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nadolu'da 22'nci bahar 
Geleneksel Bahar Şenliği, 
bir kez daha Anadolu 
Üniversitesi'ne renkli gün
ler yaşatacak. Mayıs 
boyuncü sürecek şenlikte 
pek çok kültür, sanat ve 
bilimsel etkinlik yer alıyor. 

U
• • niversitemiz Geleneksel Bahar Şenliği'nin 

22'incisi Mayıs ayı ile birlikte başlıyor. Bir 
ay sürecek şenlik çerçevesinde gerçekleştiri
lecek kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı 

sıra şenlik yürüyüşü, uçurtma şenliği ve öğrencilerin 
heyecanla bel,lediği panayır gibi etkinlikler de yer 
alıyor. Şenlikte bale gösterisinden oratoryoya, film 
gösteriminden ünlü şarkıcıların sahne alacağı konser
lere kadar çeşitli etkinlikler yer alıyor. Bahar Şenli
ği 'nin ilk etkinliği Avusturyalı beş bayan müzisye
nin oluşturduğu Gitarissima grubu gitar konseri ola
cak, 5 Mayıs akşamı Cem Köksal, Pamela Spence 
ve Özlem Tekin, 6 Mayıs'ta Yunus Emre Oratoryo
su, 7 Mayıs'ta ise Halk Dansları Topluluğu ve Halk 
Müziği Korosu müzikseverlerin karşısına çıkacak. 

Ayrıca 26 Mayıs'ta amatör rock grupları ve 30 Ma
yıs günü Manga, öğrencileri coşturacak. 

Şenlik yürüyüşü ise 4 Mayıs Çarşamba günü yi
ne şehir merkezinde yapılacak. Mustafa Kemal Ata
türk Caddesi'ndeki yürüyüş için ulaşım Rektörlük 
önünden kalkacak otobüslerle sağlanacak. Şenliğin 

en eğlenceli günleri ise 5-6 Mayıs günleri yaşana
cak. Migros yanında gerçekleştirilecek panayırda, 

Coca Cola, Adidas, Miller, Sony Ericsson, Cola Tur
ka gibi firmalarda düzenleyecekleri çeşitli etkinlikler
le öğrencilere farklı eğlenceler sunacaklar. Şenlik 
kapsamında Cem Yılmaz'ın G.0.RA.'sı 13 Mayıs 
akşamı İki Eylül Şenlik Alanı 'nda gösterilecek, yi
ne İki Eylül Şenlik Alanı 'nda gerçekleştirilecek bir 
diğer etkinlikte, gökyüzü uçurtmalarla bezenecek. 
BESYO'nun düzenlediği ve büyük ilgi gören uçurt
ma şenliği de 15 Mayıs günü yapılacak. 

Tankerle su 
dağıtımı artık yok 
L\. nadolu Üniversitesi ' nin kalabak suyunu kar
~ılamak için her hafta düzenli olarak dağı
tılan kalabak suyu sistemi ortadan kalktı. Ye
ni sistemde Büyükşehir Belediyesi su tankerle
ri tarafından dağıtılacak. Damanacalı su siste
mine geçildiği için üniversitemi.ı: birimleri ar
tık su ihtiyaçlarını ücret karşılığında kendileri 
karşılayacak. 

Konu hakkında bilgi veren Rektör Yardım

cısı Prof. Dr. Nezih Varcan , üniversitemızde 
kalabak suyunun tankerle dağıtımına son veril
diğini belirterek, Eskişehir ili Umumi Hıfzıssıh

ha Kurulu'nun tankerle su dağıtımını engelle
diğini ve damacanalı sisteme dönüş yapılması
na ili}kin kararın uygulanması sonucu ünivcr
siteıııizinde bu sisteme döndüğünü söyledi. 
Prof. Dr. Varcan, üniversitemiz sosyal tesisle
rinde ve lojmanlarında su ihtiyaçları damacana 
ile karşılanacağını kaydetti. 

Pembe KARA 

Görme engelli 
öğrencilere 

sesli kitap 

Açıköğretim Fakülte
si'nin görme engelli 
öğrencilerine yönelik 
hazırladığı sesli kitap 
projesi tamamlandı. 
Projenin ilk aşamasın
da anlaşılması zor 5 
ders için seslendirme 
yapıldı. 

Haberi 3'te 

Sinema 
Günleri'nde 
7. buluşma 

7 . Uluslararası Eskişehir Si
nema Günleri'nin açılış 

töreni. Türk Sineması'nın ef
sane oyuncularından Filiz 
Akın ve Yönetmen Tuncel 
Kurtiz'in katılımları ile ger
çekleşti. Eskişehirlilerin büyük 
ilgi gösterdiği törende yapı
lan açılış konuşmalarının ar
dından , Akın ve Kurtiz'e 
onur ödülleri verildi. 
Törende Rektör Ataç, kültür
lerin sanatla kurulan iletişim 
sayesinde paylaşılabilece

ğini söyledi. Anadolu Üni
versitesi' nin kültürel ve sa
natsal çalışmalara verdiği 

öneme değinen Ataç, üni
versitenin her yıl 800'ün üze
rinde etkinliğe ev sahipliği 
yaptığını belirtti. "Amacımız 
sanatla ilgili, donanımlı dün
ya insanları yetiştirmek" di
yen Engin Ataç, Sinema 
Günleri'nin de bu amaç 
doğrultusunda atılan bir 
adım olduğunu ifade etti. 
Ataç, başta Prof. Dr. Gülse
ren Güçhan olmak üzere, 
etkinlikte emeği geçenlere 
teşekkür ederek sözlerini 
noktaladı. 

Kemal T AŞÇ l OGLU 

Yılın Genç Bilim İnsanı 
Ödülü Dr. Emel Özel'in 

\fühendisllk Mimar
lık Fakültesi \lalzt>
me 8111ml \1ühendls
llAI Bölümü öğrt>tlm 
ekmanlarından Dr. 
Emt>I Özel. "Serhaı 
Özyar \ ılın Genç Bi
lim insanı Ödülü"nün 
sahibi oldu. Ortado
ğu Teknik i'nht•rsl
ıesl'nde düzenlenen 
ödül ıörenlnde Dr. 
Özt>l'ln tezi I ürldc- 1 2 
ıez arasından birin
rlllğe la)ık görüldü. 
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Kampusü temiz tutmaya ne kadar özen gösteriyor sunuz? . :~' 

Gökhan Karadede 

ESYO Endüstryel 
Tasarım 4. Sınıf 
Üniversitemiz çevre düzenle

mesi ve temizliği açısından iyi 
durumda. Ancak sonuç kadar 
süreç de önemli. Kastetmek iste-
diğim üniversitedeki anfilerin, sa

lonların vs. kontrolü öğretim görevlilerinde bu
lunmakta. Bu denetim öğrencilerin buradaki ku
ralları sahiplenmemesine neden oluyor. Benim 
görüşüm her alanda öğrencilerin insiyatif alması
nın sonuçlarının olumlu olacağı yönündedir. 

Çiğdem Şimşek 

Fen Fakültesi Matematik
Bölümü 2. Sınıf 

İşin gerçeği üniversitemizin 
temizliğine öğrencilerin katkısı 

bulunduğuna hiç inanmıyorum. 

Kampusün yeşil alanlarında bü
tün öğrencileri görüyoruz, yiyip içip çöplerini or
tada bırakıyor. Aslında sadece öğrenci değil, bu 
ülkede hiçbir vatandaş da temizlik bilinci tam 
olarak yok zaten. Bu sorun da üniversiteye ge
lince ortadan kaldırılabilecek bir sorun değil. Te
mizlik-kişisel olsun evresel olsun- aileden gelen 
eğitim ve bilinçle mümkündür. 

Devrim Çelik 

Devlet Konservatuvarı 
Müzik Bölümü 2. Sınıf 
Okulumuzun ve kampusümü

zün temizliği bence birçok 
kampüs ve okula göre çok iyi. 
Ben de öğrenci olarak herşey
den önce biir birey olarak üze
rime düşen görevi yaptığıma ina

nıyorum. Eminim ki genel olarak tüm kampu-
sün içinde bulunan insanlar da ellerinden gele
ni yapıyorlardır. 

Ayşe Özgür Kafalı 

Devlet Konservatuvarı 
Müzik Bölümü Lisans 4 
Güzel bir kampufste oku

maktayız ve aynı zamanda ge
lişen bir kampusteyiz. Fakat 
açık oturma alanlarında ve fa

külte içi tuvalet temizliği konusunda pek
dikkatli olmadığımızı düşünüyorum. Hepimiz ay
dın olarak yetişen bireyleriz. Bu konuda biraz 
daha dikkatli olmak hepimizin elinde. Sadece bi
raz daha özverili davranmakta fayda var diye 
düşünüyorum. 

