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e-Oğrenme Portalı Yayında

Anadolu Üniversitesi uzaktan öğretim yöntemiyle eğitim veren fakültelerinde kullanılmak üzere
Açıköğretim e-Öğrenme Portalı'nı yayına koydu. Öğrenciler portal aracılığıyla Açıköğretim e-Öğ
renme Hlzmetleri'ne topluca erişebilecek ve derslere alt e-Kitap, e-Televizyon, e-Alıştırma, e-Sı
nav ve e-Danışmanlık gibi değişik ortamlardaki içerik ve hizmetlerine daha kolay erişebilecekler.
Fakültesi Dekan Yardımcı
sı Yard. Doç. Dr. M.Emin Mutlu,
An_adolu Üniversitesi'nde son yıllarda
e-Oğrenme içeriğinin üretimi ve sunumu alanında önemli birçok yatının gerçekleşti
rildiğini söyledi. Yard. Doç. Dr. Mutlu, yapımı
tamamlanan derslerle birlikte 2004-2005 öğre
tim yılında Açıköğretim sistemindeki bazı bö-

A

çıköğretim

Hukuk

lümlerde İnternet destekli derslerin tüm derslere oranı yüzde 50' !erin üzerine çıktığını belirterek, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nde
derslerin yüzde 75'i İnternet ortamında yayın
landığını, İktisat Fakültesi'nin bölümlerinde bu
oranın ise yüzde 57 ile 64 arasında değiştiğini
kaydetti. Turizm ve Otel İşletmeciliği, Muhasebe. Yerel yönetimler, Bankacılık ve sigortacı-

lık , Sağlık Kurumları işletmeciliği

gibi iki yıl
lık açıköğretim programlarında İnternet destekli derslerin oranı yüzde 50 ile yüzde 68 arasında değiştiğini ifade eden Yard. Doç. Dr.
M.Emin Mutlu, Bu oranların 2005 yılında tasa rımı tamamlanacak derslerle daha da yükselmesinin planl andığ ını dile getirdi.
Devamı 3'te

öğrencilerine

biriııcilik

Gelişme

bilim
insanları

sayesinde
TÜBİTAK-Eskişehir

günü

programında konuşan

Rektör Prof. Dr. Engin
Ataç, Türklye'nln son
yıllarda büyük mesafe
aldığını belirterek, bundaki en önemli etkenin bilim
insanlarının özverili
çalışmaları olduğunu

ödülü

söyledi.
Haberi 6 'da

Eren Yahşi
Bakü'yü
salladı
Bakü Müzik Akademl-

arına kavuştu
Sivil

Havacılık

Yüksekokulu'na
simülatör ve üç yeni
uçak öğretim üyelerine tanıtıldı.

alınan

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu
takım, lstanbul Barosu 'nun düzenlediği "Farazi (Saııal) Dava ve Duruşma Yarışması"ııda
Türkiye blrlııc/J/ğl ve eıı iyi dilekçe ödülüııü
kazandılar. Takım üyelerlııdeıı Vedat Temel
de en iyi sunum dalında lklnclğl kazandı.

Geleceğin eczacısı

ikincilikle döndü

tıldı. Tanıtımda

ivil Havacılık Yüksekoulu, alınan
çift motorlu uçak simülatörü ve üç
yeni TB20 tipi uçak için bir tanı 
tım gerçekleştirdi. 10 Mayıs günü
SHYO ' da yapılan tanıtım a Rektör Prof.
Dr. Engin Ataç ve Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Atila Barkana'nın yanı sıra
çeşitli fakültelerden öğretim üyeleri ka-

S

pilot hocalardan simülatör ve uçaklar hakkında bilgiler alan
öğretim üyeleri daha sonra verilen kokteylde bir araya geldi.
SHYO Müdür Yardımcısı Yard. Doç .
Dr. Hatice Küçükönal yeni ekipmanların öğrencilerin eğitimine büyük katkı
sağlayacağını belirterek, eğitim masraflarını da büyük ölçüde azaltacağını söyledi. Daha önce sadece tek motorlu simülatörlere sahip olan okulun artık çift
motorlu bir simülatörü olduğunu vurgulayan Küçükönal, bu sayede öğrencile
re 15 saatlik uçu ş eğitiminin yerde verilebileceğini ve bunun da eğitim masraflarını azaltacağmı ifade etti.

En çok üniversiteler
fon kullanıyor
Türkiye Eczacılar Birliği tarafından düzenlenen 2 . Türkiye Geneli /lasta Bllglleııdlrme
Yarışması'ııda Eczacılık Fakültesi öğreııclle
rlnden Selin Sernl Özçellk, lklııc//Jğl elde etli.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nün
düzenlediği "Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 2005" konulu konferanta konuşan TÜBJTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Cebeci, Türklye'de araştırma fonlarının yüzde
6 ı gibi bir oranla en fazla üniversiteler tarafından kullanıldığını söyledi. llaberl 6 'da

Kemal TAŞÇ lOGLU

sl'nde bir piyano resitali veren Devlet Konservatuvarı öğrencisi Eren
Yahşi,
Azerbaycan 'da
sahne alan ilk Türk öğ
renci oldu.
Haberi 4'te

Gönüllerin
şampiyonu

Anadolu
Bayan hentbol takımımız,
ligdeki son maçında Antalya lhtlsas ' ı 68-15 yenerek
tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti ve ilgi
ikinci sırada bitirdi.
Haberi 7'de

Prof. Dr.
Emre
Kongar'dan
kitap bağışı
Gazeteci-yazar Pror.
Or. Emre Kongar, t nlversllemlz Cumhuriyet
Tarihi Müze t Kllaplı
ğı'ııa bir ay içerisinde
toplam 3550 kitap bağışladı.

Haberi 4'Le
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Yerel ve ulusal haberler için en çok
hangi araçları tercih ediyorsunuz?
İbrahim Topal
AÖF Maliye 1. Sınıf
Ulusal ve yerel haber kaynaklarını görsel basından çok
gazeteden takip ediyorum.
Özellikle tarafsız basın yayınlarını okumaktan daha
çok haz duyuyorum. Çünkü güncel
konulara objektif yaklaştıkları için örneğin
Cumhuriyet, Radikal gibi ek olarak da görsel
basını tercih ediyorum o da nadiren. Görsel
basını az takip etmemin nedeni karpuz çekirdeğini doldurmayacak şeylerden bahsetmeleri
ve taraflı yayın yapmaları. Buna dahilen internet'e girdiğim zaman oradan da haberleri
takip ediyorum. Fakat günümüz Türkiyesinde
maddi koşullar belli olduğu için interneti kullanma şansını zor buluyorum. Sonuç olarak
gazeteyi tercih ediyorum haber almakta.

Fernaz Ergin

LLI

Fen Fak. Kimya !.Sınıf
Yerel ve ulusal haberlere
ulaşmak için genellikle televizyon kanallarındaki haberlerden ve gazetelerden takip ediyorum. Özellikle köşe yazarlarının konular hakkındaki yorumlarını okuyorum. Objektif bir görüş elde etmek için farklı gazeteler okumayı tercih ediyorum. Fırsat bulduğum zamanlarda internetten de
yararlanıyorum. İnternet her habere hızlr ulaşa
bilmek açısından kullanışlı. Teknoloji habere
ulaşmak içinfaydalı. Örneğin cep telefonumun
haber alma servisini açık tutuyorum.

