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Bayrak şimdi Sürmeli'de 
Üniversitemizin yeni rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, görevi Prof. Dr. Engin Ataç'tan törenle devraldı. 

•• 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2006 yılına yeni 
rektörü ile girdi. Sekiz yıllık rektörlük göre
vini tamamlayan eski Rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç, 30 Aralık Cuma günü Senato Salo
nu 'nda yapılan ve üniversitemizde ilk kez dü
zenlenen törenle görevini yeni Rektör Prof. 
Dr. Fevzi Sürmeli'ye teslim etti. Törene öğre
tim üyeleri ve üniversitemiz çalışanları büyük 
ilgi gösterirken, eski Rektör Prof. Dr. Ataç'ın 
veda konuşmasında duygulu anlar yaşandı . 

Törende konuşan Prof. Dr. Engin Ataç, Ana
dolu Üniversitesi'nin, dünya üniversitesi olma 
hedefi doğrultusunda çok büyük adımlar attı
ğını ve birçok alanda örnek gösterilen bir üni
versite haline geldiğini söyledi. 
Anadolu Üniversitesi olarak kurumsallaşmaya 

ve yaşam kalitelerinin artırılmasına büyük 
önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Ataç, 
"Ancak yaşam kalitemizi artırabildiğimiz oran
da bilim kalitemizi artıracağımızı, evrensel 

üniversite standartlarına- ulaşabileceğimiz i bili
yorduk" dedi. 
Anadolu Üniversitesi'nde 1998 yılında başla

yan rektörlük görevinin sona erdiğini ifade 
eden Prof. Dr. Engin Ataç, Cumhurbaşkanı ta
rafından atandığı Yükseköğretim Kurulu'nda 
üniversitelere ve Anadolu Üniversitesi'ne hiz
met etmekten büyük mutluluk duyacağını di
le getirdi. 

YAHYA OZSOY UNUTULMADI KİTAP KAMPANYASI 
TAM HIZ SÜRÜYOR 

'CUMHURİYETİ 
DAHA 

YAKINDAN 
TANIMALIYIZ' 

Dokıtz yıl önce aramızdan ay
rılan Prof Dr. Yahya Özsoy, 
Eğitim Fakültesi'nde düzenle
nen toplantıyla anıldı. 

HABERİ 6'DA 

8 ÖĞRETİM ÜYESİ 
PROFESÖR OLDU 

27 Aralık günü yapı
lan törenle cübbeleri
ni giydiler. HABERİ 3'TE 

Çağdaş Eğitim Kulü
bü' nün düzenlediği ki
tap toplama kampan
yası tüm hızıyla devam 
ediyor. Şimdilik topla
nan 1 O koliden fazla 
kitap, Siirt' teki ilköğ

retim öğrencilerine 

doğru yola çıkıyor. 

Yargıtay Onursal Cumhuri
yet Başsavcısı Vural Savaş 
ve Emekli Tümgeneral Os
man Özbek "Kemalizm l'e 
Laiklik" konulu koı!{eransta • 
öğrencilerle bir araya geldi. 
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2006'da nasıl bir Türkiye istiyorsunuz? .r!if:_ J 
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FATİH ERDOĞAN 
GSF İç Mimarlık 1. Sınıf 
En önce insanlarımızın yenı 
yılı kutlu olsun. Özellikle 
şu son dönemde öyle bir 
hızlı değişim içindeyiz ki 
pek çok olmaz denilen şey 
hayatımıza girdi. Benim 

2006'dan ve sonrasından beklen
tim tüm bu değişimlere olumlu bir şekilde 
adapte olup yararlarından faydalanmaya baş
layabilmemiz. Özellikle bizim hatta herkes 
için geçerli olan hoşgörü kavramnın çok iyi 
benimsenmesi gelecek için sağlam temelleri 
daha da pekiştirecektir. Yani 2006 hepimize 
hoşgörü getirir umarım. Zaten ardından sev
gi, barış, mutluluk koşarak gelecektir. 

MUHARREM ÜNEY 
Eğitim Fak. 
İng. Öğr. 4. Sınıf 
2006 yılı için beslenen 
umutların boşa çıkacağını 

düşünmüyorum. Her sene 
aynı umutlarla başlar ve 
hiçbiri gerçekleşmeden biter. 
Aynı şekilde 2006 da barış, 

huzur ve refah beklentileriyle geçip gidecek 
ve umutlar 2007'ye taşınacak. Bunları ger
çekleştirmek günümüz koşullarında hayal gi
bi görünse de pek de fedakarlık istemeyen 
şeyler. Sadece biraz hoşgörü, gereken tek 
şey bu. 

ERTÜRK YILDIZ 
Hukuk Fak. 4. Sınıf 
2006'da etnik çatışmaların 
yaşanmadığı, huzurlu bir 
ortam istiyoruz. Ülkede ya
şayan herkesin vatandaşlı
ğının bilincinde olup, Av
rupa'nın veya Amerika'nın 

oyunlarına kanmadan, birlik ve bera
berlik duygusu ile yaşamasını istiyorum. 
Sporun bütün dallarında Türkiye'nin ilerle
meler kaydetmesini istiyorum. Yeni yıl her
kese huzur getirsin. 

ORHAN ÖZTEMÜR 
Hukuk Fak. 4. Sınıf 
Öncelikle şunun belirtmeli
yim ki, 2006'ya gelene ka-
dar nasıl bir Türkiye'de 
idik ya da bu ana kadar 
nasıl olmasrnı istedik ül
kemizin sorularını sormak 

ve bunlara cevap aramak gerekir. Si
yasi gel-gitler, ekonomik sorunlar ve son 
yıllarrn modası halini alan etnik çatışmalar 
sürecek ve hatta sonu gelmeyecek gibi gö
züküyor. Her şey bir noktada önemli ama o 
noktadan sonra önemini koruyan sadece eği
tim oluyor. Ben bir Hukuk Fakültesi öğren
cisi olarak 2006'nrn bir eğitim yılı olması
nı, önceliğin eğitime verilmesinin istiyorum. 
Aksi halde Anayasa'yla Kanun Hükmünde 
Kararname'nin farkını bilmeyen bir kamu 
görevlisinden hangi temel hak ve özgürlüğü
müzün korunmasrnı talep edeceksiniz? 

OSMAN ZEKİ TAŞTAN 
GSF-İç Mimarlık Hazırlık 
2006'da Türkiye'den bir 
şey beklemiyoruz. Yıllardır 
bu soru var ama sonuç 
hep aynı. 

,, 
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SAVAŞ DAŞ 

İBF Basın ve Yayrn 
2. Sınıf 
Genel olarak tüm dünya ve 

özelde Türkiye çok ciddi bir 
sürecin içinden geçiyor. Adına 
küreselleşme denilen olgu tüm 
dünyayı kasıp kavuruyor. Kaçı
nılmaz olarak Türkiye de bun

dan nasibini alıyor. Dünya konjoktürüne uygun 
politik adımlar atan Türkiye daha şimdiden bu 
sürecn olumsuzluklarıyla yüzleşmeye başladı. 
2006 yılının 2005'in devamı olacağı kanaatin
deyim. Aslında çok farklı bir Türkiye'yle uyan
mak isterdim 2006'nın ilk sabahına;insanlann 
gelecek kaygısı duymayıp bunun stresiyle bo
ğuşmadığı, kazandığıyla insanca yaşayabildiği, 
üniversitelerin meslek edinme kurumları olmak
tan çıkıp bilimsel düşüncenin gelişimine hizmet 
ettiği bir Türkiye. Ve çocukların ağlamadıkları, 
yüzlerinin hep güldüğü ve hayatrn amansız 
şartlarıyla mücadele etmek zorunda kalmadığı, 
devletin o şefkatli ve sosyal yanının bütün in
sanların yaşamında var olacağı bir Türkiye'de 
uyanmak isterdim. Böyle bir Türkiye şu an ha
yallerimizde yaşıyor belki ama en önemlisi de 
bu, yeterk.i kaybetmeyelim hayallerimizi ve 
umutlarımızı. İşte o zaman kavuşabiliriz hayal 
ettiğimiz o güzel memlekete. 

