
www.ahaber.anadolu.edu .tr 
5-1 I r;_r/iil 1005 

r (1) 
ANA D O LU Ü N V E R S T E S HAFTALIK L E T ş M GAZETESİ 3-U. Sa~ı 

Aramıza hoşgeldiniz 
ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesi'ne yerleştirilen öğrenciler ilk kez geldik
leri Eskişehir' de üniversitemizin kayıt danışma masaları tarafından karşılandı. 

O
•• ğrenci Seçme Sınavı 'nda başarılı olan ve 

yükseköğretimleri için Anadolu Üniver
sitesi 'ni tercih eden öğrenciler, kayıt iş
lem leri için ilk kez geldikleri Eskişe

hir'de üniversitemizin kayıt danışma masaları ta
rafından karş ıl andı. Öğrenc ilerin kayıtlarını ko
layca yaptı rabilmeleri için 1998 yılından bu ya-

na devam eden uygulamada, şehirlerarası otobüs 
terminali ve tren garına kurulan kay ı t danı şma 

masaları, gelenlere kayıt iş lemleri için gerekli 
her tür lü bilgiyi vererek öğrenci l er için büyük 
kolaylık sağladı. 

Öğrenciler daha sonra Yun us Emre ve İki 
Eylül Kampus leri i le Porsuk Meslek Yükseko-

kulu ' nda kay ıt yaptıracakları birimlere servis
lerle ulaştırıldı. Uygulama sayesinde öğ renci 

ler ve beraberindeki velileri hiç bi r zorlukla 
karşılaşmadan kayı t yaptı rmanın rahat lı ğını ya
şad ıl ar. 

İsmail İLKSEL VI 

Kampuslerde kayıt telaşı 

Öğr. Gör. Mıdık'a 
2004 hizmet ödülü 
AÖF Uşak Büro Yöneticisi 
Ahmet Mıdık'a, EGEM TV 
tarafından "Yılın En lyt 
Hizmet Ödülü" verildi. 

Haberi 2'de 

O .. ğrenci Seçme ve Yerl eştir
me Merkezi tarafından Ana

dolu Üniversitesi 'ne yerleştirilen 
adaylar kayıt işlemlerini yaptır
mak için öğrenci işlerine akın 
etti. 

ÖSYM'nin Öğrenci Seçme 
Smavı ve çeşitli sistemler son
rasında yerleştirdiği 5736 yeni 
ünivers ite öğrencisi için kayıt 

işlem l er i 5 Ey lül Pazartesi gü
nü ba~ladı. Öğrenci lerin kayıt
larda hiç bir sorun yaşanmama
~ı için ise hazırlıklar haftalar 
öncesinden başlatıldı. Yeni kayıt 
i~lcmleri 13 Eylül gününe kadar 
devam ederken, ön kayıtla öğ
rencı alan Eğitim Fakültesi Gü
zel Sanatlar Eğitimi Bölü
mü' nün kesin kayıt tarihleri ise 
I 2-13 Eylül olarak belirlendi. 

ÖĞRENCİLER 
UYGULAMADAN 
MEMNUN 
Murat Karagöz 

Edebiyat 
Fakültesi 
Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Bölümü 

O•• ncelikle 
bu uygu

lama çok bü
yük kolaylık 
sağladı. Biz E!!!:!Bı~-......ı.ıa:ı 

otogara indiğimizde o yazıyı 

gördüğümüzde bir güven duy
gusu geldi. Bu çok güzel bir 
hizmet. Özellikle ulaşım ve 
olanaklar konusunda bize bilgi 
verdiler. Öğrenciler için büyük 
fayda sağladı. Kayıt işlemleri 

için verdikleri bilgiler sayesin-
de kayıt süremiz kısalmış oldu. 
Üniversite yönetimini bu sebep
ten dolayı kutluyorum. 

Mehmet Burak Şahin 

Fen Fakültes i 
Biyoloji 
Bölümü 
E s kişehir 

Anadolu Üni
versitesi' n i 
kazandığımı 

ilk öğrendi

ğimde şehir 

dı ş ı olduğu 

için bir tereddüt duymuştum. 