Derya Koç 

Fen Fak. Biyoloji 1. Sınıf 
Kampuse ilk geldiğim gün 

buraya aşık olmuştum. Gidece
gım üniversitenin tertemiz, 
yemyeşil, çiçeklerle donatılmış 
olmasını isterdim. Genel olarak 
kampusümüz çok bakımlı. Tabii 

bunda görevlilerin payı da büyük. Çöp kutula
rının fazlalığı da göze çarpıyor. Artık geriye 
sadece biz öğrencilerin duyarlılığı kalıyor. Ga
liba daha dikkatli olmalıyız. Bence insanın ki
şiliği biraz da yaşadığı yerden belli olur. Bu 
kampuste yaşıyorsak ben biraz daha dikkat di
yorum. Bu üniversite hepimizin. 

Devlet Konservatuarı Çalgı 

Yapımı Lisans 2. Sınıf 
Genel olarak üniversitemizin 

içi gayet temiz. Ancak bu te
mizlik çalışanlarının sayesinde 
oluyor. Bunun öğrenciler saye-

sinde olması gerekli. Daha duyarlı olmalıyız. 
Özellikle Migros önü öğle tatilinden sonra çok 
fazla pisleniyor. 

Orhan Öztürk 

Fen Fak Matematik 2. Sınıf 
Üniversitemiz kampusün te

mizliği için elinden gelen gay
reti gösterdiğine inanıyorum. 

Fakat aynı temizliği öğrencilerde 
görmek mümkün değil. Bu prob-
lemin çözümü için kişilere ilko

kul çağından itibaren çevre kirliliği bilinci aşılan
malıdır. Aksi halde bilim adamlarının da seneler
dir söylediği gibi dünyada içmek için su bile bu
lamaz hale geleceğiz. Bu durumdan tüm insanla
rın haberder olması ve gerekli hassasiyeti göster
mesi gerekmektedir. 

Gökhan Öztürk 

MMF Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü Hazırlık 
Kampusün gayet iyi temizlen-

diğini düşünüyorum. Fakat öğ
renciler kampüsü pek temiz tut
muyorlar. Yere atılan pek çok 

çöp var. Ayrıca çöp kutularının biraz daha artı
rılmasını istiyorum. 

Fen Fakültesi Matematik 
Bölümü 2. Sınıf 
Her yerde olduğu gibi kampus 

içinde de temizliğe özen gösteri
yorum. İnsanların bu konuda da
ha sağduyulu olması gerektiğini 

düşünüyorum. Bence çevreyi kir
letmek insanlığa aykırı. Biz okumuş, aydın kesim 
olarak çevreye sahip çıkmaz, onu yoketmek için 
elimizden geleni yaparsak, tersini bizden sonraki 
nesillere aşılamamız imkansız. Bu yüzden bizden 
onraki nesillerin daha temiz bir hava soluması 

için çevremizi temiz tutmamız gerektiğinin bir an 
önce farkına varmalıyız ve çevremizi de bu konu
da şiddetle uyarmalıyız. 

Oktay Çiftçi 

Fen Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Hazırlık 
Bana göre kampusün temizli

ği kötü değil ancak yeterince te
miz olduğu söylenemez. Yollar

-4..ll•ııiıaC-.J da sigara izmaritleri, çeşitli yiye-
cek artıkl arıyla karşılaşıyorum. 

Özlem Karabulut 

Prof. Dr. İhsan Güneş 

Edebiyat Fak. 
Üniversitemiz dünyanın sayılı 

kampüslerinden biridir kanısın

dayım. İmrendiğimiz birçok Av
rupa ülkesinde böyle kampüs 
yoktur. En azından benim göre
bildiğim yerlerde. Bu güzelliği 

korumak salt idarecilerin sorumluluğunda değil. 

Biz öğretim elemanları, çalışanlar, öğrenciler ola
rak da buna katkıda bulunmalıyız. Yediğimiz, iç
tiğimiz nesnelerin çöplerini yaşama alanında bırak
mamalıyız. Bunları zahmet edip çöp kutularına at
malıyız. Yolda yürürken yerlere tükürmemeliyiz. 
Kağıtlarımızı etrafa savurmamalıyız. Kampusü kir
letenleri uyarmalıyız, çimleri , ağaçları korumalıyız. 
Onların bizim birer parçamız olduğunu aklımızdan 

· çıkarmamalıyız. Üniversite öğrencisi gibi davran
malıyız . 

Araş. Gör. Ali Deniz 

Fen Fakültesi 
Matematik Bölümü 
Üniversitemizin kampusünün, 

Türkiye'deki sayılı kampüsler
den biri olduğunu düşünüyo
rum. Ancak bu kadar güzel 
bir kampusün temizliği konu

sunda öğrenci arkadaşlarımızın daha duyarlı dav
ranmaları gerekir. Çünkü sadece görevli insanla
rın bakımıyla kalıcı temizlik sağlanamaz. Arka
daşlarımızın en azından kampusün kirletilmemesi 
konusunda görevlilere yardımcı olmalarını umut 
ediyorum . 

lliii~~:;-, Öğr. Gör. Hakan 
Demir 

Edebiyat Fakültesi Sanat 
Tarihi Bölümü 
Üniversite içinde hepimizin 

dolaşmaktan ve yaşamaktan 

mutlu olduğu çevresel düzenle
me ile bitkisel doku bulunmaktadır. Ama ne ya-
zık ki bunları tüketirken galiba biraz hoyratız. 
Özellikle baharın yeni yeşerdiği bu zamanlarda 
görmek istediğimiz yeşilliklerin ve bitki dokusu
nun etrafının naylon poşetler ve şişelerle dolma
sı buraları kullananlar açısından utanç vericidir. 
Üniversite içerisinde hoş ve özgürlük açısından 
önemli olduğuna inandığım Migros'un karşısın
daki alanda daha dikkatli davranılsa ve burası 

kaybedilmeyen, beraber yaşadığımız bir buluşma 
noktası olsa daha iyi olmaz mı? Yasakçı olma
yan ama özgürlüklerini bilen bir gençlikle he
pimizin yaşayabileceği toplumsal ve kentsel çev
re çok daha güzel olur. Üniversiteli insana ya
kışmayan hareketler yerine, temiz bir çevreden 
faydalanan güleryüzlü insanlar olmak sizce daha 
iyi değil mi? 

AÖF İngilizce Öğretmenliği 2. Sınıf 
Ben bu sene Trabzon'dan geçiş yaptım. Kendimce onun kadar güzel ve yeşil bir 

kampüsün olmayacağını düşünüyordum. Eskişehir'e geldiğimde çok şaşırdım ve sevin
dim. Burası harika bir kampüs. Kampüs temizliğine ve düzenine yetkililerce yeterine 
önem verildiğini düşünüyorum. Ama biz öğrenciler bu konuda biraz sorumsuzuz gali
ba. Özellikle öğle arasında Migros'un önünde oturan arkadaşlar yiyip içtikleri şeylerin 

çöplerini oraya bırakıyorlar. Bu durumda temizleme çabaları boşa gidiyor. Bazen de yere 
tüküren arkadaşlar görüyorum. Kampusün temizliğine görevliler kadar özen gösterirsek her yerin güzel 
ve temiz olacağını düşünüyorum. 
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Görme engelli öğrencilere sesli kitap 
Açıköğrelim Fakültesl'nln görme engelli 
öğrencilerine yönelik hazırladığı sesli kitap projesi tamam
landı. Prof enin ilk aşamasında Açıköğretlm Fakültesi ı 'nci 
sınıfında yer alan temel beş ders için seslendirme yapıldı. 

Açıköğretim Fakültesi Dekan 
Yardımcısı ve Sesli Kitap Pro

je Yürütücüsü Doç. Dr. Aydın Zi
ya Özgür, hazırlanan sesli kitap 
projesinin mobil öğrenme için ilk 
adım olduğunu söyledi. Projenin 
Açıköğretim Fakültesi 'nin uzaktan 
eğitim veren Açıköğretim, İktisat 
ve İşletme Fakülteleri'nde öğrenim 
gören görme engelli öğrencilere 

büyük kolaylık sağlayacağını ifade 
eden Doç. Dr. Özgür, projenin ilk 
aşamasında Genel İşletme, Atatürk 
İlkeleri ve Inkılap Tarihi ve İktisa
da giriş gibi temel 5 dersin seslen
dirilmesinin yapıldığını belirtti. 
2004 yılından bu yana çalışmaları 
devam eden Sesli Kitap Proje
si 'nden fakültede öğrenim gören 
300 öğrencinin faydalanması plan-

lanı yor. 
Proje kapsamında yıl sonuna ka

dar 2'nci ve 3'ncü sınıflara ait 10 
dersin de se li kitap olarak hazır
lanacağını ifade eden Doç. Dr. Ay
dın Ziya Özgür, ETV stüdyoların
da hazırlanan kitapların seslendiril
mesinde Devlet Konservatuvarı öğ
retim elemanları ve Tiyatro Ana
dolu sataçılarının görev aldığı kay
detti. Radyofonik olarak seslendiri
len ve ses efektleri ile desteklenen 
kitapların en kısa sürede kaset, CD 
ve MP3 ortamında 300 öğrenciye 
ulaşurılacağını dile getiren Doç. 
Dr. Özgür, bu derslerin bir süre 
sonra İnternet ortamınada aktarıla
cağını sözlerine ekledi. 

