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Kampuste elektrik ürettiler 
MMF öğretim elemanları Yard. Doç. Dr. M ehmet Kurban ve 
Araş. Gör. Fatih Onur Hocaoğlu , İki Eylül Kampusü' ne kurduk
ları santral ile rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretiyorlar . 

Elde edilen enerji, kampusteki küçük bir binanın eneıji ihtiyacını 

karşılıyor. Projenin amacı Eskişehir bölgesinin rüzgar ve güneş 
verilerinin analiz edilerek enerji üretim potansiyelini belirlem ek . 

İLETİŞİMİN ÖDÜL GECESİ 

İletişim Bilimleri Fakültesi, Aydın Doğan 
Vakf,'11111 düzenlediği Genç İletişimciler Ya
rışması'na damgasım vurdu. Yarışmaya 25 
üniversitenin 27 fakültesi katıldı . Geçen yıl en 
çok ödül kazanan fakülte olan İletişim 
Bilimleri Fakültesi, bu yıl da yarışma

da en çok ödül kazaııaııfakülte oldu. 

Yard. Doç. Dr. Mehmet Kurban (sagda) \'e Araş. Gör. Fatih Onur /-locaoğlıı ıarafuıdaıı k1trııla,ı 

sistem 10 metrelik bir riizgar tiirbiııindeıı \'e 8 adet giiııeş panelinden oluşuyor. 
İki sistem birlikte çalıştırılarak üretilen eııerjiııi,ı sürekliliği sağ/amyor. 

MÜHENDiSLiK Mimarlık 
Fakültesi Elektrik Elektronik 
Mlihcndislili BölümU"ndcn 
Yard. Doç. Dr. Mehmet 
Kurban ve Araş. Gör. Fatih 
Onur Hocaollu, iki EylUI 
KampusU'ndc. rtlzgar ve 
güneş cncjisindcn yararlana• 
rak kurdukları hibrid santral 
yoluyla elekırik tıreımeye 
başladı. Kampusıe kurdukla
rı sistem ile rüzgar ve gtı• 
neş poıansiycllerini belirle
yerek enerji santral modeli 
kunnayı başaran öğretim 
elemanları öğrencilerden de 
btıyük ilgi görüyor. 
Anadolu Oniversiıesi Bi

limsel Araştırma Projesi 
kapsamında gerçekleşen ça
lışma ile iki Eyltıl Kampu• 
sU'nde futbol sahasının ar• 
kasına kurulan 30 metre 
yüksekliğindeki ölçtım dire
ğiyle rtlzgıır-gllneş ve mcıc
orolojik veriler gözlemlene
rek değerlcndinncye almı
yor. Sistemle rüzgarın hızı 

ve yönü ölçUlllyor ve depo
lanıyor. 

DEVAMI 6 'DA 

Frigya yeniden 

Tanrıça'sr 
Kibe/e'nin 
lıeykelleri 

yapılıyor 

doğuyor 
Yard. Doç. Aşkaıı' ın başkanlığ111da 

yiiriitüleıı "Frigya Kültürünü Han İl
çesinde Yaşama Geçirme Projesi" ile 
geçmişteıı günümüze bölgede yaşayan 
kültürler gün yüzüne çıkarılacak, Frig 
kiiltiirü yeniden canlandırılacak. Res
torasyon, Frig evleri inşası, kazı çalış
maları, kitap basımı ve belgesel film 
çekimi gibi bir çok farklı çalışma ger
çekleştirilecek. 

Haberi 3'te 

Bir zamanlar başarılarıyla 

Eskişehir' den İstanbul' aka
dar tırmanan efsanevi mllzik 
toplulıığu Maça Beşlisi genç 
gruplara ilham vermeye ..ıııııııııııl 

devam ediyor. ..ıııl:1 

Amerıka. 
Kolomb'dan 
once mı keşfedıldı? 

Çln'de ortayı çıkan bir hartta 
Ameftk.ı ıota .. n,n Chrlstof Ko
lomb'dan onlarca yıl öne• Çin
li müılümıın bfr amiral tarafın
dan bulundulunu ıostııriyor. 

y 
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Verimli ders çalışma olanağı bulabiliyor musunuz? 

MEHMET DALYANOĞW 
IIBF iktisat ı. Sınıf 
Ünivesiıenıizin çalışma or
tamı oldukça iyi. Kütüpha
nede çalışma inılı:anlan çok 
iyi. Öze llikle çalışma ka
binlerindeki ders onamı. 
çahşm:ılarda verimin an
da çok etkili. Bunun dı
izdcki sayısız kayn:ıklar bi

Uk imkanlar sağlıyor. Ve 
nduğumuz final haftasında 
kcmmcl bir onam sağlıyor. 

YŞE ADA 
flBF iktisat 1. Sınıf 
Üniversi tenin yenileri ola
rak. ortama ayak uydurmak 
derslerde bocalamamak 
adına gOzcl ve verimli 

~-•~---- olabilir. Aslında güzel 
olan hem grup olarak ça
r küıllphancnin. hem sessiz 
lacajımız bir lı:ütüphane
ğimiz kaynaklara sahip 
tüpharıcnin olması. Tabii 
ynaklar yetersiz. Örneğin 
sayıları sınırlı: bulabilmek 
seçmek gerekiyor. 

ULAŞ METiN 
IIBF iktisat 
ikinci Öğretim 1. Sınıf 

Tilrkiye'nin en eski ilni• 
versiıelerinden olan okulu• 
muzda çalışma imkanları 
kütüphanemi1.deki kaynak• 

......... lar, çalışma odaları, özel 
tek kişilik odalar ile daha uygun ve 

çalışmayı özendirici bir hale getirilmişıir. 
Fakat küıüphanenin hafta içi kapanış saatleri 
biraz erken, daha çok uzaıılabilir. Evinde. 
yurdunda çalışma imkanı bulamayan birçok 
öğrenci okul küıüphanesinde çalı şıyor. Ayrı
ca okulda bulunan laboratuvarlar, bilgisayar 
odaları çalışmayı destekleyici rol oynuyor. 
Ben gereken imkanların olduğunu düşünilyo
rum yeterince. Gerisi bize kalmış. Sadece 
ders çalışma konusunda değil. genel killtUrtl· 
mU:dl arıı ırmak için bir çok gazete, dergi 
ve kiıap mevcut. Kısaca her şey bizde biti• 
yor. Yarma aylar geçer güneş doğarken ve 
güneş doğarken hiç umut yok mu? Umut. 
umut. umut ... Umut insanda. 

YAKUP KUYUCU 
Eğitim Fak. GUzel Sanat• 

lar Eğitimi Bölümü Resim 
Öğretmenliği 2. Sınıf 
Anadolu Üniversitesi 'ne 

gelmekle kendimi şanslı his-
sediyorum. lstanbul, Ankara 
\"e lzmir"den sonr:ı kültür ve 
sanat etkinliklerinin en yoğun 

yaşandığı keı bence Eskişehir. Verimli çalış· 
ma onamlarmın sunulması sadece Universiıe 
ile ilgili değil, kentle de ilgili bir durum 
bence. Anadolu Üniversitesi zaten bu imkan• 
ları sonuna kadar öğrerıciye sunuyor. Küıüp
hanesi. bilgisayar onamlan. kulUpleri, okulda
ki ve kentteki kültür sanat etkinlikleri bunu 
kanıtlıyor. Ben kendi bölümümle ilgi li olarak 
bunlan söyleyebiliyorum. Sanalın hiçbir dalı 
ha.yanan kopuk değildir. Evrenselliğe ulamış 
bir hayatı da bu okulda bulmak gllç değil . 
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GÜLÇİN BEKAR 
IBF Reklamcılık ve l·lalkla 

ilişkiler 1. Sınıf 
Üniversitemizde çok iyi ol• 

masa da yeterli imkanın ol• 
dutunu düşünüyorum. Örneğin 
kütüphanede çok güzel kay• 
naklar var ama çoğu kişi bu· 
nun farkında değil. Aradığımız 

kitapları çoğu zaman yerinde bulamıımıımızın 
da etkisi olabilir bunda. 

