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Patara projesine TUBITAK
MMF Mimarlık Bölümü ile Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
öğretim üyeleri Patara'da ortaklaşa bir proje gerçekleştirecek.
Proje, Anadolu Üniversitesi'nin sosyal bilimler alanında TÜBİ•
TAK'tan teknik destek aldığı ilk proje olma özelliğini taşıyor.
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Patara Hurmalık Hamwnı Cephelw

!

Mevlüt DEMİRCİOĞLU

MÜHENDİSLİK Mimarlık Fakültesi
ve Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin ortaklaşa gerçekleştireceği
"Patara Hurmalık Hamamı ve Palaestra Kompleksi Örneği'nde Arkeoloji ve Mimari Rekonstruksiyon
Çalışmalarında Yersel Fotogrametri
ve Gerçek Zamanlı Küresel Konumlandırma Sistemi Uygulaması"
Projesi, Anadolu Üniversitesi 'nin
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu (TÜBiTAK)'ndan
sosyal bilimler alanında destek alacağı ilk çalışma olacak.
Proje hakkında bilgi veren Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr.
Alper Çabuk ile Arkeoloji Bölümü
öğretim üyesi ve proje yürütücüsü
Yard. Doç. Dr. Feriştah Alanyalı,
projenin amacının, Patara Hurmalık
Hamamı'nı ve yanındaki paleksi
kompleksinin ileri teknolojiler kullanılarak dokümantasyon çalışmala
rını gerçekleştirmek olduğunu söylediler. Çabuk ve Alanyalı, projede her türlü ayrıntının, çatı örtüsünün, pencerelerin ve mevcut yapı
çevrelerinin saptanarak üzerinde
çalışmalar yapacaklarını ifade ettiler.
Alper Çabuk ve Feriştah Alanyalı , Patara Hurmalık Hamamı dokümantasyon çalışmalarına yönelik
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bu proje sayesinde farklı alanlardaki birçok bilim insanıyla çalışma
fırsatı bulduklarını söylediler.
Böyle bir projeyi hiçbir meslek
disiplininin tek başına gerçekleşti
remeyeceğini ifade eden öğretim
üyeleri, bu yüzden disiplinlerarası
hatta transdisipliner bir çalışma ortamı sağlamaya çalıştıklarını ve
2006 yılı boyunca proje için TÜBİTAK'tan teknik destek alacaklarını kaydettiler.
Anadolu Üniversitesi'nin şu anda
mevcut ve alınacak olan ekipmanlarla, yersel fotogrametri alanında
Türkiye'nin en donanımlı araştırma
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Acar'a
ikincilik ödülü
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Gör.
Aı:s,

En-

Kerem Görsev' in babası,
çevirmen ve
yazar G. Doğan Görsev,
40 yılda oluş
turduğu ve 7
bin eserden
oluşan "Evrensel Klasik Müzik Arşivi" ni
Anadolu Üniversitesi' ııe
ha,~ışladı.
HABERi 3'TE

yapan bir kurumu haline geleceği
ne işaret eden öğretim üyeleri sözlerini şöyle sürdürdüler:
"Bu proje, farklı üniversiteleri ve
meslek gruplarını bir araya getirme
açısından diğer kurumlara örnek
olabilecek bir çalışmadır. TÜBİTAK'ın da bu projeyi desteklemesi bizlere gurur vermektedir. Bu
konuda bizlere büyük destek veren
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç'a ve
TÜBİTAK Projelerinin önemine
dikkatimizi çeken Prof. Dr. Hasan
Mandal'a çok teşekkür ediyoruz."
Projede Mimarlık Bölümü'nden
Öğr. Gör. Abdullah Deveci, Öğr.
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Gör. Feray Ergincan, Yard. Doç.
Deniz Özkurt, Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Alper Çabuk, Arkeoloji
Bölümü ' nden de Yard . Doç. Dr.
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Feriştah Alanyalı, Yard. Doç. Dr.
Hüseyin Alanyalı ve Araş. Gör.
Serap Akça görev alıyor.

Görsev' den büyük jest

BESYO'DAN SPOR

BİLİMLERİ GÜNLERİ
Etkinlikte bilimin spora
ve götürdükleri
üzerinde tartışıldı.

kattıkları

İTAB, ÇAĞIN
TEKNOLOJİ
DEVRİMLERİNİ

TANITII
İleri Teknolojiler Araştır

ma Birimi, ülkemizde ilk
kez hayata geçirilen Naıw
teknoloji ve Biyoteknoloji
yüksek lisans programları
nı tanıttı. Etkinliğe öğren

ciler hiiyiik ilgi göste~

AÖF Akademik
Danışmanlık

dersleri 16 Oca~
başlıyor

~

2

12-18

Aralık

Görüşler

Anadolu Haber

2005

Anadilimize yeterli özeni gösterebildiğinize inanıyor musunuz?

düşünmüyo-

rum. Nedense gençlere kendi
dillerinde kelimeler kullanmak çok basit bir d a vranış
gibi geliyor. Günlük konuşmalarında cümlelerine s ağdan soldan duydukları anlamını bile tam olarak bilmedikleri kelimeleri katmak daha cazip görünüyor. Sanırım bulundukları çevrede bu kabul
ediliyor. Telaffuzda bile o kadar çok yanlı ş telaffuzu doğru zannederek kullanıyoruz ki doğ
rularını duyduğumuzda şaşırıyoruz . Dilimize
özen göstermek en önemli ödevimiz. Hep beraber "Ses Bayrağımız"a sahip çıkalım. Dilini
yitiren bence her şeyini de yitirmiş olur.

ARDA

Dilimizi yeterince kullanamadığımıza inanıyorum. Her gün
güze lim Türkçemize y ab ancı
kelimeler girmekte ve hemen
benimsenmekte. Özellikle İngilizce kelimeler. İn s anlar konuşurken yabancı kelimeler kullandıklarında entellektüel ; es ki bir kelime eklediklerinde ise demode olarak nitelendiriliyorlar. Hemen herkes
bu akımın içinde. Bu akımın en y a gın oldu ğ u
yer ise televizyon . Çünkü her yerde televizyon
var ve etkisi çok fazla. Ana dilimizin düzg ün
bir şekilde kullanılması için televizyon program
yapımcılarının daha özenli bir ça lışma di siplinine bürünmesi gerekiyor.

SERDAR ÜÇGÜL

YAŞAR

İİBF İşletme 4 . Sınıf
Ülkemizde insanların kullan-

TOİYO 4. Sınıf

Anadilimize verdiğimiz değerin yetersiz olduğunu özellikle büyük şehirlerimizde
bulunan şirket isimlerinin yabancı kelimelerle uyumlu olmasına bakarak anlıyabiliyo
ruz. Ayrıca günlük iletişimi
mizde de birçok yabancı kelimeyi istemeyerek
de olsa kullandığımız açıkça görülmektedir. Bu
konuda biraz daha dikkatli olmamız yine eği
tim ve öğretimle ilgili olup daha özverili olması gerekmektedir.

dil re smi evrakl arda
" Türkçe" ol arak geçiyor. Fakat çoğu insanın kullandı ğ ı
dilin Türkçe oldu ğ unu söylemek biraz zor galiba. Son
zamanlarda çok fazla kullanılan "Kal geldi.
Oha falan oldum" gibi deyişler dilimize iyice
yerleşti. Bir dilde kelimeleri her ne kadar doğ
ru kullanılırsa kullanalsın günümüzü 30-40 kelimeyle geçiştiriyorsak ben size soruyorum: Ana
dilimize sahip çıkıyor muyuz?

