköğretim sınavlarına ilişkin ba
zı sayısal veriler, bu organizasyonun bü
yüklüğünü gösterecektir: 
!.Oturumdaki öğrenci sayısı: 627.816 
2.Oturumdaki öğrenci sayısı: 618.362 
3.Oturumdaki öğrenci sayısı: 248.453 
4.Oturumdaki öğrenci sayısı: 275.447 
Sınava girecek toplam öğrenci: 1.770.078 
Toplam salon sayısı: 81.374 
Toplam bina sayısı: 5.122 
Kullanılan sınav kutusu sayısı: 12.979 
Farklı Soru Kitapcığı sayısı: 79 
Sınavı yapılacak ders sayısı: 240 
Bina Sınav Sorumlusu: 4.122 
Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı: 5.940 
Bina Yöneticisi : 4.122 
Salon Başkanı : 81.374 
Gözetmen : 88.668 
Toplam Görevli sayısı: 218.609 
Üniversite Temsilcisi: 295 
Toplam Kurye sayısı: 440 
Üniversitemizin bu başarılı organizasyonu 
her platformda övgüyle dile getirilmekte
dir ve bu başarıları-
mız devam ede
cektir. 

Sevgiyle kalın ... 

'Londra'da sınav merkezi açabiliriz' 
İngiltere Açık Üniversitesi Direktörü Anthony Gribbon, görüşmeler yapmak için üniversitemize 
geldi. Yapılan temaslar hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atila Barkana, İngilte
re'de başlatılacak Açıköğretim programlarına başvuranların sayısının 50'ye ulaşması durumun
da Londra'da bir sınav merkezi açılması konusunda görüş birliğine varıldığını söyledi. 

I
• ngiltere Açık Üniversitesi Di

rektörü Anthony Gribbon, 
Anadolu Üniversitesi ile ya
pılan işbirliği protokolu çer

çevesinde incelemelerde bulun
mak ve çalışmalar yapmak için 
22 Mart günü üniversitemize gel
di. Gribbon'un ziyaretinde özel
likle ingiltere'de yaşayan Türk 
vatandaşlarına yönelik olarak 
gerçekleştirilmesi planlanan eği

tim programları üzerinde duruldu . 

arasında işbirliği yapılabilecek 

eğitim ağırlıklı konulara önem 
verildiğine dikkat çeken Prof. Dr. 
Barkana, iki kurum arasındaki 

görüşmelerde özellikle Anadolu 
Üniversitesi'nin Avrupa'nın 7 ül
kesinde sürdürdüğü Açıköğretim 
hizmetlerinin, Londra'daki Türk 
vatandaş !arına ve soydaşlarına da 
verme düşüncesinde olduklarını 

söyledi. 

Rektörlük Senato Salonu 'nda 
yapılan toplantıya Rektör Yar
dımcısı Prof. Dr. Atila Barka
na'nın yanı sıra, üniversitemizin 
çeşitli birimlerinden 14 öğretim 
üyesi katıldı. 

Toplantı hakkında bilgi veren 
Prof. Dr. Atila Barkana, toplan
tıda matematik, sanat tarihi, din 
ve dil eğitimi konularında karşı
lıklı bilgi alışverişinde bulunuldu
ğunu söyledi. İngiliz Açık Üni
versitesi ve Anadolu Üniversitesi 

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç'ın 
Şubat ayında İngiliz Açık Üni
versitesi 'nin konuğu olarak 
Londra'ya gittiğini anımsatan 

Prof. Dr. Atila Barkana, Londra 
Büyükelçiliği'nden de iki kurum 
arasında gerçekleştirilmesi planla
nan projeler için büyük destek 
aldıklarını belirtti. 

Yapılan görüşmelerde, İngilte
re'de açılacak Açıköğretim prog
ramlarına 50 öğrencinin başvur
ması halinde Londra'da bir sınav 
merkezi açılabileceği konusunda 

görüş birliğine varıldığını ifade 
eden Prof. Dr. Barkana, Batı Av
rupa'da 11 merkezde gerçekleşti
rilen Açıköğretim hizmetlerini 
Londra'da da yürütebileceklerini 
söyledi. Prof. Dr. Atila Barkana, 
bu ikili görüşmelerdeki en önem
li amaçlarının , İngiltere ' de yaşa
yan Türk vatandaşlarının ihtiyaç
larını öğrenmek ve onlara daha 
iyi bir eğitim olanağı yaratabil-

mek olduğunu ifade ederek şun
ları söyledi: 

"Bugüne kadar Avrupa ' nın çe
şitli ülkelerinde, hep kendilerini 
soyutlayarak yaşayan Türk vatan
daşlarındaki bu durumu çözme
nin en iyi yolu bize göre eğ it im

den geçiyor. Bunu sağlamak için 
de elimizden geleni yapacağı z . " 

Mevlüt DEMİRCİOGLU 

Kaınpusten reklam .geçti 

-j-letişim Kulübü, düzenlediği "Kampsute 
J.Reklaın Var" adlı etkinlik ile reklam 
dünyasının önemli isimlerini öğrencilerle 

buluşturdu. 