Fatih Tunca
SHYO Uçak Gövde Motor
Bölümü Hazırlık
Bilgi edinmenin çok önemli
olduğu günümüz dünyasında
bütün bireyler, ben de dahil
olmak üzere, yerel, ulusal, ya
da uluslararası konularda çeşitli
haber edinme yolları aramakta . Ben çeşi tli konularda değişik yöntemler kullanarak düzene
ayak uydurmaya çalışıyorum. Çok farklı konulara hızlı bir şekilde hakim olabilme aç ı sından
haberleri özet halinde almak başvurduğum temel yöntemlerden biridir. Bunu da TVA'da yayınlanan Ajanda isimi program sayesinde yapı
yorum. Gerçekten çok faydalı olduğunu düşün
düğüm bu program sayesind e o gün olm u ş
önemli olayları rahatlıkla öğrenebiliyorum. Sadece yerel haberleri baz aldığımızda, gazete lerimizin yetersiz olduğunu düşündüğümden dolayı
internit aracılığıyla Eskişehir ile ilgili Web sitelerinden gerekli bilgilere ulaşmayı tercih ediyorum. Burada altını çizmek istediğim bir nokta var. Her ne kadar yerel gazete lerimizin yetersiz olduğunu düşünsem de bu sonuca geniş
incelemeler sonunda ulaşmadım. Bu sadece yüzeysel bir görüş. Çünkü benim yerel yayınla
rın hepsini incelemeye ne imkanım ne de yeterli zamanım var. Sadece orada burada elime
geçen bazı kaynakları göz önünde bulundurarak
bu kanıya vardım. Ulusal haberleri anlat ımı
güzel, gereksiz haberlerle in sa nı boğmayan gazeteler yardımıyla takip ediyorum. Güncel haberler arasından daha çok bilim ve teknoloji
hakkındakı konularla ilgilendiğim için bılim ve
teknik tarzı bilimsel yayınları takip edip edindiğim edindiğim web adresleri ile bu konularda detaylı bilgi edinmek ise öncelikli tercihim.

Ayben Katip
Fen Fakültesi
İstatistik Bölümü 4.sınıf
Aslında habercilik son yıl
larda Türkiye'de büyük gelişmeler gösterdi. Yerel ve
genel haberlere NTV , CNN
gibi televizyon kanallarından ulaşa
biliyoruz. Genelde bütün boş vakitlerimi televizyon karşısında geçirdiğimden ve her türlü
haberi haber kanallarından öğrenebildiğimden
bu kanallardan yararlanıyorum. Yerel haberlerden ise pek haberim yok desem doğru olur.

Ercan Mercangöz
MMF Elektrik-Elektronik
Müh. Hazırlık
Genellikle haberleri NTV kanalından izliyorum, yazılı basında ise Vatan ve Sabah gazetelerini tercih ediyorum.
Eğer imkan bulabilirsem
" BBC News" kanalından takip ediyorum. Yalnız ülkemizdeki yazılı ve görsel basının objektif haber konusunda duyarlı olduklarını düşünü
yorum. Benim anlayışıma göre haberler yorumsuz olmalıdır. Haberciliğin daha çok ge li ş mek
yerine, gerilediğini görüyorum.
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Edebiyat Fak. Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü
Yabancı ve ulu sa l haberleri
en çok gazete ve tv'den takip etmeye çalışıyorum. Tv
kanallarından, haberleri ciddi
ve sev iyeli olan birkaç tane var
zaten. Bunlar NTV ve CNNTÜRK. Bunlar
gerçekten bir şeylerden haberdar olmak istiyorsanız izleyebileceğiniz en iyi TV kanalları. Zaten diğer kanalların haberle alakası yok. Gazelerden ise sırf haberler için aldığım gazete
yok. Hoşuma gittiği için çoğ unlukla Posta alı
rım. Bunun dışında internete girdiğim zamanlarda, bazen yerli ve yabancı sitelere girip haberleri öğrenebiliyorum. Çok seyrek olsada bazen radyodan da haber dinlediğim oluyor. Ama
çoğ unlukla Türkiye'den ve dünyadan haberleri
öğrenmek için gazete ve TV'yi kullanıyorum.

Ulaş
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·}'il
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Yar. Doç. Dr. Fikret Er
Fen Fakültesi İstati stik Bölümü
Yerel haberleri genellikle gaze•
telerden ve belediye İnternet sı
telerinden takip ediyorum. Ulusa l haberleri de genellikle hafta
,,,,._____ içinde İnternet aracı lı ğıyla, haftasonu da gazete ve tv aracılığıyla izliyorum. Bilginin hızlı ve güncel takibinde İnternet
çok büyük bir yardımcı olarak ortaya çıkıyor.

Yard. Doç. Dr. Özgür
Tonus
iİBF İktisat Bölümü

Yerel
haberleri
günlük
gazetelerden ve bütün gün
ofisimde dinlediğim RadyoL--1:ı.z;;:.;.,.:c.--- A'dan takip ediyorum. Ulusal
düzeyde ise günlük takip ettiğim
gazete ve tv başlıca kaynaklarım. Ayrıca İnternet
aracılığ ıyl a ge li şme leri anında izleme olanağı
buluyorum.

Öğr. Gör. Hakan Demir
Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Yerli ve ulu sal haberleri
gelişe n iletişim teknolojisi
sayes inde çok farklı alanlardan
takip ediyorum. Elbette ilk akla
gelen İnternet. Hemen her konuda internetin sağladığı yakınlık sayesınde değişik
. alanlarda arad ığım konulara ve aktüel olanın
hızına yet i şebiliyorum . Tabi geleneksel olarak
gazete ve dergilerde gündelik hayatın akışını
izledeğim kanallar. Artık haber bomb ardımanında
yaşadığımız için televizyonun albenisini daha
seçici kullanmaya gayret ediyorum. Gazete ve
dergi konusunda da bu seçiciliğimi korumaya
çalışıyorum. Her şeyin haber olduğu günümüzde
haberin nesnelliği ve haber kaynakları önemli.
Zaman açısından dikkat ettiğim en önemli unsur
haberin verilme ve yorumlanma biçimi . Bu yüzden bazen aynı haberi birkaç alandan takip
ederek daha yalın olan ve gerçek olduğuna
inandığım sonuçları bulmaya çalışıyorum. Alanım
itibarıyla özellikle kültür ve sanat baş lıklı haber
kaynaklarını(gazete, dergi, İnternet, tv ... ) daha
yoğun takip etmeye çalışıyorum .

Uzm.

Erdoğan Çakır

Fen Fak. Biyoloji Bölümü
Genelde internette medya
sitelerinden takip ediyorum.
TV'de bazen ... TV'ye göre
İnternet daha fazla ve ayrıntılı
L.:=-ııc---' olduğu için yada daha çok
seçenek olduğu için olabilir. Bazen
de TV'de teletex kullanarak takip ettiğim
söylenebilir.

Koçak

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4. Sınıf
Üniversitenin radyosu Radyo A 'da haber departmanında çalıştığım için ulusal ve

da

kullandığım

yerel haber kaynaklarını da sıkı bir şekilde takip ediyorum. Ulusal bazda haberler
için en hızlı kaynak İnternet. Gün içinde sıkça güncellenmeleri ve haber detaylarını da bulma fırsatı vermeleri nedeniyle gazetelerden daha geçerli bir kaynak artık
İnternet . Ancak yerel haberler için bu geçerli değil. Dolayısıyla onlar için yerel gazeteleri takip etmek gerekiyor. Bunların dışında tabii kı televizyon ve cep telefonları
kaynaklar arasında yeralıyor.

