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TÜBİTAK ÖDÜLLERİNE
ANADOLU İMZASI

TÜBITAK Bilim Hizmet ve Teşvik Ödüllerl'nden ikisi
Anadolu Ünh•erslıesl'nden 2 öğretim üyesine verlldl. Prof.
Dr. K. Hiisnü Can Başer ve Prof. Dr. Hasan Mandal ödüll erlııl Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten aldılar.

GSF'den üç öğretim elemanının çalışma
ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleşen
ve S00'den fazla eserin yer aldığı Salon
2005 SNBA sergisinde, "Serginin En İyi
Eserleri Özel Ödülü"ne layık görüldü.

ları

HABERİ6'DA

.Sürmeli'den teşekkür

mesajı

Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Anadolu Üniversitesi mensuplarına
bir elektronik posta göndererek, seçim sonuçlan için teşekkür etti.
ÜNIVERShEMiziN yeni Rektörtl Prof. Dr. feyzi
SUrmcli, görevi Prof. Or. Engin Aıııç·ıan dcvrnldı
A• glln Gnivcrsiıcmiz çalışanlarına gönderdili c-posıada seçimlerin sonuçlanod:uı onur duyduğunu be+
liıııi. Sürmeli"nin mesajında şu cUmlcler yer aldı:
··Değerli Arkadaşlımm,

Üniversitemize yakışan olgunlukla gcrçcklcştirdigi
miz RcktörlUk seçiminde. Öğret im Üyesi arkadaş
larım tarafından şahsımda birleşilmiş olması. benim
için e lde edilecek ıum başarılardan çok daha değerli ve onur verici olmuştur. Bana yaşatılan bu
bUyUk onur, alışı lagelenin UstUnde bir sorumluluk
ve görev bilinci yüklemiştir.

Bugün devir aldığım onurlu RekıörlUk görevini;
Üniversitemize, Ülkemize ve bilim hayatına en
yUksek dUzeyde katkı sağlamak amacıyla bUyUk
bir çaba ve sorumluluk bilinciyle .sürdüreceğim.
Bu dllşllncelerle yeni yıhıı ve Üniversitemizin gi•
rcceği yeni dönemin hepimize hayırlı olmasmı,
sağlık, h uzur ve başarı getimıesini dil iyorum. Hemen ardından gelen Kurban Bayramınızı da sevg iyle kutluyorum.
Sevgi ve saygılanmla.

30 Aralık 2005
Prof. Dr. Fevzi SÜRMELi
Rekıör''

ÜSTÜN ZEKAUI.ARIN EĞİTİMİ DERS PROGRAMINA GİRDİ
fgııını Fakıilıtsı mleıı Yani Doç Dr Utur
Sak )llrl dıjında üsılln :dalı/ar tJııınıınt )'Ö·
ntlık )Optıgı çul,şnıafar Mmıcunda fakıilıtdt
stçnıtli

Konseyin amacı
sorunlara somut
çözümler bulmak

bir dtrs açtı. Dersiıı onıocı. üsııin :t

kalılar egiıinıini lisans iJgrencileriııt uınıfınak
ı·t ögreımeır mlaylarııula üstliıı ukalılar egiıı

mint karşı po:itif bir )'akloşım geliştirmek •

■

Anadolu Ünh•ersltesl
Öğrenci Konseyi Başkam
Oğuz Şükrü Ener konseyin
hedcncrlııl ,,e öğrenciler
den beklenlllerlnl Anadolu
llabcr·c anla ttı .
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Öğrenci Konseyi'nden beklentileriniz nelerdir?
ÖZI.EM KARAHAN
İ BF Basın Yayın

1.

Sınıf

Öğrenci Konseyi'nin belir-

gin görevi bildiğim kadarıy
la öğrenci sorunlarını ilgili
kişilere ve kurumlara akta- - . . -- rıp bu sorunlara çözüm bulunması yolunda çalışmaktır. Ama
bundan önce kendini iyi tanıtması gerekiyor
ki. bence yeterli kiıleye ulaşmış değil. Çoğu
ögrenci bugUn bir sorun ya da problemi olduğunda yahut bilgiye ihtiyaç duyduğunda
bunlar için var olan öğrenci temsilciliğinin
farkında dahi değil. Bence şu anda Öğrenci
Konseyi'nin eğilmesi gereken konu bu.

SElAHAniN KARABUWT
Fen Fakültesi
Biyoloji 4. Sınıf
Bizlerin görüşlerine daha
çok değer verilmesini ve sesimizin gerçekten duyulması
nı istiyoruz. Öğrenci Konse,.
- . ~. . . . yi üyelerinin yetkilerinin artmasını diliyoruz. Hocalarımı1.ın biz öğrencilere daha samimi davranmalarını. bizlerin de duygu ve dUşUncelerinin olduğunu dikkate alarak hareket etmelerini istiyoruz.

AYDIN KAPANCIK
İBF Sinema ve Televizyon
4. S ınıf
Böyle bir bi rimin (Öğrenci
Konseyi'nin) bugUne kadar
■ varlığından haberim yok ve
de ilgilenmedim. Son sınıf ol- - ' - " ' " ' duğum için bir beklentim de
yok. Ama umarım diğer arkadaşların sorunlarına çözUm yolları bulunur.

ukuk Fakültesi 2. Sınıf
Öğrenci Konseyi bizi en iyi
ekilde savunmalı. lstekleriizi, görüşlerimizi bizim
adımıza yetki li mercilere en

-e...--

ÖZGE ÖZKANDIR
Edebiyat Fak. Sanal Tarihi
4. Sınıf
Bence Öğrenci Konseyi görevlerini yerine getirmek konusunda yetersiz. Fakültemizin üniversite bazında ıemsil

ÇAĞDAŞtlJNAY
İBF İletişim

2.

Sınıf

Kısa zaman aralıklarında
isteklerimizi dile getimıesini
ve karşılıklı görtlş alışveriş
lerinden sonra istek ve şi
kayetlerimizi yetkili
makamlara bildirmelerini istiyoruz.

Anadolu Haber
ANADOl.lJ ÜNİVERS İTESİ
HAFTALIK İLETİŞİM GAZETES İ
LS.SSIJ02-0005
Basım Tarihi: 20.01.2006
Sayı:358

Rekıör

Sahibi:
Prof. Dr. Fevzi Sürmeli

Genel Yayın Yönetmeni:
Prof. Dr. Ö. Zühtü Altan

Öncesi Öğrtetmenliği 3.Sınıf

dUşUnnıUyorum.

Öğrenci Konseyi'nin pek işe
yaramadığını

_ , ...._ _ _
- - . .•

dUşünilyorum.

Aramızdan temsilciler seçiyoruz ama edeilen vaadler yerine getirilmiyor.

OSMAN KOCAAYAN
Fen Fak. lstatisıik 2. Sınıf
Anadolu Üniversitesi'nde
dördüncü senem ama malesef
şu ana kadar Öğrenci Konseyi'nin öğrenciler hakkında
ne yaptıklarını bilmiyorum.
Ancak adaylar her sene iyi
şeyler vaad ediyorlar. Ama öfrencilerin sesini ne kadar duyuracaklarından emin değili m. Bana göre bu sadece bir prosedür olarak
uygulanıyor. Umarım bizler için olmasa da bizden sonrakiler için iyi şeyler yaparlar.

yap-

mal ı lar. Öğrencilere yönelik fik irlerin alındığı

AYLİN ARDIÇ
Edebiyat Fak. Tarih Bölümü

ve öğrencilere dönüşUmU o lan etkinlikler yok
denecek kadar az.

GENCAY CANDAN
Edebiyat Fak. Sanat
Tarihi 2. Sınıf

Öğrenci haklarını korumalı.