Oysa terminale indiğimde ve 
danışma masasını gördi.iğümde 
yardım alabil eceğim bir birim 
olmasından mutluluk duydum. 
İlk kez geldiğim Eskişehir'de 
okulumun yanımda olduğunu 

görmek kurumuma olan güveni
mi ve sempatimi arttırd ı. 

AÖF'ten zümre 
başkanları toplantısı 

AÖF lÖLP'de görevli zümre 
başkanları 5-9 Eylül günlerinde 
üniversitemizde bir araya geldi. 

Haberi 2'de 

AÖF CEBIT'te 
En yeni teknoloJtm ürünlerin tanı
tıld.ıgI fuarda Anadolu Üniversitesi 
de yer aldı. 

Haberi 3'te 

Minik dişler sağlıklı 
büyüklerde durum farklı 

Sağlık Bakanlığı'na 

göre diş 
hastalıkları 

Türkiye için önemli 
bir sorun otmaya 
devam ediyor. 

YAŞAM'DA 
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AÖF'ten zümre başkanları toplantısı 
AÖF IÖLP'de görevli zümre başkanları 5-9 Eylül günlerinde üniversitemizde bir araya geldi. 

A
çıköğ_retim Fakültesi İngiliz
ce Oğretmenliği Lisan 
Programı Okul Deneyimi il 
ve Öğretmenlik Uygulaması 

dersi İngilizce Öğretmenleri Zümre 
Başkanları Eğitim Programı 5-9 Ey
lül tarihleri arasında gerçekleşti. 

Toplantıda öğretmenlere derslerin 
içerikleri ve işleyişi hakkında bilgi
ler verildi. 

Toplantının açılışında bir konuş
ma yapan Yabancı Diller Yüksek 
Okulu Müdürü Doç. Dr. Handan 
Yavuz, gerçekleştirilen bu toplantı
nın temel amacının Okul Deneyimi 
il ve Öğretmenlik Uygulaması der
sinin içeriğini ve işleyişini uygula
ma öğretmeni olarak görev yapacak 
İngilizce öğretmenlerine bilgi akta
racak, gerektiğinde onları yönlendi
recek zümre başkanları ile paylaş
mak olduğunu söyledi. 

Yavuz, 2005-2006 öğretim yılın
da ise 4 'ü ncü sınıf öğrenci sayısı
nın geçen yılki öğrenci sayısının iki 
katı olacağının tahmin edildiğini 

ifade ederek sözlerini şöyle sürdür
dü: 

"B una bağlı olarak uygulama öğ
retmeni olarak görev alacak İngiliz
ce öğretmeni sayısı bu oranda arta
caktır. Programımız kapsamında 

4.sınıf öğrencilerimizin staj öğret

meni olarak görev yapacak tüm İn
gilizce öğretmenlerimizi buraya da
vet etmek mümkün olmamıştır. An
cak 4 'üncü sınıf öğrencilerimizin bu 
ders kapsamındaki uygulama (staj) 
çalışmalarında İngilizce öğretmenle
rinin yönlendirici ve değerlendirici 
olarak programa yardımcı olmaları 
gerekmektedir. Bu nedenle de işle
yiş ve içerik açısından bilgilendiril
meleri gerekmektedir. Bu çalıştay 

süresince siz zümre başkanlarını bu 

Uçak 
pistinde 
otomobil 
yarışı 

O pet Türkiye Otodrag 
Şampiyonası' nın 

5'1nci ayağı l l Eylül 
Pazar günü Anadolu 
Üniversitesi Havaalanı · nda 
koşuldu. Türkiye Otomobil 
ve Motor Sporları 
Federasyonu tarafından 
düzenlenen yarışa l O sınıfta 
topla 45 araç katılırken, 
etkinliği l 000' den fazla 
seyirci izledi. 