CEM GÜLER 
İBF Basrn ve Yayın 
2. Sınıf 
İki çift sıfır atıldı Türkiye ve 

ben! 23 yıldır her yeni yılda 
bir şeyler bekledim. Herşeyiy
le yeni istekler ve dilekler. 
Ama hep bekledim. İsteklerim, 

dileklerim hiç bitmedi. Bu yüzden her yeni yıl
da istek ve dilek doğrultusunda neler isteme
miz ya da istemememiz konusunda tecrübe ka
zandım ve bu yüzden dolayı Türkiye'den bir 
şeyler beklemiyorum. Artık istemekten ziyade 
icraate geçirmek istiyorum düşündüklerimi, ha
yallerimi, aşklarımı vs. İnşallah güz] ülkem ve 
içindeki güzel insanlar için 2006 bol sıfırlı bir 
yıl olmaz. Umarım ülkemizin vi insanımızın 

bilmem kaç asırlık onurunu ayaklar altrna al
dırmadan AB 'ye gireriz. Ülkemiz içindeki de
ğişik ırk, dil ve dine sahip vatandaşlarım1z111 
problemleri çözülür. Umarım Türkçe rap müzik 
hak ettiği yere gelir. Umarım adaletin ve hoş
görünün birbiriyle bütünleştiği günleri görürüz. 
Umarım Beşiktaş kötü gidişatına son verir ve 
hem Avrupa'da hem de Türkiye'de ilklere im
za atar. Umarım hocalar beni anlayabilir ve ben 
de onlara kendimi anlatabilirim. Ve son olarak 
umarım ki ümitsizliğe düşmeden yaşayabiliriz. 
Ümit önemli benim için çünkü ben ümit bek
ler, ümitle düşünür, ümit eder ve ümitle 
yeşerım. Ümidimizin kırılmayacağı, ümit 
edeceğimiz ve hep ümitle yaşayacağımız bir ül
ke ve ülke insanları görebilmek dileğiyle. 

Ümitli yıllar güzel Türkiyem. 

HAVVA KALYONCU 
Eğitim Fak. 
İng. Öğr. 4. Srnıf 
2006'da Türkiye'nin daha 
özgür ve daha bol öğretmen 
kontenjanı olan bir atama 
programının olmasının bekli
yoruz. Daha adil, daha az 

sınavlı bir yıl istiyoruz. Ve şu an içinde bu
lunduğumuz şu karışık durumlardan kurtulmak 
hepimizin ümidi. 

Yazı İşleri Müdürü: 
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN 

Haber Merkezi Müdürü : Uzın. Ufuk TÖZELİK 

NEJAD BEĞDE 
Devlet Konservatuvarı 
Opera 1. Sınıf 
Öncelikle 2006'da ülkemizde 
huzur orıan11 olmasını diliyo
rum. Tabiki ekonominin de 
daha iyi olmasnı isterim. 
Daha iyi hayat şartları, re

fah, yaşam standartları herkesin hak
kı diye düşünüyorum . Ve en önemli si özgür 
bir Türkiye, halkı düşünen, tartışan bir toplum 
olmamızı bekliyorum. 

GÖKTÜRK TUĞRU YıLMAZ 
Hukuk Fak. 4. Sınıf 
Fakülteyi bitirip aileme en 

kısa sürede maddi destek 
sağlamak ve hayata atılmak 
2006'dan en büyük temen
nim. Bir de gireceğimiz Ha
kimlik Savcılık Sınavı 'nı ka-
zanmak. Onun dışrnda yeni 

yılın herkes içih sağlıkla ve mutlulukla geç
mesini temenni ederim. 

ESİN BAYDEMİR 
ESYO 
Moda Tasarı mı 1. Sınıf 
2006'da Avrupa hayallerinden 

uzak, daha özgür, tek başına 
varolmayı hakkıyla başarabelar 

bir Türkiye istiyorum. Pis va 
sapık zihniyetlerin tamamen tü-
kenmesini, insanların arzuları 

doğrultusunda daha rahat yürüyebilmesini, kü
çük gözlüklerden bakanların görüşlerini büyüt
melerini istiyorum. Eğitime verilen değerin art
masını, öğrencilere daha rahat bir ortam sağlan
masını istiyorum. Hayırlısı. 

ADNAN DÖNMEZ 
GSF Resim 4. Srnıf 
Gelecek kaygısrndan fazla-

sıy la nasibini almış gençlik 
olarak üzerimize kurulanların 
ve dayatmaların bitmesini is
tiyorum. Sanatın artık göze 
hoş gelen öğeler olarak algı
lanmasının yüzyıllar öncesinde 

kaldığını halkımızın anlamas ını ve bilinçlen
mesini, sanatın sınıfsızlığa olan tavrınrn anla
şılmasını umuyorum. Küçük fırça darbelerin
den büyük umutlara. 

MEHMET DEMİRAĞ 
Hukuk Fak. 4. Sınıf 
Asgari yaşam standartrnın 
çok yüksek olduğu ve insan
lar arasrndaki yaşam seviye-
sinin eşit olduğu bir Türki
ye rüya olsa da 2006'da bu 
yolda ilerleme kaydedilece-

ğini ümit ediyorum. Hukuk devleti ilke
sinin tamamen hayata geçirileceği ve devletin 
kurumlarınrn bu yönde hareket edeceği ideal 
bir Türkiye, benim olduğu gibi tüm ülkenin 
ütopyasıdır. 2006 kısmet olursa benim de me
zun olacağını bir yıl olacağı için, işsizliğin 
önlendiği ve üniversite mezunlarının işsiz kal
mayacağı sosyal devletin hayata geçirileceği 
bir yıl olsun. 2006 yılının bütün Türkiye 'ye 
ve dünyaya huzur, barış getirmesi dileğiyle. 

Anadolu Üniv~itesi Basımevi'nde 5000 adet ba~ılmıştır. 
Anadolu Üniversitesi, Yunuseınre Kampusü. 

Vakıf Binası, 26470 Eskişehir 
Tel: 0-222-335 05 80 / 1790 Faks: 0-222- 330 74 40 

E-posta: haber@anadolu.edu.ır 
Web: www.ahaber.anadolu.edu.tr 
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AOF'te e-danışmanlık hizmetleri başladı 
Uzaktan öğretim gören Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak İnternet üzerinde 
gerçekleştirilen e-Danışmanlık hizmeti 26 Aralık'ta başladı. Öğrenciler bu hizmet sayesinde alıştırma yazılımları, 
ders kitapları, sesli kitaplar ve diğer e-öğrenme hizmetleri ile ilgili sorularını akademik danışmanlarına iletebilecek. 

IŞlfflıl( Y[ lt:ı1SAT FAkDlfflHI 
.. N.. ışntMA ,_. .. o.uıtŞIUJ4UK HWUTINJN •oı.lWlllll &O«( oACımu 

AÇIKÖĞRETİM, İktisat ve İşletme 
Fakültesi öğrencilerine yönelik ola
rak İnternet üzerinde gerçekleştiri
len e-Danışmanlık hizmeti 26 Ara
lık'ta başladı. Öğrenciler bu hizmet 
sayesinde alıştırma yazılımları, ders 
kitapları, sesli kitaplar ve diğer e
öğrenme hizmetleri ile ilgili soru
larını akademik danışmanlarına ile
tebilecek. 

sı fazla olan der !erde ihtiyaç du
yu l ması durumunda danışman sayı
sının arttırılabileceğin i belirtti . Bu 
yıl yayınlanan alıştırma yazılımları 

sayısının 24 'den 50'ye çıktığını ifa
de eden Yard. Doç. Dr. M. Emin 
Mutlu, öğrencilerin e-Öğrenme hiz
metlerinden daha etkin yararlanma
larını sağlamak amac ı yla internette 
yayın lanmak üzere "Aç ı köğretim e
Öğrenme Kılavuzu" hazırlandığını 
ve kılavuzun yayına gird i ği ilk haf
ta 2 bin kişi tarafından indirildiği
ni kaydetti. 
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Tabloda e-Danışmanlık ve e-Alıştırma hizmetlerinin 
göre dağılımı yer alıyor. 