A1l İHSAN IBİLEME 
Eğiıim Fakültesi Bilgisayar 

ve Öğretim Teknolojileri Öğ
retmenliği ı . Sınır 
Üniversitemizdeki çalışma im· 

kanlanndnn yararlanmaya çalı• 
şıyoruz. Kütüphanenin daha iyi 
bir şekilde düzenlenmesini ve 

bilgiye daha rahat ulaşabilmeyi isterim. Sesli ve 
sessiz onamlarda çııhşma imkanları sunduğu 
için ari:adaştıınnıla grup çalışması yapabiliyoruz. 
Bireysel çalışmalarda bulunmak için sessiz or• 
ıanıdıı çalışabiliyoruz. Döküman merkezillde 
kitaplardan yararlanmak ve istediğin kaymığı 
bulma imkanı var. Ancak bazı arkadaşlarımızın 
kütllphaneyibilgi alışverişinden çok. sohbet 
amaçlı kullanma.lan kütüphanenin sistemini boz
maktadır. BüyUk. ve geniş bir kUtüphanemiz ol• 
duğu için btltUn ö!renciler imkanlardan yararla
nabiliyor. Haftanın yedi gllnU açık olmasının 
evinde ve apartında çalışma imkanı olmayanlara 
buraya gelip çalışma imkanı buluyorlar. 

AYŞENUR KIROĞW 
IBF Basın Yayın l. Sınır 
Okulda verimli ders çalışma 
imkanımız cok fazla. Özellik• 
le kütüphanemizde istediğimiz 
bilgiye ulaşabiliyor. verimli 
çalışma onamını yakalayabili
yoruz. Finallere kütüphanede 

ders çalışarak giriyorum. Sessiz, sakin, sıcak ve 
huzurlu bir ortama sahip olan kütüphanemiz 
Anadolu Üniversitesi öğrencileri için çok büyük 
bir fırsat. Herkesin finallerinin iyi geçmesini di• 
ler, küıllphaneyi sürekli kııllanmalannı öneririm. 

ELA SEZEN 
IBF Basın Yayın 1. Sınıf 
Üniversitemizde çalışma im• 

kanı bulabiliyorum.KUıilpha• 

ncdeki çalışma odaları bu 
konuda çok verimli. 1-lcm 
kaynak açısından olsun hemde 

---..ıı• çalışma ortamı açısından ol
dukça yararlı olduğuna inanıyorum. 

Ali EMRE DİNGİL 
IBF Basın Yayın 
1. Sınıf 
Üniversitemizin bi1.e sağladı

ğı ders çalışma ortamı çok 
fazla ve gııyeı kaliıeli. Mesela 
iletişim bilimlerinde tUm tek• 
nik cihailar çalışmamız için 
bize sağlanıyor. Aynı zamanda 

ol.:unıa-izleme salonumuzdan çok faydalı şe
kilde yamrlanııbiiiyoruz. Üniversitenin her tara• 
fında İnternet laboraıuarlanndan yararlanabiliyo
ruz. Ayrıca üniversite kütüphanesi çok büyük 
olup çoğu kaynaklan hurdan elde edebiliyoruz. 
Ve kUıUphane içinde bulunan çalışma sıılonla
nndan istediğimiz şekilde faydalanıyoruz. 

Yan İşim Müdiiril: 
Prof. Dr. H~il lbrah,m GÜRCAN 

Haber Mermi Müdürü : Uım. Ufuk TÖZELIK 

ENGİN KlUÇ 
Fen FakUlıesi 
lsıatistik 1. Sınıf 
Berıce üniversitemizde yeterli 
sayıda bilgisayar ve yeterince 
kaynak var. Bu iki imkan öğ• 
rcncilere derslerinde baş::ırılı ola• 
bilmek için bOyilk yarar sağlı

yor. Öğrencilerin nerercte banndıklan ders çalış· 
malarını etkilemiyor. Öğrenciler farklı yerlerde 
kalsalar bile küıüphııncden büyük ölçüde faydala• 
nabiliyorlar. Mesela kampüsümüzdeki yunıa kalan 
öğrenciler yunıa ders çalışmasalar bile klltüph:me
de çok rahat ve verimli ders çııhşabiliyorlar. Ben 
evde kalmama rağmen sınav veya final önceleri 
kütphaneyi tercih ediyorum. Çtınkü evde isıer 
komşular olsun, isıer ev arkadaşlarım benim ders 
çalışma imkanımı bozabiliyor. Ve ben de bu 
problemin çözümü olarak kütUphanemizi tercih 
ediyorum. Üniversitemizin diğer bir avantajı bilgi• 
sayar sayısının fazla olması. lsıeyen kişi gidip 
bilgisayarla ders çalışabiliyor. Ayrıca ö~ncilerin 
küıüphaneyi İnternet llzerinden de kullanabiliyor 
olması cok bllyilk avantaj. isteyen öğrenci aldığı 
kitabın tarihini inıemcı üzerinden uzatabiliyor. Bi· 
ze verilen bu imkanların diğer üniversitelerde ol• 
madığnı arkadaşhmmdan öğreniyorum . Bize bu 
imkanların üniversitemiz ıarafından sunulmasını 
çok takdir ediyorum ve diğer ırkadaşlanmızın da 
yararlanmasını tavsiye ediyonım. 

HÜSEYİN KUMRUOĞW 
Eğilim Fak. Bilgisayar ve Öğ· ) 
retim Teknolojileri 
Öğreımenliği 1. Sınıf 
Oniverşiıcmiz bireysel çelışma cı 
olanakları olarak gerçikıen iyi 
bir donamına sahip. Bireysel 
çalışmadan kastım kUti.lphane• 

ter. Üniversiıemizin kUıUphanesi gerçekten gerek 
kullanılan araç-gereç, gerekse kiıap arşivi olarak 
çok kullanışlı bir kütüphane. Özellik.le grup ha-
linde ve bireysel olarak çalışma salonlarına ayrıl• 

ması çok güzel çünkü herkesin bir çalışma tarzı 
var. Benim açımdansa Universitemizin çalışma 
olanakları çok iyi değil. ÇUnkU benim bölümüm 
gereği kUtüphancde değil de, teknoloji sınınarın-
da yani bilgisayar laboratuvarlanndıı çalışmam 
gerekiyor. Ama smınarda hem bilgisayar sayısı 
yetersiz hem de bu kadar zengin olmıımıza rağ• 
merı bilgisayarlar teknolojiden çok uzak. Bence 
yapılması gereken ilk şey üniversitemize yakışan 
ıeknolojik" çalışma imkanlannın sağlanması. 