Anadolu Haber 
ADOLU ONİVERSİTE İ 

Zümre başkanları Yabancı Diller Yüksekokulun'da bir araya geldi. 

konuda bilgilendirmeyi amaçlamak
tayız ki sizde illerinize döndüğünüz
de okullarınızdaki uygulama öğret
menleri ile her beceri ile ilgili vi
deoya çekilmiş olan sunumlarla bu 
bilgileri paylaşabilesiniz." 
Öğretmen yetiştiren bir kurumun 

öğretim üyeleri olarak ilk ve orta 
öğretimde görev yapan öğretmenle
rimizin, öğrencilerimizin yetişmesin
de ne kadar büyük rolü olduğunun 

bilincinde olduklarını vurgulayan 
Doç. Dr. Yavuz, öğretmen yetiştir
me sürecinde kuramsal bilginin ya
nı s ıra uygulama etkinliklerinin de 
çok önemli bir yer tuttuğunu bildik
lerini ve bu nedenle, uygulamaya 
olanak sağlayan Okul Deneyimi II 
ve Öğretmenlik Uygulaması dersini 
çok önemsediklerini belirtti. 

Doç. Dr. Handan Yavuz sözle
rine şöyle devam etti: 

"Biz öğretmen adaylarımızdan so
rumluluklarının bilincinde olarak 
edindikleri kuramsal bilgileri ve ye
nilikleri sınıf ortamına en etkili bi
çimde nasıl aktarabileceklerini dü
şünmelerini, ders hazırlıklarını bu 
çerçevede yaparak sınıf içi uygula
malarını gerçekleştirmelerini bekle
mekteyiz. Bu nedenle uygulama öğ
retmenleri öğretmen adaylarımızın 

öğretmen rollerini anlamaları ve ge-

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVAALANI TÜRKİYE 
OTODRAG ŞAMPİYONASI 5. AYAĞl'NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. 

Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Handan Yavuz 

li ş tirebilme leri için destek ve yol 
gösterici olmalıdırlar. Ayrıca yeni
liklere açık bir bakış açısı benimse
yerek öğretmen adaylarımızın yara
tıcı ve yenilikçi yaklaşımları beııım

semelerine yardımcı olmalıdırlar. 

Böylelikle öğretmen adaylarımızın 

gelecek nesilleri yetiştirmede etkin 
birer öğretmen olmalarını sağlama
da önemli bir rol almış olacaklar
dır." 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğre
tim üyesi Prof. Dr. İlknur Keçik ve 
Yabancı Diller Yüksekokulu öğre
tim üyesi Yard. Doç. Dr. Belgin 
Aydın tarafından yürütülen program 
sonunda katılımcılara sertifikaları 
verildi. 

Şeyda DALGİÇ 

MMF 
mezunları 

buluşuyor 

17 Eylül' de bir 
araya gelecekler. 

Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi 'nin mezun

larını bir araya getirmek 
için düzenlediği etkinlik, 
17 Eylül günü yapılacak. 
MM'de saat 14.00 başla
yacak buluşma için fakül
tenin 3213550/6302 nu
maralı telefonundan bilgi 
alınabilir. 

Sahibi: Sayfa düzenleme: Cenk KOKSAL 
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Açıköğretim Fakültesi CEBIT Fuarı'nda 
İstanbul' da gerçek
leştirilen ve en yeni 
teknolojik ürünlerin 
tanıtıldığı fuarda 
Anadolu Üniversite
si de yer aldı. 

A 
çıköğretim Fakültesi, _6-
11 Eylül günlerinde Is
tanbul'da düzenlenen 
CEBİT Fuarı'na katıla

rak sahıp olduğu eğitim teknolo
jisinı ve Anadolu Üniversitesi'ni 
tanıttı. Fuarda ünıversitemizi Ba
sın ve Halkla İlişkiler Müdürü 
Öğr. Gör. Kenan Şanlıer ile 
AÖF Halkla İlişkiler ve Bilgisa
yar Destekli Eğitim Birimi çalı
şanları temsıl etti 

Fuara katıan üniversiteler üret
tikleri projeleri konuklara sunma 
fırsatı buldular. Anadolu Üniver
sitesi de fuarda beş sunum ger
çekleştirdi. Sunumlarda AÖF'te 
e-öğrenme uygulamaları ve İnter
net üzerinden gerçekleştirilen 
yükseklisans programları hakkın
da katılımcılara bilgiler verdi. 
Fuarda özellikle Açıköğretim Fa
kültesi büyük ilgi gördü. 