BURCU ERKEK

2. Sınıf

mayalım.

UFUK CANSEVER
MMF Hazırlık
Her ne kadar bizler dikkat
etsek de genç kuşağın büyük bir bölümü 'özenti ' diye adlandırdığımız gruba dahil. Günlük hayatımıza giren
gereksiz İngilizce kelimeler
gün geçtikçe artmakta. Çevremizde her yerde mutlaka yabancı kelimelerle karşılaşmak mümkün . Bu duruma o kadar
a lı şmışız ki ister istemez günlük dilimize yansıtıyoruz. Bir konuda gençleri duyarlılığa çağıran kampanyalar düzenlenebilir diye dü ş ü
nüyoruz.

M.GİRAY ERSÖZOĞW
Fen Fakültesi
Kimya Hazırlık
Dilimiz yabancı dillerin istilasına uğramış durumda. Yöresel farlılıklardan dolayı da
bu durum gerçekleşiyor.
Ama tabi bu duruma
TDK ' nın eğilmes i gerekiyor. Yabancı
dil öğrenirken kendi dilimize de sahip çık
malıyız.

Bence dilimize yeterince özen
gösteriyoruz. İstisnal a r kaideyi
bozmaz. Bizler gel ec e ğ i n öğ
retmenleri olarak bu ko nuya
yeterince özen gösteriyo ruz.
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düşünmüyorum.

Çünkü okullarda anadilimizle
ilgili çok fazla bilgi verilmiyor. Teorik bilgiler anadilimizi kullanmada bize çok faydalı olmuyor. Ana dilimizi doğru kullanabilmek için eği
time önce aileden sonra çevreden başlamalıyız.

MUTW Ş. MOĞULKAÇ
İİBF İng. İşletme 2. Sınıf
Anadilimizi tabiki yeterince
iyi kullanamıyoruz. Bunun
önemli sebeplerinden biri eği
tim dilinin İngilizce olması.
Türkçe'nin derslere yeterince
yansıtılamaması. Üniversiteden
mezun olduktan sonra bir iş
başvurusunda önemli olan kaç yabancı dil bildiğiniz. Türkçeyi iyi kullanmak gibi bir kaygımız
yok. Günlük hayatta yabancı dilden terimlerin
kullanılması Türkçe ' ye büyük zarar veriyor.

Anadilmize sahip çıktı ğım ızı
pek zannetmiyorum. Ş ahsen
ben bile Türkçeyi kullanamamaya başladım. Yabanc ı dil
kullanımı o kadar fazla k i ..
Mesela çoğu mağaza is imleri
yabancı dilde. İzlediğimiz ıv programl arı bile
yabancı kelimelerle doluyken kendi anadili mi zi
nasıl koruyabiliriz!

İLKSEN ÖKTE
Devlet Konservatuarı Ti yatro
Bölümü 3. Sınıf
Dile sahip çıkıldı ğ ını dü ş ün
müyorum. Yalnız bu durum
bir çok yan etkenden oluşuy or
bence. Yani kendini yine kendi kültürü ve kendi geçmi ş i y le
ifade etmekten çekinen, bunu beceremeyen bir
toplum olduğumuz için dilimiz de bu durumdan etkilenerek yok olmaya mahkum hale geliyor. Yazılı ve sözlü yayınların çoğunda dilin

Dev let Konservatuarı Tiyatro
Bölümü 4. Sınıf
Dünya ' da en az sahip ç ık ıl a n
dillerden biri de Türkçe bence. Galiba bunun e n büyük
nedeni " değerler karm aşas ı "
olgusunun Anadolu kültürünü
ez iyor olmas ı dır. Anlatımda ve ifadede
dil yetersiz bırakı l mıştır. Bu noktada bir " üretme" çabası yerine dil imizi de ifade ediyoruz. Bugün sanatımız da böyledir. Hazırdır, gelir ve tüketiriz. Türkçe, kendi içinde teknik bir kısırlık
da yaşamaktadır ayrıca; sondan eklemeli olması
vb ... Umarım bir gün üretime geçebiliriz.

SÜLEYMAN DAŞ
Eğitim Fak. Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği 4. Sınıf
Türkçe ' yi günlük yaşantımız
da doğru kullanabiliriz. Yabancı kelimelere özenti göstermemeliyiz. Yabancı sözcüklere uygun karş ı lıklar bulabiliriz. Yabancı kelimelerden oluşan ta-

belaları yasaklamalıyız.

GSF Resim Bölümü

2.

Sınıf

Bir ıv kanalını aç ı yorum,
adam sanki Viyana'da doğ
muş gibi konuşuyor. Başka
bir kanalı açıyorum oradaki
de Arabistanlı gibi konuşu
yor. Sanki bize bir orta yol b ı rakma
mışlar da iki seçenek sunmuşlar. Ya batılı olcağız ya doğulu. Kendimize a it bir kimliğimiz
yokmuş gibi. Sosyal çevremiz de aynı şekilde
çelişkiler içinde. Bütün bunların sorumlusu
medyaymış gibi geliyor. Popüler kültür dilimizi de esir almış durumda. Bireysel çabalarımız
da yeter ·iz kalıyor . Kısacası dilimize sahip çık
tığımızı söyleyemem .

AYLİN DOĞRU
İBF İletişim Bölümü
2. Sınıf
Anadilimizi yetkin bir şekil
de kullanma konusunda pek
yeterli olduğumuz söylenemez.
Değişen dünya ve ona ayak
uydurma çabasıyla beraber di1imizde meydana gelen değişimleri de göz ardı etmemeliyiz. Ancak bunun abartılmasına karşıyım. Televizyonlarda, sokaklarda, dükkanlarda,
levhalarda ve hemen hemen her yerde git gide
yabancı dillerin egemenliğini görüyoruz. Ve ne
yazık ki bu gidişata dur diyemiyoruz.

Sahibi:
Rektör Prof. Dr. Engin AT AÇ
Genel Yayın Yönetmeni:
Prof. Dr. Haluk GÜRGEN

T asarı m

Hazırlık
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BAŞKAN

ESYO Endüstriyel

doğru kullanıldığını düşünmüyorum .

Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatı Hazırlık
Ana dilimizi yeterince kulla-

AÖF İngilizce
Bence anadilimizi yeterince
kullanamıyoruz . Neden mi?
Üniversitemizin her bölümünde hazırlık var. Artık
her tarafımız yabancı dil oldu. Kendi dilimizi unuttuk. Bunun önüne geçilmeli. Dükkanların adları bile yabancı
oldu. Konuştuğumuz her ikinci kelime İngiliz
ce. Gittikçe yozlaşıyoruz. Batılı olalım diye
kendi di limizden, dinimizden vazgeçiyoruz. Biraz mantıklı düşünelim lütfen. Her halk kendi
din ve diliyle varolmaktadır, bunu unut-

4.Sınıf

dığı

HASİBE TEPRET
Öğretmenliği

Eğitim Fak. İng . Öğretmenliği

İletişim Bilim. Fak .
R.H.i 1. Sınıf

Hukuk Fakültesi 1. Sınıf
Anadilimize yeterli özeni
gösterdiğimizi

ARİFAYDIN

BİRGÜL KÖSE

GAMZE G. ÖNDER
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Görsev'den büyük jest