Konu hakkında bilgi veren Açı
köğret im Fakültesi Dekan Yardım
cısı Yarcı . Doç. Dr. Mehmet Emin 
Mutlu, geçen yıl 24 ders için bir 
ay süreyle pilot proje olarak başla
tılan e-Danışmanlık hizmetinin çok 
başarılı geçtiğini, bu yıl uygulama
ya 50 ders ile devam edileceğini 
belirterek, Akademik danışmanların 
üniversitemizin e-Öğrenme portalı 
içinde yer alan e-D anışmanlık ya
zılımını kullanarak öğrencilere hiz
met vereceklerini söyledi . 
Açıköğretim fakültesi'nin bu çalış
maları gerçekleştirirken birçok fa
külte öğretim elemanından yardım 
aldığını dile getiren M.Emin Mut
lu , her ders için bir danışmanın 
görevlendirildiğini ve öğrenci sayı-

İşletme ve İktisat Fakültelerinde 
bulunan dört yı llık bölümlerde 
derslerin yüzde 80'inden fazlasında 
e-Alıştırma ve e-Danışmanlık hiz
metinin bulunduğuna i şaret eden 
Y ard. Doç. Dr. Mutlu, Açıköğretim 
Fakültesi'ndeki iki yıllık bölümler
de bu oranın yüzde JO ' la yüzde 
100 arasında değişt i ğini, uzaktan 
öğretim gören öğrencilerin önemli 
bir bölümü için internetin temel bir 
öğrenme ortamı haline geldiğini 
vurguladı. Geçen yıl İngilizce Öğ
retmenliği Lisans Programı'nın 
3 'ncü ve 4 'ncü sınıftaki derslerin 

internete aktarıl d ığın ı belirten Yard . 
Doç. Dr. Mutlu sözlerini şöy l e sür
dürdü: "Okulönce i Öğretmenliği 
Lisans Programı'nda da bu yıl iki 
dersle İnternet destekl i eğitime baş
l andı. Açıköğretim e-Öğrenme por
talından ve akademik danışman lı k 
hizmetlerinden yararlanmak için 
açıköğretim öğrencisi o lmak yeter
li. Öğrenci ler portala http://eogren
me.aof.edu.tr adresinden TC Kim
lik Numara l arı ile oturum açarak 
girebilirler." 

Mevlüt DEMİRCİOĞLU 

'Sadık 

okurlar 
azaldı' 

İLETİŞİM Bilimleri Fakültesi 'nin 
düzenlediği 'Türkiye'de Medya ' 
konulu söyleşiye konuşmacı olarak 
katılan Türkiye'nin ilk bayan ge
nel yayın yönetmeni Nurcan Akad, 
Anadolu Üniversitesi'nin Türkiye'
nin çok iyi örgütlenmiş, geniş im
kanlara sahip bi rkaç üniversitesin
den biri olduğunu belirtti . Nurcan 
Akad bir gazetecide olması gere
ken en büyük özelliğin merak ol
ması gerektiğinin altını çizdi. Ga
zeteciliğin bir virüs olduğunu söy
leyen Akad · Bu virüs sektördeki 
çoğu gazeteci arkadaşta maalesef 
yok' dedi. 12 Eylül'den önce pat
ronların fikir adamı olduğunu be
lirten Nurcan Akad 12 Eylül'dcn 
sonra fikir adamlarının yerini i) 
adamlarının aldığını bu durumun
da sadık okuyucu kitlesini çok 
azaltığını sözlerine ekledi . Nurcan 
Akad söyleşinin sonunda dinleyi
cilerin, gazetccilitk mesleği ve sek
törle ilgili sorularını yanıtladı. 

Berk ÜTKÜ 

8 öğretim üyemiz profesörlüğe yükseldi 

ANADOLU Üniversitesi ' nin çeşitli birimlerinde 
görev yapan 8 öğretim üyesi Rektörlük Sena
to odasında düzenlenen törenle profesörlüğe 
yükseldi. Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, 27 
Aralık Salı günü rektör yardımcıları ve sena
to üyelerinin haftalık toplantısında yapılan tö
rende 8 öğretim üyesini profesörlüğe atadı ve 

diplomalarını verdi . 
Profesör olan öğretim üyelerimizin isimleri 
şöyle; Fen Fakültesi 'nelen Alaaıtin Güven ve 
Kıymet Güven, İletişim Bilimleri Fakülte
si 'nelen Nejdet Atabek, Edebiyat Fakülte
si 'nden Şerife Özüdoğru ve Abdü lkadir Güner, 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekoku-

Çocuklar 2005'i 
eğlenerek uğurladı 
ANADOLU ÜNİVERSiTESİ Çocuk Yuvası 30 Aralık günü düzenlenen 
etkinlik le yeni yılın gelışini kutladılar. oel Baba'dan hediye almanın 
sevincini yaşayan çocuklar öğretmenlerinin hazırladıkları programla 
neşeli saatler yaşad ıl ar. Çocuklar yuvanın kendilerine aldığı hediyeleri 
Noel Baba'nın elinden a l dılar. 

lu'ndan Suavi Ahşapoğlu ve İrfan Arıkan, 
Eğitim Fakültesi 'nelen Esmahan Ağaoğlu ve 
Mühendislik Mimarl ık Fakültesi 'nelen Aydın 
Doğan. Anadolu Haber ça l ışanları olarak öğ
retim üyelerimizin yeni akademik ünvanlarını 
kutluyor ve bundan sonraki akademik hayatla
rında başarılar diliyoruz. 
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Anadolu Haber 

Yeni bir dönem başlıyor ... 

A nadolu Üniversitesi, rektörlük se
çimlerinin beşincisinde büyük bir 

farkla seçilen ve rektör olarak atanan 
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli 'ye görevi tö
renle devredildi. 
Üniversitemiz tarihinde ilk defa rektör

lük devir-teslim töreninin yapıldığı gün
de, eski Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, 
görevini yeni Rektör Prof. Dr. Fevzi 
Sürmeli 'ye duygulu anların yaşandığı 
bir törenle devretti. 
Anadolu Üniversitesi, 47 yıllık Türk 
yükseköğretiminde sayısız başarılara ve 
" ilk"lere imza atarak haklı ve gururlu 
bir yer edinmiştir. 
Üniversitemiz bugüne kadar olduğu gi

bi bundan böyle de; Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda, laik Cumhuriyet ilkeleri
ne bağlı, hukukun üstünlüğünü en üst 
seviyede benimsemiş , bilimin aydınlığı
na önem veren, akademik, bilimsel, 
eğitim ve öğretim çalışmalarını bu il
keler doğrultusunda biçimlendirerek yü
rüten bir üniversite olmayı sürdürecek
tir. 
Üniversitemiz, Rektör Prof. Dr. Fevzi 

Sürmeli ile şimdiye kadar sürdürdüğü 
bu misyonunu, bundan böyle daha üst 
seviyelere çıkartacak ve Türk yükse
köğretimindeki önder ve örnek konu
munu sürdürmeye devam edecektir ... 