Yazı İşleri Müdürü:
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN
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Hizmeti

Anadolu Cniversitesi uzaktan öğretim yöntemiyle eğilim veren fakültelerinde kullanılmak üzere
Açıköğretim e-Öğrenme Portalı'm yayına koydu. Öğrenciler portal aracılığıyla Açıköğretim e-Öğ
renme HizmeUeri'ne topluca erişebilecek ve derslere alı e-Kitap, e-Televizyon, e-Alıştırma, e-Sı
nav ve e-Damşmanlık gibi değişik oı'tamlardaki içerik ve hizmetlerine daha kolay erişebilecekler.
Baş tarafı 1'de
Bilgi Yönetimi ve İngilizce Öğretmenliği gibi özel
programları için uygulanan akademik danışmanlıi- hizmetleri artık öğrenci sayı ı bir milyonu aşan AÖF öğ
rencileri için de uygulanmaya başlandı. Öğrenciler portal arac ılığıyla Açıköğretim e-Öğrenme Hizmetleri'ne
topluca erişebilecek ve derslere ait e-Kiıap, e-Televizyon.
e-A lıştırma, e-Sınav ve e-Danı şmanl ık gibi deği şi k ortam lardaki içerik ve hizmetlerine daha kolay erişebile
cekler.
Açıköğretim e-Öğrenme portalıyla birlikte 24 derste eDanışmanlık hizmetinin de verilmeye başlandığına dikkat
çeken AÖF Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. M. Emin
Mutlu , eş zamanlı olmayan e-Danışmanlık hizmetı aracılığıyla Açıköğretim öğrencilerinin derslerin danışmanla
rına akademik içerikli sorular yöneltebileceklerini ve
2005-2006 öğretim yılında e-Danışmanlık hizmeti verilen
ders sayısının 50'ye çıkartılmasının söyledi.
Sayısı bir milyona yaklaşan açıköğretim öğrencilerin
den 150 binden fazlasının düzenlı olarak İnternet ortamında ders çalıştığının gözlendiğine dikkat çeken Yard.
Doç. Dr. M. Emin Mutlu sizlerini şöy le sürdürdü:
"Giderek artan sayıda öğrenciye İnternet ortamında eÖğrenme hizmeti verebilmek amacıyla Anadolu Üniversitesi'nin Türk Telekom ve Ulaknet hatlarındaki toplam
bant genişliği 100 Mbps'nin üstüne çıkarıldı. İnternet ortamındaki e-öğrenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci
lerin başarılarında da önemli artışlar göze çarpıyor. 2004
yılında ortamındaki derslerden yararlanan 149 bin öğren
ci üzerinde yapılan bir araştırmada, yararlanmayan öğ
rencilere göre başarı ortalamalarının yüzde 24,7 daha
yüksek olduğu saptanmıştır."
Yard. Doç. Dr. Mutlu, Açıköğretim e-Öğrenme portalından yararlanmak için açıköğretim öğrencisi olmanın
yeterli olduğunu belirterek, öğrencilerin portala http://eogrenme.aof.edu.tr adresinden TC Kimlik Numaraları ile
oturum açarak girebileceklerini kaydetti.
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Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, 17 Nisan'da hem Çanakkale
gezisi düzenledi hem de Halis Toprak Çocuk Vakfı'nı ziyaret etti.

Mevlüt DEMİRCIOĞLU

Ödüllü kısa
filmler
Sinema
Anadolu'da

Matbaacılık

Programı'ndan

ne gelen Gürbüz Doğan Ekşioğlu, 12 Mayıs Perşembe
günü de Karikatür Sanatını
Araştırma ve Uygulama Merkezinin düzenlediği söy leşiye
konuşmacı olarak katıldı.
Kongre Merkezi Kırmızı
Salon'da gerçekleştiri len söyleşide Ekşioğlu, kendi yaptığı
karikatürün sanat karikatürü
olduğunu dile getiren ünlü
karikatürcü, sanatç ı olunmaz,
sanatçı doğulur sözüne inandı
ğını belirtti. Sanatçı olma yolunda eğ itimin büyük rolü olduğunu söyleyen Ekşioğlu,
karikatürün özü,ıde çözüm olduğunu ifade ederek, dünyayı
değişitirmenin sanat ve siyaset
olmak üzere iki nedene dayandığını sözlerine ekledi.

seminer

T)Orsuk
Meslek
rYüksekokulu
Matbaacılık Programı Bölümü "Baskı
Mürekkepleri Üretimi, Baskı Uygula-

A kbank

Kısa

Film Festivali

kapsamında ge rçekleştiri

malarında Karşılaşı

nadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, 17 Nisan Pazar günü bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Kulüp üyesi bir grup öğrenci, üniversitemizin kardeş okul şeçtiği İsmet Paşa İlköğretım Okulu ile Çanakkale'ye bir gezi düzenledi. Geziye iköğretim okulundan 40 öğrenci ve 3 öğretmen ile Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü'nden üç öğrenci katıldı. Rehber eşliğinde yapılan gezide,
kentin önem taşıyan Çanakkale Şehitliği, Aynalı Çarşı ve Eceabad gibi merkezleri
öğrencilere tanıtıldı. Okul Müdürü Yeter Mantar ise, herkesin görmesi gereken Çanakkale'nin öğrencilere tanıtılması ve gezdirilmesinin çok faydalı önemli olduğunu
ve bu etkin lik sayesinde bazı öğrencilerin ilk kez şehirlerarası bir geziye katılma
fırsatı bulduğunu söyledi. Yine aynı gün, Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü'nden
20 kişilik bir grup, Halis Toprak Çocuk Vakfı'nı ziyaret etti. Etkinlik sırasında çoçuklarla oyun oynandı ve yiyecek ikramında bulunuldu.

A

lan Problemler ve
Çözüm Yolları" konulu bir seminer
düzenledi.
5 Mayıs Perşem
be günü. PMYO
Konferan, Salonunda gerçekleştirilen
Bülent Özyeldan
seminere
DYO
Teknik Servis Şefi Bülent Öıycldan konuşmacı olarak katılırken, firmanın Genel Müdür Yard. Engin
Kurt ve müşteri temsilcileri de izleyici olarak bulundu.
Bülent Özyeldan seminerde, Matbaacılık Bölümü
öğrencilerine, matbaada en önemli unsur olan mürekkeplerin yapısı, üretimi ve genel özellıkleri hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin sektörde yapacakları uygulamalarda karşılaşabilecekleri baskı sorun
!ar hakkında açıklamalar yapan Özyeldan. ofset
baskıda mürekkep-su ilişkisi. mürekkep ve kağıtla
ilgili problemlerin nedenleri ve çözüm yollarına
ilişkin önerilerde bulundu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği seminerde, DYO Matbaa Mürekkeple•
ri Sanayi ve Tic-. AŞ. Genel Müdür Yard. Engin
Kurt da. genc'llikle özel sektördeki şirketlere yönelik olarak gerçckle~tirctiklcri bu tür eğitim semi•
nerlerinden birisini de Anadolu nivcrsıtesi bünye•
sıııde yapmaktan memnun olduklarını söyledi.

Pembe KARA

İsmail İLKSELVI

Okurlarımın eleştirileri
E 2005

skişe~ir

beni mutlu ediyor

Anadolu Rotary Kulübü'nün __ düLenlediği, "Eskışehir Edebiyat ve Kitap Günl,eri
konulu panele 13-14 Mayıs gunlerı ara\ında, Kongre Merkezı Kırmızı Salon da
gerçekleştırildi. Selim İleri, Prof. Dr. Orhan Oğuz, Prof. Dr. Gül İrepoğlu, Altan Öymen,
Numan Esin ve Nur Batur katıldı.
Dt. Ahmet Ataç Yönetiminde gerçekleştirilen panelde okurları ile biraraya gelen Selim İle
ri, "Bir yalar olarak okurlarımın olumlu ya da olumsuz düşünceleri beni çok mutlu ediyor"
dedi. ilk kitabını kendisinın çıkarttığını ifade eden İleri, "Ben yeni roman yazan arkadaşla
rımın edebiyata sadık kaldıklarını ve edebiyatın içinde yazmaya çalıştıklarını düşünüyorum"
diye konuştu. Tiyatro yönetmelerinın bir sözünü hatırlatan ve "Kendı oyununu sahnede görmezsen yanlışlarını bulamazsın" diyen İleri, yaıarların kitaplarındaki eksı ya da artılarını bu
şekilde görebileceklerini söyledi.

len kısa film yarışmasında
ödül alan filmler Sinema
Anadolu'da gösterildi. Etkinlikte, en iyi kurmaca film seçi len Mehmet Ercan'ın Çelik
Çomak ve en iyi belgesel
film seçi len Aysim Türkmen
ile Erkin Peprek'in yönettiği
Kapital-İ tanbul'un yanı sıra,
kurmaca film dalında mansiyon ödüllerine layık görülen
H. Fatih Kıılgöz'ün Toz, ve
Didem Erayda 'n ın Ziyaret adlı filmleri gösterildi.
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Hukuk

öğrencilerine

birincilik ödülü

internete yöneldi. ..