Üç gün süren etkinlikte "Geçmişten Gü
nümüze Türk Reklamları Ve Reklamlacılı
ğı, Medya Planlaması Ve Reklam Araştır
maları, 2004'ün Reklam Trendleri, Cannes 
Reklam Ödülleri" gibi oturumlar yer aldı. 
Oturumlara İlancılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Yakup Barouh, Medicat Yönetim 
Kurulu Başkanı Pelin Özkan, Lotus Med-

ya Medya Direktörü Gökhan Selamet, 
Marka Ajans Yönetim Kurulu Başkanı 

Hulusi Derici, Bileşim Yönetim Kurulu 
Başkanı Hayri Cem, Milliyet Proje Koor
dinatörü Teoman Tuğsuz gibi konularında 
uzman isimler konuk oldu. Daha çok İle
tişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin ilgi 
gösterdiği oturumların dışında, tüm birim
lerden öğrencilerin keyifle izlediği reklam 
gösterimleri de etkinliğe renk kattı. 

Kemal TAŞÇlOĞLU 

İsrail Büyükelçisinden ziyaret 
'ı srail'in Ankara 
Büyükelçisi Pin

has Avivi ve Baş
katibi Sharon 
Bar-U Saar 21 
Mart günü üni
versitemize gele
rek Rektör Prof. 
Dr. Engin Ataç'ı 
makamında zi
yaret etti. Büyü
kelçi Avivi, Rek
tör Ataç'ta gö
rüşmesinin ardın

dan üniversite
miz şeref defteri
ni imzaladı. 

EİT'te programlar 
devam ediyor 

G 
erçekleştirdiği !eknoloJi destekli program
larla Anadolu Universitesi'ndeki akade
mik yaşamın gelişmesine katkı sağlama

yı hedefleyen Eğitim İletişimi ve Teknolojisi 
Araştırmaları Birimi'nin düzenlediği programlar 
sürüyor. Aralık ayı içerisinde ilk bölümlerı ta
mamlanan Akademik Gelişim ve Akademisyen
ler Tartışıyor programları Mart ayında yeni ko
nularla devam ediyor. Anadolu'ya Uyum adlı 
program ise henüz planlanma aşamasında. 
Öğretim elemanlarının, öğretim ve araştırma 
atanlarına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme
lerine yönetik olarak düzenlenen Akademik Ge
lişim Programı'nda, bunu sağlayabilmek için 
dileyen her öğretim elemanının katılabileceği 
çevrimiçi kurslar düzenleniyor. İlk dönemi Ara
lık ayında tamamlanan kursun ikinci dönemi, 
14 Mart-8 Nisan üçüncü dönemi ise 25 Nisan-
27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
Öğretim elemanlarını sanal ortamda bir araya 

getirerek, güncel konularda tartışmalarını sağ
layan Akademisyenler Tartışıyor Programı'nda 
ise öğretim elemanları, zaman ve yer sınırla
ması olmaksızın bu tartışmalara katılabiliyor. 
Aralık ayında Prof. Dr. Gürhan Can yönetimin
de "Akademik Danışmanlık' konusunun tartışıl
dığı platformda 7 Mart-1 Nisan tarihlerinde 
Doç. Dr. Ferhan Odabaşı yöneliminde "Akade
mik Eskimişlik", 4-29 Nisan tarihlerinde ise 
Prof. Dr. Haluk Gürgen yönetiminde "Birbirimizi 
Dinlemek, Birbirimizi Anlamak" konuları tartışı
lacak. Proje kapsamında 2-27 Mayıs tarihlerin
de gerçekleştirilecek tartışmanın konusu ise 
henüz belirlenmedi. Konunun belirlenmesi için 
ögretim elemanlarının önerileri bekleniyor. 
Üniversitemize yeni katılan öğretim eleman
larına ve çalışanlarına, üniversitenin yönetimi
ni, örgütsel yapısını, birimlerini, öğretim 
elemanlarının ve çalışanların yasal hak ve 
yükümlülüklerini tanıtmayı hedefleyen 
Anadolu'ya Uyum Programı ise henüz planlan
ma aşamasında. 
Programlarla ilgili getişmişmeler, 
eit.anadolu.edu.tr adresinden izlenebilir. 
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Nemeth'ler unutulmadı 
Yunusemre Kampusü önünde 1 O yıl önce geçirdikleri kaza sonucu trafik canavarına yenik düşen, 
Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları Katalin ve lstvan Nemeth düzenlenen konserle anıldı. 