İPEK IŞIKÇI
Eğitim Fakültesi
Jng. Öğn. 3. Sınıf
Bence Öğrenci Konseyi
hiçbir işe yaramıyor. Üç yıl
ır eğitim fakültesinde öğ
enciyim. Her yıl düzenli
lanık Öğrenci Konseyi seimleri yapılıyor ama açıkça
ir faaliyet görmedim. Göre:ı:lere dönUt olarak gekn bir
ki her öğrenci konseyi Uyeek an lamda temsil etmeli.

ASLI AKTAŞ
Eğitim Fakülıcsi Okııl

Bence okulumuzun Öğrenci
Konseyi pek fazla tanıtılmı
yor. Sadece seçim zamanlarında asılan bir kaç afiş var.
Onun dışında öğrenci temsilcileri bence yapmaları gerekenden daha az
şey yapıyorlar. Ya da yaptıkları çalışmaları öğ
rencilere duyurmakta yetersiz kalıyorlar.

ıarafsız şekilde savunmalı.

e özgilr bir şekilde istek ve
le geıinneli ve bunun için
reıim üyeleriyle ilgili sorunmıza gündeme taşımalı. Ay•
zin görüşleri bir kenara atıl
şler bizi ıemsil ettiği için

oryaıııasyon gerçekleşıirilebili!/.•

Eğitim Fakülıesi Okul Öncesi
Öğretmenliği 3. Sınıf

kapsamlı çalışmalar

ve Halkla

dair bir prezentasyon yapılabilir. Yetki alanları
ya da işlevlerini anlaıacak hir

KEZBAN DÖKMECİ

Bence daha

Reklamcılık

yaradığına

1""1:-...

l!iliı,,..L-- edildiğini

SELDA YAZICI

IBF

i lişkiler 4.Smıf
Öğrenci Konseyi'nin ne işe

Öğrenci Konseyi'nin görevle•

rini tam o larak yerine getirip
gerek fakü lte içinde gerekse
Universite içinde var olan ak•
tiviıelerden. seminerlerden. haberlerden tüm öğrenci leri heberdar etmelidir. Öğrenimini devam eıtiren öğ
rencilerin sorunlarının dile getirilmesi de biri ncil görevi olmalıdır. Bir an lamda Öğrenci Konseyi var olan öğrencilerin yansıması ol mal ıdır.

'----==•

ELİF YILMAZ
Hukuk Fakülıesi 2. Sını f
Öğrenci Konseyi'nin öğren
cilerin görüşlerin i . istek ve iht iyaçlarını doğrıı ve açık bi r
şekilde dile getirmeleri gerektiğini dUşUn0yorum. Aynca
öğrencileri sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirici çalışma lar yapı l ma
sına katkıda bulunmalılar.

GÜLTEN KILIÇ
Edebiyat Fak. Tarih
3. Sınıf
Öğrenci konseyinin çok faal

olduğuna inanm ı yorum. Öğ

rencilerle i lcıişinıe geç me konusunda çok yavaşlar. Hana
---=,c:.__;o• bazen varlı klarını bile unutuyoruz. Öğrencilerle daha içiçe olmalarını temenni
ediyorum. Umarı m öğrenci sorunlarından haberdar olup öğrencilerin dili olurlar.

Yazı İşleri Müdürü:
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN
Haber Merkezi Müdürü : Uını. Ufuk TÖZELIK

2. Sını f
Öğrenci Konseyi'nden genel
beklentim okulda karşılaştığı
mız sorunları dile getirmesi.
gerekli yerlere ileımesi ve
~'---"'- çözUnıUnc yönelik çalışmalar
yapmasıdır. Sorunlardan kasıeııiğiın
şey ise bi r çok olayı orıak ça lışm:ıl:ırla yürüterek. iletişimi sağlayarak çözüm üretmesinin
gerekıiği. Maddi ve manevi hepimizin karşılaş
t ığı gerek okulda gerekse dışarıda mevcut sorunlıırdır.

Fen Fak. Kimya
ı. Sın ı f

Literatürde daha önemli olduğunu

dUşU ndiifilm

Konseyi

Öğrenci

oylamal:ırına

ben de
Ancak hala gerekli!iğini tanı olarak bilmedifim
bu birim için oy kullandığım aday ı tanı
mıyordum. Dersliklerde arkadaşlar arasında ismi '
geçen şahısa destek oldum. Köşeni zde bu konu
hakkında görüşlerimize yer verdiği niz için te•
şekkür ediyorum. Daha bilinçli hareket etmek
için...

- ~J.J•

katıldım.

ESİN ŞEVİK
Eğitim Fak.
İ ng. Ögretıııenl iği

2.

Sını f

Açıkçası Öğrenci

Konseyi'nde kimler olduğunu
bile bilmiyorum ve bıı çok
köıU bir şey. Bence öğrenci
lerin sorunlarıyla ilgilenıııiyor
lar. Bu konuda anketler yapılabilir veya
öğrenci görüşleri sı k sık alı nabilir.

Anadolu Üniversitesi BasllllC\i 'nde SOO)add basıhıuştır. 1
Anadolu Oniwrsiıesi. Yunuseııtt Kampuı,u,
Vakıf 8UWW,26470Esl:işdıir

Tel: 0-222-33505801 1790 Faks: 0-222- 330 74 40
E-posı:ı:habeı@anadolu.cdu.tr
Web: www.ahabcr.anadolu.e.dıı.tr
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Fransa'dan en iyi eser ödülü
• GSF'den üç öğretim elemanının çalışmalan S0~'den fazla ~lıŞll_'!anın yer aldığı Fransa'daki Salon 2005 SNBA sergisinde, "Serginin En iyi Eserleri Ozel Odülü"ne layık görüldü.

t
ı

GÜZEL Sanaılar Fakilltesi'nden Yarıl. Doç. Kemal
Uludağ, Yard. Doç. Selçuk Yılmaz \'CÔgr. Gör. Hakan Esmcr'in çalışmaları socron üzerinde eserin .sergilendiği Louvre Müzesi Carrousel Du Louvre-Salle
Le ,~oırc "SALON 2005 SNBA"sergisindc. Ulusal
Sanat Kurumu-Socicıe Nationale Oes Beaııx Ans
(SNBA) ııırafıııdan serginin en iyi eserleri olıtrak
özel ödUI kazandılar.
Her yıl Aralık ayında dllzenlenen uluslararası plasıik sanatlar sergisine bu yıl Resim alanından yaklaşık

Parkinsona
yakalanma

500, Heykel alanından 60. Baskı Sanatları ala30 sanatçı ıoplam 800'iln (!zerinde eserle ka-

nından

ııldı .

yaşı düşüyor

15-19 Aralık 2005 ıarihleri arasında Louvre Müzesi
Carrousel Du Louvre-Salle Le Noıre·de gerçekleşti
rilen uluslararası sergiye. Ayşen Göründu·nun kUraıörlüğUndc. delegasyon başkanı Nurhilal HARSA ile
birlikle, davetli !O çağdaş Ti.irk sanatçısı katıldı. Gil•
zel Sanallar Fakültcsi'ndcn Yard. Doç. Kemal ULUDAĞ, Yard. Doç. Selçuk YILMAZ ve Ögr. Gör.
Makan ESMER'in çalışmalan Socieıe Naı ionale Des
Beaux Arıs (SNBA) tarafından serginin en iyi eserleri olarıık özel ödüle layık görüldU.

BiLiM ve T eknoloji KulilbU ıanı
fından

düzenlenen ··rarkinson"

~o;~~~ıl:~~:ı:n~;~tb~~~~rs~::
si

Tıp

Fak ühesi Nöroloji ABD.
üyesi Yard. Doç. Dr. Ser-

öğretim

haı Özkan, önlem alınmazsa 2040
yıl ında her iki ölümden birinin
nörolojik hastalıklar nedeniyle ola•
cağını bclinıi.

Bilim ve Teknoloji Kulübü tarafından 4 Ocak günU düzenlenen
··rarkinson" konulu bir söyleşi
de Serhat Özkan, Parkinson hastalığının nedeninin henüz bulum\•
nıadğını ve her dört kişiden birine yanlış bir şekilde Parkinson
teşhisi koyulduğunu bclinıi. Özkan. günümüzde yaşam sıandanla•
rının değişmesine bağlı olarak
Parkinson hasıalığının başlama yaşının da giderek geri lediğine dik•
kat çekti.