Çevirmen ve yazar G. Doğan Görsev, 40 yılda oluş
turduğu "Evrensel Klasik
Müzik Arşivi"ni Anadolu
Üniversitesi'ne bağışladı.
ÜNLÜ caz sanatç ı s ı Kerem Görsev'in babası
olan çevirmen ve yazar G. Doğan Görsev, 40
yıllık bir çaba sonucu meydana getirdiği "Evrensel Klasik Müzik Arşivi"ni, "Bir aydınlanma
kurumu" olarak nitelendirdiği Anadolu Üniversitesi ' ne bağışladı. Görsev tarafından bağışlanan
yapıtlar, Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi 'nde 14 Aralık günü sergilenmeye başladı.
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, serginin açılışında
G. Doğan Görsev'e bir teşekkür plaketi verd i.
Arşivin büyük çoğunluğunun kendi olanaklarıy
la Almanya, Paris ve Brüksel'den edindiği CD
albümlerden oluştuğunu belirten Doğan Görsev,
arşivinin Rönesans'tan 20'nci yüzyıla dek Batı
Avrupa'dan İskandinav ülkelerine, Orta ve Doğu Avrupa'dan Türkiye, Hindistan ve Japonya'ya, ABD'den Latin Amerika'ya kadar bini
aşkın bestecinin yaklaşık 7 bin eserinden o luş 
tuğunu söy ledi.
Doğan Görsev, arşivinin adını, arşivine ilişkin
önemli çalışmaların, kaynak ve desteklerin gerçekleştirildiği yılların anısına, Almanya'da Gelsenkirchen kentinde oturduğu sokağın adıyla anıl
ması için "Weber Bandotek, Evrensel Klasik
Müzık Arşivi (Doğan Görsev-Ali Gürcan)" olarak adlandırdı. Görsev, "Bu arşivi bir aydınlan
ma üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi'ne bağışlarken, Türk öğrencileri ve sanat everleri için
aydınlanma yanlısı bir yurttaş olarak görevimi bir
ölçüde yerine getirdiğimi düşünüyorum" dedi.
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç ise, arşivin dijital ortama aktarı larak üniversite kütüphanesi bünyesinde, yeni teknolojilerle ve yoğun çalışmalar-

insan
kaynakları

konferansı

la modern bir müzik kitaplığı oluşturulacak biçimde hizmete sunulacağını belirtti. Prof. Dr.
Ataç ayrıca, böyle i vefakar bir davranış için
Anadolu Üniversitesi olarak Doğan Görsev'e
şükran duyduklarını dile getirdi.
Arşivde, oda müziği yapıtları, önemli konçertolar, orkestra yapıtları, değişik türde otantik müzik örneklerinin yanı sıra, Rönesans öncesi müzik tarihi yapıtları, otantik çalgılarla bestelendirilmiş İlkçağ Yunan ve Bizans Müziği, Ortaçağ
müziği, Rossini'nin "Fatih Sultan Mehmet Ope-

rası", Kraus'un " Muhteşem Süleyman Operası· •
ve modern yapıtlar da yer alıyor.
Arşivde ayrıca "Dünyada ilk ses kaydı" olma
özelliğini taşıyan 50'yi aşkın yapıt göze çarpı
yor. Bütün yapıtlara ilişkin veriler Görsev tarafından dijital ortama aktarıldı. Arşiv , Anadolu
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi bünyesinde yeni teknolojilerle ve modern bir
müzik kitaplığı oluşturacak biçimde hizmete sunulacak.

Mevlüt DEMİRCİOĞW

İKTİSADİ ve İdari Bilimler Fakültesi 16 Aralık Cuma günü
Entegre insan Kaynakları Yönetimi konferansı düzenledi.
Ende! Şirketler Grubu insan
Kaynakları Yöneticisi Tarık Başay' ın konuşmacı olarak katıldığı
konferans öğrenciler tarafından
yoğun ilgi gördü. Öğrencilere insan kaynakları hakkında bilgi veren Başay, Ende! Şirketler Grubunun işleyişini de anlattı.
Şeyda

DALGIÇ

Bu vatan böyle kurtuldu
Atatürkçü Düşünce Kulübü'nün düzenlediği konferansa
yazar Erol Mütercimler konuşmacı olarak katıldı.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ'nün bu dönem
düzenlediği

Ne kadar

gönüllüyüz?
ÇAĞDAŞ Eğitim Kulübü ve
Gönüllü Hizmetler Kulübü,
Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle 12 Aralık Pazartesi
günü bir konferans düzenledi.
AÖF ve İlelişim Bilimleri
Fakültesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Levent Kılıç'ın konu~macı olarak katıldığı konferansta üniversite gençliğinin ne
kadar gönüllü olduğu tartışı 
lırken gençler toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmaya
davet edildi.

ilk etkinlik olan konferansa Bu Vatan Böyle Kurtuldu ve Komplo Teorileri kitaplarının yazarı Ero l Mütercimler konuşmacı olarak
katıldı. 13 Aralık Salı günü Salon Anadolu gerçekleşen konferansta Erol Mütercimler Atatürk,
Kurtuluş Savaşı ve günümüz Türkiyesi ' ni anlatarak dinleyicilerden ge len soruları yanıtladı.
Atatürk'ün insanlık tarihinin tanıdığı dört büyük
dehadan biri olduğunu söy leyen Mütercimler, Atatürk ' ün diğer dehalardan farklı olarak devrimci olduğunu ve "Geldikleri gibi giderler" sözünü ancak
onun gibi bir strateji uzmanının söy l eyebileceğini
kaydetti. Ayrıca Atatürk'ün "Ben size taarruzu
emretmiyorum, ölmeyi em rediyorum" sözüne deği
nen Mütercimler " Bu, dünya savaş tarihinde ilk
kez verilmiş bir emirdir. Çünkü bir komutan toptan yok edilme emrini veremez. Atatürk ' ün bu
emri vermesinin nedeni ise İstanbul'dan ayrıldığın
da kararının ya istiklal ya ölüm olmasıdır ve bu
vatanın nasıl kurtulduğunun yanıtı buradadır. " dedi . Bandırma Vapuru'yla ve Atatürk'ün padişah
Vahdettin'den aldığı iddia edilen 40.000 altınla ilgili olarak anlatılanların yalan olduğunun altının
çizen Mütercimler, Bandırma Vapuru ' nun pusulasının olduğunu ve kaptanın da Karadeniz'i çok iyi
tanıdığını ayrıca Aıatürk'ün aldığı tek paranın maaşının yarısı olan yol parası o ldu ğunu söyledi.
Erol Mütercimler, Türkiye'nin Atatürk sonrası durumuna ilişkin olarak da "A tatürk bu ülkeyi iki

orduya emanet etti. Biri Türk Silahlı
Kuvvetleri diğeri de eğitim ordusudur
fakat Gazi Mustafa Kemal ölür ölmez Cumhuriyet delik deşik edilmiştir. Mezar taşı da köy enstitülerinin İsmet İnönü tarafından yobaz Milli Eğitim bakanlarınca kapattırıldığında dikilmiştir. ismet
İnönü ABD'ye bağımlı bir
Türkiye Cumhuriyeti yarattı. Bugün bu ülke bizim
yüzümüzden bu durumda. Vatanın canına
okumak konusunda
birbirimizle yarışı
yoruz. Biz bu
Cumhuriyet'e ve
Atatürk'e layık
değiliz. Herkes
Söylev'e baksın. Biz ihanet ettik, siz
etmeyin. 3040 yıl sonra
TC vatandaşı
olamayacaksınız.

