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SHYO'nun projesi en iyi 6'ya girdi 
Sivil Havacılık Yüksekokulu 2004 yılında katıldığı Leonardo da Vinci 
Programı'nda 214 proje arasından altı başarılı uygulama arasına girdi. 

Şeyda DALGIÇ 

SİVİL Havacılık Yüksekokulu, "Ha
va trafik kontrolörlüğü eğitiminde 
yeni metod ve teknolojilerin kaza
nımı" konulu projesiyle Leonardo 
da Vinci Programında en iyi altı 

uygulama arasına girdi. 
Mesleki eğitime yönelik bir deği
şim programı olan Leonardo da 
Vinci'ye SHYO "Hava trafik kont
rolörlüğü eğitiminde yeni metod ve 
teknolojilerin kazanımı" konulu 
projesiyle katıldı. 
Ulusal Ajans, Leonardo da Vinci 
Programı kapsamında 2004 yılında
ki 214 katılımcı arasından 6 uygu
lamayı başarılı bularak "iyi uygula
malar, hareketlilik" adı altında bir 
araya getirdi. 

Leonardo da Vinci, Avrupa Birliği 
projeleri kapsamında, topluluk ülke
lerinin mesleki eğitim ve öğretim 
politikalarını geliştirmek, ülkeler 
arası bir iş biri iği oluşturarak AB 
mesleki eğitim kurum ve kuruluşla
rının dünya ile rekabet edebilecek 
hale getirilmesi ve AB çapında bir 
yaşam boyu öğrenme alanı oluştur
mayı amaçlıyor. Bu bağlamda LdV 
programı me !eki eğitim alanındaki 

ülkeler arası işbirliği projelerini fi
nanse ediyor. LdV'nin hareketlilik 
programı kapsamında yerleştirme ve 
değişim olmak üzere iki tür faali
yeti bulunuyor. 
Öğrencilere yönelik projeleri kap

sayan yerleştirme faaliyetinin yanı 
sıra SHYO'nun katılmış olduğu de
ğişim programı ise eğitmenlere, in
san kaynakları yöneticilerine ve 
eğitim projesi yöneticilerine yöne-

likolarak hazırlanıyor. 
Bu projeye üniversitemizden Yard . 

Doç. Dr. Hakan Okta!, Yard. Doç. 
Dr. Öznur Usanmaz, Yard. Doç. 
Dr. Ender Gerede, Öğr. Gör. Uğur 
Turhan, Öğr. Gör. Emin Ertaş, Öğr. 
Gör. Ertan Çınar, Öğr. Gör. Suat 
Uslu, Araş. Gör. Özlem Şahin ve 
Hava Trafik Kontrolörü Mustafa 
Malkoç katıldı. 
DEVAMI 4'TE 

AÖF akademik koordinatörlerine şükran plaketi 
Açıköğretim sisLeminde 1 982. yılından bu yana görev yapan Akademik Danışmanlık ve Uygu
lama Koordinatörlerine Rektör Prof. Dr. Engin Ataç tarafından şükran plaketi verildi . 

.. 
AOF'de 
kayıt 

yenileme 
5 Aralık'ta 
başlıyor 

Anadolu Üniversi• 
tesi'nin uzaktan 
eğitim veren İldi• 
sat, İşletme ve 
Açıköğretim Fakül
telerinde kayıt ye
nileme işlemleri 5-
21 Aralık günlerin
de yapılacak. 
ANADOLU Üniversitesi'nin 
uı.aktan cgıtim veren İktisat 
hletme ve Açıköğretim Fa
kültclerınde J...ayıı yeıııleıııe 

i)leıııleri 4 Aralık'ta ba~lı
yor. Açıkôğretim Fakültesi 
Dekanlığı. J...a) ıı yenileme 
i:ılcınlcrinın 21 Aralık tari
hinde sona ereceğini belir
terek. byıt yenileme süre
sinin kcsinlilı.le uıatılmaya
cağıııı bildirildı. 

REKTÖR Prof. Dr. Engin Ataç, uzaktan öğretim 
veren fakültelerimizin akademik danışmanlık ve 
uygulama koordinatörlerine düzenlenen törenle bi
rer şükran plaketi verdi. 
Akademik Kulüp 'te 19 Kasım günü gerçekleşen 

törene Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversiteler
de görev yapan 13 koordinatör katıldı. Törende 
konuşan Rektör Prof. Dr. Engin Ataç. 1982 yılın
dan bu yana çeşitli illerde Akademik Danışman
lıJ... ve Uygulama Hizmetlerini yürüten ve bu hit
mette 15 yılını dolduran öğretim üyelerine birer 
şükran plaketi hazırladıklarını söyledi. 
Açıköğretiın sisteminın bir ekip i:ıi olduğunu ve 
sorunların ortadan kaldırılması için öğretim üyele
riıniı.<len büyük destek gördüklerini belirten Prof. 
Dr. Ataç. açıköğretim sisteınınde birçok öğretim 
üyesinın özverili çalışmalar yaptığını kaydetti. Tö
ren sonunda Rektör Prof. Dr. Engin Ataç ve öğ
retim üyeleri bır de hatıra fotoğrafı çel.tirdıler. 

İletişimci/erden, 
'Sessizsiniz' 
sempozyumu 

EADTU ANADOLU'YA 
HAYRAN KALDI 
İtalya' nın Roma kentin
de Avrupa Uzaktan Eği
tim Üniversiteleri Birli
ği' nin düzenlediği konfe
ransa katılan Anadolu 
Üniversitesi, EADTU'ya 
üye Avrupa üniversitele
,;.; kend;n, haymA 
raktı. 

' 

Çılgın Türk' e 
sevgi seli 

BASKETBOLCULAR 
DOLUDİZGİN :97-67 

Geçen hafta Genç Ban
vitlileri yenen basketbol 
takımımız Telekom' u da 
deplasmanda geçerek zir
veyi kolay kolay bırakma
yacağıııı gösterdi. ~ 

!)~ 

Kışın beslenmeye A 
dikkat J;t~ 
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Bir üniversite öğrencisi olarak yurfü: kal mallın , ~~~~,t!ilf '. ve , dezavantajları n~-

• 

YAVUZ DEMİRTAŞ 
İİBF 3. Sınıf 
Devlet yurdunda kalmanın ben
ce avantajlarından çok deza
vantajları var. Giriş-çıkış saat
lerinin uygun olmaması, oda
larda haddinden fazla kişinin 

n• -"-'" kalması, yurt kantinindeki ye-
meklerin ücret bakımından piyasanın üstün

de o l mas ı ve bununla birlikte ç ı kan yemeklerin 
kalites inin düşük olması önemli sorunların ba
şında gelmektedir. Verilmekte olan yemek fişle
riyle bizler bu yemekleri yemeye mecbur bıra
kılıyoruz. Tabii bunun yanında ücretlerinin ucuz 
olması, okula yakın olması da avantajları. 