Animasyon
reklamların

en iyi

örnekleri

Beı1t ÜTKÜ

çlzol RIM KUWBÜ öğretim
yılı başından

bu yana gerçekvideo mm gösterimlerinin sekizincisini 5 Ocak
Perşembe günU Güzel Sanat~ lar Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenledi.
Fakülte öğrencilerinin kati• lımlarıyla gerçekleşen gösterimde bu hafta animasyon
adına en iyi örneklerden oluşan reklam filmlerine yer verildi.
Kulübün gösterimlerinde reklam rilmlerinin yanı sıra uzun
metrajlı rilmler. müzikli vide•
olar. harekeıli grafikler ve deneysel filmler de fakülte öğ
rencilerinin ilgisine sunuluyor.
Gösterilen filmlerin teknik.
üslup ve içerik açısından killıür farklılıkları içeren filmler
olmasına özen gösıcriliyor.
Kulüp başkan, Baran Baybun ve başkan yardımcısı
Candan Şişman tarafından
gösıerimlerden önce izleyicilere o haftaki rilmlcrin yapım
aşamaları ve ıekniği hakkında
bilgi veriliyor. Çiıgi Film
Kulübü Ekibi çizgi dünyası
nın kapılarını aralamaya devam edeceklerini ve öğrenci
lerden bu konuda daha fazla
ilgi beklediklerini bclirıiyor.
leştirdiği

Hatice Gölcü

İYİ BAYRAMLAR
Kurban Bayramı öncesinde Aıaıürk
Kültür ve Sıınaı Merkezi'nde gerçekleşen bayramlaşma töreninde.

ESYO'da

Anadolu Üniversitesi mensuplan biraraya geldi. Bayramlaşma ıöreninc
Rekıör Pror. Dr. Fevzi Silrmeli.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atila
Barkana., Prof. Dr. Nezih Varcan,

Prof. Dr. Ömer ZUhtil Aılan. Prof.
Dr. NUviı Gerek ve Prof. Dr. A li
Ekrem Özkul°un yanısıra dekanlar.
daire başkanları. öğretim elemanları
ve Universitemiz çalışanlan katıldı.

öğrenci-sanayi buluşması

eylem

eğitimde

konferansı

EĞiriM Bilimleri EnsıitUsü tarafından 4

Eııdüslrlyel Tasarım

Böliimü ile Eskişehir
Sanayi Odası üııh•cr
sltc-saııayl lşblrllğlııl

ele aldı.
ENDÜSTRiYEL

Sanatlar YUksekokulu Endüstriyel Tasarım Bölümü
Eskişehir S:ınayi Odası üyelerini misafir etti. Toplantıda gelecckıe üni•
versite• sanayi işbirliği çerçC\ esinde
üniversite olanaklarının sanayi gücüyle birleşerek llretimde yeni açı
lımlar elde eımek amacıyla yapıla•
bilecek yeni çalışmalar konuşuldu.
Anılık
başında
düzenlenen
toplanııda
Endüstri yel Sanaıllar
Yüksekokulu Müdürü Prof. Zehra
Çobanlı, üniversite-sanayi işbirliği
açısından yüksekokulda bir ilkin

Kuzu'dan

gerçekleştirildiğini

ve bundan sonra
ve ıasanm üzerine
ile bu
paylaşımın çalışabilir onamlara taşı
öğrenci çalışması
yapılacak

proje

çalışmaları

nacağını bclirııi.
Eskişehir

Sanayi

Odası

Başkanı

Savaş Özaydemir de Eskişehir sana-

yisi olarak Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüınü'yle işbir•
liği yapmnya hazır olduklarım. T ürkiye"deki ıasarım bölümleriııin bu
gibi onak çalışmalarda bulunması
için onam oluşturulması gerekt iğini
söyledi.

Ocak günü dUzcnleoen konferansta Yıırd. Doç.
Dr. Abdullah Kuzu. yüz.yüze
ve çcvrimiçi eğitimin birlikte
derslerde nasıl uygulandıfım
örneklerle dinleyicilere açıkla
dı. 4 Ocak günü Kongre
Merkezi Kıml!Zı Salonda düı.enlenen "Eğitimde Eylem
Araşıırma Uygulaması" konulu
konferansa Eğitim Bilimleri
Enstitüsü öğretim üyesi Yard.
Doç. Dr. Abdullah Kuzu konuşmacı olarak kaııldı. Derslerin hazırlık ve işlem aşamala
nnın intemet üzerinden. Urtın
a~asının ise yUzyüı.e gerçekleştiğini bclırten Kuzu, böylece
öğrencilerin bilgiyi bulmaya
yönlendirildiğinin bunun da
bilgiyi öırenmck ve gelişıir
nıck açısından çok yararlı olduğunu söyledi.
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Bu

sayımızda ...

A ~;:~~~i~~~:~;~:~~1~:ş~~~~7mza
attılar...

Gllzc l Sanatlar
ı im elemanının

FakUlıemizdcn Uç öğre
sanat eserleri Fransa'da-

Haber
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TUBITAK ödüllerine Anadolu

imzası

TÜBİTAK Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri'nden ikisi Anadolu Üniversitesi 'nden 2 öğretim üyesine verildi. Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer ve Prof.
Dr. Hasan Mandal ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten aldılar.

ki. dünya ca Unlll Louvrc Mllzesi'nde
serg ilenmeye başladı.

Müzedeki Salon 2005 SNBA Sergisi' nde 800'den fazla eser sergileniyor...
Gilzcl Sanatlar

Faklllıemizden

Yard.

Doç . Kemal Uludağ. Yıırd . Doç. Selçuk
Yılmaz ve Öğr. Gör. Hakan Esmer.
TUrkiye'dcn davetli 10 sanaıçı arasında
bulunuyor ve eserleri bu serg i kapsamında Fransa'da sanaısevcrlerin beğeni
sine sunuluyor.
Öğretim elemanlarımızın sanaı dünyasındaki bu başarısı, llniversiıemi zin sanan a.ki başansının bir kanıııdır...
Diğer bir başarı ise TÜBITA K Bilim
ve Hizmet ÔdUlleri ' nden ikisini ilniver•
sitemiz öğretim üyelerinin alması...
Eczacılık FakOltesi'nden Prof.Dr. K.
Hüs nü Can Başer ile Mühendislik•Mi·
marhk FakOltesi'nden Prof. Dr. Hasan
Mandar ın aldığı ve Türkiye'de önemli
bilimsel çalışmalara imza atanlara veri•
len T ÜBITAK Bilim ve Hizmet Ödülleri, üniversite miz adına o nur verici bir
a;ademik b!şarıdır.
Oniversiıelerde kurulan öğrenci konsey•
leri. öğrencilerin seslerini yönetime du•
yurmada en etkin ve örgütlü olarak
kullanabilecekleri yasalaşmış bir ku·
rum ...
Oniversiıemiz Öğrenci Konseyi de, her
kesimden öğrenciye hitap eden ve onla·
rın sorunlarını üst yönetime ileterek çö·
zümler bulabilmeye çalı şan bir yapıda
çalışıyor.

Öğrenci konseyinde kurulduğu 2000 yı•
lından bug llne 2 yö netim kurulu ve ı
genel kurul seçimi yapıldı.
Öğrencilerimiz, konseyin. ö!rencilerin
istek ve ihtiyaçlarını dolnı ve açık bir
şekilde dile getirmelerini. konseyin adı•
nı yalnızca seçim zamanı duymak yerine her zaman duymak istediklerini ve
faaliyeıleriyle öğrencinin sesi-kulağı o lması gerekti!ini söylOyorlar...
Gerçekıen de öğrenci konseyi, çalışma•
!arıyla ve etkinlikleriyle öArcncilerimizin
sorunlarının di le getirilmesinde ve yöne•
tim düzeyine ıaşmmasmda önemli bir
fonksiyon üstleniyor ...
Ancak bunun bir görev tanımlaması
olarak kalmaması ve uygulamaya geç•
mesi gerekiyor...
Böyle olduğunda. ölrencilerimiz konseyin varlığından haberdar olarak sorun·
larına çözüm bu lunması hususunda bir
Umit besleyecek•
lerdir...