Mevlüt DEMTRCİOĞLU 
Temsilcilerimiz fuar boyunca toplam beş sunum gerçekleştirirken, AÖF'te e-öğrenme uygulamaları 

ve İnternet üzerinden gerçekleştirilen yükseklisans programları hakkında bilgiler verdiler. 

Öğr. Gör. Mıdık'a hizmet ödülü KAYIT I'. 

YENİLEME·· l 9' 
EYLÜL'DE AÖF Uşak Büro Yöneticisi Ahmet Mıdık'a EGEM TV tarafından "Yılın En İyi Hizmet Ödülü" verildi. 

N
_ıköğretim Fakültesi Uşak Bürosu Yöneticisi 
Oğr. Gör. Ahmet Mıdık, yerel EGEM TV tara
ından "Yılın En İyi Hizmet Ödülü"ne layık 

görüldü. Uşak'ta ve yurt genelinde çeşitli kategori
lerde I O bin kişiyi kapsayan anketler on ucunda çe
şitli alanlarda 2004 yılının en başarılı kişileri halkın 
oylarıyla belirlendi. Birçok kategoride yapılan anket 
sonucunda kendi alanlarında başarılı olan kurum ku
ruluş ve kişilere ödülleri 22 Temmuz günü Uşak 
Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda gerçekleşen törende 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ankara Ticaret 
Odası Başkanı Sinan Aygün, DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer, Uşak Valisi, Belediye Başkanı, Uşak ve 
çevre illerin milletvekilleri, birçok firma temsilcileri , 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda ko
nuk katıldı. 

Törende Açıköğretim Fakültesi Uşak Bürosu Yö
neticisi Öğr. Gör. Ahmet Mıdık'a da eğitim ve kül
tür alanında yaptığı hizmetlerden dolayı "Yı lın En 
İyi Hizmet Ödülü" verildi. 

Öğr. Gör. Ahmet Mıdık, bu ödülün kendisi için 
sürpriz olduğunu belirterek, "Uşak halkının böyle bir 
seçim yapması hem üniversitem hem fakültem hem 
de benim için büyük onur kaynağıdır. Bu ödül ay
ııı zamanda Anadolu Üniversitesi'ne Açıköğretim Fa
kültesine ve üniversitemizdeki sosyal ve kültürel fa
aliyetleri kulüp çalışmalarıyla ilimize taşıyan feda
kar AÖF öğrencilerimize verilen bir ödüldür. Bu 
ödül bizim omuzlarımızdaki sorumluluk duygusunu 
ve çalışma azmini bir kat daha artırmış, bizi daha 
çok çalışmaya sevk edecektir. Bu ödüle layık olma
ya çalışacağıl. Atatürk ilke ve inkılapları doğrul
tusunda, üniversitemizin ilkeleri ve misyonu ışığında 
Cumhuriyetimizin kazanımlarına sıkı sıkıya bağlı bir 
kurumun öğretim elemanı olarak bugüne kadar ol
duğu gibi bundan böyle de çalışmaya devam 
edeceğiz" diye konuştu. 

U
ı I niversitemlzin örgün birim

lerinde öğrenim gören 
öğrencilerin kayıt yenile

me işlemleri 19 Eylül'de başla
yacak. Her öğrencinin yan yılı 

baz alınacak kayıt işlemleri için 
kayıt yenileme basılı malze
melere katkı payı ve kayıt yeni
leme cari hizmet malzemeleri 
öğrenim katkı payları Tüiki
ye' nin her yerindeki Vakıfbank 
şubelerinden ödenebilecek. 
Buna göre kayıt günleri ise şöy
le belirlendi. 
8 ve daha fazla yarı yıl 19 Eylül 
7 ve daha fazla yarı yıl 20 Eylül 
5 ve daha fazla yarı yıl 21 Eylül 
3 ve daha fazla yarı yıl 22 Eylül 
l yarı yıl ve üzeri 23 Eylül. 