AÖF İngilizce Öğretmenliği 
2. Sınıf 
Yurtta kaldığın zaman evde 
kaldığın zamanki kadar so
rumluluk almıyorsun. Ka l dığı-

mız yurt kampüsün içinde ol
duğu için üniversite bünyesin-

dekı etkinliklerden haberdar olabiliyoruz. 
Odalar kalabalık olduğu için bazı şeylerden fe
dakarlık yapmak zorunda kalıyorsun ama bu 
çoğu zaman rahatsız edici olmuyor. Daha ılım
lı, daha paylaşımc ı bir yapıya sahip oluyorsun. 
Ay rıca yurt bünyesindeki oyun sahalarından ya
rarlanabilmek de büyük bir avantaj. Dezavanta
jı ise vize haftalarında ders çalışmakta zorluk 
çekmemiz ve etki li bir çalışma ortamı ya
ratamamamız. 

GÜLPERİ GÜNEŞ 
Eğitim Fak. İngilizce 
Öğretmenliği 2. Sınıf 
6 kişilik odalarda kalıyoruz. 

Banyo ve tuvaletler yeterli ve 
temiz değil. Yurdun yemek
leri leaetli, uygun değil ve •••r----- biz bu yemekleri yemek 

zorunda bırakılıyoruz yurt tarafından. 

Ders çalışma ortamı yok. Çalışma salonu yeter
siz ve kantinin karşısında olduğu için çok 
gürültülü. 

METİN TERZİOğĞLU 
AÖF İngilizce Öğretmenliği 
3. Sınıf 
Eğer birkaç yıl yurtta kal maş
sanız bu üzerinizde bir sıkın
tı oluşturacaktır çünkü yurtta 
kaldığınız zaman her şeyiniz 
dakik olmalı ve bazı bunaltıcı 

kurallara uymanız gerekir. Ama arkadaşlık, ders 
çalışma ve rahatlık açısından bence yurt daha 
rahat. Evde kalan arkadaşlarını var ve çoğu 
yalnızlık çekiyor. Evde en az 4 kişi kaldığını 
dü ·ünürseniz sorumluluklar artıyor. Yurttakı ye
mek fişindeki uygulamalar çok yanlış, bunu 
özellikle belirtmek istiyorum. Teşekkürler. 

SİNAN ŞENER 
iİBF İktisat İkinci Öğretim 
2. sın ı f 

Yurt, eve göre daha ucuz ol
ması ve insana disiplin sağla
ması bakımından avantaJlı. Bu
nun yanında bazı özgürlükeri
mi✓ i kısıtlamas ı insanı sıkıyor. 

Yurtta hırsız lı k olaylar ı nın daha 
yoğu n olması hareket l erimızi kıs ı t l ıyor. Ayrıca 

oda lar 6 kişi için çok dar. Belli bir zaman geç
tikten sonra, sana uygun arkadaş ı da bulduğun 
zaman eve çıkmak en mantıklısı aslında. 
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GÖKHAN TURGUT 
İBF İletişim 1. Sınıf 
Bence yurtta kalmanın tek 
avantajı ucuz olması. Deza-
vantajları ise saymakla bit
mez. Bunun nedeni ise giriş
çıkış saatleri, kalabalık yatak
haneler. ortak banyo ve tuva
letler. Sadece yatacak bir yerin 

olması barınma sorununun çöıümü değildir. 

Ayrıca sağlıksız koşullar mevcut. Banyo ve tu
valetler pis. Odalar ve dolaplar çok küçük. Ay
rıca odalarda ders çalışmak için masa olmalı. 

ALİ KAHRAMAN 
İBF Basın-Yayın 1. Sınıf 
Yurtlarda kalan öğrenciler 

günlük yaşamlarında bir çok 
sorunla karşılaşabilirler. Bu 
sorunlar da uyulması gereken 
kurallardan ya da kalabalık 

yurt yaşamından kaynaklan
maktadır. İmza atmak, izin iş

lemleri, giriş-çıkış saatleri gibi uyulması gereken 
kurallar yurt yaşamını sıkıcı bir hale sokmakta
dır. Bunun yanında bir odayı 5 kişiyle paylaş
ma zorunluluğu içindeyiz ve bundan dolayı bir
çok sorunla karşılaşıyoruz. Gürültü, ders çalışa
mama, uyku orunu gibi. Ayrıca yurt koşulları 
sağlığımız açısından hiç uygun değil. Ama bun
da bizlerin de suçu bulunuyor. Diğer taraftan, 
yurdun en güzel yanı ise okula yakın olması. 

GÖZDE YİĞİT 
MMF Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 1. Sınıf 
Bir senedir Türk Silahlı 
Kuvvetleri Kız Yurdu'nda ka
lıyorum. Yurtta memnun ol
duğum yanlar da var ama ba
zen menuniyetsizlik de yaşıyo

rum. Mesela en büyük sorunumuz ders çalış
mak. Evde kalanlar rahatlıkla odalarına çekilip 
ders çalışabi l iyorlar ama yurt ortamında bu 
daha wr oluyor. Çalışma odası olsa bile ora
da kedimizi rahat hissedemiyoruz. Bunun ya
mnda yuma kahvaltı ve yemek çıkması bize 
büyük rahatlık sağlıyor. Yurdun dezavantajla
rından bir tanesi de kendimi evde olduğu gibi 
oraya ait hissedememem. Çünkü yurdun kural
ları olduğunu ve o kurallara göre hareket et
men gerektiğini biliyorsun. Bu da psikolojik 
olarak huzursuzluk yaratıyor. 

ELA TALI 
İBF Reklamcılık ve Halkla 
İlişkiler 2. Sınıf 
Ben de o canım devlet yurtla
rında bir dönem kaldım. (2 se
ne) O yıllarım o kadar da gü
zel değildi aslında. Nedeni ise 
yurdun düı'.enindeki yanlışlıklar

dır. En başta gelen sorun ise yemek sorunu. 
Çok cüzi bir miktara yemek yiyebiliyoruz ama 
yediğimiz şey l erin çok da güzel yemekler olma
dığı apaç ı k ortada. Sonradan fiyatlarda artış o l
du ve ilaveten bize veri len fi şlerde k ı sıt l amalar 

yapıldı. Ama nedense yemekler aynı hiçbir ye
nilik yok. Büyük diyebileceğimi/ bir diğer so
run ise tuvaletler. O kadar temiz tuvaletler var 
ki anlatamam .. Tabii bu bir latife. Neredeyse tu
valetlerde nefes alamıyoruz, o kadar pıs kı.. Ta
bii bu sorun lar hem kullananlardan hem de te
miz likçilerden kaynaklanıyor. En nihayetinde 
bunlarıla baş edemeyeceğimi anladım ve o ca
nım yurdumu. odamı mecburen terkettim. 

Yazı İşkri Müdürü: 
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN 

Haber \fcrkezi \tüdürü : Uzm. Ufuk TÖZELİK 

HASAN ÇETİN 
BESYO Spor 
Yönetici li ği 3. Sınıf 
Yurtta kalmanın avantajları; in
sanın çevresi geniş oluyor en 
başta. Her kişilikte farklı in
sanlarla tanışma olanağı elde 

TTlııııııE~.J• ediliyor. Dezavantajları ise, 
kalabalık olduğu için herkes ile de iyi 

geçinme olasılığı olmadığı için huzursuzluklar 
olabiliyor. 