Daha güzel
bir•

yarınlara

likte...

Prof. Dr. Halil lbrahim GÜRCAN

niBITAK Bilim Hizmet ve Teşvik Ôdillleri 'nden ikisi Anadolu
Üniversiıesi'nden iki öğreıim üyesine verildi. Prof . Dr. K. Hüsnü

ve Prof. Dr. Hasan Mundal ödüllerini Milli Eğiıim Ba•
kanı Hüse yin Çelik'ten aldılar.
Her yıl 24 Temmuz'da açıklanan TOBIT AK Bilim Hi2.meı ve Teş•
vik Ödülleri, 28 Aralık'ta Ankara' da düzenlenen törenle sahipleri•

Can

Başer

.

ni buldu. lnternet üzerinden de nakle n yayınlanan törende 2005 yı·
lı bilim ödüllerinden ikisi üniversitemiz öğreıim üyelerine verildi.
Eczacılık Fakülıesi öğretim Uyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer
Sağlık Bilimleri alanında ödüle layık görülürken Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise Mühendislik
Bilimleri alanındaki ödUle sahip oldu.

.,.

!inen Ecıacılık Fıılı;ülıesi öjıeıim Oycsi K. HlhnD Can Başer.
TÜBITAK 'ırİ 2005 yılında verdi!i dön bilim ödll!Onden 2'si•
ni üniversitemiz öğretim üyelerine verilmesinin çok büyük
bir onur olduAunu söyledi.
TÜBITAK bilim kurulu üyeleri, Türkiye bilimler akademisi
üyeleri ve çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin katıldığı
ödül töreninin çok görkemli olduğunu belirten Prof. Or. Başer,
"Ödül Türkiye'nin en prestijli ödülü. Bunu aldıAım için hem
şahsım hem üniversitem adına çok mut luyum" dedi.
Ödüle layık görülen Farmokognozi ça lışması hakkında bilgi
veren Prof. Dr. K. Hüsnü Carı B aşer, Famıokognozinin, basil•
çe biyolojik kaynaklı ilaç hammaddelerini inceleyen bir bilim
dalı olduğunu ve sadece Eczacı l ık Fakültelerinin ders progra•
mında yer aldığını söyledi.
Ö1.ellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin botanik, eınobotanik,
kimyasal. teknolojik ve biyolojik eıkiler yönünden incelenmesi
farmakognozinin çalışma konularını ıeşkil eıti!ini dile getiren
Prof. Dr. Başer, .. Bu alanların tümünde eser vermiş olmakıan
dolayı mutlu ve gururluyum. Araşurmalımmı. özellikle Ulkemiz
florasına dahi l bitkilerin alkaloitleri ve diğer sckonder metabo-liılerin yanında, son 15 yılda uçucu yağlar U7.erinde yoğunlaş•
tırdım. çalışmalarımız halen yoğun bir şekilde devam ediyor.
He r yıl bu konularda çok sayıda yayın yapıyoru z" dedi.
Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, bu ödUIUn geçen yıl aldığı
J'ncll ödül olduğunu. yaptılı işlerin başkaları ıarafından ıakdir
edildi!ini görmesini n kendisine daha çok çalışma azmi verdi•
!ini ifade ederek, aldığı bu ödüllerin sorumluluklarını da artır•
dığınm bilincinde olduğunu kaydetti.
Türk bilim adamlarının başlıca görevinin. öncelikle 111kemizin
değerlerini araştırmak ve ulusal bilimin evrensel ölçülerde ge•
l işnıesini sağlamak olduğunu dUşOndüğilnll işaret eden Prof.
Dr. K. Hüsnü Can Başer. Türk biliminin daha da gelişmesi
ve uluslararası platformlarda dııha çok saygı görmesinin ülke•
mize ve mille timize prestij ve onur kazandıraca!ını da sözlerine ekledi.

seramiklerinin 6zemtıerl, brıberizasyonu w uygulamalan konula•
nndaki uluslaranısı düleyde çalışmaları nedeniyle TÜB ITAK'ın
2005 yılı Bilim ÖdülU'ne layık görtlldü. Anadolu Üniversitesi Senaıosuııun önerdiği Mand:ıl. 1998'de de TOBITAK'm Teşvik Ödü•
IU'nll almışıı .
Yapugı çalışmaların sadece bilimsel yayın çıktısı değil uygulana•
bilir olmasının önemini vurgulayan Mandal. M. Kemal Aıaıllrk'Un
TBMM'nin 4 'ncU toplantı yılını açarken milletvekillerine karşı söy•
lediği "Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem: Bilgiyi insan için
fazla bir sus, bir baskı aracı ya da uygar bi r zevkten çok maddi
hayatta başan h olmayı sağlayan uygulanabilir ve kullanılabilir bir
anıç haline geıirmekıir," sözUnil hayaı felsefesi olanık benimsediği•
ni açıkladı. Yaptığı çalışmaların ıemel esasının evrensel bilime kat·
kının yanı sıra topluma katkı sağladığını belirten Mandal. bu ba•
şarmın bir ıakım çalışmasının sonucunda ortaya çıktığını söyledi.
Bilim ödülüne layık görülmenin büyük gururunu yaşadığını ve ta•
şıdığı sorumluluğun bilincinde olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ha•
san Mandal ..Mühendislik Mimarlık Fakültesi Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Bölümünde Prof. Or. Ferhat Kara, Prof. Dr. Servet
Turan ve Doç. Dr. Alpagut Kara ile birlil.:te gerçekleşıirdi!im •·Sen
ve tok. SiAION seramik. kesic i uçların ıalaşlı imalat sektöründe kullanımı" başlıklı araştırma çalışmamızın, teknolojinin bilginin ıicari•
leştirilmesine örnek. bir model olacağını düşllnUyorum. Bu çalışma•
mız uluslararası paıent alınarak koruma alıma alınmıştır." dedi.
Bu ödlll kapsamında gerçekleşıirilen çalışmaların. bu ıür seramik•
lerin kristal kimyası, kompozisyon· ıasanmı ve faz denge ilişkileri
ü1.erine oluştuğunu bel inen Mandal, sözlerine şöyle devam eni: " Bi•
reysel olarak değerlendirildiğinde gerçekleştirilen araşurmalanmın
temel bilimler alanında olmasına rağmen çalışma grubundaki diğer
arkadaJlanmla yapılan sinerji sonrasında elde etm!ş olduAumuz mal• ,
1.emcnın performansı yurtdışında bu alanda ürctım yapan firmalar
tarafından da onaylanmış ve takibinde teknolojik bilgimiz Eskişe
hir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurduAunıuz şiri:etimi1..
vasıtasıyla ticarileşıirilerek yun dışmıı ihraç edilir tırün haline
getirilmiştir.··
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"Başka Şeyler"