Mevlüt DEMİRCİOGLU 

'Kendimizi ifade edemiyoruz' 
Edebiyat Kulübü'nün düzenlediği söyleşide Türkçe kullanımındaki hatalardan yakınan 
Yazar Füsun Akatlı, pek çoğumuzun kendini ifade etmekte güçlük çektiğini söyledi. 

Edebiyat Kulübü'nün düzenlediği 
"Kirlenen, Çürüyen, Eriyen Di

limiz" konulu söyleşiye yazar Fü
sun Akatlı konuşmacı olarak katıl
dı. 25 Nisan Pazartesi günü Kır
mızı Salon'da gerçekleştiri len söy
leşide Akatlı, Türkçe'deki yozlaş
maya ve özellikle kitle iletişim 

araç l arında yapıl an yanl ı şlara de
ğindi .. Kirlenmeyi yabancı sözcük
lerin dili istila etmesi, erimeyi di
lin yoksullaşması ve çürümeyide 
bunların bir sonucu olarak dilin 
yozlaşması şeklinde tanımlayan Fü
sun Akatlı, konuşmasında yapılan 

yanlışlardan çeşit li örnekler verdi. 
Yapılan yanlışların savunmasının 

dilin yaşayan bir organizma oldu
ğunu söyleyerek yapı ldı ğını vurgu
layan Akatlı, bunun sadece bir 
benzetme olduğunu ve dilin yoz
laşmasını gerektirmediğini ifade et
ti. İkinci dil bilmenin önemine de
ğinen Akatlı "Ancak bu ikinci dil 
bilme öneminin birinci dilin önüne 
geçtiğine tanık oluyoruz" dedi. 
Böyle olunca ikinci dilin yeni ufk
lar için bir araç olmaktan çok bir 

Balcı'dan Adli Tıp dersi 
Osmangazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yasemin 
Balcı katıldığı konferansta, öğrencilere adli tıp 
konusunda bilgiler verdi. 

B
ilim ve Teknoloji Kulübü'nün düzenlediği 'Kanıt Peşinde' adlı kon
feransa konuşmacı olarak katı

lan Doç. Dr. Yasemin Balcı, ad
li tıp deneyimlerini öğrencilerle 
paylaştı. 26 Nisan günü Kırmızı 
Salon'da gerçekleşen etkinlikte 
Balcı çeşitli vakalardan örneklerle, suç
luların nasıl tespit edildiğini anlattı. Baleı 

ayrıca, ülkemizde kurumlar arası işbirliğinde
ki ve problem çözmedeki yetersizlıklcrimizin bu 
tür konular .cJa sorun yarattığını söyledi. 

amaca dönüştüğünü belirten ve in
sanların Türkçe olarak kendini ifa
de etmekte güçlük çektiğini vurgu
layan Akatlı "İkinci dili ana dilin
den daha iyi bilmek ayıptır' ' şek

linde konuştu. l 960' 1ı y ıll ara kadar 
kitle iletişim araçlarında Türk
çe'nin gayet güze l kullanıldığına 

dikkat çeken Akatlı, dilde yaşanan 
çürümenin çok hızlı gerçekleştiğini 
söyledi. 

Kemal TAŞÇlOGLU 

Akademi 2 50 mezun verdi 
I. şletme Ekonomi Kulübü'nün dü

zenlediği Kişisel Gelişim Akade
misi 250 öğrencinin katılımıyla 

gerçekleşti. 29 Nisan günü başla
yan eğitim programında ilk gün 
HSBC Bankası Şubeler Koordina
tör Müdürü Mehmet Aşçıoğlu 'Fi
nansal Uygulamalar' ve Eti Grubu 
Kalite Güvence Müdürü Lütfü Pi
şi ren, 'Problem Çözme Teknikleri' 
konularında bilgiler verdi. 

Üç gün boyunca devam eden 
konferanslarda A VIV A, Kal-Der, 

Efes Pilsen, Turkcell ve Arçelik 
gibi kurumlardan üst düzey yöne
ticiler ve ünivers itemiz öğretim 

üye leri Rekabetçi Piyasalar ve Gi
rişimcilik, İnsan Kaynakları Yöne
timi, Kurum Kültürü , İşe Ahm Sü
reçleri , Girişimcilik ve İ ş Planı, 
Etkili Geribildirim Alma-Yerme 
Sanatı, Takım Etkinliğini Artırma 

ve Stres Yönetimi gib i konularda 
eğitimler verdi. Eğitimlere katılan 
öğrenci l e rin sertifikaları ise kulüp 
tarafından daha sonra verilecek. 

Yüksel ve Gürcan'dan 
haber yazmanın kitabı 
İBF öğretim üyeleri Doç. Dr. Erkan Yüksel ve 
Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan tarafından ya
zılan Haber Toplama ve Yazma kitabı, haberci
likle ilgili tüm konuları ele alıyor. 

I' letişim Bilimleri Fakliltesi öğ
retim üyeleri Prof. Dr. Halil 

İbrahim Gürcan ve Doç. Dr. 
Erkan Yüksel tarafından yazılan 
" Haber Toplama ve Yazma" ki
tabı yayımlandı. 

Prof. Dr. Halil İbrahim Gür
can. kitabın İletişim Bilimleri 
Fakültesi öğrencileri için kaynak 
niteliğinde olduğunu belirterek. 
"l0 bolümden oluşan kitabımız
da haberle ilişkili tüm konuları 
açık lamaya çalı~tık. Haber yazı
mının gazete. dergi, radyo. tele
vi ✓.yon, İnternet ,·c basın bülten
lerinde nasıl }apılacağını örnek 
!erle anlattık" dedi. 

Doç. Dr. Erkan Yüksel de. 
kitabın habcr~ilikle ilgilenen 
herke, için temel bir ba~vuru 
kaynağı iiıelliğini ta~ıdığıııı ifa
de ederek. ·'Medyaya, öıclliklc 
de habı::rciliğc yonelik konuları 
soru-cevap ~eklinde açıkladık. 

Ayrıca kitapta ornek haber çö
✓.ümlcmclcri de bulunuyor Ha
bere yönelik içerik ana lizine yö
nelik iki ara)tırmaya dayanan 

hu bölüm. haber analizi yapan
lanı da kılavuzluk edecektir. 
Haber Toplama ve Yazına kita
bı. farklı ıkti~ım araçlarındaki 

habercıliğe yönelik yaııııı esas
ları ve örnekler ıçcrınektedir" 

şeklinde konu~tu. 
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Anadolu Haber·den 

Bahar şenlikleri başlıyor ... 

U
• • niversitelerde mayıs ayı, öğrenci l e

rin bir yılın yorgunluğunu attıkla
rı şenlik lerle kutlanıyor. 

Anadolu Üniversitesi'nde de bahar 
şenlikleri 22 yıldır kutlanıyor. .. 

1998 yılına kadar fakültelerin bünye
sinde gerçekleştirilen etkinlikler, 8 yıldır 
üniversitenin genelinde yapılıyor. 

Rektörlüğün tahsis ettiği alanlarda ya
pılan çeşitli etkinliklerle kutlanan bahar 
şenlikleri, öğrencilerimizin yoğun ilgisiy
le karşılaşıyor. 

Bahar şenlikleri içinde en yoğun ilgi 
de, hareketli ve rengarenk katılımlarla 

gerçekleştirilen şenlik yürüyüşü ile pana
yır oluyor. 

Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz 
de bu günlerde daha bir yoğunluk kaza
nan kariyer günlerine ilgi gösteriyor. 

Üniversitemiz öğrencilerinin rengarenk 
kostümlerle yaptıkları şenlik yürüyüşü, 

üç yıldır kampuste başlayıp şehir merke
zinde devam ediyor. 

Üç yıl önce Hamamyolu, geçen yıl ve 
bu sene de Kızıkcıklı caddelerinde yapı
lan şenlik yürüyüşünde üniversite-kent 
bütünleşmesi, rengarenk kostümlü öğren
ci lerimizin yürüyüş parkurunda bir defa 
daha gerçekleşti. 

Her yıl olduğu g ibi bu yıl da panayı
rın aynı şekilde yine öğrencilerimizin yo
ğun ilgisiyle karşılaşacağını bekliyoruz. 