Konuk 
profesörden 
konferans 
Kanada'nın Atabasca Üniver

sitesı 'nden Prof. Colın 

Latchem 14 Eylül günü "Open 
Education" konulu bır konfe
rans verecek. Açıköğretım Fa
külte i tarafından düzenlenen 
konferans 14 Eylül günü saat 
14.00'te Kongre Merkezi Kır

mızı Salon'da ba~layacak. 



5-11 Eylül 2005 Anadolu Haber Yaşam 

Minik dişler sağlıklı büyüklerde durum farklı 
Türkiye çocuk diş sağlığı 
konusunda son yıllarda bü
yük ilerleme kaydetti. An
cak Sağlık Bakanlığı 'na gö
re diş hastalıklarının Türki
ye için önemli bir sorun ol
maya devam ediyor. 

D
ünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine 
göre 7 yaşındaki çocuklarda eksik, 
çürük ve dolgulu diş oranı yüzde 52 
olan Türkiye, son yıllarda 6 - 7 yaş 

grubu di ş sağlığında bazı Avrupa ülkelerini 
yaka l adı. 6 - 7 yaşlarındaki toplam 5 bin 533 
çocuğun ağı z ve diş sağlığını incelediklerini 
belirten Konya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
Başhekimi Dr. Muammer Gözlü, aldıkları so
nucun sevindirici olduğunu söyledi. 

Araşt ırma sonuçlarının WHO tarafından da 
istend i ğini kaydeden Gözcü ve ekibinin yap
tıkları araştırmanın sonuçlan şöyle: 

Çürük, eksik, dolgulu diş oranı 6 yaşında
ki 946 çocukta yüzde 23.5, 7 yaşındaki 4 bin 
587 çocukta yüzde 36. 1. WHO'nun verilerine 
göre 6 yaşındaki çocuklardaki çürük. eksik ve 
dolgulu diş oranı yüzde 44, 7 yaşındaki ço
cuklarda yüzde 52. 

Bu verilerin Türkiye'de 1988 yılında yapı
lan bir araştırmanın sonuçları olduğunu söyle
yen Gözlü, "O yıldan bugüne kadar geniş 
kapsamlı bir çalışma yapılmadı. Bu yüzden 
Türkiye, WHO'nun diş sağlığı sıralamasında 
az gelişmiş Afrika ülkeleriyle aynı sırayı pay
laş t ı" dedi. Gözlü, oranın düşük çıkmasında 
ailelerin çocuklarını küçük yaş l ardan itibaren 
diş fırça lama konusunda eğitmesinin önemli 
rol oynadığını belirtti . 

En büyük uçan 
hayvan 
Pterosaur 
Bir savaş uçağından iki kat 

daha büyük ve bir kuğu ka
dar zarif olen Pterosaur dünya
nın en büyük uçan canlısı. Dina
ıo rların kuıeni olan dev kerten
kele 220 milyon yıl önce gökyü-
zünün tek hakimiydi. Pterosaurların kanatla
rının genel olarak 12 metre boyunda olduğu 
biliniyordu. Uzmanlar 'devasa' kanatlı büyük 
kertenkelelerin dünyanın dört bir yanında ya
şamış olduklarını farketti. Bilimadamları İs
rail, Ürdün, Brezi lya ve Romanya'da ayak 
izleri ve fosilleşmiş kemikler bulduktan son
ra bu sonuca vardı. Pterosaurların aynı za
manda dizayn olarak da çok gelişmiş olduk
ları düşünülüyor Hayvanların çok ince deri
leri ve son derece hafif olan kemikleri sa
yesinde uçabildikleri tahmin ediliyor. 

Yetişkin ler ortalamayı düşürüyor 
Çocuk diş sağlığında son yıllardaki bu 

olumlu gelişmelere rağmen ülke genlinde du
rum pek iç açıcı görünmüyor. Sağlık Bakan
lığı'ndan yapılan açıklamada, sağlıksız dişlerin 

vücuttaki tüm sistemleri olumsuz etkilediğini 
belirtilerek, diş ve diş eti hastalı~ları, Türki
ye'deki insanların yüzde 74'ünü yaşamlarının 
bir döneminde etkilediği vurgulandı. Türki
ye'de diş ve diş eti hastalıklarının önemli bir 
sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Tedavi 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'nün açıklamasın
da diş çürüklerinin, sinüzit, bademcik iltihabı , 

romatizma, kemik erimesi, diyabet, solunum 
sistemi ve kalp hastalıkları ile sindirim sorun
larına yol açabileceğini de belirtti. Ayrıca diş 
eti hastalıklarının diş kökünün bulunduğu çe
ne kemiğinin erimesine kadar ilerleyebileceği 
ifade edildi. 