Geleceğin eczacısı

nadolu Üniversitesi, eğitim-öğretim

A sürecinde teknolojinin tüm imkanlarını kullanmak konusunda girişimlerini
sürdürüyor.
Özellikle uzaktan öğretim konusunda,
eğitim-öğretim ortamlarının hızla internete enteg rasyonunu n yapıldığı günümüzde, üniversitemiz açıköğretim hizmetl eri de hızla intemete taşınmaya
başladı. ..
Son birkaç yıldır hızla devam eden
derslerin ve sınav hazırlık aşamalarının
intemete taşınması ile günümüzde
açıköğretimin intemetteki derslerinin
oranı yüzde 50'yi aşmış durumda ...
Açıköğretim hizmetlerindeki İnternet
kullanımı , e-kitap, e-televizyon, e-alış
tırma, e-sınav ve e-danışmanlık ile
sürdürü lürken buna e-öğrenme de eklendi .. .
Üniversitemiz açıköğretim sisteminden yararlanan bir milyon öğrencinin
150 bininin düzenli İnternet kullandığı
belirlenmiş ...
Ayrıca, öğrenciler üzerinde yapılan
bir araştırmada da , intemetteki açıköğ
retim hizmetlerinden yararlanan öğren
cilerin başarılarının yüzde 24, 7 daha
fazla olduğu ortaya çıkmıştır. ..
Açıköğretimdeki hizmetlerden öğren
cilerin daha fazla yararlanmasıyla birlikte, başarı grafiğinin daha da artacağı
görülecektir. ..

*

*

Üniversitelerin temel fonksiyonların
birisi ve en önemlisi araştırma yapmak, araştırmalara kaynak ayırmak ve
bunları basılı hale getirmektir. ..
Üniversitelerin bu işlevi yerine getirirken yararlandıkları en önemli kaynak, bütçelerinden ayırdık l arı araştırma
fonu kaynaklarıdır.
Bunların dışında üniversite-sanayi iş
birliği kapsamında desteklenen projeler
de bulunmakta , ayrıca çeşit li resmi kurumlarla yapılan proje anlaşmaları da
üniversitelerde yapılan ya da yapılacak
araşt ırmal ara aynı ya da nakdı kaynak
yaratabilmektedir.
TÜBİTAK da üniversitelerde yapıla
cak araştırmaları desteklemekte ve
araştırmacı lara maddi kaynak sunmaktadır.

Türkiye'de yapılan araştırmaların
yüzde 61 'inin üniversitelerde, yüzde
33'ünün sanayide ve yüzde 6'sının da
kamu ektöründe kullanıldığı belirtilmektedir.
Bu sonuç, üniversitelerin Türkiye
için yapılan araştırmalarda ne kadar
önemli bir noktada olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. ..
Üniversitelerimize, yapılacak araştır
malara daha rahat fon yaratabilmeleri
için araştırma fonlarını güçlendirmeleri,
bu fonların gereği ve amacı dahilinde
kullanılması konusunda gerekmektedir.
Sevgiyle
kalın ...

ikincilikle döndü
Ankara Eczacı Odası tarafından düzenlenen 2. Türkiye Geneli Hasta Bilgilendirme Yanşması'nda Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden Selin Seval Özçellk, ikinciliği elde etti. Eczacılık Fakültesi, Özçelik
için Kongre Merkezl'nde bir tören düzenledi.

Hukuk Fakültesi

öğrencilerinJn oluş

turduğu takım, İstanbul Barosu'nun
düzenlediği

"Farazi (Sanal) Dava ve DuTürkJye birinciliği ve en iyi dilekçe ödülünü kazandılar.
Takım üyelerinden Vedat Temel de en
iyi sunum dalında ikinciliği kazandı.

ruşma Yarışması"nda

ürkiye'nin Genç Hukukçuları Birikimlerini
Paylaşıyor sloganı ile
İstanbul Barosu'nca Türkiye'deki tüm hukuk fakülteleri ve hukukçu tüm stajyerlerin katılımına aç ık hukuksal etkinliği olan "Farazi (Sanal) Dava ve Duruş
ma Yarışması" 30 isan - 1
Mayıs günlerinde Kadir Has
Ünivers itesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Yarışmada bu yıl, kapkaç şek
linde işlenen hırsızlık suçunda polisin silah kullanma yetki ine ilişkin güncel
bir olay yarışmaya konu oldu. Yarışmanın yazılı aşa
masına Türkiye ' nin dört bir
yanından onlarca dilekçe ile
katılım oldu. Bu aşamada
yapılan değerlendirmede en
yüksek puanı alan sekiz takım sözlü aşamaya katılma
ya hak kazandı.

T

Eren

Hukuk
Fakültesi'nden
Gör. Mesut Aygün,
İstanbul Barosu ' nun düzenlediği yarışmada Hukuk Fakültesi öğrencilerinin, hukuk fakültelerinden mezun
o lan ve Türkiye'deki barolara bağlı olarak staj yapan
avukatlar ile Adalet Bakanlığı ' na bağlı olarak staj yapan hakim-savcı adayla rının
üzerinde performans sergilediklerini söyledi. Araş. Gör.
Aygün, öğrenecilerimizin
geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi çeşitli kurgu sa l duruşma yarışmalarında büyük
başarılara imza attıklarını
belirterek, bunun Anadolu
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde verilen eğitim ve öğ
retimin kalitesinin somut
bir göstergesi olduğunu
kaydetti.

E '2.Türkiye Geneli Hasta Bilgilendirme

czacılık Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Selin Seval Özçelik,

Araş.

Yarışması"nda ikinci oldu. Türkiye Eczacılar Birliği 2. Bölge Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen yarışma, 24 Nisan Pazar günü, AnkaraTEB
Otel Konutkent ' te gerçekleşti. Ülkemizdeki dokuz eczacılık fakü ltesinin
katıldığı ve üniversitemizin ikinci olduğu yarışmada, Hacettepe Üniver itesi birinci, Marmara_Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.
Eczacılık Fakültesi, Selin Seval Özçelik için, 2 Mayı s Pazartesi günü
Kongre Merkezi'nde bir tören düzenledi. Törene Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcı sı Yard. Doç. Dr. Bülent Ergun başta olmak üzere, fakülte öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı. Törende bir konu şma yapan
Yard. Doç. Dr. Bülent Ergun, üniversitemizi yarışmada başarıyla temsil
eden Selin Seval Özçelik ' i kutladığını belirterek, bu başarıda fakülte öğ
retim üyelerininde pay sahibi olduğunu söyledi. Eskişehir Ecza Odası
Başkanı Mukaddes Harmancı ise, geleceğin eczacılarına büyük görev ler
düştünü belirterek, eczacılığın hem bilgi hem de format olarak klasik
eczacı_lık anlayışından farklılaştığını ve şekil değiştirdiğini söyledi. Anadolu üniversitesi Pharrnaceulical Student's Group Başkanı Coşku Özbay
da, yaptıkları ilk etkinliğin fakülte çapında bir yarışma düzenleyerek, Ankara'da yapılan 2.Türkiye Geneli Hasta Bilgilendirme Yarışması ' na katıl 
mak ve burada ikincilik kazanmak olduğunu ifade etti. Törende sonrasında Selin Seval Özçelik'e Yard. Doç. Dr. Bülent Ergun tarafından bir
teşekkür belgesi verildi.