D 
evlet Konservatuvarı'nın kuruluşun
dan itibaren öğretim elemanı olarak 
görev yapan Katalin Nemeth Nyari 
ve Istvan Nemeth, 20 Mart 1995 

günü Yunusemre Kampusü Cumhuriyet Ka
pısı önündeki kavşakta özel araçlarına bir 

kamyonun çarpması sonucu yaşamlarını yi
tirdiler. Devlet Konservatuvarı Gençlik Sen
foni Orkestrası da Şef Burak Tüzün yöneti
mindeki 25 Mart 2005 günü Atatürk Kültür 
ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kon
serle Nemeth çiftinin unutulmadığını göster-

di . sahne Mozart, Dvorak ve Schubert'in 
eserlerinin seslendirildiği konsere Akbank 
Oda Orkestrası 'ndan Emrah İmayhan da so
list olarak katıldı. 

Kemal T AŞÇ 1 OĞLU 

Halk müziğimiz yaşatılıyor 
Anadolu Üniversitesi Türk Halk Müziği Top
luluğu, seslendirdiği türkülerle, 21 Mart Pa
zartesi günü yine dinleyicileri büyüledi. 

inema Anadolu'da düzenlenen 

Skonserde topluluk, Elazığ'dan, 
Edime'ye, Azerbaycan'dan 

Uşak'a tam on dört yörenin türkü
lerini seslendirdi. Repertuvarında 

anonim eserlere de yer veren top
luluk, seslendirdiği türküler kadar, 
74 kişilik koro ve 15 kişilik mü-

zisyenin yer aldığı kalabalık ama 
düzenli kadrosuyla da dikkat çekti. 

Öğr. Gör. Pelin Demirce Altın
taş' ın şefliğini üstlendiği konserin 
onunda topluluk, dinleyicilerden 

büyük alkış aldı. 

Ayfer Er 

Vurmalı çalgılar coşturdu 

Halkbilim Araştırma Merkezi 
Vurmalı Çalgılar Topluluğu, 16 

Mart Çarşamba günü, migrosun yan 
tarafındaki oto parkta, vurmalı çal
gılar gösterisi düzenledi. 35 kişi ile 

gerçekleştirilen gösteride davul, tun
bo, bedir, darbuka gibi çalgılar ye
raldığı gösteriye öğrenciler ve öğre
tim elemanları büyük ilgi gösterdi. 

Pembe KARA 

Klasik müzik konserleri 
devam ediyor 

A nadolu Üniversitesi Dev
let Konservatuvarı, 21 

Mart Pazartesi günü düzenle
diği klasik müzik konseriyle 
müzik severlere yine keyifli 
dakikalar yaşattı. 

Konserde, Anadolu Üni
versitesi'nden Araş. Gör. Gü
len Ege ve piyanist Beril 
Tutkun, Debussy'den Ayışığı 
ve Passepied, Ravel'den Pa
vanne, Ysaye'nun Keman 

için Solo Sonat No:4, Medt
ner'den Elegia, Çay
kovsky'den Meditation, Pro
kofiev'in Keman Piyano So
natı No:2, ve Scherzo-Pres
to'yu seslendirdiler. 

Atatürk Kültür ve Sanat 
Merkezi, Opera ve Bale Sa
lonu'nda gerçekleşen konser
de, müzik severler keman ve 
piyanoyu birarada dinleme 
fırsatı buldular. 

saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor ... 

Atatürk Lisesi EHİR 

Okuma 
Köşesi 

Ahmet CEMAL 

KLASiK YUNAN SANATI 
ÜZERiNE BİR BAŞYAPIT 

Homerkitabevi, dünyaca ünlü İngi
liz Klasik Arkeoloji uzmanı 

Prof.Dr. John Boardman'ın başyapıtı 
sayılan "Yunan Sanatı" adlı kitabı, 
Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölü
mü mezunlarından Yasemin İlse
ven'in yetkin çevirisiyle yayınladı. 
Zengin fotoğraf malzemesi de içeren 
eser, aslını aratmayacak bir özenle 
basıma hazırlanmış. 

Bugüne kadar aynı konuda yayın
lanmış eserler arasında Boardman \n 
kitabının özel bir yeri var. Yazar, 
kitabın arka kapağında bu özelliği 
şöyle dile getirmiş : "Bu baskı, ye
ni buluntuların yanı sıra, konuyla il
gili yeni fikirleri ve yaklaşımları da 
içermesi açısından farklıdır. Burada 
Yunan sanatını müzelerden ve sanat 
kitaplarından alıp, ait olduğu toprak
lara yerleştirmeye çalıştım ve bu sa
natın onu yaratanlarla izleyenlere ne 
ifade ettiğini ortaya koymak istedim. 
Böylece, Batı dünyasının sanatçıları 
içintaşıdığı anlamı daha iyi değerlen
direbiliriz. Bu başyapıtların yaratılma 
amaçları ile bugün sergilendikleri 
koşullar arasında büyük farklar var
dır." 