TUĞBA GÜLTEN 
MMF Mıılzeme Bilimi ve 

Müh. 4. Sınıf 
Verimli ders çalışma imkanı 

bulabiliyorum. Hem ders ça· 
lışma hem de materyal bakı· 
mından küıilphanemiz çok gü· • 
zel. Ancak zamanım yok. 

Ders lerim o kadar yoğun ki bllıün gün ders 
çalışırsan ancak yetişiyor. Tabii ki bu da 
mümkün olmuyor. Eskişehirli olduğum için 
evde ça lışma olanağım daha fa:ıla. Ancak. bu 
konuda zorlanan arkadaşlarım var. 

ALI ERHAN ÖTKÜN 
Eczacılık Fakülıcsi 1. Sınıf 
Kampüsümüzde yeterli çalış_· 
ma imkanı var. Özellikle kil· 
tüphane ortamı bu işlemi ko
laylaştırıyor. Okulumuzun bi• 
ze sa~ladığı imkanlardan 
memnunum bllıün herkesin 

yararlanmasını isterim. 

Anadulu Ünı\eısıııesi BıMmcvi"nde 500) adcı bıwhnışıır. 
Anadolu Onivcnıkli. Yı.nı:smR Kııftxısu, 

V&ıf8ınaq,26470Eskqıcfıır 
Tri:0.222-33505 8011790 Fal,:0.222• 330 7440 

&-p:ısıa:bıbcr4i'aııaı:kılu.edull 
Wcb. www.Mllbcranadolu.cdıı.rr 
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Frigya yeniden doğuyor 
Üniversitemiz ve Eskişehir Valiliği tarafından desteklenen "Frigya Kültürünü Han İlçesinde Yaşama Geçir
me Projesi" ile geçmişten günümüze bölgede yaşayan kültürler gün yüzüne çıkanlacak, Frig kültürü yeni
den canlandınlacak. Yani. Doç. Aşkan'ın başkanlığında yürütülen projeyle, restorasyon, Frig evleri inşası, 
kazı çalışmalan, kitap basımı ve belgesel film çekimi gibi bir çok farklı çalışma gerçekleştirilecek. 

EĞiJiM FAKÜLTESi Güzel Sanaılar 
Egiıimi Heykel BöHlmü Öğretim 
Üyesi Yard. Doç. Aydın Aşkan baş
kanlığında .. Frigya Kültürünü Han il
çesinde Yaşama Geçirme .. adlı bir 
proje başlatıldı . Anadolu Üniversitesi 
Araştırma Fonu ve Eskişehir Valili
ği'nce desteklenen proje ile Frigya 
bölgesinde yaşamış büıiln kültürleri 
kapsayan arkeoloji, tarih. mimarlık. 
folklor gibi çeşitli disiplinlerde çalış
malar yapılacak. Eskişehir ve çevre
sinde gerçekleşıirilecek en kapsamlı 
çalışmalardım biri olan .. Frigya KUl
tllrilnU H:ın ilçesinde Yaşama Geçir
me Projesi" sayesinde, bölgede arke
oloJik kazılar. resıorasyon çalışmalan 
ve frig evleri yapılacak. Ayrıca. gör• 
sel malzemelerle desıeklencn kiıaplar
lar bası lacak. Yazılıkaya ve Han il
çesinin çeşitli yerlerine Ana Truınça 
ve Kral Midas heykelleri yerleştirile
rek bölge ıarihiyle ilgili belgesel film 
çekilecek. Projenin tamamlanmasının 
ardından Han ilçesinde Ayı Gülü ad• 
lı uluslararası bir festival de gerçek
leştirilecek. 

Fct;ıival ve proje terorisinin 2003 yı• 
1ı itibariyle kendisi tarafından oluştu
rulduğunu belirıen Yani. Doç. Dr. 
Aydın Aşkan. çalışmalıırın ilniversiıe
miz ııraşıırnıa fonu ve eski rekıör 

Prof. Dr. Engin Aıaç·ın destekleri ile 
1 Ekim 200Yde hııyııta geçirildiğini 
söyledi. 
Proje ekibinin 2004 yılmdaoluşturul

duAunu ve bu kapsamındaki 15 mad
deden 5'inin uygulanmııya başlandığı
nı belirıcn Aşkan, .. Proje ekibinde 
üniversitemiz Eğiıim Fakülıesi Resim 
BölUmil'nden Yard. Doç. Musıaf:ı 
Toprak. Yard. Doç. Dr. Faruk Uğur
lu, GSF Seramik BölUmü·nden Ek
rem Kula. Edebiyat Fakillıesi Tarih 
Bölilmil·nden Öğr. Gör. Erkan lznik, 
Sanat Tarihi Bölilmil'nden Öğr. Gör. 
Oğuz Alp. Devlet Konservaıuva

rı'ndan 0kt. Zafer Gil1,cy, Açıköğre
ıim Fakilltesi·nden Yönetmen Saffet 
Pamuk yer al ı yor. Ayrıca ekibimizde 
üniversitemiz dışından Eskişehir Ar• 
keoloji Müzesi MildilrU Mustafa Dur
sun Çağlar. Eskişehir Tabiat ve Kül
ıür Varlıklannı Koruma MildürU 
mimar ve resıoraıör HUiya Çopuroğ
lu. 11 Killı ür Müdllrll Ali Osman 0111. 
lian Belediyesi Ba~kanı Şaban Ba
şaran. lsviçre Radyo ve Televizyon 
Kurumu'ndan Şair Özkan Mert, Nor
veç'ten Grup Troya müzisyeni Nuri 
Bora, 11 Milli Eği tim Mildllrlll
ğll'nden Ahnıeı Tııtar(Avrupa Birl iği 

Fonu kullanım ve ıurizm uzmanı) 

Belçika Geni Oniversiıesi°nden Prof. 
Dr. John Dcvreker. Alman Arkeoloji 
Ensı itllsü ekibi. lngilıere'den Chris 
Lighı foot. Almanya·dan Prof. Dr. 
Klaus Rheidı. Çek Cumhuriyeti ve 
Avusıurya·dan gelen bilinıadamlan 

bulunuyoı-" dedi. 

12 HEYKEL, bd Kh AP, BiR BELGESEL 
Pro)Cnin bilimsel araştırma bölümü

nün Anadolu Üniversitesi RektörlUğU, 
kalkmdımıa ve koruma bölümilniln 
ise Eskişehir Valiliği ıarafından üstle
nildiğini anlatan Yard. Doç. Dr. Aş• 

.. Jı_ ~; ... 
~I ı-ıe,!,eı enndenfe tanesi. 

kan. "Şu a na kadar Han ilçesi ve 
Yazılıkaya 'ya konulacak ol:.ın 12 adcı 

Ana Tanrıça ve Kral Midas heykelle
rinin çalışmalanna başladık. Yine pro
JC kapsamında illustrasyon ıekniği ile 
·'Ana Tannça'nın Rahipleri: Gallus
lar" adlı kitaba. görsel mab:emeyle 
desıeklendirilnıiş ·Dön Mevsim Frig
ya' adlı kitabın yazım çalışmalarına 

başlanıldı. Bunlıınn dışmcfa bölgedeki 
arazi ve müzelerde foıoğrar çekim
leri de yapılmaktadır. Bu çalışmııların 

sonrasında yine üniversitemizin deste
ğiyle Yönetmen Saffet Pamuk rnrarm
dan bölgede belgesel film çekilecek. 
filmin milzikleri ise özgün olarak 

yapıınlacak·' diye konuştu. 