Sahnede
Yaşayan

Tiyatro ve Katre Müzik Toplulugu Başka

Şeyler adlı
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var

oyunu sahneye taşıdı.
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OKUMA

1 KÖŞESi
Ahmet CEMAL

ANADOW Üniversitesi Tiyatro Toplulukl:ı.rından Ya•
şayan Tiyaıro

ve Katre Müzik Topluluğu. Başka Şey•
ler adlı oyunu sıınat severlerle buluşturdu. Yaşayan
Tiyatro Topluluğu'nun geçıiğimiz yaz gerçekleşıirdi•
l i doğaçlama çalışmalarından meydana getirilen
oyun, 2 Ocak Pazartesi ve 5 Ocak Perşembe günle•
rinde, Sinema Anadolu'da sahnelendi.
Başka Şeyler'in oyuncu kadrosunu ise. Ebru Ak.
Tuğba Taşkın. Glllşah Avcı. Nazlı Aygün. Onur Ay•
soy, Bilge Bal. Müge Baran, Çağlar Ateş Benli, Erhan Çe ne.Evren Duran. Damla Duru, Erge Eker,
Çağrı Ertem, Zeynep 0111, llker Karabuluı, Gökhan
Karadede, Ebru Öğrekçi, Berna Özgeldi, Hakan Sezerel, Gülşen Sıızen, Özlem Şentürk, Derya Tolukan.
Hül ya Türker. Alper O nal, Sevilay Yavuz ve Mehmet Yıldıt oluşturdu. Oyunun müziği . Gonca Benteş.
Uğur Canik1i, Mustafa Çelik, Abdullah Ötgenç, Taylan Yıldırım ve Çağdaş Yıldız tarafınd:ı.n seslendirildi. Topluluk daha önce Anton Çehov·un Düğün, F.
G. Lorca'nın Don Cristobiıa ile Dona. Rosiıan'nın
Acıklı Gllldllrllsll. 8 . Brechı 'in Bay Punıila ile Uşağ ı
Matti ve Yakavos Kambanellis'in Savaş Baba adlı
oyunlarım da sergilemi şti.
ismall İl.KSELVI

Müzik Bölümü'nden konser
Müzik Bölümü

Konservaıuvıın

zik Bölümü

Mü-

Yaylı Çalgılar

Anasamıt Dalı öğrencilerin

den Sezin Dcmirayak, Seçil
Aktaş,

Burcu Erdem, S.
Canan Demir ve G. Gizem
Aytürc bir konser verdiler.
Ö!r, Gör. Nazi le Adıgüzel
zade ve 0kt. Eren Yahşi"nin
piyanoyla eşlik eniği konser,
4 Ocak Çarşamba günll, Salon 2003'ıc gerçekleşti.
Konserde J. S.Bach, E.
Grıcg, C. Dcbussy ve
R.Schunııınn'ın sonaılan
ıe.,lcndirildl.

Schult'un

öğrenci leri

büyüledi

DEVLE1' Konserva t uvarı' n d an
Banu Schult'Un
Şan Sınıfı öğren

cileri verdikleri
konserle dinleyicileri büyOlcdiler.
6 Ocak Cuma
gllnll
Devleı
Kon servatuvarı

Uygulama Sah·
gerç.ekleşen konserde.
Robert
Schu·
mann, Johanncş
Brahms ve Franz
Sehubcrı'in eserleri seslendirildi.
Şan sınıfı öjrcn•
nesi 'rıde

Akde niz'in

öğrencil eri

DEVLET Konscrvacuvan Mllzik 13ö1Umll
Yaylı Çalgılar Anasanaı Oalı'ndan 0kt.
BUlcnı Akdcniz'in öğrencileri bir konser
verdi. Seda Aksak ve Çisem Bayrakıar'a
0kt. Eren Yahşi'nin piyanosuyla eşlik
ettiji konser. 6 Ocak Cuma gllnll. Halk

Bilim

B~~ıı;!ı :1~=~~~~~~:~:::.s::~ı~n
alan iki ki taptıın söz etmek isıiyo•
rum. ikisi de YKY ( Y apı Kredi Yayınları) arasında çıkan bu kiı aplardan
birincis i "Düşlerimin Rengi Bu" adını
taşıyor ve Fransız sanat incelemecisi
Georges Raillard'ın llnlll Katalım res•
sam Joan Mir6 ile yapııj ı çeşitli
söyleşilerden oluşuyor.
··yazı lar" başlıklı ikinci kitapta ise
lsviçrcli heykeltıraş Alberto Giacomeni'nin kendi yazıları yer alıyor.
Bu yazılar, Mary Lisa Palmer ve
François Chaus~nde tar:ıfmdan yayı
na hazırlanmış.
Gerek sanatçılarla yapılan söyleşiler.
gerekse sanaıçıların kendi kalemlerin·
den çı kma yazılar. o sanatç ıların sanatına ilişkin old ı.ıju kadar dönemle•
rine ilişki n olarak da en önemli ve
birincil kaynaklar arasında yer alır.
ilk kitabın ··başk işisi" Joan Mi r6.
Georges Raillard'm gen iş bir bilgi
temeline dayanan ve rekice sorulmuş
sorular ıı.rııeı lığıyla doğrudan yııratıcı
lık eylemine il işkin çok öne mli açık·
lamalıırda bulunuyor. Bu arada zor
bir genç lik ve çocukluk dönemi ge•

çirmiş olmasının sanatçı kişiliğinin

dü nyas ının

seçkin eserlerini
seslendirdi.
DEVlET

iKi SANATÇI
KiTABi. ..

konser verdi

Araştırmaları

Merkezi Salon
2003' ıe gerçekleşıi. Konserde Seda Aksak R.Schumann. J. Massanet, Çisem
Bayraktar da L. van Beethoven W. A.
Moz.ıırt'ın eserlerini dinleyicilerle buluş•
turdu.