kimliğini
sınız."

beyan ederek pasaport bile alamayacakdedi.
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Aralık

Anadolu Haber
Bu

sayımızda ...

nadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, 200 bini aşan kitap
koleksiyonu, abone olunan periyodikler
yanında özel koleksiyonlarla da önemli arşivle
re sahip ...
Kütüphanenin oluşumu ve gelişiminde üniversitemizin her yıl ayırdığı önemli bir bütçe yanında (2005'de 2 trilyon lira ayrılmıştı), üniversitemizi bilen, tanıyan ve üniversitemizin
Türk yüksek öğretimindeki önemli yerini bilerek ellerindeki çeşitli koleksiyonları bağışlayan
kişiler de bulunuyor.
Bu özel koleksiyonlar, bağışlayan kişilerce
uzun yıllar boyunca biriktirilerek ve itinayla
oluşturulan koleksiyon olma özelliklerini taşıyor
ve bu nedenle önemli ve özenli bir yere sahipler ...
Elindeki doküman koleksiyonunu bağışlayan
son kişi yazar ve çevirmen Doğan Görsev olmuştur.

Görsev, 40 yılda oluşturduğu 7 bin evrensel
klasik müzik eserinden oluşan ve CD'ye aktarılmış bulunan değerli müzik arşivini üniversitemiz kütüphanesine bağışladı.
Görsev müzik arşivinde, çeşitli ülkelere ait özgün eserler yanında oda müziği yapıtları, konçertolar, çeşitli orkestra eserleri ve otantik müzik eserleri bulunuyor.
Doğan Görsev'in bağışladığı koleksiyon ile
üniversitemiz kütüphanesi daha da gelişmiş ve
özellikle müzik ve sesli eser kataloglarına yeni eserler katmıştır. ..

.

TÜBİTAK'ın sosyal bilimlerdeki alanlara da

destek vermeye başladığını 2005'in başlarında
sizlere duyurmuştuk.
Buna ilişkin olarak bir proje TÜBİTAK'tan
destek alarak çalışmalara başlandı. ..
Mimarlık ile Arkeoloji Bölümlerinin ortaklaşa
hazırladığı Patara Hurmalık Hamamı Projesi,
üniversitemizin TÜBİTAK'tan sosyal bilimler
alanında teknik destek aldığı ilk proje olması
ve iki ayrı fakültenin öğretim elemanlarının ortaklaşa bir proje etrafında çalışmaya başladık
ları bir proje olması açısından önemli.
2006 yılı boyunca TÜBİTAK'tan teknik destek alınacak Patara projesinde, yöresel fotogronometride önemli bir merkez haline gelinecek
ve proje; farklı üniversitelerle farklı meslek
gruplarını biraraya getirerek tarihe yönelik
önemli verilerin elde edilmesini sağlayacak .
Bu tür disiplinlerarası çalışmaların başka projelerde de gerçekleştirilerek TÜBİTAK başta
olmak üzere başka kurumların verdikleri maddi ve teknik destek yanında üniversitemiz araş
tırma proje desteklerinin sosyal bilimler projelerinde de değerlendirilmesi ve ülkemize yararlı bilimsel çalışmaların ortaya konulmasını bekliyoruz ...

*

*

kullanmıyoruz,

belki de

kullanamıyoruz ...

Öğrencilerimize sorduğumuz soruda bu yanıtı
aldık ...
Küreselleşmenin

birçok

yabancı

egemen olduğu her yerde,
kelimenin dillere girmesi ve

kullanılması doğal...
Dünyamız artık öylesi bir teknolojik hareketliliğe sahne oluyor ki, her gün yeni bir ürün ortaya çıkıyor ve bunların isimleri de hemen her
dile uyu veriyor. ..
Dillerin bunlara yeni karşılıklar bulma gibi bir
sürec i uygulamaları da gU~!. .. Çünkü teknoloji yeni biçimini uygulamaya başladıktan birkaç
yıl sonra eskiyor ve bu süreçte yeni bir isimle yeni bir teknoloji ortaya çıkıyor. ..
Öğrencilerimiz
de
küreselleşen
bir
dünyada kendi anadilimizi yeterince
kullanmadığımız

dan şikayetçi. Şi
kayetçi olmayan
var

BESYO'dan spor bilimleri günleri
BESYO'nun düzenlediği etkinikte bilimin spora kattıkları ve götürdükleri üzerinde tartışıldı.

A

Türkçemizi yeterince

Haber

Anadolu Haber
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Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 16
günü Kongre Merkezi Salon Anadolu 'da" 1. Spor Bilimleri Günleri" adlı bir etkinlik düzenledi.
Etkinlikte Prof. Dr. Caner Açıkada Beden
Eğitiminden Spor Bilimlerine: Türkiye neresinde ve Sporda insan performansının sınır
ları ; Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan Beden
Eğitimi Öğretmen Nitelikleri ve Sınıf Yönetimi ve Spor Eğitimirde Araştırma Konuları; Doç. Dr. Nefise Bulgu Rekreasyon, Küreşelleşme ve Kültür; Yrd. Doç. Dr. Serdar
Arıtan Sporda Biyomekanik Çözümlemeler;
Yrd. Doç. Dr. Hüsrev Turnagöl Sporda Ergojenik Destek: İşe Yarıyor mu?; Prof. Dr.
Haydar Demirel Genetik Doping: Sporun
Geleceği mi? konularında dinleyicileri aydın

BEDEN
Aralık

lattılar.

Tumagöl, spor içeceklerinin egzersiz sıra
kaybedilen karbonhidratın geri alınma
sında önemli bir işlevi olduğunu dile getirdi . Demirel ise Kenyalı atletlerin başarısın
dan bahsederek bunun sebebinin Kenyalı akletlerin baldırlarının diğer atletlerden 400 gr.
sında

daha hafif olmasına bağladı. Açıkada da rekorların tarihsel gelişiminde değinerek rekorların daha ne kadar geliştirilebileceği üzerin-

de durdu. Gün boyu devam eden
öğrenciler yoğun ilgi gösterdiler.

etkinliğe

Taner AYYILDIZ

TÜBİTAK kitapları ilköğretim okullarında
TÜRKİYE Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBITAK)
okullarda geleceğin bilim insanlarını yetiştir
mek için çocuklara ve
gençlere yönelik kitaplar sergiliyor. Eskişe
hir'de Mustafa Kemal
ilköğretim Okulu'nda
da 2 gün boyunca sergilenen TÜBITAK kitaplarına öğrencilerin ilgisi
oldukça büyüktü. Okul
Müdürü Emin Coşkun,
TÜBITAK'ın gençlere
yönelik böyle bir çalış
ma yapmasının oldukça sevindirici olduğunu
belirterek, kitapların
ucuz olmasından dolayı
öğrencilerin kitaplara
büyük ilgi gösterdiğini
söyledi.
Mevlüt DEMİRCİOĞLU

2.

Uluslararası

••

AOF Sempozyumu 13 Eylül'de

İlki 2002'de yapılan sempozyumun ikincisi 13-15 Eylül 2006 tarihlerinde gerçekleşecek.

mı

lnternational Open and Distance
Learning (IODL) Symposium

ki!..
Yüreği

niz sevgi
dolsun ...