Bahar şenlikleri içinde yer alan bu yıl 
22'ncisi gerçekleştirilen spor etkinl ikleri 
de akademik birimlerimizin takımları ve 
seyircileriy le mutlu beraberlikler yaşadık
ları , müsabakalarda heyecanlı ancak tatlı 
mücadelelerin yaşandığı önemli karşılaş
malar gerçekleşti. 

* * 
Üniversitemizde 7 yıldır sürdürülen bir 

başka etkinlik de öğrencilerimizin sine
mayla buluştuğu Sinema Günleri ... 

Bu yıl sinemanın efsane yıldızlarından 
Filiz Akın ile Tuncel Kurtiz'in katılımıy
la gerçekleştiri len sinema buluşmasında, 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğren
ci lerimizin ilgisi yoğun .. 

Geçen yıl gece yarısında gösterilen 
korku filmleri bu yıl da uygulanacak. 

Sinema Günlerindeki film gösterimleri 
öğrenci lerimizin farklı sinema örneklerine 
ilişkin seçme filimleri izlemelerine imkan 
tanıması bakımından önemli bir etkinlik 
olarak kendini gösteriyor ... 

* * 
Görme engelliler için Açıköğretim bir 

proje yürütülüyor: Sesli kitap ... 
Proje kapsamında ilk etapta 5 ders için 

seslendirme yapılarak kitapların metinleri 
kasetlere okundu ve sesli kitaplar üretil
di. 

Görme kusuru bulunan AÖF öğrenci
lerimizin derslerini çalışmalarında önem
li bir kaynak oluşturacak sesli kitapların 
diğer ders kitaplarına da yaygınlaştırılma
sı amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. 

Herşey daha güzel yarınlar için ... 
Sevgiyle 
kalın ... 

•• 
'Onemli olan sporcuyu tanımak' 
"Spor Psikolojisi" konulu bir konferans veren Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. 
Dr. Ziya Koruç etkili motivasyon için kullanılması gereken stratejiler hakkında bilgiler verdi. 

G
ençlik ve Spor Kulübü tara
fından düzenlenen "Spor 
Psikolojisi" adlı konferans 

26 Nisan günü Anadolu Üniversi
tesi Kongre Merkezi Mavi Sa
lon'da gerçekleştirildi. "Sporda 
Doğru Bilinen Yanlışlar-Spor Psi
kolojisi" adlı konferansa Hacettepe 
Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. 
Ziya Koruç konuşmacı olarak ka
tıldı. Koruç konuşmasında sporcu
yu motive edeceğine inanılarak 

yapılan hataları anlattı. Ceza 

amaçlı antreman, müsabaka sonra
sı sporcuya tepki göstermek, ve 
korkunun motivasyon unsuru ola
rak kullanılmasının yanlışlığına 

değinen Yard. Doç. Dr. Koruç, et
kili motivasyon için kullanılması 
gereken stratejileri ise şöyle sıra
ladı: 

"Sporcuyu tanımak, gelecekte 
yapılacak işler ve hedefler konu
sunda hem fikir olmak, karşılıklı 
olarak birbirini anlama, antreman
ları eğlenceli hale getirmek, spor-

Gençlere İş Başvurusu 
ve İş Görüşmesi Teknikleri 

Eskişehir Rota~y Kulübü Derneğinin düzenlediği, "Gençlere İş 
Başvurusu ve Iş Görüşmesi Teknikleri" konulu seminer 26 Ni

san günü, Sinema Anadolu'da gerçekleştirildi. 
Abdurrahman Tunç, Şadan Aktaş, M. Kemal Erçelik, Prof. Dr. Er

soy Canküyer ' in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, mezun 
statüsündeki öğrencilere iş başvuruşuna hazırlık, iş başvurusunun ya
pılması, ev hazırlama ve iş görüşmesinde başarılı olmanın yolları ko
nuları hakkında bilgiler verildi. 

'Bilimsel 
yayınlarımızda 

nitelik yok' 

Pembe KARA 

cuların duygularını paylaşmayı ih
mal etmemek. Kehanette bulunma
mak." 

Koruç, kaygı ve stresin azaltıl
ması için yapılması gerekenler 
hakkında da dinleyicilere bilgiler 
verdi. Antrenörlerin ilgiyle izledi
ği ettiği seminerin sonunda Ana
dolu Üniversitesi Gençlik ve Spor 
Kulübü Genel Kaptanı Muzaffer 
Öğütveren konuşmacı Ziya Ko
ruç'a bir teşekkür plaketi sundu. 

Taner AYYILDIZ 

Mersin Üniversitesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Adnan Erkuş, akademlsyeıı
lcrlmlzin geçen yıl yayınlanan 14 bin 
makalesinin çoğunun C sınıfı dergi
lerde yer aldığını söyledi. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 'nün düzenlediği 

konferansa konuşmacı olarak katılan Mersin 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Adnan Erkuş, Türkiye'de nitelikli bi
limsel yayın yapılmamasından yakındı. 29 Ni
san günü Kongre Merkezi Mavi Salon'da ger
çekleşen "Türk Üniversitelerinde Yapılan Araş
tırma ve Tezlerin Yöntembilim Açısından De
ğerlendirilmesi" konulu konferansta Adnan Er
kuş, akademisyenlerimizin geçen yıl 14 bin ya
yınının uluslararası dergilerde yayınlandığını 
ama bu yayınların çoğunun C kategorisi der
gilerde yer aldığını belirterek, yayınlarımızın 
atıf alma oranının da 0.8 gibi çok düşük bir 
oranda olduğunu söyledi. 

İşletme ve Ekonomi Kulübü TBMM'DE 

Erkuş, akademisyenlerimizin kendilerine 
"Neden atıf almıyorum" sorusunu sorarak da
ha nitelikli çalışmalara imza atmalrı gerektiği
ni kaydetti. 

Doç. Dr. Erkuş, konuşmasının "Yorumsuz 
İnciler" bolümünde ise, tezlerde yapılan fahiş 
hatalardan derlediği metinleri konferansa katı
lan öğretim elemanları ile paylaştı. 

Erkuş, yeterli sayıda ve nitelikli araştırma 

yapılmamasında işin ekonomik boyutunun da 
önemli bir etken olduğunu sözlerine ekledi. 

I• şletme ve Ekonomi Kulübü, üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclis'ni ziyaret etti. 
TBMM kapısında milletvekilleri danışmanları tarafından karşılanan öğrencilere, mec

lis genel kurul salonu gezdirilerek, TBMM'nin tarihi ve genel işleyişi hakkında bilgi 
verildi. Daha sonra CHP grup toplantısına giden öğrenciler CHP genel başkanı Deniz 
Baykal 'a Anadolu Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübünün rozetini taktılar. Öğ
renciler, buradan Sayıştay'a giden kulüp öğrencileri, Sayıştay'ın işleyişi hakkında da 
bil!l_i edindiler. 

Şeyda DALGIÇ 
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Koreli sanatçılar konuğumuz oldu 
"Kore Resim Sanatının Dünü Bu
günü" konulu konferans, seminer 
ve çalıştay dizisi, 2 7 Nisan 
Çarşam,11ff"-.,,.,,,,"Yıu-a yapıldı. 

S 
osyal Bilimler Enstitüsü, 
Güzel Sanatlar Kuram 
ve Eleştiri Yüksek Li

ans Programı Tarafından 

Düzenlenen "Kore Resim Sa
natının Dünü Bugünü konulu 
konferans, seminer ve çalış

tay dizisi, 27 Nisan Çarşam
ba günü gerçekleşti. 

Konferansa Prof. Dr. Halil 
Akdeniz'in konuğu olarak 
üniversitemize gelen Koreli 
ressam Sun-Ae Ann, perfor

mans sanatçısı Shin Jong
Taek ve Kore Incheon Üni-
versitesi öğretim üyesi Doç. 

Rhee Gyeong-mo konuş
macı olarak katıldı. 

Kongre Merkezi Mavi 
Salon' da gerçekleşen 

konferansta katılımcılar 

Kore resim sanatı ile il
gili bilgiler vererek bu bil-

gileri slayt gösterileri ile 
desteklediler. 

Etkinlik kapsamında ayrıca 
Güzel Sanatlar Fakültesi giri
şinde bir de performans su
nuldu. 

Ayfer ER 

Canf{ITiodelden 
r;J~şfm · çalışmaları 
Güzel Sanatlar Fakültesi 

Resim Bölümü son sı
nıf öğrencilerinden, Harika 
Musa!, Nazım Ünal Yıl
maz, Hayat Kılıçkap, Ol
cay Özkaplan, Necmettin 
Gürseler, Gönül Yurdungü
zeli, Erkan Yaprakcan ve 
Aylin Özel modelden resim 

çalışmalarını sergilediler. 
26 Ni an Salı günü, Güzel 
Sanatlar Fakültesi Galeri 
F'de açılan sergide, öğren
cilerin yağlı boya, akrilik 
ve karışık teknikle yaptık
! arı resimler yer alı yor. 
Sergi, 6 Mayıs Çarşamba 
gününe dek gezilebilir. 