FRIG EVLERi VE KAZiı.AR YAPILACAK 
Frigyıı projesi ile bu bölgede yapıla

cak çalışmalarda farklı disiplenlerde
ki arkeolojik. tarihsel ve plası ik sa
natlar, folklorik gibi dall arın bir ara
ya geleceğini belirten Aşkan, var ol:ın 
evlerin resıoratör Hülya Çopuroğlu 

denetiminde restorasyon çahşmalarmıı 
başlandığını ve dııha önceki arkeolo
jik verilerden yola çıkarak dönemin 
özelliklerini ıaşıyan Frigevleri kurgu• 
lanacağını söyledi. Aşkan, yine Han 
ilçesinde ilk etapta Sanat Tarihi Bö
lUmil'nden Ôğr. Gör. Oğu:ı: Alp baş
kanlığında üç yıl sürmesi planlanan 
kazı çahşmalan yapılacağını ifade et• 
ıi. Yard. Doç. Dr. Aşkan. "Ayrıca 
Han ilçesinde heykelcik, rölyef, idol. 
ıakı, çanak ve çömlek atölyeleri kur• 
ma hazırlığına başlanmıştır'• dedi. 

FAPlJM KURULDU 
Yard. Doç. Dr. Aydın Aşkan. proje 

kapsamında Eskişehir Valiliği bünye
sinde, genel kordinasyonun sağlanma• 

sı için FAPUM (Frigya Araştırmaları 
ve Proje Üretim Merkezi) kurulduğu
nu ve bu merkezin Frigya ile ilgili 
farklı çalışmalann bir arada tuıulduğu 
bir veri ve danışma merkezi olacağı

nı söyledi. 
Projenin bilimsel ve kU l ıilrel çalışma

larının ynnısıra folklorik disiplinlerde 
de önemli işlere imza atacağını kay• 
deden Aşkan, "Tüm ç-ahşmaların biti• 
miyle lian ilçesinde "Uluslararası Ayı 
GUIU Fesıivali" gerçekleştirilecek. Bu• 
rada nmaç bölgcııin kU l ıürel ve eko
nomik olarak kalkındırılması . Projenin 
yaşama geçirilmesinde maddi ve ma• 
nevi dcsıeklerini esirgemeyen eski 
Rcklörilmüz Engin Atııç, yeni Rektö
rümüz Prof. Dr. Fevzi Sllrmeli ve Es
kişehir Valisi Kadir Çalışıcı'ya ken
dim ve arkadaşlarım adma ıeşekkür 
ediyorum" dedi. 

lsmaıı İLKSELYI 

2008'de Anadolu 
Üniversltesi'nde 
düzenlenecek. 

A.NADOW Üniversitesi, 
Joumal of Teacher 
Educaıion and Training 
(JTET) Konferansı·nın 
ev sahibi ülkelerinden 
biri oldu. Ev sahipliği

ni üsılenen Esıon
ya'dan Tallinn, Leton
ya'dan Oaugavplis. 
Litvanya'dan Vilnius. 
Macaristan'dan Dcbre• 
cen. Finlandiya'dan Jo
ensuu, Almanya'dan 
Vechıa. Güney Afri
ka.dan Rhodes ve Ka
nada'dıın York Univer
sielerinin yanma üni
versitemiz de eklendi. 
Bu yı l dördüncüsll 
Helsinki.de gerçekl~• 
cek olan konferans, 
2008 yılında üniversi
ıemizde yapılacak. 

Konfeı-,msı, Baltık ve 
Karadeniz Ülkeleri 
Dcmeği . UNESco·nun 
desteğiyle dllzenliyor. 
Eğitim Fakillıesi'nden 

Prof. Dr. Esmahan 
Ağaoğlu, konferansın 

eğitimin farklı alanla• 
rında çalışmalarını sür
düren akademisyenleri 
bir araya getirmesi 
açısından önemli oldu
ğunu söyledi. Aynı za
manda derneğin yöne
tim kurulu üyesi o lan 
Ağaoğlu, konrcransa 
ilk kez geçen yıl ka• 
tıldıklarını ve bu yıl 
ev sahipi olmalarının 
diğer sekiz üniversite 
tarafından ıalep edildi• 
ğini belirtti. 
31 Mayıs-3 Haziran 

2006 günlerinde. Hel
sinki'de gerçekleşecek 
4. JTET konreransma. 
Ağaojlu'nun yanı sıra 

Eğitim Fakültesi'ndcn 
Yard. Doç. Yücel 
Şimşek ve Ejitim Bi
limleri EnstitllsU'nden 
Araş. Gör. Eren Ke
sim ve Araş. Gör. Mi
esscr Ceylan katılacak. 
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Bu sayımızda ... 

G~~;~~~;::::J:!~~ !:n~~~ı~ıc;!;ında 
geliyor. 
Enerji kaynaklannın kullanımından ycnikne

bilir enerji kaynaklan yaraımaya, mevcut 
enerji alıyıpısmı gcliştinnckıcn yeni enerji 
kaynaklarına yönelmeye değin birçok alıer
naıir llzerindc çalışmalar yapılarak yaıınmlar 
gerçekleştiriliyor. 

Yenilebilir enerji kaynaklarından en önemli
leri olan rllzgar ve güneş enerjisinden yarar
lanarak elektrik Uretmc, U\kcmizin rüzgar ve 
gllneş potansiyeline sahip olmasına karşın 

hiç de etkin bir şekilde kullamlamamakıa ve 
bunlardan yararlarulamamaktadır. 
Hollanda, Kanada, ABD gibi lllkclcrde, 

rilı:gar ve güneş enerjisine yönelik olarak 
ciddi araşıınnalar ve yaıırımlar yapılırken ül
kemizin bu konuda herhangi bir adımı aı
maması llzllcll bir olay ... 
Ne vır ki llnivcrsiıemi.ı:, birçok konuda ol
duğu gibi, ıoplumsal sorumluluğunu göz 
önünde bulundurarak rtı.ı:gar ve güneş enerji 
sistemlerine yönelik çalışmalara eğilerek bu 
konuda bazı atımlar atılmasını sağlamıştır. 
Mühendislik Mimarlık Fo.kUltemi.ı:den Yard. 

Doç. Dr. Mehmet Kurban ile Araş. Gör. 
Fatih Onur Hocaoğıu·nun projelendirdiği ve 
iki EylUI Yerleşkesi'nde uygulamaya dönüş
türdüğü çalışmayla, kurulan rtlzgar ve güneş 
enerjisi santrali ile elektrik üretmeyi başar
dılar. 

Küçük bir santral ile başlayan bu projeyle 
elde edilen rüzgar ve güneş enerjisi potan
siyel durumuna ilişkin verilerin, bundan 
sonraki çalışmalarda ve yatınmlarda bir 
başlangıç oluşıumıası ve teşvik etmesi bek
leniyor ... 
Ülkemizde yenilebilir enerji kaynak.lanna 

yönelik çalışmalann daha da ileri boyutlarda 
yapılması. desteklenmesi, gerçekleştirilmesi 
ve kullanıım:51nı bckli~oruz ... 

Eskişehir-Aryon-Kütahya illeri arasında ka
lan Frigya Vadisi. önemli bir tarih hazine
si sahip bölgeyi oluşturuyor. 
Frigya Vadisi'ni oluşturan en önemli yer

ler de Yazılakaya ile Han ilçesi içerisinde 
kalıyor. 