Yukarıdaki alıntının son cümlesi, 
sadece Yunan sanatı için değil, fa
kat geçmişte kalan sanatın bütünü 
için büyük önem taşıyor. Müze de
nilen kurumun ortaya çıkışından gü
nümüze kadar uzanan süreçte, eski 
eserleri genellikle yaratılma amaçla
rından yalıtılmış biçimde, yalnızca 
kendi-için oluşturulmuş objeler niteli
ğiyle görmeye ve algılamaya alıştık. 
Oysa sanatın tarihini bir de toplum
sal yanıyla ele aldığımızda, böyle 
bir görme ve algılama biçimi genel
likle yetersiz kalmaktadır. Çünkü 
bugün müzelerdeki camekanların ar
kasıııda, sanki günün birinde öyle 
sergilensinler diye oluşturulmuş izle
nimini uyandıran eserler, gerçekte, 
yani kendi zamanlarında hep aynı 
zamanda pratik amaçlara, yani gün
lük yaşamın türlü gereksinimlerini 
karşılama amacına hizmet etmek 
üzere oluşturulmuştur. Bu bağlamda, 

hangi çağlarda ya da dönemlerde ne 
gibi alanlarda ne gibi gereksinimle
rin duyulduğu sorusunun, doğrudan 
sanatın toplumsal yanını ilgilendirdi
ği gerçeği göz önünde tutulduğunda, 
Prof. Boardman'ınki gibi, belli bir 
tarihsel dönemin sanat eserlerini o 
döneme yerleştirerek açıklamanın 
önemi ve yararı da kendiliğinden 
anlaşılır. 

Kitabının ilk bölümünde yazar, şu 
satırlarıyla yukarıda değindiğimiz 

gerçeği daha bir vurgulamaktadır : 
"Eski çağların sanatı ile uğraşırken, 
nesneleri yaratılma amaçları ile gör
meye, en azından hayal etmeye ça
lışmak, önemlidir. Hem yontuların 
hem de mimarinin renkli olduğu-
nu ... en değerli parçaların bile müze 
camekanlarının arkasında sergi lenme
diğini ve gündelik hayatta kullanıldı
ğını her zaman hatırlamalıyız ... " 
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Fizik Yılı'na kokteylli açılış 
Öğretim elemanları 2005'in Dünya Fizik Yılı ilan edilmesi 
dolayısıyla düzenlenen açılış kokteylinde bir araya geldi. 

irleşmiş Milletler dahil bir 

B çok uluslararası fizik der
neği, Einstein 'ın mucize 
yılının yüzüncü yılı anısına 

' Dünya Fizik Yılı' olarak kutlan
masına karar verdiği 2005 yılı, çe
şitli etkinliklerle kutlanacak. Üni
versitemiz Fizik Bölümü de 22 
Mart Salı günü Akademik Ku
lüp'te gerçekleştirilen kokteylle Fi
zik Yılını'nın açılışını kutladı. 

Kokteyle Rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç, Rektör Yardımcıları, Dekan
lar ve Fizik Bölümü öğretim ele
manları katıldı. Etkinlikte konuşan 
Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Önder Orhun, Fizik'in amacının 
doğa yasaları elde etmek olduğu
nu söyledi. Fizik bilgisinin olayla
n çözümlemek ve doğru karar 
verme yeteneğini sağlaması açısın
dan artık entelektüel bir gereklilik 

haline geldiğini kaydetti. Rektör 
Prof. Dr. Engin Ataç ise tüm 
maddi olanaksızlıklara rağmen bi
limde önemli gelişmeler kaydedil
diğini belirterek üniversitemizin de 
bu gelişmelere her türlü desteği 

verdiğini ve vermeye devam 
edeceğini kaydetti. Gecede ayrıca 
Einstein 'le ilgili bir de sunum ger
çekleştirildi. 

Kemal TAŞÇlOĞLU 

AIESEC'ten yurt dışında staj olanağı 
Yurt dışında staj apmak isteyen öğrenciler için seçmeler 

3 Nisan'da yapılacak. Son başvuru tarihi ise 2 Nisan. 

Avrupa'nın 7 ülkesinden bir 
araya gelen üniversite öğ

rencileri tarafından 1948 yılında 
kurulan AIESEC, 84 ülkede ve 
7 41 üniversitede 50 bin öğrenci 
ile faaliyetlerine tüm hızıyla de
vam ediyor. 
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11 ilinde yer alan şubelerinde 
(Adana, Ankara, Bu\sa, KKTC, 
Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Denizli, 
Antalya, Gaziantep) gerçekleş
tirilecek. 