Atatürk Lisesi yanı/ Odunpazan ESKİŞEHİR 

GSF öğrencilerinden 
farklı tasarımlar 

Güzel Sanatlar Fakültesi Gra
fik Yüksek Lisans öğrencile

ri Arzu Ergöl, Eren Kılıçkaya, 
Bengisu Keleşoğlu ve Mine Kü
çük "Grafikare" adını verdikleri 
sergiyi sanatseverlerin beğenisi
ne sundular. 

Sergide, 2 linol baskı, 15 ti-

pografik resim, takvim, zar tasa
rımları, tanıtım filmi ve 4 tane 
Eskişehir'e dair reklam kampan
yası bulunuyor. 

GSF Galeri G'de 25 Nisan 
Pazartesi günü açılan sergi, 29 
Nisan Cuma gününe dek gezile
bilir. 

Eğitim öğrencilerinin 

Sek Sek Oyunu 
Eğitim Fakültesi öğrencileri "Sek Sek 

Oyunu" adlı sergilerini, 26 Nisan'da açtı. 

Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Mehmet 
Çakıcı, Cem Ceylan, Alkan Keskin , Çağnur Arı, Seher Semiz ve Ne

bahat Karyağdı , "Sek Sek Oyunu" adlı sergilerini, 26 Nisan Salı günü 
açtılar. 

Sergide, Çakıcı'nın 5 resim, 2 heykel, Ceylan'ın I dijital baskı resim, 
Keskin'in 2 dijital baskı, Semiz'in 3 resim, 1 heykel, 1 yerleştirme, 
Arı 'nın 1 resim, 1 yerleştirme, 3 heykel, Karyağdı ' nın ise 1 pixel art di
jital baskı resim çalışması yer alıyor. Sergide ayrıca Yard. Doç. Dr. Al
per Altunay danışmanlığında gerçekleşen bir video gösterimi de bulu
nuyor.Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü Galeri A 'da açılan sergi, 29 Nisan 
Cuma gününe dek gezilebilir. 

Okuma 
Köşesi 

Ahmet CEMAL 

Si NE-MASAL KENTLER ... 

Epey önce, yine bu sütunda 
Amerikalı araştırmacı Richard 

Sennett'in "Ten ve Taş - Batı Uy
garlığında Beden ve Şehir" başlıklı 
araştırmasını tanıtırken, şöyle de
miştim : "Kent varolduğundan bu 
yana, insan ve içinde yaşadığı 
kent, daha doğrusu insan bedeninin 
kendi uzamı (mekanı) ile kentsel 
uzam arasındaki ilişkiler tartışılagel
miştir. .. Kent, kent kültürü ve sı
nıflı toplum yapısı üzerine günü
müzün en önemli adlarından biri 
olan Amerikalı araştırmacı Richard 
Sennet'in "Ten ve Taş - Batı Uy
garlığında Beden ve Şehir" başlıklı 
kitabı, bu alandaki en önemli eser
lerden biri. Metis Yayınları tarafın
dan geçtiğimiz yılın sonlarında ya
yınlanan kitapta yazar, kent olgusu
nun tarihini insanların kent içersin
deki bedensel deneyimlerinden yola 
çıkarak anlatı yor. .. " 

Öteden beri insan uygarlığının 
çeşitli biçimlerinin kaynağı moder
nitenin başlıca temellerinden biri 
sayılan kent ile insan ve onun kül
türü arasındaki karşılıklı etkileşim, 
son zamanlarda çeşitli boyutlarıyla 

giderek daha yoğun düzeylerde ir
delenmekte. Bu konudaki en değer
li araştırmalardan biri kısa üre ön
ce ülkemizde, bir Türk bilim ada
mının kaleminden yayınlandı. Mar
mara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğretim üyelerinden Dr. Mehmet 
Öztürk'ün "Sine-Masal Kentler : 
Modernitenin İki Kahramanı Kent 
ve Sinema Üzerine Bir inceleme" 
başlıklı, kapsamlı eseri, 20. yüzy ı

lın büyük kentlerinin kültürel bo
yutlarıyla yapısal dönüşümlerini si
nemanın toplumsal tarihi çerçeve
sinde yakalamaya çalışıyor. 

Yazar, kendi önsözünde amacını 
şöyle belirtmiş : "Kültürün, anatın 

'aynalar kabini 'nde sinema; kent 
ile, edebiyat ile, resim ve felsefe 
ile, hatta birer fenomen olarak za
man ile, tarih ile sonsuz gösterge
ler kurup dururken, orataya sanatı 
(sinemayı, edebiyatı), felsefeyi, po
litikayı ve genel olarak kültürü 
kent ile karşılıklı etkileşim içinde 
kavrayan bir metin çıkacağını düşü

nerek bu geniş kapsamlı çalışmaya 
giriştik. - Bu kitap, kentlerin sos
yo-kültürel tarihi ile sinemanın top
lumsal tarihi çerçevesinde ortaya 
çıkmıştır. .. " 

Mehmet Öztürk'ün bu ara~tırma
sı, yukarıdaki açıklamalardan da 
görüldüğü gibi, başlıca çıkış nokta
sı olarak kültür tarihinin en temel 
olgularından kent'e sinemanın ek
lenmesiyle ortaya çıkan değişimleri 
ve bu değişimlerden kaynaklanan 
sonuçları alıyor . Bu arada sadece 
yabancı örneklerle yetinmeyip, İs
tanbul'un kentleşme süreci çerçeve
sinde inema olgusunun yerini ve 
rolünü de inceliyor. Donkişot Ya
yınları 'nııı inceleme dizisinde çıkan 
kitap, son zamanlarda kültür ve sa
nat tarihi ~nlarında ülkemizdeki 
en önemli yayınlardan biri. 
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Havayolu ve turizmin kalbi Anadolu'da attı 
S.H.Y.O ile T.O.İ.Y.O'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği sempozyumda, Türkiye'nin turizm ve 

havayolu ulaşımının potansiyeli, mevcut sorunları, bugünü ve yarını masaya yatırıldı. 

s ivil Havacılık Yüksekoku
lu ve Turizm ve Otel İş
letmeciliği Yük ekokulu 
tarafından"Türkiye'de Ha-
va Yolu Ulaştırması ve 

Turizmde Yeni Ufuklar" isimli bir 
sempozyum düzenlendi. Türkiye'de 
havayolu ulaştırması ve turizmin 
bugünkü durumu ile geleceğinin 

mercek altına alındığı sempozyu
mun açılışı, 27 Nisan Çarşamba 
günü, Atatürk Kültür Merkezi Ope
ra ve Bale Salonu'nda gerçekleşti . 

Etkinliğe, Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç baş

ta olmak üzere, Eskişehir Valisi 
Kadir Çalışıcı, Türkiye Otelciler 
Birli ği Başkanı Timur Bayındır, 

Türkiye Özel Sivil Havacılık İşlet
mesi Derneği Başkanı Şahabettin 

Bolukçu, Turizm Profesyonelleri 
Kulübü Başkanı Rıza Epik
men,Türkiye Havayolu Pilotları 

Derneği Başkanı Tuna Gürel, Bo
and of Airline Reprosentetive's 
Turkey Başkanı Bahar Birinci ve 
Türk Hava Yolları 

Genel Müdür Yar
dımcısı İsmail De
mir konuşmacı ola
rak katıldı. 

Havacılık sektö
ründeki geliş

meleri önceden 
gördük 

Sempozyumda bir 
açılış konuşması ya
pan Rektör Prof. 
Dr. Engin Ataç, bü
yük bir hızla ge li şen teknolojinin 
özellikle havayolu ulaştırması ve 
turizmde yeni beklentilere ve hu
kuksal sorunlara yol 
açtığını söyledi. 
1960 yılından itiba
ren turizm ve hava
yolu ulaştırmasında 

büyük bir ilerleme
ler olduğunu belir
ten Rektör Prof. Dr. 
Ataç, bu ilerlemenin 
nedenlerinden birisi
nin de havayolu ta
şı macılığındaki ge
li şmeler olduğunu 

kaydetti. Turizm ve 
havayolu ilişkileri

nin ortaya çıktığı ta
rihten günümüze ka
dar kesintisiz bir şeki lde gelişme
si nin , her iki sektörde yaşanan ye
nilik ve gelişmeler le bağlantılı ol
duğuna dikkat çeken Rektör Ataç, 
"Bu bağlantıyı önceden gören Ana
dolu Üniversitesi bir taraftan tu
rizm sektörüne nitelikli eleman ye
tiştirmek amacıyla Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Yüksekokulu, Eskişe
hır Meslek Yüksekokulu'nun Tu
rizm ve Otelcilik Programı ile Aş
çılık Programı, yine Açıköğretim 
Fakültesi 'nin Turizm ve Otelcilik 
Programları 'nda eğitimi başlatmış; 

diğer bir taraftan da Sivil Havacı
lık Yüksekokulu 'nu kurarak hava 
ulaştırınacılığının temel taşı niteli
ğindeki elemanlar yetiştirmeyi he
denemiştir. Söz konusu alanlarda 
enstitülerimizde lisans üstü eğitim 
verilırken bu yıl uygulamaya koy
duğumuz E-Konaklama projesiyle 

de sektördeki yönetici konumunda 
olanların kendilerini geliştirmeleri

ne olanak sağlanmıştır" 
dedi. 