DUYGU KURUHASAN 
MMF Endüstri 
Mühendisliği 2. Sınıf 
Yurtta kalmak bence birçok 
yönden avantajlara sahip. İlk 
olarak birçok arkadaşa olabilir
siniz. Eve yada aparta göre çok 
daha güvenli. Artı çok ucuz. 
Bunun yanında tabi dezavantaj

ları var. Çok kalabalık olduğu için sessiz ortam 
bulmak çok zor. Ders çalışma ortamı her za
man müsait olmayabir. Ve yurtta kaldığım için 
batı kurallara uymak zorunda kalabiliyoruz. 

UMUT ÇİFTÇİOĞLU 
MMF inşaat Mühendisliği 
1. Sınıf 
Avantaj l arı olarak sıcak bir 
arkadaş ortamı, bunun yanın
da yemek ihtiyacının kolay 
ve uygun bir şekilde karşı-

,_ __ '--' !anması ve disiplinin hat 

safhada o lmas ı söylenebilir. Tabii ki bu d isip
lin çoğu zaman ben i sıksada kayıtsız kaldığım 
bir memnuniyet var açıkçası. Yurtta kalmanın 
avantajlarının yanında dezavantajları da var ta
biiki. Dezavantajları; odaların çok küçük ve bu
nun üzerine bir de kalabalık olması. Yemekle
rin fiyatı her ne kadar uygun olsada, beğeni 
açısından i stediğim gibi edğil. Tabii bazı temiz
lik sorunlarıda yok değil. Ama genel olarak 
yurtta kalmaktan memnunum. 

RECEP KODALAK 
BESYO Spor Yöneticiliği 
3. Sınıf 
Yurtta kalmak ekonomik yön
den öğrenciler için çok uy
gun. Sosyal aktiviteler çok 
fazla ve kişilerle iletişımı ge
lıştirmek aç ı sından da iyi. 

Kurallar yeterince uygulanmadığı için öğrecile
rin bazıları yurtta kal mıyor. 

AYBERK İLHAN 
İİBF İng. İktisat 2. Sınıf 
Ben devlet yurdunda bir bu-
çuk sene ka l dım. Oldukça eğ
lenceli gün ler geçirdim. Arka
daş ortamı çok iyiydi. Özellik
le TV, bi lgisayar g ibi araçların 
bu l unmamas ı ndan do l ayı sürek-

1 i bir sohbet o rtamı vardı. Ortam güzeldi ve gü
nümüzde pek göremeyeceğin i z şeki l de sohbet le 
çok güzel vakit geçiyord u. Tabii ki bunun ya
nında sorun l arı da va rdı. Örneğin yemekler hak
kında titiz davrananların aklında sürekli soru 
kalırdı .. TV'de haber ya da fi lm izleme keyfi
ni yaşayamazdınız. Benim kaldığını oda olduk
ça dardı ve iki "işinin kalabi l eceği kadardı fa
kat biı altı ki~i ka l ıyorduk. Sonuç olarak pek 
rahat değ il d i ama o rtamı güzeldi. Herkes dene
meli derim ama ben uzun dönem katlanamadım. 

Anadolu Üni, cr,i tc~ ı . 
Vakıf Bına,ı , '.?.( 

l e !: 0-222-335 05 80 171 

E-pc.ısta: hancr(i, 
Wetı: W\W..aha 
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İletişimcilerden 'Sessizsiniz' sempozyumu 
İBF'nin düzenlediği sempozyum, ülkemizin farklı üniver
sitelerinden iletişim öğrencilerini bir araya getirdi. 

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, düzenledi
ği "Sessizsiniz" adlı sempozyum la Türki
ye'nin dön bir yanından gelen iletişim öğ
rencilerini buluşturdu. Etkinlikte üniversitemi
zin yanı sıra Ege, Gazi, Marmara, Kocaeli, 
İstanbul, Erciyes ve Selçuk Üniversitelerinde 
iletişim alanında lisans, yüksek lisans ya da 
doktora eğitimi alan öğrenc il er hazırladıkları 

bildirileri dinleyicilerle paylaştılar. 
Etkinliğin açılışında konuşan Sempozyum Ko

ordinatörü, Yard . Doç. Dr. N. Aysun Yüksel, 
bildirileriyle sempozyumda yer alan tüm öğ
rencileri medeni cesaretlerinden dolayı kut
layarak teşekkür etti. Sempozyum 17-18 
Kasım günlerinde Kongre Merkezi salonların
da 4 ayrı oturumda yapıldı. 

KAN BAĞIŞLAYANA KİTAP 
KIZILAY Liıııversitemizdc her yıl 
düıcnli olarak gerçekleştirdiği Kan 
Bağışı Kampanyası 'yla gönüllü ba
ğışçılarına bu kez kitap sürprızi 
yaptı. 16 Kasım'da fakültelerin kan
tinlerinde yapılan bağışlarda kan 
bagışı yapan herkese dünya klasik
lerinden herhangi bir kitap hediye 
cdıldı. 

Kan bağışı yapan öğrencılcr kan 
gruplarını öğrenmenin yanı sıra. 

Hepatit (B), Hepatit (C), Frengi ve 
AIDS kontrollerinden de geçti ler. 

Hatice GÖLCÜ 

•• • 
IIBF'den IMKB semineri 
Seminere Av. Arzu Girgin konuşmacı olarak katıldı. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 16 Ka
sım Çarşamba günü İstanbul Menkul Kıymetler Bor
sası Yatırımcı Danışma Merkezi Müdür Yardımcısı 
Avukat Arzu Girgin'i konuk etti. 

■ 

IBF öğrencileri için 
tanışma toplantısı 

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 16 Ekim 
günü Salon Anadoluda İBF hazırlık sınıfı öğ
rencileriyle b ir tanışma toplantısı düzenledi. 
Toplantıya Dekan Prof. Dr. Nazlı Bayram , 

Rektör Yardımc151 ve Reklamcılık ve Halk
la İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk 
Gürgen . İletişim Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Haluk Yüksel , Basın Yayın Bölümü 
Ba~kanı Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan ile 
Sinema Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Gülseren Güçhan katıldı. 
İBF Dekanı Prof. Dr. Nazlı Bayram toplan
tıda İB F'nin öğrencilerin bireysel yetenekleri
ni geliştirmeleri için birçok olanak sağladığ ı 

nı ve bu olanaklardan öğrencilerin yarar lan

Sermaye piyasasında İMKB 'nin ye ri ve tarihçesi konu
lu seminerde Girgin, IMKB 'nın işleyişi, faaliyetleri ve 
görevlen hakk111da bilgi verdi. 

ması gerektiğini söyledi. 
Daha sonra bölüm başkanları da bölümlerini 
tanıtarak, öğrencilerin bu böllimlerden mezun 
olduklarında ne gibi i ş imkanlarına sahip o la
cakları hakkmda bilgi verdiler. Konuşmacılar 
SÖl konusu iş alanlarında İngilizce bilmenin 

Av. Arzu Girgin İİBF'nin 
düzenlediği seminere 

konuşmacı olarak katıldı. 

Ayrıca öğrenci le re İMKB bünyesindeki staj ve iş im
kanları tanıtılırken staj başvuru formu ve İMKB yaym
lan da dağıtıldı. , önemini vurguladı l ar. İBF Dekanı Prof. Dr. Nazlı Bayram 

Şeyda DALGIÇ 

TUSAŞ yöneticisi İİBF'ye konuk oldu 

TUSAŞ Bilgi Teknoloii Mii
dürü Cengiz Soyukan, bili
şim teknolojileri hakkında 
bilgi verdi ve TUSAŞ yöne
lim bilgi sistemini anlattı. 