AIESEC Türkiye, 1954'ten bu ya
na yürüttüğü Uluslararası Staj 
Değişim programları ile üniversi
te öğrencilerine yurt dışında staj 
yapma fırsatı veriyor. Türkiye ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-

ti'nde 37 üniversiteden iktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi, Bilgisa
yar, Elektrik-Elektronik, Endüstri 
ve işletme Mühendisliği öğren
cilerinin katılım göstereceği 

seçmelerin ilk aşaması 3 Ni
san' da yapılacak. Dil seviye 
tespit sınavı ve mülakattan olu
şan seçmelerin son başvuru ta
rihi ise 2 Nisan. Seçmeler her yıl 
olduğu gibi AIESEC Türkiye'nin 

Seçmelere katılmak isteyen öğ
renciler bu illerdeki AIESEC ofis
lerinden ve üniversite kampus
lerinde açılacak olan kayıt ma
salarından başvuru yapabilirler. 
Daha fazla bilgi için AIESEC Eski
şehir Şubesi 220 24 38 numaralı 
telefondan bilgi alınabilir. 

Baharın müjdecisine 
Üniversitemizde geleneksel hale 
gelen Nevruz kutlamaları, bu yıl 

da renkli görüntülere sahne oldu. 

Ç 
ok geniş bir coğrafyada 5 bin yıldır 

kutlanan Nevruz, üniversitemizde de 
coşkuyla kutlandı. 22 Mart akşamı Öğ
renci Yemekhanesi'nde gerçekleştirilen 

'Nevruz Yemeği ve Şöleni'yle birlik, beraberlik 
ve hoşgörünün altı çizildi. Kutlamaya Yali Yar
dımcısı Sinan Acar, Rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Yükseko
kul Müdürleri ve Türk Cumhuriyetleri 'nden ge
lerek eğitimini Eskişehir'de sürdüren yüzlerce 
öğrenci katıldı. Yaptığı konuşmada öğrencilere 

seslenen Rektör Prof. Dr. Engin Ataç saygı. 

sevgi ve hoşgörü çağrısıııda bulunarak, zaten 
Nevruz'un amacının da bu olduğunu söyledi. 

Kutlama, BESYO öğrencilerinin Latin dans 
gösterileriyle başladı. Daha sonra Moda Tasarı
mı Bölümü Öğrencisi Kutmamatova Roza, ko
puz ile Kırgız halk ezgisi, 'Sarıncı Barköy'ü 
sundu. Halk Dansları Topluluğu 'nun Adıyaman 
yöresi oyunlarının ardından Türk Halk Müziği 
Korosu, dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. 

Şef Selçuk Yüksel yönetimindeki Vurmalı Çal
gılar Topluluğu'nun gösterisiyle coşan öğrenci
ler, daha sonra hünerlerini sergileme fırsatı bul
du. Öğrenciler dans edip halay çekerek gönül
lerince eğlendi. 

KemalTAŞÇ ı OGLU 

ECDL projesi başladı 

A
nadolu Üniversitesi, 
TBD(Türkiye Bilişim 

Derneği). ECDL A.Ş ve 
İnterMedia işbirliği ile Anadolu 
Üniversitesi kimliği taşıyan öğ
rencilere. akademik ve idari 
personele yönelik uluslararası 

geçerliliği olan ECDL-Avrupa 
Bilgisayar Yetkinlik Sertifika 
projesi 21 Mart Pazartesi günü, 
Kongre Merkezi Salon Anado
luda gerçekleştirildi. 

Endüstriyel Sanatlar Yükse
kokulu 'nun düzenlediği toplan
tıya, Türkiye Bilişim Derneği 
Genel Koordinatörü Bilgehan 
Y ıldınm. İnterMedia şirketi 
adına Nüvit Özden, ECDL A.Ş 
Genel Müdürü Ayhan Gürel ve 
Anadolu Üniversitesi Endüstri
yel Sanatlar Yüksekokulu Mü
dürü Prof. Dr. Yaşar Hoşcan 
konuşmacı olarak katıldı. Top
lantıda, Bilgehan Yıldırım 

Türkiye Bilişim Derneği ve bi
lişimin ne olduğunu açıklarken, 

Ayhan Gürel Türkiye'deki iş 

değişimi ve uluslararası geçerli 
liği adına bilgi verdi. Nüvit 
Özden İnternet üzerinde alına
cak ECDL eğitim yazılımı hak
kında bilgilerini konuklarla 
paylaşırken, Prof. Dr. Yaşar 

Hoşcan ise ECDL İnternet üze
rinde eğitimi ve sınavların ör
gün öğrencilere akademik ve 
idari personele işlevsel bilgiler 
sunduğunu belirterek, bu konu
da detaylı bilgi sahibi olmak 
isteyenlerin http;//ecdl anado
lu.edu.tr adresinde alabilecekle
rini söyledi. Hoşcan, öğrenciler 
bu sertifika ile mezun olduktan 
sonra diplomalarına artı bir de
ğer kazandıracağını ve özellikle 
eğitim fakültesi öğrencileri açı
sından Milli Eğitim Bakanlığı
na bağlı öğretmen olarak çalış
mak için gerekli olan uluslara
rası sertifika ile daha rahatça
lışabileceklerini belirtti. 