Sivil havacılık sektö
rünün karşı karşıya ka
lacağı sorunları şimdiye 

kadar her ortamda dile 
getirdiklerini ve çözüm 
önerilerinde bulundukla
rını söy leyen Rektör 
Prof. Dr. Engin Ataç, 
"Altyapı ve insan için 
yatırımlara gereken öne
min verilmesini istedik. 
Ne var ki, verdiği eği

timle ülkemizin öncü 
kuruluşu olan Sivil Ha

vacılık Yüksekokulu 'm uzdaçok cid
di sorunlarla karşı karşıya bulun
maktayız" diye konuştu. 

Havacılığın kalbi 
Eskişehir 

Rektör Ataç'ın ardın

dan konuşan Eskişehir 

Valisi Kadir Çalışıcı da, 
Eskişehir'de kent kimli
ğ ini oluşturan unsurlar
dan birisinin de uçak 
ses leri olduğunu belirtti. 
Eskişehir'in havacılığın 

kalbi olarak tanım landı

ğ ını kaydeden Kadir Ça
lışıçı, kentimizin hem 
askeri hem de sivil ha

vacılık konusunda önemli bir yere 
sahip olduğunu ve bu bölgeye fa
al bir sivil havaalanı kurulmasının 
faydalı olacağını düşündüğünü söy
ledi . 

Suriye ve Irak'tan alışveriş 

yapmaya geliyorlar 

Çalışıcı'nın ardından bir konuş
ma yapan Türkiye Otelciler Birliği 
Başkanı Timur Bayındır ise, tek 
başına konaklamanın veya havacı
lığın turizmi ifade etmediğini ve 
bu unsurları entegre hale getirmek 
gerektiğini söyledi. Turizm sektö
rünün ülkemizin hizmetinı sattığını 
ve pazarladığını belirten Bayındır, 
.. Tur operatörleriyle konuştuk, bu 
yılki talep artmış. Uçak ücretleri
nin ucuzlamasından dolayı Suriye 
ve [rak gibi ülkelerden alışveriş 

yapmaya geliyorlar" dedi. 

Bayındır'ın sonrasında konuşan 

Türkiye Özel Sivil Havacılık İşlet
mesi Derneği Başkanı Şahabettin 

Bolukçu ise ülkemize yabancı pa
saportla giriş yapan herkesin turist 
sayılmaması gerektiğini söyledi. 
Türkiye'nin turizmdeki rakiplerinin 
Fas, Tunus, Yunanistan,İspanya gi
bi ülkeler olduğunu belirten Boluk
çu, bu ülkelerle rekabet edebilmek 
için kardan fedakarlık edilmesi ve 
daha ucuz uçak bileti verilmesi ge
rektiğini kaydetti. 

Bollukçunun ardından söz alan 
Turizm Profesyonelleri Kulübü 
Başkanı Rıza Epikmen de, turizmin 
dünyadaki en büyük endüstri ola
rak kabul edildiğini dile getirdi. 
Önümüzdeki on ile on beş yıl içe
risinde uluslararası seyahatların iki 
katına çıkacağını kaydeden Epik
men, bu yıl ülkemize gelecek 
olan turistlerin yüzde 75' inin hava
yolu ile seyahat edeceğini söyledi. 

Dünya taşımacılığının önemli 
kollarından biri olan havayolunun 
hala büyümeye devam ettiğini be
lirten Türkiye Havayolu Pilotları 

Derneği Başkanı Tuna Gürel ise, 
dünyadaki ulaşımın yüzde 40'ının 
havayolu ile yapıldığını söyledi. 
Sektörün büyümesi için devlet des
teğinin olması gerektiğinin altını 

çizen Gürel, büyümeyi engelleyen 
faktörlerden birisinin de yasa lar ve 
sivi l havacılık mevzuatı olduğunu 
kaydetti. 

Gürel 'in sonrasında bir konuşma 
yapan Boand of Airline Reprosen
tetive's Turkey Başkanı Bahar Bi-

rinci, başında bulunduğu kurumda 
Türk Hava Yolları da dahil olmak 
üzere 30 üyenin bu
lundu ğunu ifade 
ederek, kendilerinin 
tarifeli havayolu ol
duklarını ve dünya
daki ekonomik ve 
politik tüm zorlukla
ra rağmen devamlı
lık arzettiklerini 
söyledi. 

2014'de 4-5 
milyar dolar ci
ro hedefliyoruz 

Sempozyumun 
açılışında son konuşmayı gerçek
leştiren Türk Hava Yolları Genel 
Müdür Yardımcısı İsmail Demir 
ise, 1990 yılında, iç 
hatlarda 4 milyon 
982 bin 595 olan 
yolcu sayısının 

2004'de 10 milyon 
151 bin 831 'e ulaş
tığını belirtti. 2004 
yılı Türkiye iç hat 
pazarının 2003 yılı
na oranla yüzde 58 
büyüme gösterdiğini 
dile getiren Demir, 
"Sivil Hava Taşıma
cılığı sektöründe, 
Türkiye Cumhuriye
ti Devleti'nin bay
rak taşıyıcısı kimliğiyle, güvenirli
ği, ürün yelpazesini, hizmet kalite
sin i ve rekabetçi konumu arttırmak 

gibi bir misyonumuz var. 2014 yı
lında 150-180 gibi bir uçak filosu 

ve 4-5 milyar dolarlık 

ciro, sıfırlanmış kaza ve 
kırım ile dünyada par
makla gösterilen hizmet 
anlayışını hedefliyo
ruz.2004 yılında 11.9 
milyon yolcu taşıdık, 

vergi sonrasında ise 
55.9 milyon dolar kar 
elde ettik. " dedi. 
Şu anda dış hatlarda 

76 noktaya uçtuklarını 

ve 72 yolcu uçağı ile 1 
kargo uçağının hizmet 
verdiğini kaydeden İs
mail Demir, 2010 yılın

da 30 milyon turist hedefledikleri
ni ve turizm gelirini 30 milyar do
lara çıkarmaya çalıştıklarını söyle

di. Üç gün süren sem
pozyumun panelleri ise 
Kongre Merkezi Salon 
Anadolu'da gerçekleşti. 

Panellerde, 'Türk Turiz
mi ve Hava Taşımacılı
ğı, Sektörün Sorunları, 

Çözüm Önerileri ve İle
riye Yönelik Hedefler', 
'Havayolu Ulaştırması', 

'Terör ve Güvenlik', 
'Terörizm-Turizm Ekse
ninde Sivil Havacılık 

Sektörü', 'Bilişim Tek
nolojileri ve Yönelim 
Geliştirme" başlıklı ko

nular ele alındı. 

Tsmail İLKSEL VI 
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Heyecan kasırgası devam ediyor 
2 2. Geleneksel Bahar Şenlikleri Spor Etkinliklerinde satranç ve masa tenisinde şampiyonlar belli oluı'ken, takım 

sporlarında ise şampiyonlar önümüzdeki hafta içinde oynanacak karşılaşmalardan sonra ortaya çıkacak. 

2'nci Geleneksel Bahar Şen-

2 li ği Spor Etkinliklerine 25 
Nisan-! Mayıs tarihleri ara

sında oynanan 5. Hafta karşılaş
maları ile devam edildi. Bayan 
basketbolda İİBF-AÖF finale yük
seldiler. Bayan ve erkek voleybo
lunda ise yarı finalistler belli ol
du. Takım sporlarının yanı sua 
bireysel kategorilerde de kupalara 
uzananlar da netleşti. Masa teni
sinde 25 Nisan günü yapılan mü
sabakalar sonunda yapılan kupa 
töreninde birinci olan İİBF'den 
Aydın Soydan Spor Birliği Genel 
Kaptanı Muzaffer Öğütveren' in, 
PMYO'dan ikinciliği elde eden 
Süleyman Yılmaz Spor Salonu 
Şefi Mükerrem Tavşanlı'nın elle-

rinden kupalarını aldılar. Turnuva
ya 59 kişi iştirak ederken bayan
larda turnuvaya katılım gerçekleş
medi. 