* * * 
Üniversitemiz bünyesinde, öğrencileri-

mizin boş zamanlarında aktif olarak 
yer alabilecekleri ve etkinlikleri organi
ze ederek katılabilecekleri 30'u aşkın 
öğrenci kulubü bulunmaktadır. 
Üniversitemiz rektörlüğünün destekle

riyle faaliyetlerini düzenleyen bu kulüp
lerin yönetimi de yine öğrencilerımiz 
tarafından yapılmaktadır. 

Öğrencilerimiz, düzenleyecekleri etkin
likleri , yine kendilerinin çabaları ve ça
lışmalarıyla gerçekleştirmekte, rektörlük, 
kırtasiye ile ufak yardımların dışında 
bir katkıda bulunmamaktadır. 
Bu kulüplerimizden Çağdaş Eğitim 

Kulubü de kendi çabalarıyla bir kam
panya başlatmıştır . 

Siirt ve Muş'taki ilköğretim okulları

nın istekleri doğrultusunda kitap topla
ma kampanyası başlatan kulüp, öğrenci
lerimiz çalışmalarıyla ilk etapta 10 koli 
kitap toplayarak Siirt ve Muş'taki il
köğretim okullarından kitap isteğinde 
bulunan okullara bunları göndermiştir. 
Çağdaş Eğitim Kulubü 'nde görev alan 

ve çalışan öğrenci arkadaşlarımızın bu 
çabalarını taktir ediyoruz ve okurları
mızdan, okumadıkları ve fazla kitapları
nı bu kulübe ulaştırmalarını bekliyoruz. 
Kullanmadığımız eserleri, çocuklarımı-
zın, gençlerimizin hizmetine sunmak bi
zim milli birer görevimiz olmalıdır. 
Çağdaş Eğitim Kulu-

bü 'nün bu çalış-
malarına herke
sin katılımını 
bekliyoruz. 

Daha güzel 
yarınlara 

hep bir
likte ... 

Prof. Dr. Halil lbrahim GÜRCAN 

'Cumhuriyetimizi tanımalıyız' 
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş ve Emekli Tümgeneral Osman Özbek 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Eskişehir Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen "Ke
malizm ve Laiklik" konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi. 

"KEMALİZM VE LAİKLİK" ko
nulu konferansa konuk olan 

lu anlar yaşattı. Yargıtay Onursal Cumhuriyet 
Başsavcısı Vural Savaş ve 
Emekli Tümgeneral Osman Öz
bek üniversitemizde öğrencile
rle bir araya geldiler. Türk ol
manın dile getirilişinde tarih 
boyunca yaşanan zorluklara de
ğinen Vural Savaş emperyalist 
baskıların arttığı bugünlerde 
milli duyguların etrafında birle
şilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Savaş, Mustafa Kemal'in en 
önemli eseri olan Türkiye 
Cumhuriyeti 'nin diğer ülkelerce 
bizden daha iyi bilinmesine şa
şırdığını dile getirdi. Vural Sa
vaş konuşmasının sonunda Ata
türk'ün ruhunu hep berebar şa
dettiğimize inandığını söyleye
rek salonda bulunanlara duygu-

ÇÖZÜM: OY KULLANMAK 
Savaş'ın ardından sözü alan 

Emekli Tümgeneral Osman Öz
bek halkçılı ğın ve yurtseverli
ğin Türkiye'de artık suç olarak 
kabul edildiğine değinirken ko
nuşmasında sıkça hükümete yö
nelik eleştirilerde de bulundu. 
Özbek, "Ülke elden gidiyor 
ama ümitsiz değiliz, buradan 
ümitle çıkacağız" sözleriyle öğ
recilerden büyük alkış aldı. 

Konferansın sonuna doğru Vu
ral Savaş ve Osman Özbek öğ
rencilerden gelen soruları ce
vaplarken öğrenci tarafından 

sorulan "ne yapmalı" sorusuna 
Özbek " Çözüm oy kullanmak, 

Türkiye'de on milyon insan oy 
kullanmıyor" diyerek sözlerini
ni tamamladı. 

Hatice GÖLCÜ 

Kitap kampany-ası tam hız devam ediyor 
Çağdaş Eğitim Kulübü'nün düzenlediği kitap toplama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. 
Şimdilik toplanan 1 O koliden fazla kitap, Siirt'teki ilköğretim öğrencilerine doğru yola çıkıyor. 

ÇAĞDAŞ EĞİTİM Kulübü, gerçekleş
tirdiği kampanyayla Muş ve Siirt'teki 
ilköğretimliler için kitap toplamaya 
devam ediyor. 7 Kasım'da başlayan 

kampanyayla bugüne kadar 
10 koliden fazla kitap 
toplanmış durumda. Ku
lüp Başkanı Çağrı Gül
soy, kampanyanın Muş 

Malazgirt Aylar ve 
Siirt 75. Yıl İl-

üze-
rine 
başla

tıldığını anlatıyor. Adıyaman, Kahra
manmaraş gibi illerden de bu tür is
tekler geldiğini ancak henüz onlara 
yetişemediklerini söylüyor. 
Kulüp üyeleri, başlayalı çok kısa bir 

süre olmasına rağmen kampanyanın 

gördüğü ilgiden memnun. Çağrı Gül
soy, 10 koliden fazla kitabın toplan
dığını belirtiyor. Ayrıca kampanyanın 
kitapla sınırlı kalmadığını ifade eden 
Gülsoy, "Kitap kampanyası olarak 
başlattık, fakat giysi oyuncak gibi il
köğretim öğrencilerinin kullanabileceği 
türden yardımları da kabul ediyoruz" 
diyerek, üç koli de oyuncak toplandı
ğını ve bunların kitaplarla birlikte bir
kaç gün içinde Siirt ' te olacağını söy
lüyor. Gülsoy, kampanyaya Yabancı 
Diller Yüksek Okulu'ndan Öğr. Gör. 
Figen Tezdiker ve Öğr. Gör. Özlem 
Uzun'un destek verdiklerini belirtiyor. 
Çağrı Gülsoy, Çağdaş Eğitim Kulü

bü'nün eğitim sorunu olan her bireye 
ve her okula destek olmayı ve imkan
ları çerçevesinde yardımcı olmayı 
amaçladığını ve çalışmalarını bu doğ
rultuda sürdürdüğünü kaydediyor. 
2006 yılının Mayıs ayına kadar de
vam edecek Kitap Toplama Kampan
yası 'oda yardımlar, Eğitim Fakültesi 
A Blok ' taki Kulüp odasında toplanı-
yor. 

Kemal TAŞÇIOĞW 

AMAÇLARI EĞİTİME DESTEK 
Anadolu Üniversitesi blinyesinde, 2003 
yılında kurulan Çağdaş Eğitim Kulübü 
eğitim sorunun yaşandığı her alana, 
her bireye yardım etmek amacıyla fa
aliyet vermeye başladı. Çağdaş Eğitim 
Kulübü öncelikli olarak sosyo-ckono
mik düzeyı düşük olun nıahallelerdeki ı....,---.
okullara eğitim sunuyor. 
Gcçtiğımiz yıl, Vali Sami Sönmez İlk 
Öğretim Okulu'nda yapıtklan çalışma
lar sonucu 45 öğrenciden 27'si OKS 
sınavını kazandığırdan ve bu okul 'Ba
}arılı Pilot Okul'u seçildiğinden do
layı Çağdaş Eğitim Kulübü teşekkür plaketi 
almıştı. 

Kurulduğundan bu yana 17 etkinlik gerçek
leştiren kulüp, tamamen gönüllü 436 üyeyle 
faaliyet gösterdi. Kulüp OKS kursları, İngiliz
ce kursları, ev hanımlaırına ilkyardım semi
neri. kitap toplama kampanyası, ilk öğretim 
öğrencilerine meslek grupları tanıtımı ile Ata
türk ve Karikatür müzesi gezisi gibi birçok 
etkinlik düzenledi. 