İKTİSADİ İdari Bilimler 1-akiiltesinde düıenlenen 
'Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama' konleraıı ı 

TUSı\Ş'm Bilgi Teknoloji Müdünl Cengiz Soyukan 
tarafından verildi 18 Kasım Cuma günü gcrçck lqtırilen 
etkinlikte Bilışim Tekııolojilerı ve ERP hakkında bilgi 
veren Soyukan. 2004 yılın ın en iyi motor bakım t'irması ' 
Nato Awacs Uçakhırı 'na ait motoru Depo Sevıycsi 
Bakımı (DSB) Projesi ile 20 yıllık bır sürede bu noktaya 
geldiklerini ıfade etti.Cengiz Soyukan katılımcılara ayrıca 

TUSAŞ'ın yönetim hilgi sistemleri ve donanımını anlattı. 
Esra DEMİR 
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Anadolu Haber 

Bu sayımızda .. . 

A
nadolu Üniversitesi açıköğretim sis
temi içinde akademik danışmanlık 
hizmetini 15 yıldır yerine getirenle

re plaket verildi. 
Açıköğretim sistemi içinde akademik da
nışmanlığın özel bir yeri bulunuyor. Öğ
renciler, dersleriyle ilgili bazı konuları da
nışmanlık dersleri kapsamında takip ede
rek daha iyi kavrayabiliyorlar ve soruları
nı öğretim üyelerine sorarak şüphelerini 
gideriyorlar. 
Bu nedenle, kurulduğu günden bu zama

na açıköğretim sistemi içinde akademik 
danışmanlığın ayrı bir yeri olmuştur ve 
Türkiye genelinde çeşitli illerdeki öğretim 
üyelerinin de katılımıyla geniş bir çerçe
vede yürütülmüştür. 
Bu süreçte uzun yıllardır görev alan ve 
öğrencilerimize akademik danışmanlık 

dersleriyle yardımcı olan öğretim üyeleri
ne katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. 
Engin Ataç tarafından birer plaket verile
rek ödüllendirildi. 
Akademik danışmanlığın bundan sonra da 

daha kapsamlı ve yararlı yürütüleceğine 

inanıyoruz .... 

Bu yıl 11 'ncisi düzenlenen Uluslararası 
Eskişehir Festivali, geçen yıllarda olduğu 
gibi yine coşkuyla Eskişehirli sanatsever
lere seslenmeye başladı. 
Geçmiş yıllarda Zeytinoğlu Vakfı tarafın

dan düzenlenen, son birkaç yıldır buna 
Eskişehır Kentsel Gelışim Vakfı 'nın da 
katılımıyla gerçekleştirilen festival. her yıl 
konuk bir ülke sanatçılarının katılımıyla 

daha renkli geçiyor. 
Bu yıl ki konuk ülke Rusya idi ve sen

foni orkestrasının katılımı festivalde beğe
niyle karşılandı. 
Uluslararası Eskişehir Festivali bu yıl 9 
gıin boyunca 6 klasik müzik 3 caz. l 
dünya müziği konseri. 1 dans gösterisi. 
yetişkinler için 5 ve küçükler ıçin de 2 
tiyatro oyunu. 4 sergi ve 4 atölye çalış
ması olarak gerçekleşti. 
Festivalin bundan sonraki yıllarda da sür

dürülmesi gerektiğine inanıyoruz .. 

* * 
Ülkemizde kan ve organ bağışının henüz 

çok az miktarda olduğu bir gerçektir. 
Kan bağışı konusunda özellikle bazı ku
rumların desteği dışında donör bulunama-

1 makta ve radyolardan sık sık kan anons
! tarı duymaktayız. 
, Kan toplama konusunda Kızılay'ın büyük 

çabaları bulunmaktadır. Nitekim Kızılay 

Kan Merkezı çalışanları üniversitemizde 
de bir çalı~ma yaparak öğrencilerden kan 
toplama kampanyası düzenlemişlerdir 
Kampanyaya katılan öğrencilere kitap ba-

ğışı yapıldığı gibi kan veren öğrencılerin 
kan grubu ve bazı hastalıklara yönelik 
olarak taranması da gerçekleştirilmi~tir. 
Daha sağlıklı bir yaşam için yılda en az 

bir defa kan ver-
meyi alışkanlık 

haline getirmeli
yiz. 

Sağlıklı bır 

yaş arı 

ıçııı scv-
1 gi) le ka

lın .. 

EADTU Anadolu'ya hayran kaldı 
İtalya ' nın Roma kentinde Avrupa Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Birli ği' nin düzenlediği konferan
sa katılan Anadolu Üniversitesi, EADTU'ya üye Avrupa üniversitelerini kendine hayran bıraktı. 

AVRUPA Açık ve Uzaktan Eğitim Üni
versiteleri Birliği (EADTU)'nun 8-13 Ka
sım tarihleri arasında İtalya 'nın başkenti 
Roma'da düzenlediği "2010 Lizbon'a 
Doğru: Yaşam Boyu Açık ve Esnek Öğ
renmede Yenilikçi bır İçerik için İşbirliği' 
konulu konferans öncesinde gerçekleştiri
len "yönetsel" toplantılarına Anadolu Üni
versitesi, 8 tam üyeden biri olarak katıldı. 
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç'ın '·Çağrılı 

Konuşmacı" olarak yer aldığı konferansın 
"bilimsel-akademik" etkinliklerinde de Üni
versitemiz, Açıköğretim ve Eğitim Fakülte
lerinden 7 öğretim elemanımızın sunduğu 
bildirilerle ağırlığını hissettirdi. 
Konferansa 33 ülkeden 83 kuruluşu tem

silen 160 bilim insanı katıldı. Birçok Av
rupa üniversitesinin üye olmak için başvu
rduğu EADTU'nun "Davet Edilen Üyesi" 
olma ayrıcalığına sahip olan Anadolu Üni
versitesi konferans süresinde yoğun ilgi 
gördü. Üniversitemiz Fransa, Rusya, İspan
ya 'nın Katalonya Özerk Bölgesi, İtalya ve 
Estonya 'daki çeşitli üniversitelerden işbirli
ği ve ortaklık teklifleri aldı. 

Öğretim elemanlarımızın sunduğu bildiriler katılımcılardan büyük ilgi gördü. 