Bununla ilgili olarak Eğiıim Fakültemizden 
Yard. Doç. Aydın Aşkan·m yürüttüğü ve 
farlı; lı fakültelerden öğretim üye lerinin de 
katıldığı Frigya Kültürtlnü Han ilçesinde 
Yaşama Geçirme Projesi, Friglerc aiı yaşa

mın ve külıüriln bir örneğinin oluşturularak 

bölgemizin tarihe ıanıklı!ının yeniden sergi
lenmesi bakımından önemli bir proje olarak 
kendini göstcriyoı-. 
Farklı disiplerdeki öğretim üyelerinin de 
katılımıyla yaşama geçirilmekte olan proje 
kapsamında arkeolojik, tarihsel, plastik ve 
folklorik çalışmalar yapılacak. ... 
Projede, Frigya bölgesinde yaşamış hltıün 

kültürleri kapsayan kazı ve restorasyon ça
lışmalan yapılacak ve aynca Frig evleri ye
niden inşa edilecek, Frig kültürüne ilişkin 
kiıap yayımlanacak. 
Tarihimize ve kültü-
rel değerlerimize 
yönel ik bu tür 
çalışmalara Ana
dolu Üniversitesi 
her uman destek 
vemıişıirvc 

"""""' sonra da 
vermeye 

"''= """'· tir. 
GOul 

"'"''" ve ya-
nnlar ... 

Prof. Dr. Ha lil lbrahim GÜRCAN 

■ 

iletişimciler ödülleri topladı 
Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlediği Genç İletişimciler Yanşması'na 
damgasını vurdu. Yarışmaya 25 üniversitenin 27 fakültesi katıldı. 
Geçen yıl en çok ödül kazanan fakülte olan İletişim Bilimleri Fa
kültesi, bu yıl da yanşmada en çok ödül kazanan fakülte oldu. 
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Ercan Savtekin ve Tolga Sen'in 
"IKEA Türkiyew adlı çalışmala
rı, Açık Hava Reklamı dalında 
Reklamcılık ve Halkla ilişkiler 
ile Basın Yayın Bölümü ö!ren
cilerinden,Serkan Çavuş, Emel 
Ba!cı. Gözde Demirez, Esra 
Yalçın, Selma Serin ve Deniz 
Akıaş'ın "Eksik Parçalar için 
Bakınız ' IKEA' w adlı çalışmala• 
rı da ikinc ilik ödülüne layık gö
rüldü. 

İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri 5 dalda birincilik ödülü kazandı. Haber dalında Basın Yayın Bö
lUmü'nden Faıma Dumıaz "için• 
den Çıkabi leceğim Bir Mezar 
Yaptırdım" adlı çalışmasıyla. 

Televizyon Programı dalında Si
nema ve Te levizyon Bölümü 
öğrencilerinden Tolga Sert, Duy
gu Demirci ve Saygın Çığşar 
"Metronom" adlı çalışmalarıyla, 
Müzik Programı Basın Yayın 

Bö lümU'ndcn lıker Aslan "Devr
i Alem" adlı çalışmasıyla. Açık 
Hava Reklamı dalında Reklam
cılık ve Halkla ilişkiler BölUm0 
öğrencilerinden, Emine Özcan, 
Ezgi Yener, Scnaç Gümüşoğtu. 
Celil Kaya ve Özge Uzald ı "Li
neadecor"" adlı çalışmalarıyla. 

Bütünleşik Pazarlama iletişim 
Planı Reklamcılık 

AYDIN DOĞAN VA.KFl'nın Ji. 
sans öğrencileri arasında dilzen
lediği Genç iletişimciler Yarış
ması 'mn sonuçlandı. Bu yıl 

17"ncisi düzenlenen yanşmada 

:~~!~~~i F~~~~~~ii,te;~lç~~eıa~: 
versiıesi lıctişim Fakültesi ile 
birlikte en çok ödül kazanan fa
külte oldu. Yanşmaya Anadolu, 
Ankara, Atatürk, Bahçeşehir, 

Do!u Akdeniz, Ege, Fırat, Ga
laııısaray, Gazi, lstanbul. lstan
bul Bilgi, lstanbul T icaret Üni
versitesi lıeıişim Fakültesi, Kır
gızistan-Tilrkiye Manas Oniver
siıcsi, Kocaeli, Lefke Avrupa, 
Maltepe, Marmara Selçuk, Ulus
lararası Kıbns. Yakmdoğu ve 
Ycditcpc üniversitelerinin ileti
şim fakilltelerinin yanı sıra Do
kuz Eylül Üniversitesi iktisadi 
ve idari Bilimler Fakültesi, Ga
latasaray Üniversitesi Fen-Edebi
yat Fakültesi. lsıanbul Bilgi 
Üniversitesi Fen-Edebiyat FakUI-

ve Siin' teki ö!rencile• 
rine yönelik olarak 
gerçekleştirdiği, video 
konferans yöntemiyle 
yapılan derslerin bu 
yı lki bölUmU 16 
Ocak' ta başladı. Fakül
tenin akademik danış
manlık hizmcıleri kap
samındaki uygulamada 
KKTC'deki ve Siine'ki 
AÖF öğrencileri, Ana
dolu Ünivcrsitesi'ndc 
ders anlatan öfreıim 

tesi ve Osmangazi Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi katıldı. 

Yazılı, Görsel, işitsel, Reklam, 
Halkla il işkiler ve lnıemeı Ya
yıncılığı dallarında düzenlenen 
yarışmada 946 öğrencinin 2004· 
2005 öğretim yılındaki 625 ça• 
lışması de!crlcndirilirkcn, 2 1 
üniversitenin 23 fakülıesinin 141 
ö!rcncisi toplam 155 ödüle la
yık görüldü. 

BEŞ DALDA alRINCh..lK 
Televizyon Programı dalında 

Sinema ve Te levizyon Bölümü 
öğrencilerinden Aydın Can Gür 
ve Latif Koşu "Sorgu" adlı ça
lışmalanyla, Belgesel dalında Si• 
nema, Televizyon Bölümil'ndcn 
Rıdvan Yavuz MKüçük Dünyalar 
(World Of The Liıılc Adulıs)~ 

adlı çalışmasıyla. Reklam Filmi 
Senaryosu dalında Reklamcılık 
ve Halkla il işkiler ile Sinema 
TV BölUmu·nde n Ozan Özüm 
Özbey. Hilal Kara, Çağn Gil• 

ven. Ercan Savtekin. Tolga Sert 
ve Hande Tay lan MÇöp" adlı ça
lışmalarıyla. Kurumsal iletişim 
Projesi dalında Reklamcılık ve 
Halkla İlişkiler Bölümli'nden 
Alev Demiral, Aysun Süre, Tay
lan Taşpınar ve Tuğçe Yerli 
~Mavi Ray Kampanyası" adlı ça
lışmalanyla, lntemet Yayını da
lında ise Basın-Yayın BöHl
mü'nden Adnan Göğ 

www.genc.anadolu.cdu.tr/magneı 

adresli sayfasıyla birincili!i elde 
ettiler. 
Araştırma inceleme Basın ve 
Yayın Bölümil öğrenci lerinden 

Seda Gür'0n "Traj-ik Bir Çocuk 
Yanşması" adlı çalışması, Radyo 
Programı dalında Basın Yayın 

Bölümü'nden Nuran llıer·in 
~einbir Renkli Çiçekler" adlı ça
lışması, Reklam Filmi Senaryosu 
dalında Reklamcıl ık ve Halkla 
ilişkiler ve Sinema TV Bölümü 
ö!rencilerinden Ozan Özüm Öz
bey, Hilal Kara, Hande Taylan. 

ve Halkla ilişkiler Bö lümü öğ
rencilerinden Ayça Demiray, Fa
tih Karamanlı. Taner Aydın, Eb
ru Seymenoğlu, Ye lda Akşirin 
ve Bahadır Balcı ""Tükder" adlı 

çalışmalarıyla üçüncülük ödUlü
nün sahibi o ldular. 