Ku!LibLin başkanı Çağrı Gülsoy "Amaı:ımız, 
7'den 77'ye eğitim sorunu olan her ilk öğre
tım okuluna, her mahalleye ve her bireye 
destek olmak. Anadolu Üniversitesi'nin sun
duğu imkanları Eskişehir'de eğitıme ıhtiyacı 
olan ?,ireylcre sunmak. Bunun yanında Ana
dolu Universitesi'nin en başarılı, en ::ıktıf ku
lübü olmak ve başta Eski~ehir olmak Lizere 
Türkiye gündeminde eğitime destek olmak 
adına yer almak istiyoruz'' dedi. 

"İKİNCİL KURBANLARIZ" 
İBF'nin düzenlediği söyleşiye konuşmacı olarak katı• 
lan Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, günümüzde her insa
nın çok büyük travmalar yaşamasa bile medya say• 
sinde travmatik olayları görüp duyması ikincil kur
ban olduğunu söyledi. 
İletişim Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği Travmatik Olaylar 

ve Medya' konulu söyleşiye Osmangazi Üniversitesi Psikiyatri 
Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu ko
nuşmacı olarak katıldı. Travmatik olayları, bütün hayatımız bo
yunca rutin bir şekilde yaşadıklarımızın bır anda tamamen de
ğişmesi olarak tanımlayan Kaptanoğlu , günümüzde her insanın 

Esra DEMİR 

çok büyük travmalar yaşamasa bile medya sayesinde travmatik olayları görüp duyduğundan 
dolayı ikincil kurban olduğunu belirtti. 28 Aralık günü Mavi Salon'da gerçekleşen söyleşide 
Cem Kapıanoğlu, Türkiyede belirli periyotlar arasında toplumsal düzeyde travmatik olaylar 
yaşandığını bu olaylar yaşanırken pek çok ülke toplumumuzun yaşadıklarını insanlara yansı
tırken bizim medyayımız bu olayları reddetmekle meşguldü dedi. 

Berk ÜTKÜ 
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Dural'ın seramikleri Ankara'da 
Ercan Dural'ın derviş ve semazenlerden esinlendiği ve mekanı var eden tuğlalarla birleştir
diği eserleri Anadolu Ajansı Sanat Galerisi'nde Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 

ENGELLİLER ENTEGRE Yüksekokulu Seramik Bölümü Öğ
retim Görevlisi Ercan Dural, Ankara 'da bir seramik sergisi 
açtı. Bugüne kadar kişisel ve karma olmak üzere toplam 20 
sergide yer alan sanatçının son sergisi, 13-30 Aralık günleri 
arasında, Anadolu Ajansı'nın Sanat Galerisinde gerçekleşti. 
Sanatçının 50 eserden meydana gelen sergisinin esin kayna
ğını, dönerken maddenin esaretinden kurtulan derviş ve sema
zenlerin yanı sıra dokularıyla görmeye alışık olduğumuz, me
kan duygusunu var eden tuğlalar oluşturdu. Sergideki eserle
ri meydana getirirken sade, yalın ve hatta sıradan bir anla
tımla, Mevlana'nın "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün 
gibı ol" deyişinden yola çıkan Dural, eserlerini Raku pişirim 
tekniği 'yle gerçekleştirdi. 
Daha önce Kültür Bakanlığı "Yunus Emre Sevgi Yılı" Genç 
Kuşak Seramik Yarışması'nda Birincilik Ödülü'nü de alan sa
natçının bir sonraki kişisel seramik sergisi, 27 Ocak günü, 
Ordu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle bulu
şacak. 

İsmail İLKSELVİ 

Koçak'tan sekizinci kişisel sergi 

Salı 

Çarş. 

Ocak Salı 
Ocak Cts 

24 Ocak Salı 

25 Ocak Çarş. 

26 Ocak Perş. 

28 Ocak Cts 

HIRSIZ 

17 Ocak Salı 
18 Ocak Çarş. 
19 Ocak Perş. 

21 Ocak Cts. 

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

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

Yaylı Çaglılar Kuarteti 
dinleyicilerle buluştu 

Anadolu Üniveristesi Senfoni Orkestrası Yaylı Çalgılar Kuarteti 
27 Aralık Salı günü bir konser verdi. Neslihan Erol, Verda Say
gıdeğer, Eda Aslanoğlu ve Emre Özku'dan oluşan kuartetin kon
seri Halk Bilim Araştırmaları Merkezi Salon 2003 'te gerçekleşti. 

GSF öğretim 
üyesi Gülbin 
Koçak, son 
kişisel ser
gisinde 
geçmişten 

günümüze 
kadın ve kadın 
kırılganlığını ele 
alıyor. 

GÜZEL SANATLAR Fakül
tesi Basla Sanatları Bölü
mü öğretim üyesi Doç. 
Gülbin Koçak 22 Aralık 
günü Eskişehir Devlet 
Güzel Sanatlar Galerisi'nde 
özgün baskı resimlerin yer 
aldığı bir sergi açtı. Yurt 
içinde yedi, yurt dışında 
bir olmak üzere toplam 
sekiz kişisel sergi açan 
sanatçının son sergisinde, 
kadın figürü ele alıyor. 
Geçmişten günümüze mo
dern insana ayna tutulan 
ve kadının yüzyıllar bo
yunca hayatın içindeki kı
rılganlığının anlatıldığı ser
gide yaklaşık 50 eser bu
lunuyor. Koçak'ın son ser
gisi 6 Ocak gününe kadar 
açık kalacak. 

Yaylı Çalgılar 

O.G.Ü'de 
yankılandı 

Anadolu Üniversitesi Sen
foni Orkestrası Yaylı Çal
gılar Kuarteti bir klasik 
müzik konseri verdi. Kon
ser, Osmangazi Üniver ite
si Prof. Dr. Necla Özde
mir Salonu'nda, 26 Aralık 
Pazartesi günü gerçekleşti. 

OKUMA 
KÖŞESİ 

Ahmet CEMAL 

TÜRK A YDINLANMASI'NI 
MUTLAKA OKUYUN! 

Evet, sevgili gençler, Türk Aydın
Ianması'nı mutlaka okuyun! 

Yanlış anlatmış olmayayım: Yukarı

da sözünü ettiğim, bir kitabın değil, 
fakat bir dönemin adı. 
Bu, Mustafa Kemal Atatürk'ün, o 
ışık-adam'ın 1923 yılında, dünyaya 
saygıyla parmak ısırtan bir Milli 
Mücadele'nin akıllara sığmaz bir za
ferle sonuçlanışının hemen ardından, 
Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı se
çilmesiyle başlayan, O'nun 1938 yı
lındaki ölümüne kadar hız kesmeden 
yoluna devam eden, daha sonra da, 
ellili yıllara kadar sürmüş bir döne
min adıdır. 
Bu, Köy Enstitüleri 'nin, Halkevle

ri 'nin, Tercüme Bürosu 'nun yeni ku
rulmuş bir cumhuriyetin insanlarına 
sürekli olarak Aydınlanma 'nın ışığı
nın taşındığı bir dönemdir. 
Ve nihayet bu, Atatürk tarafından 