Pembe KARA 

Midas'ın Kulaklarına misafir oldular 
Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal 
Hizmetler Kulubü, Yüzüncü Yıl Kız Ye
tiştirme Yurdu öğrencilerini 26 Mart Cu
martesi günü tiyatroyla buluşturdu. Ti-

yatro Anadolu'nun sergilediği Midasın 
Kulakları adlı oyunu izleyen öğrenciler, 
yaklaşık 2 saat boyunca keyifli dakikalar 
yaşadı. 



Spor Anadolu Haber 21-27 Mart 2005 7 

Bu coşkuya siz de ortak olun 
Geleneksel bahar etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor etkinliklerinin 22'ncisi voleybol karşılaşmalarıyla başladı. 

A
nadolu Üniversitesi Geleneksel 22. Bahar 
Şenliği Spor Etkinlikleri 23 Mart Çarşam
ba günü oynanan bayanlar ve erkekler 

voleybol müsabakaları ile başladı. Sahada ve tri
bünde renkli görüntülere sahne olan etkinlikler
de basketbol karşılaşmaları 4 Nisan 'da başlaya
cak. 

Etkinliklerde, iki yıldır düzenlenmeyen fut
bol maçları ise bu yıl etkinliklerdeki yerini ala
cak. Çim sahadaki karşılaşmalar 11 Nisan'da 
başlayacak ve Yunusemre Kampusü çim sahası 
ve BESYO'nun çim sahasında oynanacak. 
Yaşanan tatlı rekabet ile birlikte fakülte ve 

yüksekokulların kaynaşmasını sağlayan turnuva
lar süresince, sporcular sahada ter dökerken, ta
raftarlar da takımlarına destek oluyorlar. 

Bayanlar voleybolda çeyrek finaller 28 Ni
san' da, yarı finaller 3 Mayıs ' ta final ve üçün
cülük karşılaşmaları 5 Mayıs tarihlerinde oyna
nacak. 

Erkekeler voleybolda ise çeyrek finaller 26-

28 Nisan, yarı finaller 3 Mayıs'ta, final ve 
üçüncülük müsabakaları 5 Mayıs günlerinde ya
pılacak.Bayan basketbolda yarı finaller 27 Ni
san, final ve üçüncülük maçları 4 Mayıs günü, 
erkekler basketbolda ise çeyrek finaller 29 Ni
san, yarı finaller 3 Mayıs, final ve üçüncülük 
karşılaşmları 6 Mayıs günlerinde oynanacak. 
Futbol da ise çim saha müsabakalarında çeyrek 
finaller 22-29 Nisan, yarı finaller 3 Mayıs, fi
nal ve üçüncülük karşılaşmalrı 5 Mayıs tarihle
rinde oynanacak. Çarşı A'daki Halı Saha karşı
laşmalarında ise çeyrek finaller 2 Mayıs, yarı 
finaller 4 Mayıs, final ve üçüncülük karşılaşma
ları 6 Mayıs günü yapılacak. 

Spor etkinliklerindeki diğer branşlarda ise 
Masa tenisi 'nde 25 Nisan. Badminton 'da 26 Ni
san , Tenis'te 26-28 Nisan ve Satranç ' ta 29 Ni
san-1 Mayıs günlerinde şampiyonlar belli ola
cak. 

Taner A YYILDIZ 

Bayan voleybolcular diş geçiremedi 
Ekibimiz kendi evinde Marmaris Belediyespor' a mağlup oldu. 

Halkbank Türkiye Bayanlar 2. 
Voleybol Ligi'ndeki karşılaş

mada bayan voleybol takımımız, 
kendi evinde Marmaris Beledi
yespor'a 3-1 yenildi. 