Prof. Dr. Halil lbrahim GÜRCAN

..,1/

Anadolu Üniversitesi Eğitim Televizyonu
(ETV)'nun Kuruluşu'nun 30. Yılı kapsamın
da düzenlenecek olan ve ilki 2002 yılında
gerçekleşen 2. Uluslararası Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu 13-15 Eylül 2006
tarihlerinde Anadolu Üniversitesi 'nde yapı-

lacak. Ana

teması "Küreselleşen

Dünyada

Yaşamboyu Açık ve Esnek Öğretim" olan
11. Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğretim

Sempozyumu" çerçevesinde; eğitim talebi ve
hareketlilikleri, bilgi teknolojilerinin gelişimi
ve küre. elleşme bağlamında u7..aktan öğretim,

yaşam boyu eğitim tartışılacak. Bu hafta içerisinden itibaren yurt içinde ve yurt dışında
ki 4 bin öğretim elemanına davet mektubu
hakkında
gönderilecek.
Sempozyum
www.aof.edu.tr/iodl2006/ web adresinden detaylı bilgi alınabilir.

Kültür-Sanat

Anadolu Haber

Osmanlı takıları
Türk El Sanatları

sergileniyor

Tanıtma Derneği tarfından

üniversitemize bağışlanan Osmanlı döneminden kalma 485 parça işlemeli doku•
ma ve gümüş takı, Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.
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Bozüyük'te
klasik müzik
konseri
Senfoni Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu Kuarteti ile
Piyanist Lilian Tonella'nın
Oda Müziği konseri gerçekleştirdi. Devlet Konservatuarı 'nın düzenlediği konser, 12
Aralık Pazartesi günü, Bozüyük Halk Eğitim Merkezi
Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Topluluk 13 Aralık Salı günü de Salon 2003 'te bir
konser daha gerçekleştirdi.
Her iki konserde de klasik
müziğin seçkin eserleri seslendirildi.

Oda Orkestrası'ndan
klasik müzik konseri
TÜRK EL SANATLAR! TANITMA DERNEĞİ tarafınd an üniversitemize bağışlanan Osmanlı Devleti döneminden kalma 485 parça işlemeli dokuma ve g ümüş takılar sergisi Rektör Prof. Dr.
Engin Ataç'ın katılımıyla 14 Aralık günü açıldı.
Serginin açılışında konuşan Rektör Ataç, okulumuza yapılan bu bağışın okulumuz adına büyük
bir onur kaynağı olduğunu belirtti. Rektörden
sonra söz alan Türk El Sanatları Tanıtma Derneği Başkanı İnci Erguvanlı, "Anadolu Üniversite-

t

'Ferhangi

si 'in büyük bir hızla çalışıp büyüdüğünü bildiği
mizden bu çok değerli eserleri Anadolu Üniversitesine bağışlamaya karar verdik" dedi. Sergide, yağlık, uçkur, gazbezinden örtüler, (organze
kumaş) kırma telden örtüler, Türk işi işler, hesap
işler, pamuklu dokumalı örtüler, altın, sim ve gümüş işlemeli işler, bayan takıları aksesuarlar, bilezikler, tepelikler ağırlıklı olarak yer alıyor. Sergi 31 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

Berk ÜTKÜ

Şeyler'
FERHAN

yine güldürdü

ŞENSOY, klasikleşen oyunu 'Ferhangi

Şeyler'i Sinema Anadolu'da sahneledi. Şen
soy'un 18 yıldır oynadığı tek kişilik gösterisi 13
Aralık gecesi izleyicilerle buluştu. Büyük ilgi gören oyunun ardından Ferhan Şensoy okuyucuları
için de kitaplarını imzaladı.

Anadolu Üniversitesi Oda
bir klasik müzik
konseri verdi. Devlet Konservatuarı' n ı n düzenlediği
ve Burak Tüzün'ün şefliğini,
piyano sanatçısı Canan Kocaay'ın solistliğini üstlendiği konser, 15 Aralık Cuma
günü, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale
Salonu'nda gerçekleşti.
Orkestrası

TİYATRO ANADOLU

OCAK PROGRAM!
YANGIN YERİNDE
ORKİDELER

O.G.Ü Anadolu'da oynadı
OSMANGAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gösteri
Sanatlar Kulübü Fakülte Oyuncuları "Kız Kurusu Gül
Tiyatro oyununu üniversitemizde sergiledi.Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nün düzenlediği
tiyatro oyunu, 14 Aralık Çarşamba günü Sinema
Anadolu'da saat 17.00 ve 20.00 olmak üzere iki seans
halinde gösterildi.
Hanım" adlı

jantinli tango eğitmen
ve dansçılarından Damian Esell ve Nancy
Lauzan çifti Dans
Kulübü 'nün düzenlediği kurs kapsamında
bir derse katıldı.
Kulübü'nün
Dans
Tangotürk işbirliği ile
düzenlediği bir dizi
etkinlik için Eskişehir'de bulunan çift,
14 Aralık Çarşamba
akşamı

atelye

Salı

04
05
07
24
25
26
28

gerçekleşen

bir araya
geldi. Çift aynı akşanı Gar Düğün Salonu 'nda gerçekleşti rilen bir gösteriyle de
izleyicileri büyüledi.

Salı

Cts
Salı
Çarş.
Perş.

Cts

-----

19:00
19:00
19:00
15:00
19:00
19:00
19:00
15:00

HIRSIZ

çalışmasında

öğrencilerle

Çarş.

17
18
19
21

Ocak Salı
Ocak Çarş.
Ocak Perş.
Ocak Cts.

19:00
19:00
19:00
19:00

Aralık
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OKUMA
KÖŞESİ
Ahmet CEMAL

"BU YIL NE

KADAR OKUDUM?"
yıllardır

için
her
B enim
klasik sorusudur: Bu

yılbaşının
yıl

ne kadar okudum? Yani, okuyabildim?"
Bu tür soruların yanıtları, insanoğlu
toplumsal bir varlık olduğu kadar
ve en az o ölçüde, aynı zamanda
yapamadıkları için kendine özür
bulmakta şampiyon sayılabilecek bir
canlı olduğu için, kaçınılmaz bir
kesinlikle özürler de içerir. Aynı
özür bulma çabası, okuma eylemi
için de geçerlidir. "Aslında daha
fazla okuyabilirdim, ama ... "
İşte olayın özü, şu kısacık "ama"
sözcüğünde yatar. Çünkü o "ama"yı
izleyen mazeretlerin pek azı, okumayı gerçekten önleyici, belli zamanlarda okumamayı hoş gösterici
haklı nedenler arasında yer alır. Bu
bağlamda çoğunlukla yaptığımız, ya
da baş vurduğumuz kaçamak, aslın
da bilinçli seçimimizin ürünü olan
bir sonucu - her şeyden önce kendimize, aslında özellikle de kendimize karşı! - sanki irademiz dışın
da doğmuş bir sonuçmuş gibi göstermenin yanılsamasını yaratmaktır.
Bu konuda en yaygın kullandığımız
bahane, "öteki işler"dir. Oysa öteki
işlerin arasına, onlara rağmen, ne
kadar çok şeyi de sıkıştırdığımızı,
ne kadar çok şeye o işlere rağmen
vakit bulabildiğimizi kendimiz de
çok iyi biliriz. Biliriz de, iş bu bildiğimizle mertçe yüzleşmeye geldiğinde, yan çizeriz!
Kimi zaman okumanın tuhaf bir korkuya da kaynaklık edebildiği için bunca savsaklandığını ve
geri plana atıldığını düşünürüm.
Okuma yoluyla edinilen bilgi, düşünme eylemlerimizin zeminini sürekli besler; bu, kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu sonucun yansımaları ise
kendini, dünyada ve çevremizde
olup bitenleri çok daha gerçekçi bir
gözle görebilmemizde belli eder. Ve
böylesine gerçekçi bir görme eylemi, görenlere olup bitenler karşısın
da tavır alma yükümlülüğünü de
yükler.
Soruyorum: Acaba bunun için midir kimi zaman okumama için onca
bahane bulma çabamız? Okumadık
ça, yeterince bilmedikçe ve görmedikçe, tavır alma yükümlülüğü diye
bir şeyin söz konusu olamayacağını,
böylece de sürüye katılıp karar verme zorunluluğundan kurtulabileceği
mizi düşündüğümüz için midir?
İyi de, bilmemizin veya bilmememizin bize kaldığı durumlar ve koşullar karşısında, bilmemeyi seçmek,
düşünen insan olma gereğiyle ne
ölçüde bağdaşabilir? Daha da önemlisi: Ne ölçüde insan olmanın
kaçınılmaz biçimde beraberinde
getirdiği orumlulukla bağdaşabilir?
Kendimizi yaşadığımız sürece
bilinçli körleşmelere yargılı kılmanın
kolaylığından bir an olsun sıyrılıp ,
madalyonun bu yüzünü de görmeye
çalışmak zorundayız. Yoksa gün
gelir, insanlığımızı kendi gözümüzde
bile aklamakta zorluk çekebiliriz!
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teknoloji devrimlerini