öngörülen "Türkiye Cumhuriyeti ola
rak çağdaş uygarlık düzeyini yakala
mak" hedefinin hiç yozlaştırılmadan 
izlenmiş olduğu bir dönemdir. 
O dönem, ellili yılların hemen ba
şında, Demokrat Parti'nin iktidara 
gelişinden kısa süre sonra, Köy Ens
titüleri 'nin kapatılmasıyla gölgelen
meye başlayan, günlük siyasa hesap
ları uğruna laiklik ilkesinden ödün 
verilmesiyle birlikte yozlaşmaya sü
rüklenen bir dönemdi. 
O kritik günlerde tehlike işaretleri

ne yeterince önem vermemiş olma
nın bedelini günümüzde, bir zaman
lar, her bakımdan türlü olanaksızhk
lar içersindeki bir ülkede adını an
dığım bir Aydınlanma'yı gerçekleşti
rebilmiş olanları özlemle anarak 
ödemekteyiz. 
Ne var ki, gelecekte ülkesinin yo

lunu yeniden aydınlığa çıkarmak is
teyen bir gençliğin takınması gere
ken tek tavır, geçmişte kalan bir ay
dınlanmayı ve onun yaratıcılarını öz
lemek olamaz. 
İşte o nedenle sizler, yani bugünün 

gençleri ve yarının her bakımdan 
mimarları, sizler o şimdi gerilerde 
kalmış Türk Aydınlanması'nı, sade
ce yakın tarihin birkaç sayfası ol
maktan çıkarıp hayata geçirmek için, 
tekrar tekrar okumak ve üzerinde 
düşünmekle yükümlüsünüz. 
Sabahattin Eyuboğlu 'nu, Azra Er-
hat'ı, Vedat Günyol'u, Hasan Ali 
Yücel'i, Orhan Burian'ı ve Türk 
Aydınlanması uğruna çaba harcamış 
daha nice kalem sahibi düşünürü 

okumak zorundasınız. Onları okuma
] ısınız ki, "Şu Çılgın Türkler" adlı 
kitabın eli öpülesi yazarı Turgut 
Özakman 'ın kitabının önsözünde be
lirttiği gibi, Türk Aydınlanması'nın 
hemen ardından gelen yozlaşmanın 
Milli Mücadele'yi giderek unutturdu
ğu ve başkalarının kurtuluş savaşla
rına hayran kalmayı öğrettiği kuşak
lar olmaktan çıkasınız! 
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MMF'de onur belgeleri törenle verildi 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK Fakültesi'nde 2004-2005 öğretim yı
lı bahar döneminde onur ve yüksek onur belgesi almaya hakka
zanan öğrencilere belgeleri 28 Aralık günü MMF Seminer Sa
lonuu'nda düzenlenen törenle verildi. 
Fakülte birincisi 4.00 ortalamayla İnşaat Mühendisliği Bölü

mü ' nden mezun olan Serhat Karahan ve Ebru Erten olurken, ıkin
ci li ği 3.94 ortalamayla Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölü
mü'nden mezun Kemal Ersoy, üçüncülüğü de 3.86 ortalama ile 
Kimya Mühendisliği Bölümü'nden Özlem Yetkinoğlu aldı. 
Törende konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ba

har döneminde 115 öğrencinin onur, 30 öğrencinin de yükseko
nur belgesini almaya hak kazandığını söyledi. 
2004-2005 öğretim yılında yüksekonur belgesini almaya hak ka

zanan bölümlerin başında yüzde 23 ile Bilgisayar Mühendisliği 
onur belgesinde ise yüzde 20 ile İnşaat Bölümü geliyor. 

Mevlüt DEMİRCİOĞLU 

Anadolu Haber Haber 
•• 

HYA OZSOY UNUTULMADI 
Dokuz yıl önce aramızdan ayrılan 
Prof. Dr. Yahya Özsoy, Eğitim Fakülte
si'nde düzenlenen toplantıyla anıldı. 
ÜNiVERSiTEMiZDE başta Eğitim 
Fakültesi olmak üzere, İletişim Bi
limleri Fakültesi ve Açıköğretim 

Fakültesi gibi bir çok birimde hiz
met veren ve özel eğitim alanında 
yaptığı çalışmalarda tanınan Prof. 
Dr. Yahya Özsoy, ölümünün doku
zuncu yılında düzenlenen toplantıy
la anıldı. 
Abanı İzzet Baysal Üniversite

si'nde rektör yardımcılığı görevin
den emekli olmasının ardından 26 
Aralık l 996 günü kaybettiğimiz 

Prof. Dr. Yahya Özsoy anısına, 26 
Aralık Pazartesi günü Eğitim Fa
kültesi Seminer Salonu 'nda gerçek
leşen toplantı Özsoy'un fotoğrafla
rından oluşan bir slayt gösterisiyle 
başladı. Öğretim elemanları, Öz
soy'un ailesi ve öğrencilerin yoğun 
katılımıula gerçekleşen toplantıda 

Prof. Dr. İnal Cem Aşkun, Öz
soy ' un eğitimci kişiliği üzerinde 
bir konuşma yaptı. 

Kemal TAŞÇIOĞLU 

İletişim Merkezi'nde veda kokteyli 
Anadolu Haber, Radyo A, Tiyatro Anadolu ve TV A, eski Rektör Prof. Dr. Engin Ataç 
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Gürgen için bir veda kokteyli düzenlediler. 

GÖREV süreleri dolan eski Rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç ve eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk 
Gürgen için kurucusu oldukları Anadolu Haber, 
Radyo A, Tiyatro Anadolu ve TV A tarafından or
tak bir teşekkür kokteyli verildi. İletişim Merkezi ' ne 
dönüştürülen eski Vakıf Binası 'nda 26 Aralık Pazar
tesi akşamı gerçekleşen kokteylde Prof. Dr. Engin 
Ataç, gazete, radyo, televizyon , tiyatro ve Açıköğ
retim TV Yapını Merkezi çalışanlarıyla bir araya 
geldi . Prof. Dr. Haluk Gürgen'in katılamadığı etkin
likte Prof. Dr. Engin Ataç, Anadolu Haber, Radyo 
A, Tiyatro Anadolu ve TV A 'nın kuruluşundan bu 

yana pek çok öğrencinin görev yaptığını ve bu ku
rumların öğrenciler için sağlam bir altyapı oluştur
duğunu belirtti. Ataç, çalışmalarından dolayı tüm bu 
kurumlara teşekkür ederken, gazete, radyo, tiyarıo , 

televizyon ve ETV çalışanlara da Ataç'a sundukla
rı armağanlarla teşekkür etti. 
Anadolu Haber çalışanları olarak, sekiz yıl boyun

ca bizden hiç bir desteğini esirgemeyen eski Rek
törümüz Prof. Dr. Engin Ataç ile eski Rektör Yar
dımcımız ve Genel Yayın Yönetmenimiz Prof. Dr. 
Haluk Gürgen'e sonsuz şükranlarımızı sunuyor ve 
bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar diliyoruz. 

Bayrak şimdi Sürmeli'de 
şöyle sürdürdü: "Prof. Dr. Sürmeli'nin rektörlüğü döneminde. 
üniversitemizin Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu Tür~iye 
Cumhuriyeti'nııı çağda~ dünyada hak ettiği yeri alması iı;in. 
O'nun ilke ve devrimlerinden asla ödün vernıeksizin laik, 
sosyal ve hukuk devleti ilkelerine bağlı olarak her geçen yıl 
daha da geli eceğine yürekten inanıyorum. 8 yıl, büyük bır 
onurla sürdürdüğüm rektörlüğüm süresince verdiğıniz destek, 
gösterdiğiniz güven ve dostluğa teşekkür ediyorum. Üniver 
sitemizin tüm mensuplarına ve öğrencilerimize de teşekkür 
ediyorum. Ayrıca bana sonsuz destek ve sabrı için sevgili 
eşim Prof. Dr. Beyhan Ataç'a da sonsuz teşekkürler." 
Görevi Prof. Dr. Engin Ataç'tan devralan Rektör Prof. Dr. 

Sürmeli ise, Anadolu Üniversitesi'nin, herkesın gurur duydu
ğu ve övünçle 'Anadolu Üniversıteliyim' dediği bir üniversi
te durumuna geldiğini belirterek, bu konuda hiç bir dcsteğı 
esirgemeyen ve 24 saat çalışan Prof. Dr. Engin Ataç'u ~ük
ranlarını sunduğunu söyledi. 