Kemal TAŞÇIOĞW 

ÜDS başvuruları 
1 Şubat'ta bitiyor 

ÜDS Mart Dönemi Başvuruları 
23 Ocak-01 Şubat 2006 tarih
leri arasında yapılacak. 

üyelerini etkileşimli olarak izleyerek, sanki 
sınıftaymış gibi birebir diyalog kurabiliyor. 
1-taftada altJ gün ve g0nde Uç saat suren 
dersler öğreıim e\cmanlannm konu anlatımı-

nın yanısıra etkileşimli olarak soru çözümüne 
de olanak sağlıyor. Bu yılk i dersler. 13 öğ
reıim elemanı tarafından 14 farklı dersten 
yürüıülecek. 

Üniversitelerarası Kurul 
Yabancı Dil Sınavı (ÜDSJ 
başvuruları 23 Ocak - ı 

Şubat tarihleri arasında 
yapılacak. 26 Mart 2006, 
Pazar tarihinde 
gerçekleşecek sınava doçent 
adayları ile lisans programı 
mezunu ile lisans program
larının son sınıfında veya 
son sınıftan bir ö nceki sınıfta 
okuyan ö Qrenciler başvura

bilecekler. 
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ESKİŞEHİR'İN EFSANE 
TOPLULUĞU: MAÇA BEŞLİSİ 
Bir zamanlar başarılarıyla 
Eskişehlr'den İstanbul'a kadar 
tırmanan efsanevi müzik toplu
luğu Maça Beşlisi genç gruplara 
ilham vermeye devam ediyor. 

1967 yılında Eskişehirli beş genç; 
Ömın Dilek, Yusuf Yllcclgcn, 
Aıilla Ayıürc, Engin Sirkeci ve 
Öniz Çc:likıcn tarafından kurulan 
ve o dönemde Cumhuriyet gaze
tesinin kUltUr sanat sayfasında 

dinleyici oylanyla belirlenen "en 
iyiler" listesinde ilk beş müzik 
topluluğu arasına girmeyi başaran 
Maça Beşlisi yaptıklarıyla hala 
gençler tarafından konuşulmaya 

devam ediyor. 
Müzikle uğraşmanın çok zor ol
duğu bir dönemde ıüm kısıtlı im
kanlara rağmen bir araya gelmeyi 
başaran Maça Beşlisi gurup clc
manlanndan 57 yaşındaki Ender 
Tarcıı.n müzikle aşkıyla dolu Ma
ça Bcşlisi'nin başarı hikayesini 

1 şöyle anlattı : 
"Baterist arkadaşımızın girişimle• 

riylc toplanıp bir grup kurduk. 
" Yaklaşık bir sene boyunca çahş

malanmıza disiplinli bir şekilde 
devam cııik. O günün en popüler 
romantik pan;alannı lngili1.ce, 
Fransızca ve lıalyanca olarak ses
lendiriyorduk. içimizde hiç kimse 
provalan aksatmazdı. Ycdilimiz 
içtiğimiz ayn gi1mczdi. Sahne 
alırken giydiğimiz kostümden kul
landıAımız lavanta kokusuna kadar 
hcrşcyimiz onakıı. O zamanlar 
canl ı müzik yapılan yer sayısı çok 
azdı ve bizi izlemek isteyenler 
hatırı sayılır uzunlukta bir kuyruk• 
ıa beklemek zorunda kalırlardı. 

Bizim de Eskişehirli genç arlr:a
daşhırdan oluşan bir hayran kitle
miz vardı. Onlara imulı resim bi
le dağıtırdık." 
Arkadaşlannm farklı şehirlere git

mesi sonucu gurubun daAıldığmı 
ama dosıluklannın hala devam ti• 
lifini dile getiren solist Ender 
Tarcan, M:ıça Beşlisi'nin TV A 
için çekilen bir belgeselde de yer 
aldığını da söyledi. Belgeseli izle
yen Eskişehir halkının çok güzel 

tepkiler verdiğini ve şarkılannı 
dinleyebilecekleri herhangi bir ka
yıt olup olmadığını merak enikle
rini belirıti. 

Milzikle ufraşan yeni nesile ıek 

Maça Beşlisi'ni dinlemek 
için hayranları uzun 

kuyruklar oluşıuruyordu. 

bir ıan.a bağlı kalmamalarını ve 
vizyonlannı geniş tuımalannı söy• 
leyen Tarcan, ycıenefin yanında 
düzenli çalışmanın da başarıya 
ulaşmadaki önemini vurguladı. 

fıUUN 
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Maça Beşlisi solisti EnderTarcan, 
deneyimlerinden faydalanmak iste
yen gençlere her 1.aman yardıma 
açık olduğunun altını çizdi. 
Ender Tartan Soul. Roclc, Türk 

Halk Müzi!i , Türk Sanat MUzifi 
ve Klasik Müzik gibi hemen he• 
men her tarzı dinleyen bir müzik 
tutkunu olduğu için gençlik yılla
nndan başlayarak günlimilze kadar 
genişleıtiği iki oda dolusu ıaş 
plak, kaset ve cd'lerden oluşan 
çok önemli bir arşive sahip. Bir 
çok yerden arşivini satması ya da 
bağışlaması için teklif alan Tar
can, bağış teklifini gilvenemedifi 
için kabul etmediğini de sözlerine 
ekledi. Çok yakında yerel bir 
radyoda '"Kelebeklerin Valsi" 
adında program yapmaya başlaya
cak olan Ender Tarcan dinleyen
lere seçkin ıango parçalanndan 
oluşan bir müzik ziyafeti çekme
ye hazırlanıyor. 

Hatice GÖLCÜ 

,..... 
1 

OKUMA 
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Ahmet CEMAL 

BEETHOVEN VE Çı\/:1 ... 