İsmail İLKSELVI

Mevlüt DEMIRCIOGW

Yahşi

Bakü'yü

salladı

Bakü Müzik Akadcmlsl'nde bir piyano resltall veren Devlet Konservatuvarı
öğrencisi Eren Yahşi, Azerbaycan'da sahne alan ilk Türk öğrenci oldu.

evlet

Konservatuvarı

Piyano Bölümü
Eren Yahşi , verdiği konserle Bakü Müzik Akademi si' ni
kendine hayran bıraktı. Prof. Zöhrap Adı
güzelzade'nin öğrencilerinden olan Yahşi,
20 isan günü gerçekleştirilen konserde
Beethoven, Chopin ve Türk Bestici Adnan Saygun'dan eserler seslendirdi .
Prof. Adıgüzelzade, kendi ülkesinde
böyle bir olay yaşamanın kendisini çok
mesut ettiğini söy ledi. Eren'in çok yetenekli bir öğrenci olduğunu söyleyen Adı
güzelzade, konserin 11 yıl öğrenim gördüğü ardından 28 yıl çalıştığı Bakü Müzik Akademisi'nde gerçekleşmesinin de
kendisi için farklı bir gurur olduğunu
kaydetti.
Kon serle ilgili haberlere yer veren
Azerbaycan ba ını da böyle bir yeteneğin hocasının Azeri olmasının kendilerini

D son

sınıf öğrencisi

gururlandırdığını yazdı.

Kemal TAŞÇ 1OĞLU

Prof. Dr.
Emre
Kongar'dan
kitap bağışı
~yazar Prof. Dr. Emre KonG azctc~i
gar,
TaUnıversitemiz Cumhurıyet

rihi Müzesi Kıtaplığı'na bir ay içerisinde toplam 3550 kitap bağışladı. Sanattan felsefeye, Atatürk'ten sosyolojiye l.:adar çeşitli konulardaki kitaplar,
daha önce 750 civarında kitabı bulunan müze kitaplığının büyük bir kıs
mını oluşturuyor.

.1

Kültür-Sanat
Ekşioğlu'ndan

Anadolu Haber
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Anadolu' da sergi

Okuma
Köşesi

Ünlü· karil\aliirisl Gürbiiz l◄'.kşioğhı"ııuıı eserleri l•~ğilim Kaı'il\aliirlc•ı·i ~liizesi'ııde.
aptığı

Y

çalışmalarla

Ahmet CEMAL

dünyaca

tanınan ve karikatür sanatına

yeni soluklar kazandı ran Gürbüz Doğan Ekşioğ lu 'nun sergisi, 11 Mayıs Çarşamba günü açıldı.
Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi, dünyaca ünlü karikatür
sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun
eserlerini konuk ediyor. Karikatür kavramına yeni boyutlar kazandıran ve illustrasyon ile grafik tasarım çalışmala
rıyla da dünyada ses getiren sanatçı
nın karikatür sergisi, 11 Mayıs Çarşamba günü açıldı. Serginin açılışına
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Engin Ataç başta olmak üzere,
rektör yardımcıları ve üniversitemizin
çeşitli birimlerindeki öğretim üyeleri
katıldı. Bugüne kadar 23'ü uluslar
arası olmak üzere toplam 69 ödül alan
Ekşioğlu 'nun
sergisi, 6 Haziran
gününe kadar açık kalacak.

KÜÇÜK BOYDA
BÜYÜK KİTAPLAR ...

Nü'de Estetik ~orgulama

Atalay'ın öğrencilerinden konser
Konservatuvarı sanatçı

ö~reti~ elem~ı Esra Gül Atalay:ı_n kontrbas
Halk Bılım Merkezi 'nde gerçek leştirilen konserde öğrenciler Hande!, Beethoven, Bach gibi ünlü
betecilerden eserler seslendirdiler. Girişin ücretsiz olduğu konserde öğrencilere,
Öğr. Gör. Özge Şahin ve Öğr. Gör. Bengi Baraz da piyano ile eşlik ettiler.
ögrencılerı

12

"Can Cep" adı
yeni bir dizi başlattı.
Bu dizide yer alan kitapların ilk
bakışta göze çarpan özelliği, normal bir giysi cebine veya küçük
boy bir el çantasına sığacak boyda
olmaları. Başka deyişle, nereye giderse gitsin, insanın kolaylıkla "yanına" alabileceği, "şimdi bir de
bunu taşımayayım!" diyip evde bı
rakmayacağı kitaplar.
Yeni dizide yer alan kitapların
sayfa sayıları da 80-100 arası. Satışa sunulan ilk on kitaba baktığı
mızda , Türk ve dünya edebiyatının
en seçkin örneklerinin bir araya
getirildiğini görüyoruz. Nikolay
Gogol'den " Neva Caddesi", Gustave Flaubert ' den "Saf Bir Yürek",
Franz Kafka ' dan " Bir Köpeğin
Araştırmaları ", Richard F. Burton ' dan " Binbir Gece Masalları '.' ,
Yaroslav Haşek ' ten "Aslan Asker
Şvayk", Car!os Fuentes ' ten "Aura",
Antonio Tabucchi' den "Fernando
Pess oa'nın Son Üç Günü ", Dostoyevski'den "Uysal Kız" , Ahmet
Rasim ' den "Güzel Eleni" ve Ferit
Edgü 'den "Binbir Hece", dizinin
ilk on kitabını oluşturuyor.
Çeviri kitapların seçiminde de titiz davranıldığı hemen belli oluyor.
İlk dizide rastladığımız çevirmenler
arasında Mehmet H.Doğan , Samih
Rifat, Mehmet Özgül, Celal Üster,
Müntekim Ökmen ve Münir H.
Göle gibi adlar var.
"Can Cep" dizi sinin kapak kom pozi syo nları Erkal Yavi ' nin elinden
çıkma ve kitapçılarda okurlara tam
bir göz ziyafeti çekecek türden .
Ülkemizde cep kitapları denebilecek türden yayınları ilk ba ş latan ,

C
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D e~let
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2005

Mayıs akşamı dınleyıcılerı ıle buluştu.

an

Yayınları,

altında

yanılmıyorsam Varlık Yayınları'ydı.

Türk

fotoğraf sa natının tanınmı_ş

isimlerinden Adnan
Anadolu Universitesi'nde sergileniyor. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok karma sergiye katılan, fotoğrafları çeşitli kitap , takvim ve kartpostalda yer alan Adnan Ataç'ın se rgisi , 9 Mayıs günü Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Sergi Salonu 'nda açıldı."Nü'de Estetik Sorgulama" adlı sergide,
29 fotoğraf çalışması yer alıyor. Sergi, 27 Mayı s Cuma gününe kadar gezilebilir.
Ataç'ın ça lışmaları

Ayfer ER

Türk ve dünya edebiyatının en
seçkin örnekleri, onyıllar boyunca
bu yayınevi tarafından çıkartılan
küçük boyutlu kitaplarla evlerimize,
ceplerimize ve çantalarımıza girdi.
Daha sonra ba ş ka yayınevlerinin
benzer g irişimlerine rastlandıysa da,
bunların çoğu pek uzun ömürlü
olamadı. Şimdi Can Yayınevi, zam a nın gereği olan bir ileri baskı
tekniğiyle, aynı bayrağı ta ş ımaya

baş ladı.