tanıttı

İleri Teknolojiler Araştırma Birimi, ülkemizde
ilk kez hayata geçirilen Nanoteknoloji ve Bi·
yoteknoloji yüksek lisans programlarını tanıt•
tı. Etkinlige öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
DİSİPLİNLERARASI anlayış ve iş
birli ğine

zem in oluşturm ak üzere
kurulan ileri Teknolojiler Araştırma
Birimi (İTAB), ülkemiz üniversiteleri arasında il k olma özelliği taşı
yan ve 2005-2006 öğretim yılında
lisansüstü eğitime başlanan Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji yüksek
lisans programlarının tanıtımını 5-7
Aralık günleri arasında gerçekleşt ir
di. Eczacılık Fakültesi, Mühendislik
Mimarlık Fakültesi ve Fen Fakültesi 'nde gerçekleşen tanıtıma çok sayıda öğrenc i katıldı.

İleri Teknolojiler

Anabi lim Dalı
görevlileri Yasemin Bozkaya ve H. Açelya Akdamar, Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji hakkında
bilgiler verdikten sonra yüksek lisans programlarının içeriği ve üniversitemizde her iki alanda yapıla
bilecek araştırmalarda kullanılabile
cek ci haz l arı tanıttılar. Tanıtım sonunda araştırma görevlileri programlarla ilgili olarak öğrencilerden gearaştırma

len çok sayıda soruyu yanıtladılar.
Etkinlikte ayrıca, ileri Teknolojiler
Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda İTAB Müdürü olan Prof.
Dr. Servet Turan, çağın teknoloji
devrimleri olarak adlandırılan nanoteknoloji ve biyoteknoloji bilim dallarının gelişim hızı göz önüne alın
dığında , ülkemizin de bu gelişme
sürecini başarıyla yürütebilmesinin
ve bu alanda yetişmiş insan ihtiyacının karşılanabilmesinin ancak ülkemizde bu eğitimlerin verilmesine
bağlı olduğunu söyledi. Nanoteknoloji ve biyoteknoloji yüksek lisans
programlarının önemine değinen
Prof. Dr. Turan, tanıtım sunularına
ve disiplinlerarası ileri Teknolojiler
Anabilim dalı ile ilgili detaylı bilgilere www.itab.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

NANOTEKNOLOJİ GÜNÜ
İTAB tarafından gerçekleştirilen diğer

bir etkinlikte ise, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Nanoteknoloji Bilim Dalı

Siemens'ten
akademi
kariyer
planlama
•

•

semınerı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KULÜBÜ 'nün Siemens sponsorlu ğ unda gerçekleştirdiği
Akademi Kariyer Planlama Etkinliği
15 Aralık Perşembe günü Salon Anadolu 'da gerçekleş tirildi . Üniversite öğ
rencilerinin kendi hedefleri ve vizyonl arı kapsamında ge li ş imlerini

yı, sorunlarına

ağlama

ortağı olmayı

ve
kariyerlerine planlayıcı hizmet sunmayı
hedefleyen seminere Siemens Akademi
Pazarlama İletişim Yöneticisi İpek
Dağ, İnsan Kaynakları Kısım Müdürü
İlkşen Çetintaş, ve firmanın Bursa Bölge Müdürü Sinan Bubik konuşmacı
olarak katıldı. Konferansta; Siemens
Akademi nedir, kimler faydalanabi lir,
Siemens Akademi Pasaportu'nun faydalan nelerdir, mezun olduktan sonra
Siemens Akademi Pasaportu'nun ne gibi faydaları o l acaktır orularına yanıt
verilirken ayrıca, İşgücü Geliştirme
Merkezi Eğitimleri, Mesleki Yabancı
Dil Eğitimleri, İş Bilgi Teknolojileri
Eğitimleri hakkında da öğrencilere bilgi verildi.
Çağdaş Eğitim Kulübü Başkanı Çağrı
Gülsoy, "Bu etkinliği düzenlememizin
amacı Üniversite öğrencilerine mesleki
kariyer yolunda destek olmak ve sunulan imkanları üniversite gençliğine sağ
lamaktır. Bu amaçla Siemens Akademi
Kariyer Planlama Etkinliği ile geleceğine yön vermek isteyen Üniversite
gençliğine yardımcı olmayı hedefledik.
Bu çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Esra DEMİR

çözüm

Ilgın

ve Seramik Mühendisliği Anabilim
Dalı yüksek lisans ve doktora öğ
rencileri, üniversitemizde nanoteknoloji alanında yapılan veya yapılma
sı düşünülen çalışmalar hakkında birer sunu yaptılar. "Boya Sektöründe
Nanoteknoloji" , "Morfolojik Kont-

rollü ZnO Nanopartiküllerin Sentezi", "Karbon Nanotüplerin Özellikleri ve Üretim Yöntemleri" ve
"Elektrostatik -Sol Sprey Yöntemi
ile Nano Yapıdaki İnce Seramik
Filmlerin Üretimi" konulu sunulara
öğrenciler büyük ilgi gösterdiler.