Dişlerin ağrımamasının sağlıklı olduğu an
lamına gelmediğine dikkat çeken açıklamada, 
"diş ağrısının olması için diş çürüğünün çok 
ilerlemiş olması gerekiyor" denildi . Sağlık Ba
kanlığı, diş çürüklerinin tedavi edilebilir dö
nemde belirlenmesi için, ağrı oluşmasını bek
lemeden senede en az iki kez diş hekimine 

Oyuncularının gecelerini gündüz eden oyun Halo, üçüncü 
bölümünün ardından 2007 yazında Hollywood filmi olarak 
perdelere yansıyacak "'001 yılında Microsoft oyun konsolu dünyasının 

/ zirvesini kapmış Sony Playstation ile rekabet et-
mek için Xbox adlı ürününü piyasaya sürdü. O 

günden itibaren en az konsolun kendisi kadar üstünde 
konuşulan diğer bir konuysa Xbox'ın yeteneklerini 
sergilemesi için Bungie Studios tarafından özel olarak 

üretilen Halo adlı oyun oldu. O dönem sadece 
Xbox üstünde oynanabilen oyunda, insanlığa karşı 
birleşerek savaş ilan eden ucubelere karş ı Büyük 
Şef John-l l 7'nin inatçı rekabeti işleniyordu . Yeni 

hedefi Halo'yu beyazperdeye taşımak olan 

dı. 

2007'nin ya

Microsoft, 
bu konuda-

zında gösterime girecek 
filmin senaryosunu Britanyalı yazar Alex 

Garland yazacak. 350 bin pound karşılığında 
ön anlaşmayı imzalayan Garland "Bu oyunu 
oynarken neden filminin yapılmadığını düşü
nüp dururdum" diyor. Universal ve Fox 
Stüdyosu ortaklığıyla çekilecek filmin yö
netmen seçimiyse önümüzdeki ay tamamla
nacak. 

giderek dişlerin muayene ettirilmesi de tavsi
ye ediyor. 

Dişlerin sert cisimlerle karıştırılmaması, fın
dık, ceviz gibi kabuklu yiyeceklerin dişlerle 
kırılmaması gerektiği belirtilen açık.lamada, 

dişleri korumanın en etkili yolunun düzenli 
fırçalamak olduğu kaydedildi. Diş fırçalamanın 
ilk adımının ise doğru fırça seçimi olduğu ifa
de edilirken en uygun fırçanın, naylon ve or
ta sertlikteki fırçalar olduğu belirtildi. Açıkla
mada, fırçalama sırasında kanayan diş etleri
nin hastalıklı dişlerin göstergesi olduğu da 
vurgulandı. 

Akıllı şemsiye 

B ir Fransız lise öğrencisi tarafından 
geliştirilen plaj şemsiyesi, güneşle

nenlere ek bir konfor sunacak. Akıllı 
şemsiye tıpkı ayçiçeği gibi otomatik 
olarak güneşe doğru ayarlanarak güne
şin zararlı ışınlarından koruyor. 16 ya
şındaki öğrenci bu buluşu sayesinde 
"Science-et-Yie Juııior" dergisinin açtı
ğı yarışmayı kazanarak 2500 euro'luk 
ödülün sahibi oldu. 

Dokuz voltluk bir pille çalışan şem
siye ışığa duyarlı bir sensor, devre _me
kanizması ve bir de motora sahip. Uni
versitede mühendislik okumak isteyen 
öğrenci, pahalı olduğu ıçin buluşunun 
patentini almadı. 

HAZIRLAYAN: 
Kemal TA ÇIOGLU 