Konferans aracılığıyla akademik birikimle
rini Avrupa ölçeğindeki en kurumsallaşmış 
uzaktan öğretim camiasının çatısı altında 

sergileme fırsatı bulan öğretim eleman
larımız için Roma 'da düzenlenen konferan
sın önemi, Anadolu Üniversitesi 'nin bu ku
ruma üye olduktan sonra katıldığı ilk aka
demik toplantı olmasıydı. 

açık ve uzaktan öğrenme alanında sahip ol
duğumuz uygulama becerileri kadar bilim
sel birikimlerimizin de takdir topladığının 
somut bir göstergesi olduğunu belirten tem
silcilerimiz, bazı üniversite ve kuruluşların 
da üniversitemiz ve Açıköğretim Fakültesi 
ile ilgili araştırmalar yaptıklarını ifade etti
ler. Anadolu Üniversitesi ve AÖF'ün başa
rı öykülerinın bu kurumları üniversitemize 
yakınlaştırdığını ve bu durumu ilgililerin 
kendilerine bizzat ifade ettiğini belirten öğ
retim elemanlarımız, gördükleri ilgiden 
memnun olduklarını kaydettiler. 

zırlıklar tamamlandığında diğer 7 tam üye
nın geliştirdiği programlarla eş zamanlı ola
rak 2006 döneminde Avrupalının hizmetine 
sunulacak. EADTU programı kapsamında 

yer alan bu ders üniversitemizin eriştiği bi
limsel kalitenin Avrupa kıtası ölçeğinde 
sergilenerek bir kez daha pekişmesine kat
kı sağlayacak. 

Bu açılım aynı zamanda uluslar arası pro
je pazarlarında Anadolu'nuıı saygın ortak
lıklar kurarak giriştiği akademik rekabette 
deneyim ve birikimleriııın artışına da zcmın 
haıırlaınası açısından da önem taşıyor. 

Oturumlarda. öğretim elemanlarımızın su
numlarına geniş katılımın gerçekleşmesini 

Üniversitemizin hazırlayıp sunduğu "Bilgı 
TeknoloJilerıne Giriş'' başlıklı ders ise, ha-

Mevlüt DEMİRCİOĞLU 

SHYO'nun projesi 
en iyi &'ya girdi 

BAŞTARAFI 1'DE 
Proje yürütücüsü Yard. 
Doç . Dr. Öznur Usan
ma,, konuyla ilgili bil
giler verirken. rektör
lüğlin yapılan projeleri 
çok desteklediğini be
lirterek . bu projede 
rektörlüğün yanı sıra 

Eurocontrol ve LdV 
ulusal ajansının da 
desteğini aldıklarını 

söyledi. 
Usanmaz ProJeııın yü

rütülmesi sırasında 6 
katılımcı Lüksem
burg'daki Hava Seyrü
sefer Emtıtüsü ndtc 2 
hafta boyunca devam 
eden işbaşı eğitınıı 
eğitimciliği , simlilas
yon cğitimı uygula

...__ _ _.. __ ~-- --- - ~ ~ malan ve kurs diztı) ııı 

eğıtimlcrıne katıldıklarını belirtti. Dığer 3 katılııııcının ise 
Lüksemburg'daki Eurocontrol !lava Seyrüsefer Ensıitusü ' ne. 
Fraıısa'dakı Deneysel Çalışma Merkcıı'ne, Hollanda ' daki Ust 
Hava Sahası Kontrol Merkezi'ne ve Belçika'dakı Eurocont
rol Genci Mcrkezı 'ne çalışma ziyarctıne bulunduklarını ıfade 
etıı . 

AÜ SIIYO olarak L.dV programına 200'i yılı için de ba}• 
vurduklarını belirten Yard. Doı,. Dr. Usannıaı LdV ulusal 
ajans ıarafıııdan ikınci projelerinin de kabul edildıği111 s(iylc
dı. Yani Do~. Dr. Öznur U anmaz halen yıirütulmekte olan 
"Avrupa'da tek hava sahası uygulamaları doğrultusunda ha
v.ı trafik hızmetlerındcki ycıııliklerın ka1a111mı" l,.onulu pro
je) le de dereceye girmeyi ümit eıtıkleriııi ifade etıı 
Yard. Do~·. Dr. Usanmaz, proje sa)esınde Eurourntrol ve 

Anadolu Ünıversitesi ıırasındakı işbirliğinın gelıştirildiğinı ve 
gıiçlendirildiğını de sözlerine ekledı. 

Lise öğrencilerinin 
ziyaretleri sürüyor 
Tiiı'ki)t•'niıı dört bir )anından gt•leıı lisr öğrrnri
lrri için hazırlanan tanıtını Nkinllkkrl süı·ii)OI'. 
BASIN ve llalkla lli~kılrr Mü
dlirlüğü'nıin lıanrladığı prog
ramlarla Türkıye'nin çe~itli ille
rinden gelen lise iiğrencilcrı, 
Anadolu l nıversiıcsi'ni yakm 
dan daha yakımı 111 tanıma fır

satı tıuluyor. 12 Kasım günü 
İzmir Anadolu Lısc,i ve Mani 
sa Aklıı ar Anadolu Lıscsi, 17 
Kasını günü ısc lznıir Emlak 
B,ınkası Süleyıııaıı Demirel Li
sesi liğrencılcri üniversııcıııızi 

ııyaret etti Ba ın ve Halkla 
llı~kilcr Müdürlüğü'nün düıcn 

lcd ğı eıkinlıklerd , geleceğin 
ünıversıtelilerınc• uıııvcrsıtemiı 

hakkında ~·qitli bılgilcr ver idi . 
Kampu,ü de gc,cn ii •reııcılcr 

linıversıtemııı ve ögreııcılcrine 
sunduğu imkanl.ırı daha ) ,,kın
dan tanıma fırsatı buldu. 
Lısclılcrın ı\ııadolıı turları lııı 

kesmeden dev,ıııı edı) ,ır. 2➔ 
Kasını Pcrşcıııtıe gıınii İınıır 
Borııın .ı Lıs •. ı ve 29 K,1sını 

güııli de \ııkarn Çank,ı) a Lıse
sı oğrcncılcrı de iııı1'er,iı 111111 

ziyaret edecek. 
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ÇILGIN TURK'E SEVGi SELi 
ŞU ÇILGIN TÜRKLER ADLI ROMAN iN YAZARI TURGUT ÖZAKMAN 15 KASIM SALI 
GÜNÜ ÜNİVERSİTEMİZDE DÜZENLENEN SÖYLEŞİYE KONUŞMACI OLARAK KATiLDi. 

REKTÖRLÜĞÜN I 5 Kasım Salı günü Si
nema Anadolu'da düzenlediği söyleşiye 

"Şu Çılgın Türkler" adlı romanıyla büyük 
yankı uyandıran Turgut Özakman konuş
macı olarak katıldı. Söyleşıye ilginin çok 
yoğun olduğunu gören ve duygulanan 
Özakman sözlerine "Yıllardır gençlerin ki
tap okumadığını zannedip üzülüyordum bu 
tabloyu görünce yanıldığımı anladım"" di
yerek başladı. Özakman, 1960 yılından be
ri Türkiyede sahte bir tarih yaratılmaya ça
lışıldığını belirterek, bu yüzden gençlerimi
zin Atatürk'ü ve Millı Mücadele'yi çok iyi 
anlayıp , Kurtuluş Savaşını bir kutup yıldı-

zı gibi kabul etmelerini ve ona bakarak 
yol almaları gerektiğini söyledi. Milli Mü
cadele yıllarını iyi bilenlerin bugünkü Av
rupanın ne demek istediğini çok iyi anla
dıklarını ifade eden Özakman'ın konuş
ması sık sık alkışlarla kesildi. Turgut 
Özakman üniversıtelerın toplumun beyni, 
vicdanı ve onuru olduğunu sözlerıne ekle
di. Söyleşinin ardından Turgut Özakman'a 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Gürgen 
tarafından bir plaket verildi. Özakman oku
yucularının yoğun ilgisi altında kitabını da 
imzaladı. 