Acar'a ikincilik ödülü

Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Araş. Gör. Ilgın Poyraz
Acar, Uluslararası Endüstri Mühendisliği Dergisi'ne sunduğu bil•
diri ve sunuşla 250 kişi arasından 2.'lik ödülüne layık görüldü.
MÜHENDİSLİK Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Araş. Gör.
Il gın Poyraz Acar, Ulu lararası Endüstri Mühendisliği Dergisi'nin 4-7 Aralık
günlerinde düzenlediği " 10'uncu Ulus lararası Katılımlı Endüstri Mühendisliği
Teori, Uygulama ve Pratik" konferansı
nda sunduğ u bildiri ve sun u ş l a 250 katılımcı ara ında ikincilik ödülü aldı.
Acar, konferansa "Eskişehir İli İçin
Düzgün Depolama Yer Seçiminin
Electre-IJI Tekniğiyle Değerlendirilme
si" konulu disiplinlerarası çalışmayla
katıldı. Çalışmayı. Çevre Mühendisliği
Bölümü 'nden Yard. Doç. Dr. Müfide
Banar, Araş. Gör. Aysun Özkan ve Osmangazi Ünivers itesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Yard. Doç. Dr.
Aydın Sipahioğlu ile birlikte ge rçek leş
tiren Acar, elde ettiği başarının kendisini teşvik ettiğini ve gelecek yıl da
katılmak için ş imdiden çalışmalara baş
l adığın ı söyledi.
Şeyda

Akademik

DALGIÇ

Danışmanlık

ANADOW ÜNİVERSİTESİ 'nin uzaktan öğre
tim sistemi uygulayan İktisat, İşletme ve Açı
köğretim Fakülteleri, bu yılki akademik danış
manlık derslerine 16 Ocak Pazartesi günü baş
lıyor. Dersler 31 Mayıs'a kadar kesintisiz devam edecek. Dersler 31 Mayıs ak~amına kadar Türkiye çapında 67 ilde devam edecek.
Üniversitemizin, uzaktan öğretim veren fakültelerinde öğrenci sayısı her yıl yoğun bir bi-

dersleri 16 Ocak'ta

çimde artıyor . Resmi tatiller, dini bayramlar,
arife günleri ve Bakanlar Kurulu tarafından
ilan edilecek tatiller dışında derslerin kesintisiz sürdürülecek.
Merkez anfilerde ! ' inci, 2'nci ve 3 'üncü sı
nıf öğrencilerine yönelik olarak I O dersin akademik danışmanlığı yapılacak. Ders programları hakkında ayrıntılı bilgi AÖF Eskişehir bürosundan ve merkez anfilerden edinilebilecek
2005-2005 öğretim yılında Açıköğretim Fa-

başlıyor

kültesi arasınavları 1-2 Nisan 2006, Yılsonu
sınavları 3-4 Haziran 2006, bütünleme sınav
ları ise 2-3 Eylül 2006 tarihinde yapı l acak.
Radyo ve TV'de ders yayınları
Derslerini radyo ve televizyon yayınlarıyla
sürdürmek isteyen öğrenc il er için ilk ders 19
Aralık'ta başlayacak ve 2 Haziran 2006 tarihinde sona erecek.

Mevlüt DEMİRCİOĞUJ

Spor

Anadolu Haber

12-18

Aralık

Anadolu yarıştan kopmadı: 2-1
FUTBOL TAKIMIMIZ 11. hafta
laşmasında

17

günü kendi sahasında konuk ettiği Otosan'ı 88. dakikada attığı gol ile geçerek zirve yarışın
a devam etti. Takımımız ilk yarıda,
girdiği gol pozisyonlarını değerlendire
meyince soyunma odasına 1-0 yenik
gitti.
2. yarıya çok iyi başlayan takımımız
arzuladığı gole 52. dakikada kavuştu.
Ali'nin pasında topla buluşan Bekir
soldan girdi ve arka direkte Başar' ı
topla buluşturdu. Başar'da şık bir kafa
golü ile takımım ı zı beraberlik golünü
attı. 56. dakikada Otasan sahada 10 kişi kaldı. Rakibin 10 kişi kalmasından
sonra baskıs ını artıran ekibimiz üst üste girdiği pozi syonlarda topu bir türlü
fileler ile buluşturamadı. Umutların tükenmeye yüz tuttuğu dakikalarda sahneye çıkan Melih 88. dakikada takımımızı 2-1 'lik galibiyete taşı
yarak ekibimizi zirve yarışının
içinde tuttu. Antrenörümüz
Ercüment Şahin "Mücadelemizin karşılığı
nı aldık. Forvetimiz
daha soğukkanlı olabilse daha rahat sonuca gidebilirdik.
Zirve yarışından kopmamak için
son üç haftaya kadar kayıpsız gitmek istiyoruz" diye konuştu.
Ekibimiz önümüzdeki hafta Sağ
lıkspor'a konuk olacak.
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Basketbol Erkekler Bölgesel Ligi
p

Maç sonunda Oto an cephesi hakeme büyük tepkı gösterirken,
antrenörümüz Ercüment Şahin de
hakemin yönetiminden memnun
olmadığını sahadaki hareketleri
ile gösterdi. Şahin kendilerinin
oynamak isteyen taraf oldukları
nı , fakat hakemin sertliğe fazla
müsamaha gösterdiğini söy ledi.

Takımlar

o

1.Bosch
2.Genç Banvitliler
3.ANADOLU ÜNİ.
4.Yalovaspor
5.Edirne Gençlik
&.Osmangazi Üni.
7.Tekirdağ TLK.
8.Bilecik Bld.

7
7
7
7
7
7
7
7

Eskişehir
Takımlar

Voleybolda

1.Çifteler
2.Sağhkspor

kayıp haftası

Bayan voleybol takımımız ligdeki üçüncü maçında 17 Aralık günü Çanakkale deplasmanın
da Belediyespor'a 3-0 yenilerek ligdeki ilk yenilgisini aldı. Erkek voleybol takımımız ise ligdeki ilk maçında Bursa deplasmanında Osmangazi Belediyesi'ne 3-0 mağlup olarak lige
yenilgi ile başladı.

başladı

takımımız

sezonu 18 Aralık günü Yunusemre
Kampusü Futbol Sahası'ndaki Tepebaş maç
ile açtı. Futbol takımımız ilk yarısını 3-0 önde
kapattığı karşılaşmada 6-2 galip ayrılarak lige
galibiyet ile başladı.

Genç hentbolcular vurdu geçti
Eskişehir

Genç Bayanlar Hentbol Ligi'nde takı
17 Aralık günü Porsuk Spor Salonu'nda Osmangazi Üniversitesi'ni 47-19 etmeyi başardı. Genç hentbolculramız 18 Aralık
günü de Üniversite Evleri'ni de 43-6 geçerek
şampiyonluğu çok istediğini ispatladı.
mımız

takımımız 18 Aralık günü Porsuk Spor Salonu 'nda Kasta-

Amerikan futbolcular eli

boş

döndü

Bu yıl kurulan Amerikan Futbol Ligi'nde yer
alan ekibimiz 18 Aralık günü lstanbul deplasmanında Amerikan Futbolcular Derneği'ne
56-6 yenilerek üçüncü maçından da yenilgi ile
ayrıldı.
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SQger Amatör FutbQI Ligi
p

3.Demirspor
4.ANADOLU ÜNİ.
S.Tek Porsuk
6.0tosan
7.Odunpazarı
8.Harb-iş

Genç futbolcular iyi

monu Gençlik Merkezi ile karşılaştı. Karşılıklı goller il e başlayan müsabakada
takımımı z IS. dakikayı 12-8, ilk yarıyı da 23-15 ga lip kapattı.
İkinci yarıda rakibinın aradaki farkı kapatmasına ızin vermeyen takımımız 45.
dakikayı da 32-22 önde geç ti . Hentbolcularımız karşılaşmadan 42-29 galip ayrılarak Havelsan yenilgisinin şokunu üzerinden attı. Takımımız111 golleri Serpil( 14), Asiye(9), alan(S), Bilge(3), Sanya(3), Fatma(3), Gizem(3), Gülizar(!),
Esra( ı )'den geldı. Hentbol takımımız önümüzdeki hafta Süper Lig'de ilk yarı
nın son maçında Trabzon Belediyesi 'ne konuk olacak.