Yunusemre Kampusü Spor 
Salonu 'nda 27 Mart günü oyna
nan karşılaşmanın ilk seti 25-16 
konuk ekibin üstünlüğü ile ka
pandı. İkinci sette voleybol
cularımız 23-22 öne geçmesine 
rağmen seti 25-23 kaybettiler. 
3. seti 25-16 kazanan ekibimiz 
galibiyet için umutlandı . 4. sette 
ekibimizin 16-21 geriye düşme
sinden sonra antrenörümüz Şa
hin Çatma pasörümüz Hale ' yi 
kenara alarak Derya Çelik'i 
oyuna soktu ve smaçör poLisyo
nundaki Nilgiın'ü pasör mevkine 
çekti. Bu değişiklikleri ile takı
mımız aradaki farkı 2 sayıya 
indirdi(l9 21). 21-19'dan sonra 
toparlanan konuk takım yabancı 
oyuncularının da devreye girme
si ile setı 25-20 maçı da 3- l 
kazanarak play-off iddiasını sür
dürdü . Ekibimiz bu mağlubiyete 
rağmen 6 'ncılığını korudu . 
VoleybolcularımıL önümüzdeki 
hafta Kocaeli deplasmanında 
puansız lıg sonuncusu Yeni 
Kandıraspor ile karşılaşacak. 

İİBF'den masa tenisi turnuvası 
I. ktisadi ve İdari Bi

limler Fakültesi, 14-
18 Mart tarihleri ara
sında fakültedeki sos
yal etkinlikler çerçe
vesinde fakülte çalı

şanları ile akademis
yenlerin katıldığı 
ödüllü masa tenisi 
turnuvası düzenledi. 
Çalışanların ve aka
demisyenlerin üzerin
dekı stresi atmak 
amacıyla düzenlenen 
turnuvaya 7'si bayan 
toplam 24 kişi katıl

dı. iİBF Dekanı Prof. 
Dr. Güneş Berberoğ
lu 'nun yanı sıra Rek
tör yardımcLiarı Prof. 
Dr. Nezih Varcan ile 
Prof. Dr. Fevzi Sür
melı de turnuvaya 
katılanlar arasındaydı. 

Turnuvada birincilik
leri bayanlarda Yard. 
Doç. Dr. Nuray Gök
çek, erkeklerde ise 

nuva sonrası birinciler 
ödüllerini Prof. Dr. 
Beyhan Ataç'ın elin
den aldılar. Doç. Dr. 
Çiğdem Kırel bu yıl 
ilk kez düzenledikleri 
turnuvayı geleneksel 
hale getinneyi planla
dıklarını söyledi . 

Turnuva 
• birincilerine 

ödüllerini 
Prof.Dr. 
Beyhan 
Ataç verdi. 

1. HAFTANIN TOPLU 
SONUÇLAR! 223-25 MART) 
Voleybol (Bayanlar) 

Eğit. Fak.- İİBF 2-0 
TOİYO-PMYO 2-0 
Edeb. Fak.- EMYO 2-0 
AÖF-İBF 2-0 
Fen Fak-Hukuk Fak. 2-0 
MMF-Ecz. Fak. 2-0 

Voleybol (Erkekler) 

PMYO-EMYO 2-0 
Edeb.Fak.-Eğit.Fak. 0-2 
İİBF-MMF 2-0 
GSF-Bil.MYO 1-2 
Fen Fak.-İBF 2-0 (Hükmen) 
AÖF-Boz. MYO 2-0 
Ecz. Fak. -Hukuk Fak. 0-2 
SHYO-TOİYO 2-0 
PMYO-Eğit. Fak. 2-0 
EMYO-Ede. Fak. 1-2 
Bil.MYO-İİBF 2-0 
MMF-GSF 1-2 

Hentbolcular 
dördüncü oldu 
Anadolu Üniversitesi Erkek 
Hentbol Takımı, Türkiye Üni
versilelerarası Hentbol Erkek
ler 1.Lig B Klasmanı maçlarını 
dördüncü sırada tamamladı. 

T ürkiye Üniversitelerarası Hentbol Erkekler 
I .Lig B Klasmanı müsabakaları Edirne 75. 

Yıl Spor Salonu'nda 21-25 Mart tarihleri ara
sında oynandı. Takımımız, grup maçlarında 

Deniz Harp Okulu 'nu 40-26, İstanbul Üniver
sitesi'ni 28-15 mağlup ederken gruptaki son 
maçında Marmara Üniversitesi ile 20-20 bera
bere kalarak grubunu 2'nci sırada bitirerek ya
rı finale yükseldi. 

Yarı finalde Bilgi Üniversitesi'ne 25-13 
mağlup olan ekibimiz üçüncülük maçında da 
Yeditepe Üniversitesi'ne 27-22 yenilerek Tür
kiye 4'üncülüğünü elde etti. 

Antrenörümüz Mehmet Ali Çeliksoy "Bir 
gol averajı ile grup liderliğini kaybettik. Mar
mara Üniversitesi +28, biz ise +27 averaj ile 
grup maçlarımızı tamamladık. Eğer grubumuzu 
ilk sırada bitirmiş olsaydık finale kalbilirdik 
Önümüzdeki yılda Üniversitelerarası 1. Lig B 
Klasmanında mücadele edeceğiz" diye konuştu. 