Berk ÜTKÜ 

Zeki Tümlü ilk 
karikatür sergisini açtı 

DÜNYACA ÜNLÜ rock grubu Tlıerion, Anadolu 
l nivcrsıtesi Rock Kulübü tarafıııdan 10 Kasım'da 
Kongre Merkezı Kırmızı Salon 'da dLizcnleııen söy
le~iye katıldı. Ro<-k ve klasik müzik elementlerini 
bırleştirerck kendilerıııe has bır müzık tarzı oluştu 
ran ve bu alanda öncü olan grup, hayranlarının 
sorularını yanıtladı Bir opera bestelediklcrını ve 
Türkiye den Almara ' yı tanıdıklarını söyleyen grup, 
2 I albümlerinın hepsınin de onlar ıçın en iyı al 
bi.ınıleri olduğunu belirttı. Grup, söyleşi sonunda 
sevenlcrınc imza dağatıı. 

Burcu Yılmaz 

öğretim 

üyelerinden Yard. Dnç 
Dr Zekı Tümlü 14 Ka 
ını günü BESYO Kcınfe 

rans S,ılonu'nda ilk kari
katiir serg siııı açtı. 
Bu ,ergıyi BESYO'da 
açmasındaki aınac,n 

BESYO'da görev yaptıgı 
için burada okuyun oğ 
rcncilcre ,ergıkmck oldu
ğunu belirten 'ı anl Doç. 
Dr. Tümlü halka .ıçık bir 
~ergi a\·nıa) ı da dü)lındü
ğlinıi \<iyledi. Günlük 
ola) !arı konu alan 60 
escrııı bulundu~u sergi 3 
gi.ııı açık kalacak. 

Şeyda DALGIÇ 

"' 

OKUMA 
KÖşESI 

Ahmet CEMAL 

DÜŞÜNCE UFKU VE 
OKUMA EYLEMİ ... 

H
ep çok okumamız gerektiğini 

vurguluyoruz. Ama bunu ya

parken, kendimiz bağlamında 

hangi amaçla okumamız ge rekt i ği üze

rinde de biraz olsun durmakta yarar 

var. 

Daha önceki yazılarımda sık sık oku

manın mutlaka somut bir amaca yöne

lik olmasınm okurluk açısından bir ko

şul olmadığından söz etmiştim. Ay111 

düşüncenin bugün de arkasındayım. 

Çünkü bu düşüncemle dil e ge tirmek 

i sted iğim şey, mutlaka uzmanlık alan

l arı doğrultusunda okumanm gerekli 

olmadığı, böyle bir okuma biçiminde 

direnmenin uzmanlık alanları dışındaki 

yaşamla düşünsel bağlarımızın zayıfla

masına yol açacağıydı. 

Uzmanlık alanları dışmda kalan özgür 

okuma eylemi 'nin somut diye nitelen

dirilebilecek tek amacı ise düşünce uf

kumuzu genişletmek olabilir. Burada, 

modern resim sanatının en ünllı adla

rından Fransız Henri Matisse' in ( 1869-

1954) "Yaşama Bir Çocuğun Gözleriy

le Bakmak" adlı denemesinden küçük 

bir alıntı yapmak istiyorum. 1953 ta

rihli bu denemesinde. hayata bakmak 

ve görmekten söz ederken şöyle demiş 

ünlü ressam : "Günlük yaşamımızda 

gördüğümüz her şey. şu ya da bu öl

çüde alışılagelmiş tutumlardan (görme 

biçimlerinden) ötürü çarpıtılmış du

rumdadır: sinema posterleri ile maga

zınlerin bizi her gün hazır kalıplarla 

bombardıman ettikleri günümüzde hu 

durum çok daha belirgindir ..... gözü

müze ve dolayısıyla bılincımize sürek

li yamıyan böyle bir çarpıtılmışlık ko

numunun önune geçmek, yemden gör 

menin ve bilıncine varman111 dolaysız

lığına kavuşmak, ancak bızim sözü 

edilen günlük hombardıman111 karşısına 

kendi düşünLc ufkumuzun zırhlarını 

dikebilmcnıizle olasıdır. 

Dünyaya. yaşama , yakın ve uzak ı,.cv

remize bize bılınçli ya da bilinçsiz be

nimsetilmeye çalışan nıcn.:cklerlc dcğıl. 

kendi düşi.ınccmizin ürlinü olan ıner 

ceklerimiı.le bakabilmemiz, ancak ve 

ancak düşünme eylemlcrııııizi kcndı 

birikimlerimizin oluşturacağı bir teme 

le oturtmakla gcrçekleşebılir İşte bu 

nedenden ötürüdür kı, uzmanlık dışı 

okunıalarınıınn da aslında kendine öz

gü bir amacının bulunduğunu, bulun

ması gerektığini söy luyoruz Bu ama~·. 

düşüm:elerinıizin ufuklarını süreklı ge

nişletmektir. Gördügümüz, bıze göste 

rilecek her ayrıntıya ol,ıhıldığincc kap

,amlı hir d1onaııımla) akla)mak. bize<' 

ayrıntıları başkalarının - şu ya da hu 

niyetle lıiıı yönlcndım:eklcri bağ• 

lamlara değil. ama kcndı doğru bula• 

cağııııız bağlamlara yerleştirebilme ola

nağını sağlayacaktır 
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Bu festival Eskişehir'e yakışıyor 
Her yıl binlerce Eskişehirliye sanat ve kültürün en nitelikli örneklerini sunan Uluslararası Eskişehir Festivali 11. kez sanatseverlerle buluştu. Dokuz gün 
süren Festival yine birçok yabancı sanatçının yanı sıra, ülkemizin yetiştirdiği başarılı sanatçıları da Eskişehirli sanatseverlerle bir araya getirdi. Festiva
li benzerlerinden ayıran çok önemli bir özelliği de çocuklara ve gençlere yönelik programlara ağırlık vererek ülkenin geleceğine yatırım yapması oldu. 

ESKİŞEHİR Kentsel Gelişim Vakfı ve 
Zeytinoğlu Eğitim, Bilim ve Kültür 
Vakfı işbirliğiyle gerçekleşen "11. 
Uluslararası Eskişehir Festivali", 
300'ün üzerinde yerli ve yabancı sa
natçıyı Eskişehir'de ağırladı. 