A~:;~nb;:;e7cı.7;~;i!a;:~~e::~ 
pa tarihinin çok ilginç bir kesitiyle 
örtüşür. Bu, Büyük Fransız Devri
mi'nin hemen öncesini, devrim yılla

rını, devrim sonras ı Napoleon döne• 
mini ve biraz sonrasını kapsayan bir 
kesittir. Bu silre boyunca Avrupa'da 
olup bitenler, on dokuzuncu ve yir• 
minci yüzyı lları da geniş ölçüde be· 
lirlemişıir. 

lngiliz Araştırmacı ve Cambridgc 
Üniversitesi öfretim üyelerinden Fri· 
da Knight'm "Beethovcn ve Devrim 
Çafı" ('"Beeıhoven and ıhe Age of 
Revuluıion'") adlı kitabı, Beethoven"i 
yukarıda anıı çizgilerini vermeye ça
lıştığım politik-sosyal ortam temelin
de e le atarak yansıtmayı amaçlıyor. 
Literaıür Yayınları arasında çıkan 

ki ıabı dilimize M. Halim Spatar çe
virmiş. 
Sonuçıa toplumun yansıma ve kendi· 

ni yansıtma biçimlerinden biri olan 
sanatı. özellikle de sanatçıları irdeler
ken, hangi dönem söz konusu ise o 
dönemin bircyleİ'i de belirleyici özel
liklerinden yola çıkmak, sanat ile 
toplum arasındaki kopmaz ilişkiyi 

çok daha somut biçimde gözler önü
ne seren bir yol. Frida Knighı 'ın 

Becthoven çalışması da bu yoldan 
geçilerek hazırlanmış bir çalışma. Bir 
başka deyişle, bugüne kadar hakkında 
ranar dolusu araştırma kaleme alın
mış olan Ludwig van Beethoven gibi 
bir müzik dahisi üzerine 'ye ni' bir 
şeyler yazmanın gerekçesi de böylece 
ortaya çıkmış oluyor. Bu çalışmasın
da Beethoven'in mektuplarını ve 
özellik le de sağırlığı nedeniyle çevre
siyle iletişim kurmak için kullandığı 

defterleri ıemel kaynakları arasına 

katan Knighı, bu konuda şöyle diyor 
: "Beeıhoven"in yapıtlıırmı, mektupla
rını ve konuşmalarını yakından ince
lemek, onun çevresindeki insanlar ve 
yaşam konusundaki duygularını açığa 

vuruyor. - Öte yandan da onun poli
tikaya, toplumsal ve ekonomik sorun
hıra duyduğu sürekli ve canlı ilgiyi 
ortaya koyuyor. Onun son de rece yü
ce gönil llü ve bağımsız karakterinden 
doğan bu ilgi, yazışmalarına ve ko
nuşmalarına yansımış, büyük müzi
Ainde anlatımını bulmuştur. Bir dev
rim çağında onun insanlığın durumu
na ilişkin kaygısı, kendi yaşamını ve 
yaratıc ılığım acaba nasıl etki lemişti? 

Bu kitap bunu ortaya çıkarma yolun
da bir girişimdir." 
Frida Knight. bugüne kadar Beeıho• 

ven üzerine yazılmış onca k i t abın ar• 
dından bir yenisini kaleme almasının 
gerekçesini, öMözünün hemen başın
da veriyor : "Beeıhoven konusunda 
o kadar çok kitap yazılmışt ır ki, 
bunlara bir yenisini daha katmak. 
haddini bilmezlikmiş gibi görillebilir. 
Benim bu işe kalkışmaktaki ıek öz• 
rilm, bu kitaplardan hiçbirinin Bect• 
hoven' i ve yapıtlarını , özel olarak 
onun içinde yaşadı!ı.. .toplumsal ve 
siyasal olgular bağlamında ele at
madığını bilmemdir ... " 
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Kütüphaneye 4 yeni veritabanı 
Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezl'ııce knllandırılan veritabanlarına dört tane 
daha eklendi. Yılbaşıııdan ltlbarnn kullamlmaya başlanan veritabanlannda, Sosyal 
ve Beşeri Bilimler, Fizik, Psikoloji, Eğitim, Bilgisayar ve Elektronik konularında 
birçok yaymlarm yüksek lisans ve doktora tezlerine çok daha kolay erişilebilecek. 

ÜNIVERSh'EMiz KUtUphane ve Dokümantasyon 
Merkezi'ne dön yeni veritabani eklendi. Böylece 
kütüphanede kullanılan vcriıabanlannın sayısı 

l2'ye yükseldi. Veri ıabanlannm sayısının anma
sı elektronik erişimi olan dergi sayısının do 15 
bin 400'e yilkselmesini sağladı. Bı.ı dergilerin bir 
bölUmUndc tam metin erişimi de yer alıyor. 
Yeni veriıabanlan hakkında bilgi veren Kütüp

hane ve Dokllmanıasyon Daire Başkanı Adnan 
Yılmaz, Pcriodicals Conıenıs lnde.x Full Texı 
(PCI Ful! Text) veritabanının 1970-1995 yılları 
arasındaki "Sosyal ve Beşeri Bilimler .. konı.ılann
daki yayınlan kapsadıAını belirterek, bu veritaba
nında 4547 derg iye ait, 14 nokııı 7 milyon bib
liyografik makale kaydına erişim sağlanabileceği
ni ve her yıl I milyondan fazla tam meınin. ma
kalenin veritabanına ilave edildiğini söyledi 
ProQuest OIGITAL DISSERTATlONS FULL 

TEXT'in de kendi alanındaki tek veritabanı ol• 
duğunu ifade eden Adnan Yılmaz, bu veritaba
nının mUhendislik, tıp bilimleri, fizik, psikoloji, 
eğitim. edebiyat, felsefe, sosyal bilimler, iletişim 
ve sanat konuhırma kadar tüm akademik alanlar
daki doktora ve masıer tezlerini kapsadığını ve 
uluslararası tezlerde dünyanın en geniş arşivi ol
duğunu kaydeni. 
Bir diğer veritabanı olan IEEEXPLORE/ lEL 
hakkında da bilgiler veren Adnan Yılmaz, kulla
nıcılann elekırik ve elektronik. bilgisayar, bilgi 
telmolojileri. biyoteknoloji. fizik ve ilgili diğer 
bilimlerdeki yayınlara bu veritabanıyla kolayca 
ulaşılabileceğini söyledi. Adnan Yılmaz sözlerini 
şöyle sUrdürdü: 
"Önceki yıllarda basılı dergi olarak abonelikleri 

olan IEEE/IEL dergileri bundan böyle e-dergi 
olarak ve inıcmcı üzerinden kullanılacaktır. Bu 

veri ıabanının şu an itibariyle bünyesinde I mil• 
yon 200 bin doküman bulunuyor. Ayrıca 42 ka• 
ıegorik grubunda 1 17 süreli yayının (Magazine, 
Lcııers, Transaetions, Joumals) 1988 yılından gü
nümüze kadar olan ıam meıin PDF formatında
ki bUtün içeriği, 40 sureli yayının 1988 yılından 
günümüze kadar tam metin PDF fonnaımdaki 
blitün içeriği, her yıl gerçekleştirdiği 600'den 
fazla konferansa ait bildirlcrin tam meıin PDF 
formatlarıyla 1988 den günUmüze kadar olan tüm 
bildiriler yer alıyor." 
Adnan Yılmaz, Wiley lnterscience veritabanındıı 
ise, Wiley Yayınevi ıararından yayınlanan iş ida• 
resi, finans, yönetim, kimya. bilgisayar bilimleri. 
yerbilim. ziraat gibi konularında 445 adet dergi
ye geriye dönUk arşivleriyle beraber tam metin 
erişim sağlandığını sözlerine ekledi. 