~~\e~,~~:ı(!;::~:rs;~:ş~ ~:~:~:·K
~~~?:~;~·g;:
soy. Ahu Tunçay veÖğr. Gör. Deniz Kaya Onbul'un
yorumladığı eserlere Filiz Çetin piyanoyla eşlik etti.

biçimlenmesi üzerindeki olumlu eıki•
leri konusunda da ilginç açıklamaları
var: ··]918'de benimle birlikte Pa•
ris'e gelen çocukların. iy i aile çocuklarının hepsi de daha o zamandan
ayvayı yemişlerdi. Oysa, ben çocukluk yıllarımda slirdüğüm yaşam sayesinde sağlam biri olup çıkmıştım.
Son derece mutluyum bundan. Serı
bir yaşam sürdüm , bu da bana yardım eni. ŞikAyeıçi deği l im. Çok rahat. çok kolay bir yaşam sUrmekte
olan torunlarıma durmadan SÖylediğim şeyler bunlar. Yaşadığım zorluk•
lar sayesinde giçlcndim. Oysa, La
Rotonde'da zaman ö ldüren blltün o
iyi a ile çocuk ları ayvayı yedi .. ."'
Kitapta yer alan konuşmalarda Mi•
r6'nun Breton'dan Dcsnos'ya, Picasso'dan Oali' ye kadar bi rçok sanaıçıy·
la anıl arı ve dost l ukları da yer alıyor
ve böylece kıırşınııza, modem sanat ın
çok önemli bi r döneminin panoraması
da çıkıyor.
Modern heykel sanaıına yön veren
usıalardan Alberıo Giaeoıııetti'nin yazıları. karşımıza heykellerinin. desenlerinin ve gravürlerinin yanı sıra ya•
zı larıyla da gerçekliğe uzanan bir
plastik sanatçıyı çıkarıyor. Genelde
gerçeklik arayışını "Gerçeklik, insanın
sürekli aratal11aya çalıştıjı perdelerin
arkasında gizli sanki .. cümlesiyle
özetlemiş olan Giacomeni, bu perdeleri heykelde salt teknik aracılığıyla
değil, fakat örneğin varoluşçuluk gibi
bir felsefeyi de kullanarak aramış
olan bir sanatçı.
SözünU etti ğim iki kitabın bir başka
önemi de, plastik sanatlar alanında
çalışmış iki sanatçının kendi alanla•
rındaki verimlerini gUçlendinnek için
..başka alanlardan" (Mir6 'nun şi irden,
G iacomeıti'nin ise felsefeden) yararhınmayı ne denli zorunlu gördilk•
lcrinin sergilenmesi.
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Konseyin amacı sorunlara
somut çözümler bulmak
,J ı\ııadolıı Üııh t•ı·silcsi Üğrcııci

Ktııısc) i Ba~l,aııı
\'(' iiğreııd
ı\ııadolıı llabl'r'l' aıılaUı.

(~ğıız ı,iil,rii Eııt•r koııst•~ in hcdcfll'riııi

,1!- lcrdl'n

'f

bt'kh·nlilt•riııi

ANADOW ÜNiVERSiTESi Öğrenci
Konscyi'nin hedefinin her kesimden
hitap edebilmek ve sorunlanna somut çözümle r bulabilmek
olduğunu belirten Konsey Başkam
Oğuz Şükrü Ener, ekip çalışmasına
büyük önem verdiklerini belirterek,
konsey olarak sık sık toplanıp tartı
şarak en doğru Jca.rarları alacaklarını
söyledi.
Öğrenci Konseyi'nin yoğun çabalar
öğrenciye

sonucunda yasalaşmış bir kurum olduğunu ifade eden Ener, Türkiye
genelindeki Univcrsiıelerde konseyin
bir rektör kadar gerekli hale geldiğini kaydeııi.

Üniversitemizin fiziksel eksikliklerinin olduğunu dllşilnmediklcrini bu
yüzden dahn çok sosyal etkinliklere
yönelmeyi planladıklarını anlatan
Ojuz Şükrü Ener, "Üniversite gene•
]inde çalışma sisıemimiz foklllıe
temsilcilerine gelen iste k, şikayet ve
öneriler doğrultusunda oluşturulmuş

projelerdir. Öğrencilerle irtibatı kolaylaştırmak için fakülte temsilcilerimiz çalışmalarına yoğun bir şekilde
devam ediyor" dedi.
Ko nsey seçimlerinin 30 Kasım 'da
yapıldığını ve daha sonra Ulusal
Öğrenci Konseyi Toplanusı için Ankara'da bulunduğunu belirten Ener
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sahip olduğumuz kısa süreye rağ
men 2 yöneı im kurulu ve ı genel
kurul ıoplanıısı yaptık. Bahar döneminde foaliyetlerini hızlandırmayı
düşünüyoruz. Osmangazi Üniversitesi başta olmak üzere diğer üniversitele rle de ilişkilerimizi gelişıirip ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz."
Öğrenci Konseyi'nin intemeı s itesini yenile me çalışmalannın sürd0ğil
n0 kaydeden Oğuz Şükrü Ene r, s itenin tamamlanmasının ardından fıı.
kültelerde tanıtımını yaparak öğren
c ilere daha kolay ve çağdaş yollarla ulaşacaklannı söyledi.

Üniversiıe gençliğinin gerçekten
bilyük bir güç olduğunu ve Atatürkçil çizgide çağdaş, demokratik ve
özgür bir o rtamda, siyasi baskı ve
kuıuplaşmalardan uzak bir şekilde
öğrenim görmeleri gerekıiğine inandıklarını belirten Oğuz Şükrü Ener.
etkinliklerini bu çerçevede gerçekleştireceklerini söyledi.
Ener, eski rekıör Prof. Dr. Engin
Aıaç'tan büyük desıek gördüklerini
anlatarak, Prof. Dr. Fevzi Sürmeli 'den de aynı ilgi ve desteği göreceklerinden şüphelerinin olmadığını,
öğrencilerden de gereken ilgiyi beklediklerini bildirdi. Oğuz Şükrü
Ener. Anadolu Üniversitesi öğrenci•
si olarıık duru ş ve amaçlarından as•
la taviz vermeyeceklerini belinerek.
"Öğrencilerimizin dahıı rahat öğre
nim görebilmele ri ve ulusal çıkarla
rımız iç in Atamızın çizdiği yolda
yllrümeye devam edeceğiz" dedi.
Şeyda

DALGIÇ

Üstün zekalıların eğitimi ders
programına girdi
Eğitim Fakültesi'nden Yarıl. Doç. Dr. Uğur Sak yurt dışında ü•
tün zekalılar eğitimine yönelik yaptığı çalışınalar sonucunda fakültede seçmeli bir ders açtı. Dersin amacı, üstün zekalılar eği
timini lisans öğrencilerine tanıtmak ve öğretmen adaylannda
üstün zekalılar eğitimine karşı pozitif bir yaklaşım geliftinnek.

EĞiTiM FAKÜLTESi öjrcıim üyesi Yard.
Uğur Sak, üstün zekalı çocukların ejilisans öğrencilerine ıanıımak amacıyla
bir ders açıı. Sın ıf öğretmenl iği mezunu olan
yüksek lisans ve doktorasını ABD'de Ust0ıı
zekalılar üzerine ıamamlayan Yard. Doç. Dr.
Uğur Sak, Sosyal Bilgiler. Matematik Öğre
timi. Sınıf. Okul Öncesi ve lngilizce Öğret
menliği bölilnılerinden toplam 134 öğrencinin
bu dersi aldığını ~öyledi.
Ynrd. Doç. Dr. Sak. bu dersin uygulamadan
çok kuramsal olnrak işlendiği ni, fakat öğren-

Doç.

tiınini

cilerin sürekli araştırma ynpmak zonında olduğunu kaydetti. Öğrencilerin araştırmaların•
daki en büyük sıkıntının kUtUphnneınizdeki
kaynak yetersizliği olduğunu ifade eden
Yard. Doç. Dr. Uğur Sak, sözleri ni şöyle
sürdürdü:
"Şu an kütüphanemizdeki llstiln zekalılar
üzerine kitap sayısı birkaç ıııne. Yüksek lisans programı açacağımız için 50 civarında
kitap isteğinde bulundum.
Önümüzdeki öfrcıim yılında açılacak o lan
yüksek lisans program ında yetişecek öğrenci
lerin birer araştırmacı olması gerekıifini, bunu başaran öğrencilerindokıor.ı programından
sonra bilim adamı sıfatına kavuşacaklarını
vurgulayan Yard. Doç. Dr. Uğur Sak, MBenim bu programdaki kişisel amacım, bir akademisyenden çok bir bilim adamı yeıişıirmek.
Üsıiln Zekalılar Anabilim Oah'nın disipliner
bir yapıda olmasını istiyorum. Her eği tim bi•