Sinema Anadolu' da
türkü şöleni
Müziği Topluluğu tarafından verılen lı.on,crde, müzik
alkış tuttu.
Anadolu Üniversite~i Türk Halk Müziği Toplulıığu, 10 Mayıs Salı günü, Sinema Ana<lolu'da bir konser verdi. Şef Öğr. Gör. Pelin
Demirçe Altıntaş yönetiminde gerçekleşen konserde, Elazığ, Sivas,
Orta Anadolu,Burdur. Aksaray, Azerbaycan, Gaziantep, Erzurum,
Samsun. Bilecik. Menemen, Ankara, Kırşehir. Şanlıurfa, Diyarbakır
yörclerıne ait türküler seslendirildi.

ürk Halk
T severler
anadolu ve azeri ezgilerine

lsmoil ILKSELVİ

anılan kitaplagü nlük yaşam
daki koşuşturma temposunun ve
pek çok yere gitme zo runlulu ğ u 
nun , fır at bulunduğunda, okumayı
olabildiğince az engellemesini sağ
lamaktır. Kanımc a küçümsenmemesi
gereke n ikinci bir özellik ise, bu
boyutlardaki kitapların okuma alış
kanlığını yen i edinmek isteyenlerin
gözlerini korkutmamasıdır.
Bu kitaplarla, bol okumalı bir
yaz tatili geçirmenizi dilerim.

Cep

kitapları

diye

rın ba ş lıca özelliği,
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insanları

sayesinde'

TÜBİTAK-Eskişehir günü programında konu şan Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, Türkiye'nin son yıllarda büyük
mesafe aldığını belirterek, bundaki en önemli etkenin bilim insanlarının özverili çalışmaları olduğunu söyledi.
nadol Üniversitesi Rektörlüğü
düzenlenen Eskişe
hir-TÜBİTAK günü 12 Magünü Kongre Merkez i' nde ya-

A

yıs

tarafından

pıldı. TÜBİTAK Başka n Yardım
cıs ı Prof. Dr. Ömer Cebeci'nin yan ı s ı ra, Rektör Prof. Dr. Engin
Ataç, ve Va li Yardımcısı Ahmet
Kurt'un da katıldığ ı etkin l iğini açı
lışında konuşan Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hasan Mandal, konferansın TÜBİ
TAK'ın araşt ı rma projelerini hangi
kriterlerde desteklediği anlaşılması
açısından yararlı o l acağını söyledi.
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç da
Türkiye ' nin son y ı llarda büyük
mesafeler kaydetti ğini belirterek,
bu ge l işmelerin çoğunun üniversitelerdeki bilim insan l arının özverili
çalışma l arı sonucunda gerçekleşti
ri l diğini söyledi. Yapı l an bi limsel
çalışmalardaki en büyük sıkıntının
projenin başarılı sonuçlanması halinde üretim ve patente dönüşmesi
olduğunu ifade eden Prof. Dr.
Ataç, üniversitelerin yaptığı çalış
malara sanayiden talep olması gerektiğini söyledi . Üniversite olarak
araştırma fo nunu öğretim e lemanlarının kullanımına aktardıklarını di-

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç

le getiren Prof. Dr. Ataç, toplantı
düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katıl ı mcılara teşekkür etti.
Vali Yardımcısı Ahmet Kurt ise,
Eskişehir'e yapılan ve yap ıl acak
çalışmalara destek için herkese teşekkür ettiğini belirterek, sanayi de
ileri teknolojinin kullanımı konusunda bilgiler verdi. Ahmet Kurt,
2005 yılı itibariyle Anadolu Üniversitesi'nden 13 Osmangazi Üniversitesi ' nden de 8 araştırma projesinin TÜBİTAK 'tan destek görnın

Prof. D r. Hasan Mandal
düğünü

söyledi.
Ülkemizin kalkınması ve refahı
açısından bilimsel çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade eden
Ahmet Kurt, projeler sonunda yapılan yatırımlar konusunda da bilgiler sundu .
TÜBiTAK Başkan yardımcısı
Prof. Dr. Ömer Cebeci ise, TÜBİ
TAK'ın araştırma projelerini nasıl
desteklediği konusunda açıklama
larda bulundu. TÜBİTAK'ın 40
yıldır bilimsel, 10 yıldır da sanayi

Vali Yardımcısı Ahmet Kurt

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ömer Cebeci

araştırmaları

projelerini destekledibelirten Prof. Dr. Cebeci, beton, cam, plastik, demir-çelik , kablo gibi sanayi ürünlerinin kilogram
fiyatlarını anlattı. Teknolojik geliş
meyi destekleyen politikaların, ekonomik büyüme stratejileri üzerinde
önemli bir rol oynadığına dikkat
çeken Prof. Dr. Ömer Cebeci, Türkiye· de araştırma fonlarının sanayi
de yüzde 33, üniversitelerde 61,
kamu da yüzde 6 oranında kullanıldığını kaydetti. Bu orana göre

ğini

diğer

ülkelere oranla Türkiye'de
üniversitelerin araştırma projeleri
için en çok fon kullandığına dikkat çeken Prof. Dr. Cebeci, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı na
proje başvurularında Mart ayı itibariyle, Türk katılımcıların başarı
oranının yüzde 16, AB katılımcıla
rının başarı ortalaması ıse yüzde
15 .1 olarak görüldüğünü açıkladı.

Mevlüt DEMİRCİOĞLU

'En çok üniversiteler fon kullanıyor'
MMF Malzeme Bilimi ve M üh endi s llğl ' n in düzenled iği "\-1:alzeme Bilimi ve Teknolojileri 2005" konulu konferanla konuşan TÜBITAK Başkan \ardımcı sı Prof. Dr. Ömer Cebeci, Tü ı'k i ye' d e araştırma fonların ın yüzde 61 gibi bir oranla en fazla üniversiteler tarafından kullanı ldığım söyledi.
ühend islik Mimar l ık Fakültesi
Malzeme Bilim ve Mühendisliği 'nin
düzen l ediği
"Malzeme
Bilimi ve Teknolojileri 2005"
konulu konferans 12 Mayıs günü Kongre Merkezi Salon Anadolu 'da yapıl
dı. Konferansa TÜBİTAK Başkan Yardımcı
s ı Prof. Dr. Ömer Cebeci . Rektör Prof. Dr.
Engin Ataç, Sanayi Odası Başkanı Savaş
Özaydemir, rektör yardımcıları ve öğretim
elemanlarının yanı sıra Sabancı Üniversitesi 'nden ıle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Ar-Ge Müdürlüğü'nden yetkililer katıl

M

dı.

Konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, ülkemizde ve genellikle de çoğu
ülkelerde üniversitelerin ana misyonunun
eğitim ve araştırma olarak bilindiğini ancak
günümüzde artık inovasyonun da üniversitelerin üçüncü bir misyonu olmak durumunda
bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Ataç, tüm
kesimlerin bu konuda yoğunlaşması ve üretimde bulunması gerektiğine dikkat çekti.
Gelişmiş toplumlarda inove etme yeteneğinin
yeterince yüksek düzeyde olduğuna i şa ret
eden Prof. Dr. Ataç sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemizde ise bu yeteneğin üniversitelerimizde hemen hiç dikkate alınmadığını söylemek durumundayım. 1980'li yılların başın
da 250 atıf endeksine giren yayın sayısıyla
dünya sıralamasında 45'nci olan Türkiye,
çeyrek yüzyılda yılda 9 binin üzerinde yayınla 20'nci sıralara yühelmiştir."
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, Anadolu
Ü niversitcsı olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, kurumsal sanayı
işbırliği alanında ılk merkezlerden olan Seramik Araştırma Merkezı 'nin ve buradan kazanılan deneyimle Devlet Planlama Teşkila-