Festival'in 12Kasım akşamı Şef Gü
rer Aykal yönetiminde İstanbul Boru
san Filarmoni Orkestrası 'nın verdiği 

açılış konseriyle başlayan yolculuğu, 

birbirinden çekici programlar ve konuk 
ülke Rusya'nın katkılarıyla renklene
rek, 20 Kasım akşamına dek sürdü. 
Borusan lstanbul Filarmoni Orkestra

sı, 90 kişilik kadrosu ile 11. Uluslara
rası Eskişehir Festivali'nin açılışını 

KLASİK MÜZİK RÜZGARI 
Festival açılış konseriyle başlayan kla

s.ik müzik rüzgarı kapanışa kadar de
vam ett i. Günümüzün en en başarılı 
flütçülerinden biri olarak kabul edilen 

gerçekleştirdi. Borusan İstanbul Filar
moni Orkestrası, önce Cemal Reşit 

Rey'in Türkiye adlı eserini, ardından 
C. Saint-Saens'in Viyolonsel Konçerto
su'nu, Borusan İstanbul Filarmoni Or
kestrası Viyolonsel grup şefi, Çağ Er
çağ ile birlikte seslendirdi. Orkestra 
konserin ikinci bölümünde ise Çay
kovsky'nin 4 numaralı Fa Minör Sen
foni' si seslendirdi. 
Uluslararası Eskişehir Festivali, 9 gün 

içinde 6 klasik müzik, 3 caz, 1 dün
ya müziği konseri, 1 dans gösterisi, 
yetişkinler için 5, çocuklar için 2 ti
yatro oyunu, 4 sergi ve 4 atölye ça
lışmasını sanatseverlerle buluşturdu. 

Vieri Bottazzini'nin Mimar Sinan 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğ
renci ve mezunu altı genç kızı bir ara
ya getirerek geçtiğimiz yıl kurduğu 

Flüt Oda Orkestrası, Vivaldi Gece
si'yle dinleyicilere keyifli saatler yaşat
tı. 2001 yılından bu yana genç ve di
namik bir kadroyla düzenli etkinlikle
ri sürdüren ve dört yıldır Eskişehir'in 
müzik yaşamında önemli bir rol oyna
yan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Senfoni Orkestrası da, EBB Sanat ve 
Kültür Sarayı 'ndaki konserinde şef En
der Sakpınar yönetiminde İtalyan piya
nist Pietro Massa ile birlikte Rahma
ninov'un 3 No.lu Piyano Konçerto
su'nu seslendirdi. Festivalin finalinde 
ise sekiz yıldır olduğu gibi yine Ana
dolu Üniversitesi Devlet Konservatuva
rı öğretim elemanları ve öğrencilerin
den oluşan Anadolu Üniversitesi Fes
tival Orkestrası vardı. Şef Burak Tü
zün yönetimindeki Orkestra, Rus bes
tecilere ağırlık verilen bir program 
sundu. Orkestra ayrıca Niccolo Paga
nini 'nin 2 No.lu Keman Konçerto
su 'nda ünlü kemancı Alexancler Mar
kov'a eşlik etti. 

BU YIL RUSYA'YI AĞIRLADIK 
Uluslararası Eskişehir Festivali 'nde 2002'de başlatılan konuk lilke progra
mı çerçevesinde her yıl farklı bir ülke, kültür ve sanatıyla Eskişehir'e ge
liyor. Bu yıl Rusya'nın ağırlandığı festivalde dlinyanın önde gelen oda 
müziği topluluklarından Moskova Yirtüözleri'nin kurucusu ve şefi, günü
müzün en ünlü kemancılarından Vladimir Spivakov'un kurduğu ve ken
di adını taşıyan vakfın öğrencilerinden oluşan Genç Moskova Yirtuozları 
zengin bir programla izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Rusya 'nııı en gözde 
balalayka anatçılarının başında gelen Andrei Gorbaçev, Cumhurbaşkanlı
ğı Senfoni Orkestrası üyelerinden oluşan Hitit Kuartet, ve piyanist Tatya
na Haninava ile birlikte verdiği konserde folklorik öğeler taşıyan popü
ler yapıtlarını da seslendirerek festivale renk kattı. 

PERDELER HİÇ KAPANMASIN 
Festival kapsamındaki tiyatro oyunları da Eskişehir

lilere keyifli saatler yaşattı. İstanbul Devlet Tiyatro
su "Kır'' adlı oyunla izleyici [erinin karşısına çıktı. 
Devlet Tiyatrosu oyuncuları doğaya kavuşmak, din
ginlik, aşk ve mutluluğu bulmak için Kır'a taşınan 
insanlarııı öyküsünli sahneledi. Kent Oyuncuları ise 
zeki esprileri ve etkileyici söylemiyle ilgiyi canlı tu
tan Kumarbazın Seçimi adlı oyunla izleyicilerin kar
şısına çıktı. Tiyatro Anadolu da Anadolu Senfoni 
Orkestrası ile birlikte StravinskiAfnin İsviçreli ro
mancı F. Ramıız·ıa birlikte yazdığı "Askerin Öykü
sü" adlı oyunu sahneledi. Tiyatro ile müziğı birleş
tiren eserde oyuncular, sonsuz zenginlik karşısında 

ruhunu ~eytana satan genç bir askerin öyküsünü an
lattı. 

Festivalde dlinya tiyatro repertuannın en seçkin ör
neklerinden olan Aşk Delisi de Akbank Sanat Ye
ni Kuşak Tiyatro'su tarafından sahnelendi. 
Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu da bir hastane odasında, 
yaşamlarının en eğlenceli ve en duygulu günlerini 
yaşayan bir edebiyat öğretmeni, bir bilgisayarcı, bir 
hastalık hastası, bir hemşire. bir doktor ve bir has
ta bakıcıııın öyküsünü Sağlık Olsun adlı oyunda iz
leyicelere aktardı. Uzun zaman sonra ilk defa kar
şılıklı oynayan Ali Poyrazoğlu ve Bülent Kayabaş'a 
bu güldürüde Özdemir Çiftçioğlu, Eser Ali, Berrak 
Kuş ve Onur Şenay eşlik etti. 

FeS
t
ivalin l l. yılında, caz se- CAZSEVERLER UNUTAMAYACAK 

verler için de unutulmaz etkin-
ÇOCUKLAR GÜLE OYNAYA ... 
Festival kapsamında ayrı bir öneme sahip olan çocuk etkinlikleri bu 
yıl da minik izleyicilere keyiflı saatler yaşattı. Antalya Devlet Tiyat
rosu oyuncularının maskeleriyle oynadığı "Androcles ile Aslan", ço
cukları hem eğlendirdi hem de onlara heyecanlı anlar yaşattı. Akbank 
Sanat Yeni Kuşak Tiyatrosu ise Çocuk etkinlikleri çerçevesinde "Ma
sal Masal İçinde" adlı oyunu sahneledi. Bulutun, rüzgarın, güneşin baş 
rolde oldukları bu masallar toplamını Işıl Kasapoğlu yazıp yönetti. 
Festivalde çocuklara yaşıtlarının çalışmaları ela sunuldu. Anadolu Üni

versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştiıilen gelenek-

likler yer aldı. Ünlü davulcu 
Bernard Purdie, Hudson River Rats topluluğuyla birlikte sahne aldığı konserde, benzer
siz üslubu ve olağanüstü yorumlarıyla Eskişehirlileri büyüledi. 
Ana kaynağını Türk müziğinin ritmik çeşitliliği ve melodik zenginliğinin oluştur
duğu Sabri Tuluğ Tırpan Project de bu yıl festivale konuk oldu. Bu zengin mal
zemeyi geleneksel tavrın çok daha dışına taşıyıp caz, klasik ve Latin müziği ile 
yoğuran piyanist besteci Tuluğ, ülkemizin en iyi davulcularından Cengiz Baysal, 
gitarcı Sarp Maden ve Kübalı bascı lvan Ruiz Machado ile birlikte Hayal Kah
vesi'nde dinleyicileriyle buluştu. Fesıivalde Mark Braud ve topluluğu Spirit of 
New Orleans da dinleyicileriyle buluştu. 
Festivalin renkli etkinliklerinden biri de Taiko Davulcuları'nın gösteri

siydi. Geleneksel Japon davullarının yaşayan en büyük ustalarından Jo
ji Hirota ve Taiko Davulcuları'nın Japonya'da 1400 yılı aşkın süredir 
kullanılmakta olan Taiko davullarıyla yaptığı gösteri festivalin kolay 
unutulamayacak etkinliklerinden biri oldu. Festivalin en önemli gös
terilerinden birinde ise dansseverler son derece zengin bir program 
ile kentimize konuk olan Bulgar Burgaz Devlet Opera ve Balesi
'nin birbirinden usta dansçılarını, koreografilerini Hikmet Mehme
dovAfun gerçeı..leştirdiği üç ayrı es~rde izleme şansını yakaladılar. 