riminden öğrencilerin katılacağı bir program
olursa çok farklı yaklaşım, bilgi ve ıecrUbc
ler Urcıecckler. Bu alana ilgi duyan ve i şini
iyi yapmak isteyen öğrencileri n açı lacak olan
programa başvurmalıırını bekliyoruz.''

Halen Arizona ve New Mexico eyaletlerinde matematik yeteneği üzerine geliştirmiş olduğu ıesılerin uygulandığını dile getiren
Yard. Doç. Dr. Sak, yeni projeleri hakkında
şunları söyledi:
"Üniversite yerleşkesinde ilköğretim 6'ncı,
7'nci ve 8'nci sınıf öğrencilerine yönelik matematik ve bilimde Ustün yetenekli öğrenci
lerin tanımlanması ile öğreıilmesi üzerine S
yıllık bir proje hazırlıyorum. Bu proje ile hazır bir paket program oluşıurmayı düşüniiyo
rum. Bu paket programı Türkiye'nin herhang i bir yerinden herhangi bir okul kullanarak
kendi UsıUn zekalılar programım açabilirler."
Yard. Doç. Or. Sak ayrıca 2006-2007 öfretim y ılı için UstUn zekalılar cğiıimi üzerine
yüksek lisans programı açı lacağını. lisans
programı açmayı düşünmediklerini belirterek,
UsıUn zekalıların öğretmenliğini yapacak kişi
nin herhangi bir alanda mutlaka uzmanlaşma
sı gerektiğini söyledi. Yard. Doç. Dr. S:ık,
Bir nıaıemaıik öğreımeninin Ustiln zekalı lar
programı üzerine yüksek lisans yaptığı takdirde üstün zekalı öğrencilere iyi bir maıe
m:ııik eğitimi verebileceğini kaydetıi.

Askel'iıı Öyküsü

i stanbul'da
sahnelenecek
ANADOW ÜNiVERSiTESİ Senfoni
Orkesırası ~e Tiyaıro Anadolu'nun
birlikte sahnelediği 'Askerin Öy•
kUsii' adlı müzikal gösteri Beşik
taş Belediyesi K Ulıür Mcrkezi'nde
sanatseverlerle buluşacak.
Tiyatro Anadolu ve Şef Burak
Tilzlln yönctimindekı Anadolu
Üniversitesi Senfoni Orl,;esırası 'nın
11. Uluslararası Eskişehir Festi•
val' inde sahnelediği 'Askerin Öyküsü' 19 Ocak günü saat
20.00'de lstanbul Beşiktaş Belediyesi Kü ltür Merkezi. Afife fale
S:ıhnesi'nde sahnelenecek. Yönetmenliğini Yard. Doç. Erol lpckli'nin üstlendiği eserde sons uz
zenginlik karşısında ruhunu şeyta
na satan genç bir aske rin öykUs0nil ımlaııhyor.

Spor
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ERKEKLER BiTiRDi

VOLEYBOL TAKIMLARIMIZIN BURSA SEFASI: BAYAN TAKIMIMIZ NİLÜFER BELEDİ·
' YESPOR'U 3-0 MAĞLUP EDERKEN, ERKEKLER DE BOSCH'U AYNI SKORLA GEÇTİ.
BAYAN voleybol

takımımız

7. hııfıa

karşılaşmasında 4 Ocak gUnU Yunuscm-

rc

Kampus□

Spor Salonu"nda Bursa tem•

silcisi Nilüfer Bclediycsi'ni 3-0 mağlup
etti. ı. seneki ilk teknik molaya 8-7 önde giren ekibimiz ikinci teknik molaya
16-15 geride girdi. Müsabakada 18-16
skor dezavantajına düşen ekibimizde nnt•
rcnörümüz Şahin Çatma mola aldı. Moladan sonra
Mervc'nin yerine Ayşe
Kök'II oyuna alan takımımız 21-18 öne
geçti. Setin geri kalanında da UsıUn1tlğilnU
devam cııiren ıakımımız scıi de 25-20
galip kapaııı. Voleybolcularımız diğer
setleri rakibinin direnç gösterememesi
nedeniyle rahat bir şekilde 25-14 ve 2513 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ay•
rıldı. Bu galibiyetle 7. maçında 6. galibiyetini elde eden takım ımız zirve yarı
şını sürdürdü.
Bu karşılaşmanın ardından salona çıkan
e rkek voleybol takım ımız Bursa Bosch
ile karşılaştı. ilk seııe 20- 13 geriye dU·
şen ekibimiz mola aldı. Skor
20-16
Bosch lehineyken takımımı:,.da Serkan'ın
yerine Cihan oyuna dahil oldu. Oy una
g irdikten sonra takımımıza 7 sayı kazandıran Cihan seti çeviren isim oldu (25•
22). Fahri de s maç servisle riyle seti n
döndürülmesine katkıda bulundu. ikinci
setıeki başa baş mücadeleden 25-23 galip

ayrılan e kibimiz karşılaşmada 2-0 öne
Sezgin, genç oyuncuları ka1.anmak gerekgeçti. Son seti de 25-20 kazanan voley- tiğini vurgulayarak bu nedenle oyuna Serbolcularımız ilk kez önüne çıktığı ıaraf•
kan ile başladığını ifade etti.
tarlarına güzel bir galibiyet hediye etti.
Taner AYYILDIZ
Antrenörümüz Rıfat Sezgin takımının ~ - - - - - - - - - - ~
daha oturmadığım ve önümüzdeki
günlerde daha iyi olacaklarını belimi.

VOLEYBOLCULARDAN
BAYRAM HEDİYESİ

Atletler tat vermedi
KULÜPLERARASI Kros Ligi 2.
Kade me Yarışlan 7 Ocak günü
Amasya·da koşuldu. Büyük bayanlar 6000 metrede yanşında
sporculanmızdan Fadime Suna
14'Uncü oldu. Gülşen Şendikici
22. sırayı, Nuray Fınnıepe ise

31 'ncil iği elde etti. 12 takımdan
53 atletin m(lcadele ettiği büyük bayanlar kategorisinde at•
!etlerimiz takım halinde 7'nciliği e lde eni.
Yıldız bayanlarda ise 2000
metrede sporcularımız takım

halinde 8'nci sırada kaldı. At·
!etlerimizden Demet Dinç 6 ..
Derya Babaı 27.. Sibel Sarıka
ya 36.• Saliha Avcı da 43.
sırada yarışı tamamladılar. Yıl
dız

bayanlar yarışında 12
6 1 sporcu ter dökıü.

ıal.:ımdan

VOLEYBOL Ligleri 'ne dokuı günlük bayram
ııra verilmedi. Erkek voleybol ta•
kımımız 7 Ocak günll Ankara deplasmanın•
da SHÇEK 'i 3-0 mağlup etti. Bayan voley•
cularımız da 8 Ocak gllnll Mıırmaris deplasmanında Belediycspor'u 3-2 ile geçıi. Erkek
voleybol takımımız 14 Ocak gilnll konuk et•
tiği Bursa Tophane Lisesi'ni e li boş gönderdi(3-0). Bayan voleybolcular ise 15 Ocak
günll lstanbul deplasmanında play-off
mllcadetesi veren UPS ·; 3-0 yenerek rakibine ligdeki ikinci mağlubiyetini tanırdı.

tatilinde

Hentbol takımımız Avrupa'ya veda etti
Bayer Leverkusen'e iki maçta da

Zirveye
takip

yakın

ERKEK basketbol takımımız
7 Oc:ık günü Yunusemre
KampusU Spor Salon u'nda
lig sonuncusu Bilecik Bele•
diyespor'u ağırladı. Karşı•
!aşmadan 71-47 galip ayrı
lan ıakımıımz zirveden
kopmadı.
Takım ımız 9 maçta topladığı 17 puanla Bosch ve
Genç Banviıliler ile birlikıe
zirveyi paylaşıyor.

Bayan hentbol takımımız Avrupa
Kupa Galipleri Kupası 3. Tur karşılaşmalarında Alman Bayer Leverkusen'e iki maçta da yenile•
rek Avrupa defterini kapanı.
Hentbolcularımız 13 Ocak günü
Solingen'de oynanan ilk maçta
rakibine 34-21 maı}lup oldu. Takımımız müsabakanın ilk yarısı
nı da 17-14 yenik kapattı.
Ekibimiz Leverkusen'de 15 Ocak
günü oynanan rövanş karşılaş•
masında da ilk yarıyı 20-11 yenik
bitirdi. Maçtan 41•22 maQlup ayrılan takımımız bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etmiş oldu.
Bayan hentbol takımımız 2003-04
sezonunda da Challenge Kupası
Çeyrek Final eşleşmesinde de
bir başka Alman takımı Nüm•
berg'e her iki maçta yenilerek
Avrupa Kupaları'ndan elenm işti.
O yıl Nürnberg Challenge
Kupası'nda finale yükselme
başarısını göstermişti.

mağlup

olan Bayan

hentbolcularımızın