İU< DEVİR TESLİM TÖRENİ 
Baş tarafı 1 'de 

Görevini Anadolu Üniversitesi'nin 4'ncü Rektörü olan ve 
''Değerli dostum" diye nitelendirdiği Prof. Dr. Fevzi Sürme-

li'ye devredeceğini açıklayan Prof. Dr. Engin Ataç. Anadolu 
Üniversitesi'nde ilk kez bir rektörlük devir teslim töreni ya
pılmasının bugünün ikinci önemli olgusu olduğunu kaydetti. 
Gözyaşlarını güçlükle tutan Prof. Dr. Engin Ataç sözlerini 

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, bundan sonra da Anado
lu Üniversitesi'nin Atatürk ilkeleri doğrultusunda, laik Cum
huriyet ılkelerine bağlı, hukukun üstünlüğünü üst noktada be
nimseyen, bilimin aydınlığına önem veren bir üniversıte ol
maya ödün vermeden devam edeceğini kaydetti. 
Tören sonunda eski Rektör Prof. Dr. Engin Ataç ve cşı Prof. 

Dr. Beyhan Ataç salondan alkışlar eşliğinde uğurlandı 
Mevlüt DEMIRCİOĞLU 
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Anadolu irtifa kaybediyor: 1-1 
Futbol takımımız kendi sahasında 
Odunpazarı engelini de aşamadı. 

FUTBOL takımımız Amatör Süper 
Lig 'de 13. hafta karşılaşmasında 31 
Aralık günü Odunpazarı Belediyesi'ni 
konuk etti. Geçen haftaki Sağlıkspor 
yenilgisini unutturmak için sahaya çı
kan takımımız ilk ya rı yı da Bülent 'in 
golüyle 1-0 önde kapattı. 

İkincı yarıya çok tutuk başlayan 
ekibimiz kales inde üst üste tehlikeler 
yaşamaya başladı. 55. dakikada Bekir 
topu çizgi üzerinden çıkararak Odun
pazarı ' na beraberlik şansı tanımadı. 

57. dakikada bu yıl ilk kez kalemizi 
koruyan Cemal mutlak bir golü önle
di. 75. dakikada soldan ceza sahası
na giren eski oyuncumuz Tarık, Hü-

seyin ile girdiği mücadelede kendini 
yerde buldu. Hakem Mesut Çarık pe
naltı noktasını gösterdi. Metehan topu 
fileler ile buluşturarak skoru l-1 'e ta
şıdı. 

Kalan dakikalarda varını yoğunu 

ortaya koyan takımımız aradığı gole 
bir türlü ulaşamayınca sahadan bir 
puan ile ayrılarak çok önemli iki pu
anı kaybetti. Antrenörümüz Ercüment 
Şahin "ilk yarı da çok iyi oynadık. 
İkinci yarıda ağır sahada yorulduk. 
İyi mücadele etmemize rağmen sonu
ca gidemedik" diye konuştuk. Süper 
Amatör Lige iki hafta ara verildi. 

Taner AYYILDIZ 

Voleybolcular 
kısa kesti: 3-0 

Bayan voleybol takımımız İzmir deplas
manında Alternatif'in işini 5 7 dakikada 
bitirerek zirveye bir adım daha yaklaştı. 
BAYAN VOLEYBOL takımımız 6.hafta karşılaşma;-ında 29 Aralık günü İz
mir Atatürk Spor Salonu'nda Alternatif'e konuk oldu. Ekibimiz ilk seti 
16 dakikada içinde 25-14 ga lip kapattı. İkinci sette de rakibinin direnci
ni 18 dakikada kıran takımımız seti de 25-15 kazandı. Zayıf rakini son 
sette de 17 dakikada 25- 14 geçen voleybolcularımız 2005 'in son maçın

dan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadı . 
Antrenörümiız Şahin Çatma \onuca giderken zorlanmadıklarını ifade ede

rek oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Takı

mımız 4 Ocak günü Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor'u ağırlayacak . 

Hakem böyle istedi:3-4 
Genç futbol takımımız Harb-İş'e 90+3'te hakemin yarattığı bir pe
naltı ile mağlup olarak bu sezon ilk kez sahadan puansız ayrıldı. 

GENÇ FUTBOL takımımız Eski
şehir A Gençler Ligi 'nde 3. haf
ta karşılaşmasında 1 Ocak günü 
Harb-işspor'u ağırladı. Maça çok 
kötü başlayan takımımız ilk ya
rıda 3-0 geriye düştü. Takımı 

mız ikinci yarıya Murat İp' in 
penaltı golüyle başladı. 3-1 'den 
sonra ataklarını sıklaştıran takı
mımız Murat İp ve Ramazan'ın 
golleriyle 3-3'1ük eşitliği yakala
dı. 3-3'ten sonra oyunda hakimi
yeti ele geçiren Harb-iş üst üs
te ataklar geliştirmeye başladı. 

bu dakikalarda kalecimiz İsmail 
rakip forvetlere gol izin verme
di. Hakem 3 dakika uzatma gös
terdi.Herkes karşılaşmanın bu 
skor ile bitmesini beklerken 
90+3 'te hakem topu tutan kale
cimiz İsmail 'e takılan rakip le
hine penaltıya hükmetti. Penaltı
da top ağlarla buluştu ve karşı
laşma 4-3 Harb-İş'in üstünlüğü 
ile sona erdi. 

SAHANIN DURUMU İÇLER ACISI 
2002-2004 yılları arasında ba
kıma alınan Yunusemre Kam
pusü Futbol Sahası'nın son 
durumundan yönetici ve fut• 
bolcularımız memnun değil. 

Anadolu Üniversitesi Spor Ku• 
lübü Genel Kaptanı Muzaffer 
Öğütveren "Sahamızda sorun
larımız v~r. Bu konuda çalış, 

malarımız var. Tekrar girişim
lerde bulunarak bu sorunu en 
kısa sürede gidermeye çalışa
cağız" dedi. Futbol Şube So
rumlusu Adnan Sevim de kale 
önlerinin rezil bir halde oldu• 
ğunu belirterek gerekli ma• 
kamlara konuyu ilettiklerini 
belirtti. Sevim, Park ve Bahçe
ler Müdürlüğü'nün sahanın ba
kımında yetersiz kaldığını ·vur
guladı. 
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Yeni 'yedi harika' seçiliyor 
Dünyanın yeni yedi harikasını belirlemek için seçim yaplıyor. 21 aday arasında Türkiye'den sadece Ayasofya yer alıyor. 

DÜNYANIN YENİ yedi harikasını belirlemek 
amacıyla new7wonders.com sitesinde oylama ya
pılıyor. Sitede, Yeni Yedi Harika Vakfı'nın ye
di yıl süren bir araştırmanın ardından belirlenen 
ve Türkiye'den sadece Ayasofya'nın yer aldığı 
21 Aday yarışıyor. Dikkatleri insan yapımı zen
ginliklerin uğradığı tahribata çekmek amacıyla 
gerçekleşen seçimin galipleri 1 Ocak 2007'de 
açıklanacak. 