tı destekli endüstriyel doktora projesinin,
uzaktan öğretim sistemiyle I milyonu aşkın
öğrenciye eğitim olanağı , sınavsız ikinci üniversite ve yaşam boyu eğitim fırsatı sunduğunu ve bu alanda atılan somut adımlar olduğunun altını çizdi.
Disiplinler arası yaklaşımı temel alarak
kurulan İleri Teknolojiler Araştırma Birimi 'nin de önemli bir örnek teşkil ettiğine
değinen Prof. Dr. Ataç, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak bu adımlar yetmiyor; bunların da akademik kadrolar tarafından benimsenmesi gerekir. Alışılagelenden farklı olan
bu yaklaşım ve felsefelerin yaygın bir uygulama haline gelmesi için hem bireysel hem
de kurumsal olarak her türlü gayreti de göstermemiz gerekiyor."
Prof. Dr. Ataç, bu bağlamda "Malzeme
Bilimi ve Teknolojileri 2005" konferansının
çok yararlı olacağı umuduyla tüm katılımcı
lara ve organizasyonda emeği geçenlere teşükkür etti.
MMF Dekan ı Prof. Dr. Hasan Mandal da,
bu konferansla bir teknoloji platformu oluş
turmayı amaçladıklarını söyledi. Prof. Dr.
Mandal, bunun için de ilgili sanayinin seçkin departmanları, destek veren kuruluşları
ve bu işe büyük emekleri geçen uzmanları
bir araya toplayarak bır görüş ve tartışma
ortamı yaratmak istediklerini belirtti.
Konferansa katılımlarından dolayı Amerika ' dan ve Almanya 'dan gelen hocalara ve
konferansa katılan öğretim elemanlarına teşekkür eden Prof. Dr. Mandal , konferansın
resmi olmayan bir ortamda geçmesını ve bu
birliktelığin devam etmesini isteyerek sözlerini tamamladı.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Ömer Cebecı ise. TÜBİTAK'ın araştırma
projelerim nasıl destekledıği hakkında bil-

giler verdi. TÜBİTAK'ın desteklerinin ana
hedeflerinden de söz eden Prof. Dr. Cebecı.
Avrupa Birliği 6'ncı Çerçeve Programı'nda
proje başvurularında Mart ayı istatistiklerine
göre Türk katılımcıların başarı oranının yüzde 16 olduğunu ve 15.1 olan Avrupa Birliği katılımcılarının başarı ortalamalarının bile
üzerine çıktığını belirttı.
Türkiye'de araştırma fonlarının sanayide
yüzde 33, ünivcr,ıtelcrdc 61. kamuda yüzde
6 oranında kullanıldığını ifade eden Prof.
Dr. Ömer Cebeci, diğer ülkelere oranla Türkiye 'de ünıversıtelerin en çok fon kullanan
kurumlar olduğunu kaydetti.

Sabancı Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cemil
Arıkan etkinlikte "Ulusal İnovasyon Siste-

mi" , Şışecam'dan Dr. Baha Kuban "İnovas
yonun Vicdanı Olur mu; Tcknolojı Değer
lendirmede Yeri Eğilimler" konulu bıldirıle
riyle yer alırken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı , Sanayı Ar-Ge Genel Müdürü Ziya Karabulut, TTGV Genel Sekreteri Prof Dr. Sahır Çörtoğlu. TÜBİTAK TİDEB 'ten Mahmut
Kıper ve TÜBİTAK Seramik Araştırma
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ferhat Kara'da
bildirileriyle konferansa konuşmacı olarak
katıldı.
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Bayan hentbol takımımız, ligdeki son maçında Antalya İhtisas'ı 68-15
yenerek tarihindeki en farklı galibiyetini elde etti ve ligi ikinci sırada bitirdi.
entbo. 1 Bayanlar ! .Lig A Kl_asmanı
8 Mayıs günü Osmangazi Universitesı Spor Salonu'nda oynanan
Anadolu Ünivers itesi- Antalya
Hentbol İhtisas maçı il e sona erdi. Hentbolcularımıza karşılaşmadan önce 2'ncilik
kupası verildi.
Maça çok hızlı başlayan takımımız ilk
20 dakikayı 23-5, devreyi de 34-6 önde
kapattı. Karşılaşmanm 2.yarısmda da oyun
disiplininden kopmayan takımımız, ligden
düşen rakibini 68- 15 mağlup etti. Hentbol
takımımız, elde ettiği bu farklı galibiyet,
2004-05 Hentbol Lig'indeki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti. Sporcularımız
bu skor ile aynı zamanda kulüp tarihinin
de en farklı galibiyetine imza attı.
Hentbolcularımız bu ga libiyet ile ligi 40
puan ile 2'nci sırada tamamlayarak önümüzdeki yıl ülkemizi EHF Kupasmda temsi I etmeye hak kazandı. Takımımız 17 Mayıs günü Porsuk Spor Salonu'nda lig şam
piyonu Havelsan ile Türkiye Kupası'nda finale yükselme mücadelesi verecek. Takımı
mız kupayı kazanması durumda ülkemizi
EHF Kupası yerine Kupa Galipleri Kupası 'nda temsil edecek. Kupa finali 20 Mayıs
günü Ankara'da oynanacak.

H

Bayan voleybolcular
veda etti
Türkiye Şampiyonası Yarı Final
Grubu 13-15 Mayıs günü Barım 'da oynandı.Anadolu Üniversitesi genç bayan voleybol takımı,
Türkiye Şampiyonsı final grubuna
yükselme şansmı kaybetti. Takımı
mız, Bursa ikincisi DSİ Spor'u 30 ve Giresun şampiyonu Tireboluspor·u 3-1 mağlup etti. Voleybolcularımız. üçüncü maçmda İstanbul
beşincisi Vakıfbank Güneş Sigorta karşısmda 2-0 üstünlüğü yakalamasma rağmen salondan 3-2 yenik
ayrılarak final grubuna çıkamadı.
Grubundaki son maçında voleybolcularımız, formalite karşılaşmasm
da Ankara dördüncüsü Karayolları 'na 3-1 yenilerek grup maçlarını
tamamladı.

Antrenörümüz Şahin Çatma '·Hedefimize ulaşamamanın üzüntüsü
içindeyim. Vakıfbank Güneş Sigorta maçını çok şanssız bir şekilde
kaybettik. Ayağımıza kadar gelen
kımeti geri teptik'' diye konuştu.

Taner AYYILDIZ

Badmintoncuların

zirve yürüyüşü
devam ediyor
Geçen yıl dörnüncü olan takımımız, bu
ise üçüncülüğü kazanarak zirveye bir
adım daha yaklaşırken, sporcularımdan
Filiz Başanel de ferdilerde üçüncülüğü
elde ederek bir ilke imza attı.
yıl

" niversitelearası Badminton
UA Kategorisi
28 NiBirincilği

tarihleri arasında
Nevşehir Avanos'ta düzenlendi. 5'erli iki grupta 10 üniversitenin yer aldığı müsabakalarda takımımız A Grubunda mücadele etti. Anadolu
Üniversitesi Okçuluk Takımı,
grup maçlarında Marmara
Üniversitesi'ni 4- 1, Sakarya ve
Kırıkkale Üniversitelerini 5-0
mağlup etti. Sporcularımız
Pamukkale Üniversitesi'ne 4-1
yenilerek grubunu 2'nci sıra
da tamamladı ve yarı finale
yükseldi. Yarı finalde Gazi Üniversitesi'ne 5-0 yenilen takımı
mız üçüncülük maçında istanbul Yeditepe Üniversitesi'ne 3-1 üstünlük sağlayarak
Türkiye üçüncülüğünü elde

san- l

1

Mayıs

etti.
Ferdi müsabakalarda ise bayanlarda 20 sporcunun katıl
dığı yarışlarda sporcumuz Filiz
Başaranel Türkiye 3'üncü olarak bir ilki gerçekleştirerek ilk
kez dereceye giren badmintoncumuz oldu. Erkeklerde
de 2El kişinin mücadele ettiği
yarışlarda sporcumuz Atilla
Akdere 4'üncülğü kazandı.
Antrenörümüz Demet Demir
Doğan "Ferdilerde sporcuları
mız ilk kez dereceye girdi.
Geçen yıl 4'ncü olmuştuk. Bu
yıl 3'ncülüğü elde ettik. Seneye hedefimiz şam piyonluk.
Büyük başarıların altına imza
atmaya başladık. Üniversitemizin Badminton'daki yükselişi devam edecek" diye konuştu.