Satranca Türkmen darbesi 

Satrançta ise geçen yıl olduğu 
gibi bu yılda şampiyon Hukuk 
Fakültesi öğrencisi Türkmenistan
lı Lokman Yemşikov oldu. İkin
cilği ise SHYO'da okuyan bir 
başka Türkmen Myrat Hudaybere
nov elde etti. 3'üncülüğü ise 
SHYO'dan Seyitali Mühim ka
zandı. Turnuvaya 20 kişi katıldı. 
Birinciye Spor Salon Şefi Müker
rem Tavşanlı, ikinciye hakem Sa
lim Türbeder, üçüncüye ise Ce
sim Kürümoğlu kupalarını verdi. 

Hentbolcular Zonguldak', da affetmedi 

Türkiye Bayanlar Hentbol !.Ligi A Klasmanı 21. Hafta karşılaş
masında hentbolcularımız, Zonguldak deplasmanında lig l 0'un

cusu Asmaspor'u 55-28 mağlup ederek puanını 38'e yükseltti. 
Devrek Spor Salonu'nda 30 Nisan günü oynanan müsabakanın ilk 
yarısını da ekibimiz 25-12 önde kapattı. Oyuncularımızdan Serpil 
ve Nalan kaydettikleri IO'ar gol ile karşılaşmanın en skorer isim
leri oldular. Ligi 2'nci sırada bitirmeyi garrantileyen takımımız, 
önümüzdeki hafta ligdeki son maçında ligden düşen Antalya Hent
bol İhtisas ' ı ağırlayacak. 

Bahar Şenlikleri 5. Hafta Sonuçları 
Futbol ~im Saha Yarı final 
Dev.Kons.-İİBF 0-8 İİBF-TOİYO 51-27 
Eğit. Fak-Edeb.Fak. 4-0 AÖF-Fen Fak. 44-31 
Çeyrek final Erkek Basketbol 
Bil.MYO-AÖF 2-2(4-IP.) iiBF-Ecz.Fak 73-29 
İİBF-Boz.MYO 5-2 TOİYO-GSF 52-55 
Eğit.Fakk.-ESYO 6-0 MMF-İBF 63-53 
Futbol Halısaha Huk.Fak.-ESYO 70-62 

Dev.Kons.-İİBF 0-10 İİBF-Huk.Fak. 65-61 
İBF-EMYO 7-4 Ecz.Fak.-ESYO 22-66 
Eğit.Fak.-MMF 5-3 Çeyrek final 
H uk.Fak. -Ecz.Fak. 2-1 İBF-AÖF 74-51 

PMYO-ESYO 4-4 MMF-Fen Fak. 77-53 
GSF-İİBF 1-6 İİBF-Eğit. Fak. 72-58 
Edeb.Fak.-Boz.MYO 1-2 SHYO-Huk.Fak. 92-77 
TOİYO-AÖF 4-5 Bayan Voleybol 
İBF-MMF 7-3 Çeyrek final 
Huk.Fak.-PMYO 1-2 Eğit.Fak.-Bil.MYO 3-0 
ESYO-Bil.MYO 4-4 Edeb.Fak.-İİBF 3-1 
EMYO-Eğit.Fak. 1-4 AÖF-MMF 3-0 
Fen Fak.-İİBF 2-6 Fen Fak.-İBF 3-0 
AÖF-SHYO 3-3 Erkek Voleybol 
Edeb.Fak.-TOİYO 0-3 Toiyo-Huk.Fak. 2-0 
Boz.MYO-TOİYO 2-3 SHYO-Ecz.Fak. 2-0 
Ecz.Fak.-PMYO 11-4 Çeyrek final 
Edeb.Fak.-SHYO 0-3(H) AÖF-TOİYO 3-0 
Huk.Fak.-Bil.MYO 7-1 SHYO-Fen Fak. 3-0 
Bayan Basketbol Eğit.Fak-Bil.MYO 3-0 
İIBF-Fen Fak. 52-24 İİBF-PMYO 3-1 

'Eskişehir'de olmaktan çok mutluyuz' 
Anadolu Üniversitesi'nin 
yardımcı antrenörü Bul
gar Minko Zaprianov 
ile hentbol takımımızda 
yer alan eşi Simona 
Zaprianova takım ve Es
kişehir hakkındaki dü
şüncelerini Anadolu 
Haber ile paylaştı. 

nadolu Üniversitesi hentbol 

Atakımı sezon öncesi Tekels
por'dan kariyeri başarılar ile 

dolu Simona'yı transfer ederek 
bütün dikkatleri üzerine çekmişti. 
Ayrıca antrenör Minko Zaprinov 
da hentbol takımımızı 17 yıldır 

çalıştıran Sinan Öner'in yardım
c ılı ğına getiri lmi şti. 

Eskişehir'de maddi, manevi hiç
bir sorun yaşamadıklarını belirten 
Bulgar ç ift, oturmuş kulüp yap ı sı 

nedeniyle beklediklerinin üzerinde 
iyi bir ortam bulduklarını dile ge-

tirerek Eskişehir'deki kendilerini 
üzen tek o l ayın şampiyonluğu Ha
ve lsan 'a kaptırmak olduğunu ifade 
ettiler. 

Simona, Anadolu Üniversite
si 'nden 1999-2000 sezon unda da 
transfer teklifi a ldı ğını, ama İzmit 
depremi s ırasında İstanbul'da ol
dukları için depreminin sarsıntısı 

yakından yaşadıkları için tercihini 
İzmir'den yana kulland ığını söyle
di. 

35 yaşındaki Simona, 2-3 yıl 

daha hentbol oynamak istediğini 

söyleyerek, hentbolu bıraktıktan 

sonra hentbolun içinde yer almak 
istemediğini kaydederken Minko 
i e antrenör olarak hentbolun için-

de kalmak istediğini belirtti. 
Minko Zaprianov, şampiyon ol

malarının çok büyük sürpriz ola
cağın ı ifade ederek "Biz 8 kişi ile 
oynadık. Oyuncu değişikliği şan

sımız yoktu. Havelsan değişerek 
oynadı. Kısıtlı bir kadro ile mü
cadele etmemize rağmen şampi
yon olabilirdik" diye konuştu. 

Zaprianov, lig statüsünün değiş
tirilmesi gerektiğini söyleyerek, 
"Biz senede 2 tane ciddi maç oy
nadık. Antalya, Sivas, Zonguldak 
gibi takımlar çok zayıf. Bu takım
larla yaptığımız maçlar ne bize ne 
de onlara birşey kazandırır. Lige 
play-off sistemi getirilmeli" dedi. 

Eskişehir'de bulunmaktan mutlu 
olduklarını belirten Bulgar çift, 
kendilerinin takımdan ayrılmayı 

dünmediklerini ama şartların neyi 
getireceğin i bilmediklerini öyle
yerek verd i ğimiz Esk i şeh ir 'e gel
me kararından dolayı pişman de
ğiliz diye konuştular. Bulgar çift 
son olarak şunları söyledirer: "Bu
radan güzel anılar ile ayrılacağız". 

- Taner AYYILDIZ 

Voleybolcular 
Süper Lig'e 

yükseldi 
Final grubunu 3'üncü sırada 
tamamlayan erkek voleybol 
takımımız, Üniversitelerarası 
Voleybol Süper Lig'inde mü
cadele etme hakkını elde etti. 

Türkiye Üniversitelerarası Voley
bol Süper Lıgı ' ne terfı karşılaş

maları 25-27 Nisan tarihleri aras ın

da Tokat Gazi Osman Paşa Üniver
s itesi 'nde oynandı. Finallerde müca
dele etme hakkını elde eden 6 ta
kımdan Dicle ve O.O.Paşa üniver
siteleri çekilmesi sebebiyle finaller 
4 takım arasında oynandı. Takımı
mız Antalya Akdeniz Üniversite
si 'ne 2-3 yenili rken İstanbu l Yedi
lepe Ünivers itesi 'ni 3-2 mağ lup et
ti. Voleybolcularımız son maçında 
İzmir Ege Üniversitesi 'ne 3-0 yeni
lerek finalleri 3'üncü s ırada bitire
rek önümüzdeki yıl Üniversitelera
rası Süper Ligi'nde mücadele etme 
hakkını elde etti. 

Tenisçiler B 
Kategorisi'nde 

Türkiye Üniversitelerarası Bayanlar 
Tenis C Kategorisi karşılaşmaları 18-22 

Nisan tarihleri aras ınd a Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi'nde düzenlendi. ES
YO 'dan Nihan Ertürk, BESYO'dan El

vin Onarıcı ve TOİYO'dan Dilara Oğul
lar'dan kurulu takımımız Muğla Üniver
sitesi'ni, Balıke ir Üniversitesi'ni ve Ma

nisa Celal Bayar Üniversitesi 'ni ayn

ı skorlarla 2-l mağlup ederek finale 

yükseldi. Finalde İzmir Ekonomi Üniver

sitesi 'ni de 2-0 yenmeyi başaran tenisçi

lerimiz C Kategorisi'nde Türkiye Şampi
yonu olarak önümüzdeki y ıl B Katego

risi 'nde ye r alma hakkını kazandı. 