ESKİ YEDİ'DEN SADECE PİRAMİT AYAKTA 
Yaygın olarak bilinen Dünyanın Yedi Harika
sı'nın tamamı insan yapımı anıtlar olup Bizanslı 
filozof Filon tarafından milattan önce yaklaşık 
200'de seçilmişti. Filon'un seçimi aslında Atina
lılar için bir gezi rehberi olup tamamı da Akde
niz havzasında yer alıyordu. Dünyanın eski yedi 
harikası ise İskenderiye Feneri, Arternis Tapına
ğı, Zeus Heykeli, Rodos Heykeli, Babil'in Asma 
Bahçeleri , Halikarnas Mozolesi, Giza Büyük Pi
ramidi'nden oluşuyordu. Bu eserler milattan ön
ce 2500 ve milattan önce 200 ara ında inşa edil
miş olup bunlardan sadece Giza'daki Büyük Pi
ramit bugüne dek ayakta kalabildi. 
Dünyanın Yeni Yedi Harikası aday listesi şöy

le; Akropolis (Atina), Alhambra (Granada, İs
panya), Angkor (Kamboçya), Çiçen İtza (Yuka
tan, Meksika), Hazreti İsa heykeli (Rio de Ja
neiro, Brezilya), Colo eum (Roma, İtalya), Pas
kalya Adası heykelleri (Şili) , Eiffel Kulesi (Pa-

ris), Çin Seddi, Aya Sofya, Kyomizu Tapına
ğı (Kyoto, Japonya), Kremlin (Moskova, Rus
ya), Maçu Piçu (Peru), Neuscwanstein Kalesi 
(Fussen, Almanya), Petra (Ürdün), Giza Pirami-

di (Mısır), Özgürlük Anıtı (New York), Stone
henge (Amesbury, İngiltere), Sydney Opera Bi
nası (Avusturalya), Tac Mahal (Agra, Hindis
tan), Timbuktu (Mali) 

Öğrencilerin çoğu kahvaltı yapmıyor 
Hacettepe Üniversitesinin araştırmasına göre Türkiye'de öğrencilerin yaklaşık yüzde 80'i kahvaltı yapmıyor. 

Napolyon'un askerleri 
bitler yüzünden ölmüş 
FRANSA ımparatoru Napolyon'un 1812'deki 
başarısız Rusya seferinin nedeni ortaya çıktı. 
Bu güne kadar tarih kitaplarında hep "yiyecek 
s ıkıntısı , asker kaçakları ve Rusya'nın dondu
rucu soğuğu" gibi sebeplerle savaşı kaybettiği 
anlatılıyordu. Ancak bir başka araştırma, asıl 
nedenin askelerin bitlenmesi olduğunu ortaya 
koydu. Fransız tarihçilerin, Litvanya'nın baş
kenti Vilnius'ta dört yıl önce bulunan Fransız 
askerlerin iskeletlerinde yaptığı araştırmalar 

sonucu askerlerin bitler yüzünden hızla yayı
lan tifüs hastalığına kurban gittiği belirlendi. 
Napolyon'un yenilgiyle son bulan Rusya sefe
ri s ırasında askerlerin yıkanamadığı ve kıya
fetlerini değiştiremediği için salgına yenildiği 
an laşıldı . Haberi "Napolyon ordusunu bitler 
kemirdi" başlığıyla veren Fransız le Figaro ga
zetesi, Napolyon savaşlarının pek çok salgının 
yayılmasına neden olduğuna dikkat çekti. 

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diye

tetik Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. 

Dr. Gülhan Samur, "Öğrencilerin yüzde 25 

ile 43 arasında değişen bir oranının, sokak 

satıcıları ve kantinlerden karınlarını doyur

duklarını söyledi.Samur, ayaküstü bes

lenme alışkanlığının çocuklar ve genç

lerde yaygın görüldüğüne dikkati çekti. 

Ayaküstü beslenmede enerjinin yüzde 

40-50'sinin yağdan geldiğini belirten 

Yard. Doç. Dr. Samur, kalp ve damar 

hastalıklarının temellerinin çocukluk 

çağında atıldığını vurguladı. Türki

ye'deki öğrencilerin yüzde 60 ile 85 

arasında değişen bir oranda sabah 

kahvaltısı yapmadığını belirtti. 

·2005'te oyunların 
galibi şiddet oldu 

2005 YIU boyunca oyunseverler bir 
yandan yeni nesil oyun konsollarıyla 
ilgili sızan haberlerle heyecanlandı, 

bir yandan da çok satan oyunların 
devam bölümleriyle geceleri gündüze 
karıştırdı. Yılın ilk ses getiren oyunu 
Need for Speed serisinin ikincisi 
NFS2 oldu. Daha fazla araba, daha 
geniş mekanlar ve daha çok detay, 
şehir yarışı tutkunları için sene bo
yunca heyecan hapı olarak hizmet 
verdi. Geçtiğimiz sene oyun üretıcile
ri beyazperdede başarı göstermiş maf
ya filmlerin oyunlarıyla uğraştı. Efsa
nevi 'Godfather' ve 'Scarface· filmle
rinin oyunlaştırılması çalışmalarına 

geçtiğimiz yıl başlandı. Seslendirme
sini Sean Connery'nin yaptığı İstan
bul'da geçen 'James Bond: From Rus
sia with Love' da W05'ın beyazperde 
transferleri arasındaydı. Microsoft'un 
oyun konsolu Xbox'ın efsane oyunu 
Halo'nun beyazpcrdeye yansıtılması 

için çalışmalara da mayıs ayında baş
landı. Filmi çekmesi için Yüzüklerin 
Efendisi'nin yönetmeni Peter Jack-

son'ın şirketiyle anlaşı ldı. Şubat ayın
da piyasaya çıkan 'World of Warc
raft4 ise daha ilk gününde 240 bin 
sattı. Bilgisayar oyunları arasında 
haklı bir şöhrete sahip Tetris, geçti
ğimiz sene 20. yaşını kutladı. İlk 
oyun cep telefonu Nokia N'gage, sa
ttş başarısızlığı yüzünden sene başın
da yöneticıler tarafından eleştirilmeye 
başlanmıştı. Sene sonuna doğruysa bu 
telefonun üretimine son verileceği 

açıklandı. 
Oyun tarihinin en fazla şiddet, kü

für. suç ve kan içeren başlığı 'Grand 
Theft' Auto: San Andreas'ın içinde 
gizlenmiş bir özelliğin açığa çıkması 
seneye damgasını vurdu ve satışlarını 
bir kere daha patlattı. Oyun içindeki 
'Hot Coffee' hilesiyle sansürlenmış 
seks sahneleri tam bir 'ekran cümbü
şüne' dönüyordu. Üretici firma bir ya
mayla bu hileyi etkisiz hale getirdi 
ama mahkemeye verilmekten de kur
tulamadı, Uzun süre bahsi geçen 
Tiırk oyunu 'Pusu' da yine 2005 yı
lında oyunseverlerle buluştu. 

Yaşaır 

Erkek ve kadın 
için internetin 
anlamı farklı 

ABD'de yapılan bir 
araştırma erkeklerin 
internette daha çok 
haber, borsa, spor ve 
pornografi, kadınların 

ise sağlık ve din 
konularında arama 
yaptığını gösterdi. 

'PEW INTERNET' ve ABD 
Yaşam Projesi'nin yaptığı araş
tırmanın sonuçlarına göre, er
kekler kadınlara göre daha sık 
internete giriyor ve internette 
daha fazla vakit harcıyor. 
Araştırmaya göre, erkekler ise 

daha fazla müzik dinliyor, Wt 
kameraları izliyor ve dijita l içe 
rikler için ödeme yapıyor. Genı 
kadınların intemeti yoğun şeki' 

de kullandığını gösteren arar 
ma kadınların e-posta kullı 
mında erkeklerden daha ö 
olduğunu da ortaya koyuyoı 
Araştırma ABD'de interı ·' 

kullanan erkeklerin oranını, 

yaklaşık olarak yüzde 68, I< 
dınların ise yüzde 66 olduğı 
da gösteriyor. Bu oranlaı 

1995'de ise yüzde 58'e yüzde 
20'ydi. 
Erkeklerin yüzde 21 'i pornog

rafik sitelere girdiğini itiraf 
ederken, bu oran kadınlarda ise 
yaklaşık yüzde 5. 
Kadınların yüzde 74'ü sağltk 

ve tıbbi bilgiler ararken, bu 
oran erkeklerde yüzde 58'de 
kalıyor. Kadınların yüzde 34'ü, 
erkeklerin ise yüzde 25'i inter
netten dini bilgiler arıyor. Er
keklerin yüzde 44'ü günde bir
kaç kez internete girerken, bu 
oran kadınlarda yüzde 39 ola
rak saptandı. 