Bayanlar Süı;ıer Ligi
p

1.Havelsan
2.ANADOLU ÜNİ.
3.Tekel
4.Trabzon Bld.
5.Üsküdar Bld.
&.Zonguldak Asma
7.0smangazi Üni.
8.Kastamonu GM
9.TMO
10.Kadıköy Bld.
11.İzmir B.Ş.Bld.
12.Aliağa Bld.

A Gençler Ligi'nde mücadele eden genç futbol

BAYAN HENTBOL

Dlll~lll\1 LAl~I
Takımlar

Hentbolcular Kastamonu ile moral buldu
Geçen hafta Havelsan'a yenilerek namağlup ünvanını Ankara'da bırakan bayan hentbol takımımız,
Kastamonu'yu 42-29 mağlup ederek moral buldu.

l,İGLERDE PUı\~

Hentt;ıol

karş ı

Aralık

7

2005

9.Fatihspor
10.Han

o

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

29
26
25
25
16
14
11
8
2
1

2.Bgygnlgr VQleybol Ligi B Gr!.!Q!.!
p

Takımlar

1.İst.UPS

o

4
12
2.Değirmendere
4
9
3.Nilüfer Bld.
4
8
4.Çanakkale Bld.
4
7
S.Marmaris Bld.
3
6
&.Bil.Anadolu G.B 3
5
7.ANADOLU ÜNİ.
3
5
8.Salihli Bld.
4
5
9.İzm.Atternatif
4
3
10.K.Yaka Bld.
3
o
11.Aydın Bld.
4
o
Not: Ataşehir ligden çekildi.
3.Erkekler VQleyQQI Ligi J Grı.ıQ!.!
O
P
1.0smangazi Bld. 1
3
2.Bosch
1
3
3,Ank.SHÇEK
O
O
4.Tophane Mes.Lis. 1
O
S.ANADOLU ÜNİ.
1
O

Takımlar

Amerikgn Fı.ıtQQI Ligi
G
1.Ege Üniversitesi 3
2.Boğaziçi Üni.
2
2
3.Selçuk Üni.
4.0DTÜ
2
5.İst. Ame. Fut.
2
6.Doğu Akdeniz Ü. 1
7.İTÜ
1
8. Yıl.Ame.Fut.
1

Takımlar

9.İstek Vakfı
10.ANADOLU ÜNİ.

o
o
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o
o
1
1
1
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2
2
3
3

12-18

Aralık

2005

Korsan

Yaşam

Anadolu Haber

kullanımında

birinci sıradayız

Türkiye, korsan yazılım kullanma konusunda dünya ortalamasının iki katına yakın bir oranla ilk sırada yer alıyo r
KORSAN YAZIUM kullanma

oranı dünya ortalamasında yüzde 35 olarak
Türkiye'de bu rakam yüzde 66'ya ulaştı. Bu oranla listenin
ilk sırasında yer alan Türkiye ' yi, yüzde 64'le Umman, yüzde 62'yle Katar ve yüzde 52'yle Suudi Arabistan izliyor.
Business Software Alliance Türkiye Koordinatörlüğü , Adalet Bakanlığı
Avrupa Genel Müdürlüğü ve BilkenıÜniversitesi'nin işbirliğiyle korsan yazılımla mücadele kapsamında 'Bilgisayar Yazılımları Telif Haklarının Korunma ı' konulu panele katılan BSA Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Laurent Masson, 1988 yılından bu
yana dünyanın çeşitli ülkelerinde korsan karşıtı faaliyetler yürüttüklerini ,
organizasyonda ulusal ve uluslararası pek çok yazılım firmasının yer aldığını belirtti.
Türkiye'de korsan yazılım kullanım oranının yüzde 66'ya ulaştığını ve bu
rakamın çok yüksek olduğunu vurgulayan Masson, önümüzdeki yıllarda
güvenli bir ortamla bu oranm asgariye çekileceğinden emin olduklarını
söyledi.
Masson, bu alandaki hukuki çalışmaların çok etkin yürütüldüğünü, korsanla mücadele için altyapı hazırlıklarının hızla sürdürüldüğünü ifade etti .
Korsan yazılım kullanım oranının bazı Doğu Avrupa ülkelerinde Türkiye'den de yüksek olduğunu dile getiren Masson, İngiltere ve Almanya gi. bi ülkelerdeki korsan yazılım kullanımının ise Türkiye'ye göre çok düşük
olduğunu söyledi.
Mas on, korsan yazılım kullanımına karşı yürüttükleri mücadeleyi üç noktada yoğunlaştırdıklarını belirterek, 'eğitim , bilinçlendirme ve yasa uygulayıcılarının bilgi ve tecrübelerini paylaşarak çözüm üretebilecekleri ortamları oluşturma' stratejisini uyguladıklarını kaydetti.

Google

hesaplanırken,

şarkı

da

bulacak
Yapılan

açıklamaya

göre Google yakında
şarkı ve şarkıcılar hakkında yapılan aramaların

MP3

sonuçlarında
dosyalarına

bağlantı

da

verecek.

İNTERNETIEKİ ses dosyalarının

nün

önemli

bır

bölümüMP3

şarkıların lisans sız

kayıtları olmasından dolay ı

arama motorlarının neredeyse tamamı ses arama hizmeti vermiyor. Ancak Goog-•
le'ın bu alanda hizmet vermeye başlaması diğerlerinin
de tavrını değiştirebilir. Google'ın müzik aramalarınd a
ki MP3 sonuçlarında yasal
olarak çekilebilecek adresler
öncelikli olacak

YÜZDE 10 AZALSA ...
Ayrıca BSA ' nın web sayfasında , korsan yazılım kullanım oranının yüzde
1O düşmesi durumunda bunun Türkiye ekonomisine katkısının bir milyar
dolar olacağı belirtiliyor. Sayfada "Mevcut % 66 ' lık korsan yazılım kullanım oranını yüzde 10 azaltmak, Türkiye' de 36.000 yeni yüksek maaşlı istihdam yaratabilir, vergi gelirlerine yıllık ek 600 milyon dolar katkı sağ
layabilir ve bilişim teknolojileri sektörünü %120 büyüterek, Türkiye' yi sektörde bölge lideri konumuna getirebilir" deniliyor.

Kutup

Yedi saniyede bir bunak

ayılarının
soyları

tehlikede
Küresel ısınma, kutup ayıla
rının yaşam alanlarının yok
olmasına yol açıyor.
BUZULLAR

boğulan kugün geçtikçe
artıyor. Çevre örgütleri, önlem
alınmazsa kutup ayılarının soyları
nın tamamen tükeneceği uyarısın
da bulunuyor. Geride bırakmaya
hazırlandığımız 2005 yılı, bu açı
dan kayıtlara geçen en sıcak yıllar
dan biriydi. Bu nedenle, kutup ayı 
larının yaşam alanı buzullar yavaş
yavaş erimeye başladı .
Ölen kutup ayılarının sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum çevre
örgütlerini harekete geçirdi.
Çevre örgütü, kutup ayılarının küresel ısınma nedeniyle soyları tehdit altında olan hayvanlar listesine
alınmasını sağlamak için ABD
aleyhine dava açtı . Örgütlerin gerekçesi, Bush yönetiminin, küresel
ısınmanın
onune geçilmesini
amaçlayan Kyoto sözleşmesine
imza atmaya yanaşmaması .

tup

!

eridiği

için

ayılarının sayısı
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