Erkek voleybolcular 
İstanbul' da mağlup 

Halkbank Türkiye Erkek ler 2.Voleybol 
Ligi'ndeki kar~ılaşmada erkek voleybol 

takımımız 27 Mart günü İstanbul deplasma
nında Alı ın yurı·a 3-0 mağlup oldu. Bu ye
nilgi ile 12 puanda kalan takımımızın ligi 
son iki sıra içinde bitırmesi kesinle~ti. Ta
kımımız önümüzdeki hafta İzmır temsilcisi 
Havagıicu ile kendi evindekı son maçına çı
kacak. Ekibımiz son hafta Konya deplas
manında Meram Belediyespor ile kar
~ılaprak lig maçlarına nokta koyacak. 
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'Bilgisayar öğrencinin performansını düşürüyor' 
15 yaşındaki l 00 bin çocuk üstünde gerçekleştirilen bir araştırmanın sonucuna göre bilgisayar, eğitim 
sürecinde kavrama ve çözme yeteneğini olumsuz yönde etkiliyor. Araştırma, öğrencilerin bilgisayar kul
lanmasının, okuma-yazma, fen ve matematik dallarında başarısız olmalarına yol açtığını öne sürüyor. 

İnternetten 
bildiğimiz mektup 

Formula G 30 Ağustos'ta 
Formula G olarak adlandırılan güneş enerjili 

otomobil yarışları 30 Ağustos'ta gerçekleşecek. 

Y arışmaya katılacak takım

ları son kez denetleyen 
TÜBİTAK, 30 Ağustos'ta Tür
kiye'nin ilk güneş enerjisiyle 
çalışan otomobil yarışlarını dü
zenliyor. Akademisyenlerden 

T\N ORAi, 

oluşan jüri yaklaşık 28 başvu
runun ardından yaptığı denet
lemede 16 takımın hazır du
rumda olduğunu belirledi. 
Yarışlar İstanbul Formula 1 
Pisti 'nde gerçekleştirilecek. 

ünlük hayatta işleri ko-

G Jaylaştıran bilgisayarların eğitim sürecinde ne ka
dar faydalı olduğu konu

sunda yapılan araştırmalar durur
mun pek de iyiye gitmediğini 

söylüyor. İngiltere'deki Royal 
Economic Society tarafından ger
çekleştirilen bir araştırmanın so
nucuna göre bilgisayarlar çocuk
ları sersemleştiriyor. Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Toplulu
ğu'nun (OECD) öğrenci değerlen
dirme programında yer alan PISA 
testlerinin temel alındığı araştır

ma, gelişmiş ve gelişmekte olan 
32 ülkede 15 yaşındaki 100 bin 
çocukla gerçekleştirildi. Münih 
Üniversitesi'nden Thomas Fuchs 
ve Ludger Woessmann tarafından 
yürütülen çalışmada çocukların 

analiz, sebep-sonuç ilişkisi kurma 

ve fikirlerini etkili bir şekilde ifa
de edebilme yetenekleri ölçüldü. 

Araştırmaya göre evinde bilgi
sayar kullanan çocuklar okulda 
belirgin olarak daha başarısız olu
yorlar. Buna karşılık evinde 500 
ya da daha fazla sayıda kitaba 
erişim imkanı olanlar daha başa
rılı. Bunun sebebi olarak evinde 
bilgisayarı olan çocukların ödev
lerini savsaklamaya daha meyilli 
olması gösteriliyor. Öğrencilerin 
erişebileceği bilginin fazlalığına 

rağmen bu bilgiyle ne yapacağını 
bilememesi sorunun bir diğer par
çası. Problem çözme yeteneğinde
ki bozukluk ve analiz yeteneğinin 
yitirilmesi en sık görülen sorun
lar arasında. Raporda, çarenin ço
cukların önündeki bilgisayarı ka
patıp hayal güçlerini harakete ge
çirmek olduğuna değiniliyor. 

Laboratuvarda minyatür 
kara delik yaratıldı 

Play tation'da üçüncü kuşak 

Sony taşınabilir eğlenceye Play Station 
Portable ile katıldı. Aralıkta Japonya'da pi

yasaya sürülen PSP, geçtiğimiz günlerde de Amerika'da 
250 Dolar'dan satışa çıktı. PS2'deki tüm özelliklerin bulundu
ğu PSP ile müzik dinleyip film izlemek dışında diğer aygıtlar
la wi-fi üzerinden konuşulabiliyor. 4,3 inch'lik ekranı ile 16.77 
milyon rengi 480x272 piksel çözünürlükle görüntüleyebiliyen 
PSP ile Sony, ABD pazarının yüzde 90'ını elinde bulunduran 
Nintendo'ya da rakip oldu. 