ÜNİVERSİTELERARASI TÜRKİYE
ŞAMPİVONASl'NDA ÜÇÜNCÜ OLDULAR
ürkiye Üniversitelerarası Hentbol Bayanlar Süper Lig karşılaşmaları Marmaris'te oynandı. Hentbolcularımız
ilk maçında 11 Mayıs günü Karadeniz Tek'nik Universitesi'ne 32-29 üstünlük sağladı. Ekibimiz ikinci maçında
12 Mayıs günü Gazi Üniversitesi'ne 45-21 mağlup oldu.
Sporcularımız 13 Mayıs günü de Marmara Üniversitesi karşısında da tutunamadı(24-32). Takımımız son maçında
14 Mayıs günü Kocaeli Üniversitesi'ni 28-27 ile geçti ve Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyaya uzandı.

T

Yunus Emre
Milli Takım'da
atih

Yılman

Ferdi Okçuluk Ya14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlendi. Yarışmalarda sporcumuz uzun bir aradan sonra dereceye giremediler. Bununla birlikte okçularımızdan Yunus
Emre Kayalı milli takıma seçilerek
üniversitemizi gururlandırdı. Yunus
Emre daha önceki yarışmalar ile birlikte bu şampiyonada elde ettiği puanlar ile ferdi klasmanda puanını
131 J'e yükseltti.
Başarılı okçumuz bu sonuçla, 2026 Haziran tarihleri arasında İspan
ya'nın başkenti Madrid'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ayyıldızlı formayı giyme şansını yakaladı. 1984 doğumlu milli sporcumuz, daha öncede 2004 yılının Haziran ayı içinde yapılan Avpupa
Grand Prix Yarnışması'nda Avrupa
8'inciliğini elde etmişti.

F

rışması
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2005

yılda

binlerce

kız

okullu oldu

İki yıl önce başlayan 'Haydi Kızlar Okula Kampanyası'yla 113 bin kızımız okula kavuştu.

Hedefse 2015

U

yılına

kadar

kız çocuklarının

temel

eğitim

sorununun çözülmesi.

NICEF'in "Çocuklar İçin
İlerleme Raporu; İlköğretim

ve Toplumsal Cinsiyet Eşit
liği" konulu rapor, düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. Milli
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye 'nin 2015 yılından çok önce kız
çocuklarının temel eğitim sorununu
çözeceğini belirterek, kat edilen
mesafenin bunun göstergesi olduğu
nu söyledi. Çelik, Haydi Kızlar
Okula Kampanyası 'nı başlatmaların
dan bu yana 2 yıl geçtiğini ve kız

,

'Cumhuriyet'
oyunu
piyasada

çocuklarının eğitime kazandırılması

konusunda çok büyük ilerlemeler
kaydedildiğini igfade etti. Kız çocuklarının yanı sıra okula gönderilmeyen erkek çocukların bulunduğu
na da dikkat çeken Bakan Çelik,
bu sorunun büyük çapta ekonomik
nedenlerden kaynaklandığını vurgu-

Oyun, 1. Balkan
ile Hatay'ın
Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması arasın
daki süreyi kapsıyor.

ladı.

UNICEF Bölge Direktörü Maria
Calivis de Türkiye kısa sürede büyük bir başarı elde ettiğini ve iki
yılda 113 binden fazla kız öğrenci
nin okullaşmasının sağlandığını vurguladı. Bu ilerlemelere rağmen Türkiye'de bugün yaklaşık 570 bin kız
çocuğunun okul dışında olduğunu
ifade eden Calivis, bugünkü hedefin 2005 yılında 250 bin kız çocuğunu daha okullara yöneltmek olduğunu kaydetti.
Bakan Çelik, kız çocuklarının
okula gönderilmeme nedenlerine de

Savaşı

değinerek, en önemli nedenin ekonomik olduğunu, 7-8 çocuğu olan
bir ailenin bu çocukları okutması
nın büyük bir maddi yük oluştur
duğunu söyledi . Ailelerin çocukları
nı okutmaları için 2 yıldır ilköğre
timde ücretsiz kitap dağıttıklarını
hatırlatan Çelik ayrıca, çocukların

okula gönderilmesi için yoksul ailelere "eğitime hazırlık yardımı "
yapıldığını da ifade etti. "İlköğre
timde, dini taassuptan dolayı kız
çocukları okula gönderilmemezlik
edilmiyor" diyen Çelik, küçük yaş
ta kız çocuklarının evlendirilmesi
geleneği nedeniyle okutulmadıkları-

Enerji'de
2030 uyarısı
030'da fosil yakıtla
rın tüketimi yüzde
60 artacak. Uluslararası
Enerji Kurumu'nun raporuna göre dünyanın
en zengin ülkeleri, en
çok yakıt tüketen ülkeler olmaya devam edecek. Buna karşın yaklaşık 1.4 milyar insan
hala elektriksiz yaşıyor
olacak.

2

nı

belirtti. Çelik, bir nedeninin de
ailelerin erkek çocuklarını ileride
kendileri için güvence olarak görmelerinden kaynaklandığını, kıza
'evlenip gidecek' gözüyle bakıldığı
nı , bu nedenle okula gönderirken
de erkek çocukların tercih edildiği
ni ifade etti.

firması,

urosoft
'Cumhuri•
Eyet'
bilgisayar oyununu
adlı

piyasaya sürdü. Cumhuriyetin
kuruluşunu anlatan bilgisayar
oyunu, eğitici ve öğretici bir nitelik taşıyor.
Birinci Balkan Savaşı'ndan Hatay'ın Türkiye'ye katılmasına kadar olan tarihi süreci içeren
oyun, bir veya birden fazla
oyuncunun soruları yanıtlaya
rak ilerlemesiyle oynanıyor.
Oyunla birlikte verilen 'Bonus
CD'sinde ise cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarıyla ilgili dokuz animasyon, Atatürk'le ilgili
fotoğraflar, İstiklal Marşı, 10'uncu Yıl Marşı, S0'inci Yıl Marşı ve
75'inci Yıl Marşı'nın MP3 formatındaki dosyaları, oyunda kullanılan üç boyutlu görsellerin gerçekçi modellemeleri ve grafikleri de yer alıyor.

İnternette

avlanmaya tepki
Texas eyaletinden yaABD'nin
yapan bir web sitesi tüm
yın

ivil Havacılık Yüksekokulu'nun bu yıl ikinci kez düzenlediği Uçurtma Şenliği yine
renkli görüntülere sahne oldu.
Eskişehirliler şenliğe büyük ilgi
gösterirken, birbirinden ilginç
yüzlerce uçurtma gökyüzünü
kapladı. Şenlik'te çeşitli firmalar standlar açarken, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
öğrencileri ile Türk Hava Kurumu' nun sporcuları da çeşitli
gösteriler yaptılar.

S

TAN ORAL

dünyadan ziyaretçilerine ekranları
başında doğada avlanma imkanı
veriyor. Site bir web kamerasıyla
ormanın görüntüsünü ekrana yansı
tıyor, intemetten kontrol edilebilen
bir tüfekse tek tıklamayla beliren
hedefe doğru ateşleyebiliyor.
Avcılar Komisyonu bu hizmetin
yasaklanması için acilen düzenleme yapılması yönünde çalışmalara
başladı. Avcılık dernekleri İnternet
ten avlanmanın ahlak dışı ve
sportif ruha aykırı olduğu yönünde
hemfikir.
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