sel resim yarışmasında derece alan ilköğretim öğrencilerinin resimle
rinden oluşan resim sergisi de minık izleyicilerin beğenisini topladı. 
Ayrıca geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Resim Atelyesi çalışmalarından 
seçmeler yer aldığı 2004 Yılı Atelye Resimleri Sergisi de festivalde 
yer buldu. Verilen çeşitli konulardan yola çıkılarak yapılmış olan re
simler yine işledikleri konulara, ressamların ad ve yaşlarına göre su
nuldu. Minikler fe tivalde sadece izleyici olarak katılmadı. Resim, ti
yatro, müzik ve dans atelyelerinde festival haftasınca süren ve 8-13 
yaş grubu çocuklarla yapılan çalışmaları, konularında uzman sanatçı
lar yönetti. 

Kemal TAŞÇIOĞLU 
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Masa tenisçiler kendilerini affettirdi 
Kendi seyircisi önünde F. Bahçe'ye yenilerek taraftarlarını 
üzen masa tenisçilerimiz haftayı üç galibiyet ile kapatarak 
zirve yarışına yeniden ortak oldu. 

TÜRKİYE BAYANLAR Masa Tenisi 
Süper Ligi müsabakalarına 12-13 
Kasım günü İstanbul'da oynanan 
karşılaşmalar ile devam edildi. Maç
lara Türkkan Nihan Sabırlı, Neşe 

Bayrak ve Ildız Meral Ali üçlüsü 
ile çıkan takımımız ilk gün Çağfen'i 
5-1, Ankara B. Ş. Belediyesi 'ni ise 
5-2 mağlup etti. Masa tenisçilerimiz 
ikinci gün ise İstanbul B. Ş . Bele
diyesi ' ni de 5-1 yenerek haftayı üç 
galibiyet ile kapattı. Takımımız 8 
maçta 7 galibiyet -1 mağlubiyet'lik 
performansı ile topladığı 15 puan ile 
ligde averajla 3.sırada yer alıyor. 

Masa tenisçilerimiz 3 Aralık günü 
Balıkesir Tunçsiper ve 4 Aralık gü
nü Çukurova Üniversitesi ile Anka
ra' da karşılaşacak ve ilk yarı maçla
rını tamamlayacak. 

Taner AYYILDIZ 

Basketbol takımı 
doludizgin :97-67 

Geçen hafta Genç Banvitlileri yenerek zirve yarışında ben 
de varım diyen basketbol takımımız Telek om' u deplasman
da geçerek zirveyi kolay kolay bırakmayacağını gösterdi. 

BASKETBOL erkek takımımız Türkiye Böl
gesel Ligi 'nde I Grubu müsabakasında 19 
Kasım günü Tekirdağ'da Telekom ile kar
şılaştı. Çekişmeli geçen ilk periyodu takımı
mız 21-19 önde kapattı. 2.periyotta oyuna 
ağırlığını koyan ekibimiz 21-l2'1ik bir fark 
yakalayarak soyunma odasına 42-31 galip 
gitti. 3. periyotta rakibine yaşam şamı tanı
mayan takımımız 39-12'lik bir seri ile far
kı açtı(81-43 ). Son periyotta Tekirdağ Tele-

kom· un çabaları sadece aradaki farkı 8 sa
yı kapatmaya yetti. Takımımız karşılaşma
dan 97-67 galip ayrı l arak 4 'te 4 yapt ı. 
Ekibimizin sayılarını Günay (21), Melih 

Ömür (19), Aydın (14), Şivan (10), Melih 
Duranlı(9), Egemen (9), Rıdvan (7), Anıl 
(6) ve Erdem (2) attı. Takımımız önümüz
deki hafta Yunusemre Kampusü Spor Salo
nu 'nda Eskişehir derbisinde O mangazi Üni
versitesi ile karşılaşacak. 

Yıldız hentbolcular şampiyonluğa koşuyor 
ESKİŞEHİR Yıldız Bayanlar 
Hentbol Ligi 12 Kasım günü 
oynanan karşılaşmalar ile başla
dı. Dört takımın yer aldığı li gde 
müsabakalar Porsuk Spor Salo
nu'nda oynanıyor. Takımımız ilk 
maçında Gençlikspor'u 34- 1 O 
mağlup etti. Yıldız hentbolcuları
mız 13 Kasım g ünü de ezeli ra
kibi Osmangazi Üniversitesi 'ni 
24-15 yenerek moral buldu. Ta
kımımız ilk devrenin son maçın
da 19 Kasım günü Üniversite 
Evleri ' ni ilk yarısın ı 29-2 önde 
kapattığı karşılaşmada 49-7 ile 
geçerek ligin ilk ya rı sın ı lider 
kapattı. Yıldız bayan hentbo lc u
larımız ikinci yarının ilk maçın
da 20 Kasım gün ü Gençliks

por'u 53-17 mağlup ederek ikinci yarı müsabakalarına da galibiyetle başladı. Takımımız 
ö nümüzdeki hafta 26 Kasım günü Osmangazi Üniversitesi ve 27 Kasım gü nü de Üni
versite Evleri ile karşılaşacak ve lig maçlarını noktalayacak. Hentbolcularımız topladığı 

Genç voleybolculardan aynı tarife:3-0 

Genç bayan voleybol takımı
mız ligde yenilgisiz liderliği
ni devam ettiryor. 

ESKİŞEHİR Genç Bayanlan Voley
bol Ligi'ndeki karşılaşmada ekibi
miz 8 Kasım gün ü Atatürk Spor 
Salonu'nda Gençlikspor'u 3-0 ile 
geçerek ikinci yarı karşılaşmalarına 
da galibiyetle başladı. Voleybolcu
l arımız 14 Kasım günü Köy Hiz
metleri 'ni de aynı aynı sonuç la 
geçti. Ekibimiz 18 Kasım günü da 
Esspor'a aynı tarifeyi uyguladı. Ta
kımımız ligde 8 hafta sonunda na
mağlup olarak liderliğini sürdürü
yor. Voleybolcularımız 22 Kasım 
günü DSİ Bentspor ile Atatürk 
Spor Salonu'nda karşılaşacak. Eki
bimiz ligin ilk yarısında 3-0 üstün
lük sağladığı rakibini yine mağlup 
ederek şampiyonluğunu ilan etmek 
içın sahaya çıkacak. 
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