Avrupa macerası sona erdi.

Yaşam

Anadolu Haber
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Evlilik danışmanlığı hizmeti geliyor
Sağlık Bakanlığı'nca, evlenecek çiftlerin yeni yaşam biçimlerine hazırlanması için bir proje başlatılacak. Projenin hayata geçmesiyle çiftle r
birinci basamak sağlık kurumlarından evlilik öncesi ve sonrasında sağlıklı bir evlilik ve ilişki süreciyle ilgili danışmanlık hizmeti alabilecek.
SAĞLIK BAKANUĞI önUmU1,del.:i yıl çifıeliri cv-

Mobil kitap

lilije hazırlamak amacıyla bir proje hayaıa ge çirmeyi planlıyor. Proje toplumda gerçt"lr,:çi olmayan
beklentilerle başlayan birçok e vlilik bulunduğu,

yaygınlaş ıyor

ıoplumsal yaşamdaki değişikliklerle birlikte aile içi

rol ve sorumluluklann dcğişıi~. bu nedenle birçok çiftin evlilik öncesi dönemden başlayarak danışmanlık

siyle

Japonya'dan sonra ilk
kez Türkiye'de hizmete sunulan ve cep
telefonundan kitap
okuma imkanı sağla
yan mobil kitap uygu-

hizmetine gereksinim duyduğu gerekçe-

hazırlandı.

Bu

doğrultuda

birinci basam ak
fiziksel
ve c insel son mlann farkına varabilmeleri için bilg i ve beceri kazandıracak eğitimler \'erilecek. Bu
eğitimden geçirilen sağlık ç-ahşarılan, e vlenecek
çiftlerin yeni yaşarrı biçimlerine hazırlanmaları için
evlilik öncesinde. ilişkilerini sağlıklı bir şekilde
6ilrdUrmcleri için ise e vlilik sonrasında danışman
lık hizmeti s unacak.
Aile ilişkileri ve ruh sağlığı ile ilgili problemleri tanıma kon usunda da bilgilendirilecek o lan sağ
lık çalışanları, bu sayede kendilerine başvuran çiftleri ilgili birimle re sevk edebilecek. Evlilik danış
manlığı hizmeti ve recek sağlık görevlilerinin eği
timi, 2007 yılının Şubat ya d a Man ayında baş
layaca k. Eğitim ıamamlandıkıan sonra ise bir p i•
im it belirlenerek aynı yıl içimle uyg ulamaya gesağlık çahşanlanna. aile içindeki d uygusal,

laması yaygınlaşıyo r.

ES Bilgisayar ve
çilccck.
Projenin hayaıa geçmesinin ardından çifıler, evlilik öncesinden başlayarak sağlıklı bir evlilik ve
ilişki sureci ile ilgili bilgi ve destek almak Uzere
biri nci basamak sağlık kuruluşlarına başvurabile-

Sigara ve kibrit çok yakıyor
TÜRKiYE'DE

2000-2004 yılları arasında yaşanan 255 bin 192 yangından 72 bin
66'sı s igara ve kibriııen çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın
lar ise 52 bin 243 vakayla ikinc i sırada yer alıyor.
Ev ve işyerlerinde 5 yılda meydana g elen yangınlarda 1621 kişi yaşamını yitird i. 842 milyon YTL maddi zarar m eydana geldi.
Si vil Savunma Genel MüdürlüğU'nUn
2000-2004 yıllarımı ait yangın isı:ııistikle
rinde n derlene n bilgile re göre. orman yangınları hariç, Tilrkiye 'de 5 yılda 255 bin
192 yangın çıku. Bu yangınlarda 842 mily o n30 2 bin YTL maddi zarar me ydana gelirken. 7 1'i görevli bin 621 kişi yaşamını yitirdi. 7 1 bin 139 hayvan da te lef o ldu.
Yangınların yarısı s igara ve kibrit ile elektrik
kontağından kaynaklanırken, s igara ve kibritten
72 bin 66, ele ktrik kontağından 52bin 243, baca tuıuşmas ından 19 bin 2 32, ocak, soba ve kalorifer kazanından 13 bin 376. ıüpga.zdan 10 bin
553, saboıaj nedeniyle 9 bin 531, akaryakıt ve
parlayıcı maddeden 3 bin 42 0. yı ldırım dllşmesin
d e n 609 ve di ger nedenlerle 74 bin 182 yangın
meydana geldi.

cek. Çiftler evlilikle ilgili olarak aile. ilişki, ileıi
şim, hastalıklar. boşanma, a ile içi şiddet, a kraba
evlilikleri, cinsellik, kan uyuşmazlığı, kalıtsal ve
bulaşıcı hastalıklar, aile hukuku. ebeveyn ve çoc uk g ibi konularda danışmanlık hizmeti alabilecek.

Sony e-kitap bu

yı l hazır

Elektronik devi Sony'nin yılardır üs-

tünde

çalıştığı

e-kitop bu sene

lçi"ıde satışa suıulocak.

Corwmer Electrorb Show (CES) tuan
kopsarnırıdO son prototipi sergil&nen eıeıctronlk kitap 6 lnçhlı. ekl'O·
nıylo geıenekSel kitap boyı,ıt10nno
ve 170 dpl çôzünuı'lü{ıüyle kô{1ıda
en yokırı gôrunt(ıyü sunuyOf. Ekrannda kı.Aanılon teknoloji soyesiı
de 4 soot boyunCo şarj ecfım&
den okumonao izin veriyor. standart betle{Jirıde 80 kitap saldoyoblen. POF, MP3. JPG, TXT ve ebook formatlannı destekleyen Cihaz
sodece 250 gram oı}ır1ığırıda.

Yazılım

Hizmetleri Pazarlama Şir
keti tarafından geliştirilen
özel bir p rogramlama yöntemi s a yesinde kitaplar,
cep telefonu aracılığıyla
okuy ucuyla bu luşuyor.
Japonya'nm ardından TOrkiye'de geliştirilen p rogramla Aziz Nesin. Tarık
Minkari. William Shakes•
pca rc, Lcwis Carroll. Sun
Tz u , Goeıhe, Tols toy, Kafka. Oscar W i\d e, Alben
Eins tein ve Mark Twa i n'iıı
romanları, inıcmeııcn kitap
saıış ı

yap:ın

'wıvw.idcefi•

xc.com' sites i üzerinden
cep telefonla nna yüklcni•
yor. ldeefixe ve Es Yazı
lım ş imdi d e Dan Broıvn
gibi pop üler yazarları. o kuyucuyla 'ccp'ıc buhışıumıa
yı he deniyor.
TE.LFONlARtN ço(ıu UYUMW

Es Bilgisayar ve Yazı lım
Hi zmetleri Pazarlama Mildüril Tolga Seç ilm iş. Türk iye'de son iki senedir pi•
yasaya çıkan cep te lefonl arının yüzde 90'mın cep kitap uygulamasına uyumlu
olduğun u belirterek. amaçlarının mobil haldek i insanların kitap okumalarını
s aJ Jama k olduğunu söylcdı .
Yay ınev\erinin çağı yakalayamadığını söyleyen Seçilmiş. ttanlaştığımız yııyı

Ayağı

yerden
kesmenin
en pahalı Yo1u

en pahalı o tom obili Bug a tti Veyron, Los
A ngeles Otomo bil Fuarı'nda
görücü ye ç ıktı . Güç ve gösıerişin simge s i, 16 s ilindirl i.
1000 beygir güc ündeki Bugatti Veyron saatte 402 km.
hız yapabi liyo r. 1.2 milyon
dolara saıılacak spor otomobilden sadece 300 adet üretildi. Bugatti Veyron. 50 yı l
sonra B ugatt i adıyla üretilen
ilk araç. Vol kswııgen
a ilesinin bir Uye1i o lan
B ugatti yılda ,adcce

DÜNYANIN

50 oıomobil

""-"·

nev leri var, ancak diğerleri
çek imser duruyo r. Neden
çek imser durduklarını anlamı yoruz. Satış kaygısı du•
yu yor o la bilirler ama gazetelerin inıemct sitelerinde
yayınlanmaları, onl arın sa•
tışkırını o lums uz etkile miyor. Aksine daha oluml u
kaı k ı sunuyor. Kitabı e lde
alıp okumak ayrı bir a lış•
kanlık. Bizim yaptığımı z
bilg iye ulaşmanın ayrı bir
yolu.. diye konuştu. Seçilmiş, Japonya'da bir firma
dışında mobil kiıap uygula•
masının başka bir ülkede
olmadığını ve bunu d ü nyada gerçek leşti ren ikinci firma olduklarını ifade etti.
6 .25 YTL'ye cep kitaplarında şu ana kada r e n çok
ilgiyi A1 iz Nes in'in ' Memurlar' kitabı görüyor.

!HAZIRLAYAN: Ke mal TAŞÇ lOCı.u\