Yıldız voleybolcular 
yarı finalde 

Türkiye Şampiyonası voleybol yıldı/ 
erkekler eleme grubu karşılaşmaları 22-
24 Nisan tarih leri aras111da Bolu'da oy
nandı. Takımımız sırasıyla Bolu Genç
lik, Bilecikspor ve Düzcespor'u 3-0 
mağlup ederek yarı final grubuna yük
seldi. Yarı final grubu müsabakaları 

Mayıs ay ının son haftası oynanacak. 
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Türkiye rüzgar enerjisini kaçırıyor 
Yenilenebilir Enerji Yasası henüz çıkmadı
ğı için, Avrupa'nın ikinci büyük rüzgar po
tansiyelini enerjiye dönüştüremiyoruz. 

T: 
.. rkiye, rüzgardan elektrik enerjisi üretiminde önemli bir fırsa
ı kaçırmak üzere. Avrupa Rüzgar Enerjisi Derneği ve Green

peace tarafından hazırlanan rapor, rüzgar potansiyeli bakımın
dan Avrupa ikincisi olan Türkiye'nin, üretim konusunda sınıf

ta kaldığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, Meclis gündemindeki 'Yenile
nebilir Enerji Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini istiyor. 

Avrupa Rüzgar Enerjisi Derneği ve Greenpeace, 'Rüzgar Gücü 12' 
adlı raporun Türkçe baskısını bir basın toplantısıyla kamuoyuna du
yurdu. 2020'ye kadar dünya enerjisinin yüzde 12'sinin rüzgardan el
de edilebi leceğini savunan rapor, rüzgar enerjisinin dünyadaki yükse
len grafiğine yer veriyor. 

Elektrik üretiminde son sıradayız 

Rapora göre, dünyada kurulu rüzgar türbinlerinin ürettiği enerji gü
cü, Avrupa'da 19 milyon ailenin elektrik gereksinimini karşılayacak 
düzeye ulaştı. Türkiye ise, potansiyeli açısından Avrupa'da ikinci ol
masına karşın, elektrik üretimi konusunda listenin son sıralarında yer 
alıyor. 

Rüzgar enerjisinden yararlanan ülkelerin başında Almanya geliyor. 
Almanya, rüzgar enerjisinden yılda 16 bin 629 megawatt elektrik el
de ederken, bu rakam İspanya'da 8 bin 263, Danimarka ise 3 bin 
1 17 olarak gerçekleşti. Türkiye ise, rüzgardan sadece 20 megawatt 
enerji üretebildi. 

Greenpeace, 2020 yılında 1.200 gigawatt enerji üretimiyle dünya 
elektrik gereksiniminin yüzde 12'sini rüzgar enerjisinden karşılanma
sın ı öngörüyor. Rüzgar enerjisi 2020'de 2 milyon kişiye de iş olana
ğı sağlayacak. Greenpeace, rüzgar enerjisi sayesinde 2020 yılına ka
dar atmosferde 10 milyar 771 milyon ton karbondioksit emisyonunun 
engelleneceğini savunuyor. Rüzgar enerjisiyle önlenen CO2 emisyonu 
hacmi 2040 yı lında ise, 88 milyar 857 milyon ton'a ulaşacak. 

İnternet korsanlığına 3 yıl hapis 

ABD 'de yeni çıkan bir yasa, gös
terimde bulunan filmler in dosya 

paylaşımı ile inıernette dağıtılmasına 
üç yıl hapis cezası getiriyor. 

İnternet üzerinden telifli film içeri
ği satan kişiler George Bush'un im
zaladığı yeni yasayla 3 yıla kadar ha
pis cezası alacak. Yasa, filmler veya 
albümler ticari olarak henüz piyasaya 
çıkmadan, bu içeriği do ya paylaşım 
sitelerine veren kullanıcıları hedefli
yor. Yasa, sinemalarda filmleri video 
kameraya alan kişileri de kapsıyor. 

Oton obiUc 
l\11c rosoft de 

Bıll Gates gelecekte yüksek 
tanımlı ekranların, es tam

ına teknolojilerinin, kamerala 
rın ve dijıtal navigasyon ıs

temlcrınin otomobillerde de
mirbaş hale geleceğini söyledı . 

Ancak, Gatcs'in tahminleri bu 
nunla bitmıyor. Bili Gates, 
otomobıllerın kazayı kendi 
kendilerıne onle)ecck yapay 
zekaya ka"u malarını hedefli
yor. 

ABD'nin otomotı" merkezi 
Detroit'te toplanan Micro. oft 
Global Auıomotive Summıt'dc 
"Hedefimiz kesinlıkle kazaları 
onleyen otomobilleri üretmek 
olmalı" diye konupn Gate5, 
otomotiv sektöründe katına de
ğerın yazılım ürünlerının en 
ıegrasyonuna bağlı olduğunu 

vurguladı. Microsoft toplantıda 
otomotiv sektörü için geI:ştin 
len Perforrnance Peak in tiatı 
ve adlı bir programı tanıttı 

Program otomoti\ide tedarık 

zinciri, tasarım, üretim ve pa
zarlama aşamalarındakı eksık
liklerin geri bildirimini yapan 
bir dizi bilgisayar sisteminden 
oluşuyor. 

Şikayetler gelin-kaynana programlarına 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) bu yıl 

Ocak, Şubat, Mart aylarında gelen 22 bin 593 iz
leyici başvurusundan 7 bin 506 ' sını evlilik yarı şmala
rı , 3 bin 600' ünü ise kadın kuşak programlarıyl a il gi
li ş ikayetler oluşturdu. 

_Üst Kurul 'a gelen her iki şikaye ıten birini evlilik ya
rışmaları ile kadm programlarına ait şikayetler olu ştu
rurken , arayan 1006 izleyici, bu yarışmalar nedeniyle 
"gelin-kaynana kaosunun'" toplumda yeniden yaratıldı
ğını savundu. RTÜK 'e gelen şikayetlerden bazıları : 
"Kadınların kavgalarından, küfürleşmelerinden ve aile 
içi şiddet olay larmdan bıktık. Oturup da ağız tadıyla 
izleyecek bir şey yok, daraldık ve nefret ettik.'', " Bu 
yarışmalar başladıktan sonra ailemizde birlik, düzen, 
huzur kalmadı. Karımla her gün kavga ediyoruz.", 
"Analar, kızlar, oğullar birbirine girmiş vaziyette. Kav
galardan, küfürlerden bıktık" şeklinde. Ayrıca RTÜK'e 
evlilik programlarına ilişkin gelen şikayetlerin yüzde 
53 'ünü erkek izleyicilerin yaptığı belirlendi. 

Nı\SA "d«ııı l\iircst•I 
ısıııına raı)oı'ıı 

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay 
Dairesi NASA, küresel ısınmanın arttığını . 

gösteren yeni bir rapor yayınladı. 

Küresel ısmmanın etkilerini incelemek üzere uydu ve 
bilgisiyarlardan yararlanarak okyanuslarda bir araş

tırma yapan NASA araştırmalarında dünyanın uzaya ge
ri yansıttığından daha fazla güneş enerjisı emdiğini bir 
kez daha kanıtladı. Bu durum dünyanın enerjisinde den
gesizliğe yol açıyor ve küresel ısınma meydana geliyor. 

Atmosferde karbondiyoksit ve metan gazlarının oluş
turduğu kirlilik dünyanın aldığı güneş enerjisini uzaya 
geri yansıtmasına engel oluyor. Bunun sonucunda da 
dünya daha fazla güneş enerjisi emmek zorunda kalı
yor.NASA bilimadamları oluşan bu enerji denge~izliği 
nedeniyle dünya ikliminin bu yüzyılın sonunda 0.6 san
tigrat ısınacağı uyarısında bulundu. 

RTÜK'e gönderilen şikayetlerin yarısı evlilik 
yarışmaları ve kadın programlarıyla ilgili. 

YETTİ ARTIK 
YAPAMAZ OLDUK ! 

Discovery Temmuz'a kaldı 
Columbia 

faciasında 

sonra i Ik kez 
uzaya insan 
taşıyacak olan 
Discovery'nın 

fırlatılışı bir 
kez daha erte
lendi. NASA, 
15 Mayıs'ta 

fırlatacağını 

açıkladığı Dis
c ov er y' ıı in 
uzaya çıkışını 

Haziran 'a çek
mişti . geçen 
haftalarda ya
pılan tetkiklerinde, mekiğin fırlatmaya hazır olduğunu 
açıklanmasıa karşın, hafta sonu yapılan açıklamayla fır
latış Temmuz ayına ertelendi . 
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