Mevtüt DEMIRCloĞW 

Akademik Turizm bülteni yayınlandı Kampustc clclı.trilı. üı·ettil('I' 
Turizm ve Otel l~letmeciliği 
Yüksckokulu öğretim !iyesi Yard. 
Doç. Dr. Nazmi Kozak tarafın
dan hazırlanan Akademik Turizm 
Bülteni'nin Şubatı.ayısı yayınlan
dı. Yedi yıldan bu yanı, yayınla• 
nan ve İnternet siıesinde her ay 
binlerce kişinin ziyaret eniği bül
tenin yeni sayısında, ili. Lisan
susıu Turiı.m Ogrencileri Kong
rcsi'nin ~Tcı Calisınalııri" BölU
müne Bas,•uru SUresi'nin 03 Su
OOt'ta sona ereceği, EMllT Fu
annda Rekor Büyüme, IMDA 

Kongresi 18-21 Haziran günleri 
ar.ısında yapılacağı ve Tilrki
ye'nin bilimsel makale sıralama
sında 20'nci sırada olduğuna da
ir bilgiler ve haberler yer alıyor. 
Dergide aynca. ili. Lisansüstü 

Turizm Öğrencileri Kongrc~i'nde 
Dağıtılacak ödüllerin sahiplerinin 
belli oldujuna dair bir haber gö
ze çarpıyor. 
Haberde Turizm Araşıımınlan 

Dergisi 'nin işbirliğinde 25-28 
Mayıs 2006 tarihlerinde Çanak
kale'de düzenlenecek olan ili. Li-

sansüsıü Turizm Ö~ncıleri 
Kongresi 'nde basarili tez öğren• 
cılcrinin ödüllendirileceği, Ulusal 
ve uluslararasi düzeyde olmak 
üzere kongreye katılanlar arasın
dan ıoplam 20 öğrenci ve danı~
maııına ödül verileceği anlatılı

yor. Akademik Turizm Bültc• 
ni'ne online olarak 
hnpJ/www.an:ııoliajoumal.com/lu
riznıbulıeni adresinden. Yard. 
Doç. Dr. Nazmi Ko1.ak'a ise 
nkoınk@anadolu.edu.ır adresin
den ulaşılabilir. 

Çakar'dan portreler ve kuşlar 
Sabri Çakar'ın portreler ve · 
kuşlar üzerinde durduğu resim 
sergisi, Kütphane Dokuman
tasyon Merkezi Alt Salon'da 
sanatseverleri ağırlıyor. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESl'nin dUzcnledi• 
ği sergide ressam Sabri Çakar'ın eserleri sanat
severlerle buluşuyor. 17 Ocak Salı günü. Kü
ıllphane ve Dokümantasyon Merkezi Sergı Alı 
Salonu 'nda aç ıl an sergide uzun yı llar resim öğ
retmen liği yapan sanatçının 30 yağlı boya res
mi yer alıyor. Bu gilne kadar 100 karma ve 
10 kişisel sergisi bulunan sanatçının soyuılan
mış portreler ve kuşlara yer verdiği eserleri 
sergilcnıyor. Eserlerinde ana renkleri ağırlıklı 
olarak kullanan Çakar'ın sergisi 27 Ocak gü• 
nüne kadar açık kalacak. 

Moskova Teksitil Kosi- Doç. Dr. Svctlyııkov, 18 
gina Üniversitesi öğretim Ocak günü Kongre Mer-
Ü)eSi Doç. Or. Krill kezi'ndc gerçekleşen kon-
Sveı\yakov Endüstriyel feransta "Rus ikonları ve 
Sannılıır YUksekokıılu'nun Tekstil Motineri ile Bag-
dUzcnlediği konferansa lantısı" konusunda bilgı 
konuşm:ıcı olarak katıldı. venli. 

BAŞTARAfl . ... 
ÖlçUm istasyonunun ıunacımn Es
kişehir bölgesinin rüzgar ve güneş 
,·erilerinin analiz edilerek enerji 
üretim potansiyelini belirlemek ol• 
duğunu söyleyen Proje Yllrütücüsü 
Yard. Doç. Dr. Mehmet Kurban, 
Eskişehir'de 30 mcıreden veri alan 
ilk ölçüm istasyonunu kurduklarını 
belirtti. Bu projeyle Anadolu Üni
versitesi olar.ık bölgede bir ilki 
gerçekleştirdiklerini ifode eden 
Yard. Doç. Kurban bu sayede böl
genin yenilenebilir enerji poıansi
yelini belirlediklerini ve kurulacak 
olası sanır:ıllere fizibilite çalışması 
sağladıklarını açıkladı. 
Elektrik Elekıronik Mühendisliği 

bölümUnUn arka t:ımfında oluşıuru• 

lan rüzgar ve güneş enerjisi üretim 
santral modeliyle ise elektrik ener
jisi üretiliyor. Model, 10 metrelik bir rüzgar türbininden ve 8 adet güneş 
panelinden oluşuyor. iki sistem birlikte çal ışıırılar:ık üretilen enerjinin sü
rekliliği sağlanıyor. Yard. Doç. Or. Mehmet Kurban üretilen enerjinin de
polanmasının yanı sıra iki Eylül KampusU'nde bulunan küçük bir binanın 
ihtiy:ıcını da karşıladığını söyledi. Çalışmanın görsel bir proje olması ne
deniyle öğrenci ve personelin büyük ilgisini çektiğini anlatan Yard. Doç. 

~:kkı~~:b::~~i ö;;~~;:!~r:u~~~~ ,----------, 

sistemin tanıtıldığını ve böylece 
öğrencilerin yenilenebilir enerji 
kaynaklarına olan ilgisinin arttı
rıldığını kaydeııi. 

Projenin disiplinlcrarası olma 
özelliği taşıması nedeniyle mühen-
disl ik ve ıemel bilimler alanında 
çalışan bir çok öğretim elemanı
nın da yararlanabileceğini kayde
den Kurban. projenin yaşama geç• 
mcsinde RekıörlUkıen ve MMF 
Dekanlığından büyük destek gör• 
d(lklerini söyledi. Yard. Doç. Dr. 
Kurban "Proje Araştırmacısı Araş. 
Gör. Fatih Onur Hocaoğlu ile bir
likte katıldığımız çeşitli konferans
larla Türkiye'nin dön bir yanında 
tanıtma fırsatı bulduk ve çok bil
yük ilgiyle karşılandık. Anadolu 
Üniversiıcsi'ndc bu ıur projelerin 
desteklendiğini ve en iyi şekilde 
gerçcklcşıiri1ebildiğini göstermiş 
olduk. Uluslar.ırası yayın ve ıanı
tım çalışmalarımız da devam et• 
mekte" dedi. 

Şeyda DALGIÇ 

Veriler 30 mt. 
yüksekliğindeki bu 
direkten alınıyor. 
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Futbolcular Harb-lş'le umutla~dı 
Son iki haftada sadece bir puan kazanabilen futbol takımımız Harb-İş'i 6-0 yenerek ilk iki için yeniden ümitlendi. 
FUTBOL takımımız Amatör Süper 
ug·deld 14. karşılaşmasında 21 
Ocak günü Harb-lşspor'u Yunu
semrc KampusU Futbol Sahası'nda 
konuk eni. K:ırl:ı kaplı zeminde 
oynanan müsabakanın ilk yarısını 
takımımız ,Başar'm ayağından bul
duğu gol ile 1-0 önde kapattı. 
İkinci yanda sağdan kullanı lan kor

ner acışmda ceza sahasındaki karam
bolde Erman'ın kafası rakip tarafın
dan kale içinden çıkarıldı. Yardımcı 

hakemin ona noktayı gösıennesi ile 
ıakımımız iki farklı Usıün\Uğü yaka
ladı. Bundan sonraki dakikalarda ra
hat bir oyun orıaya koyan takımı
mız. Billcnt'in iki ve Başar'ın gol
leriyle farkı beş'e çıkardı(S-0). Ma
çın son dakikasında Gürbüz gol per
deyi kapatan isinı oldu (6-0). 
Bu galibiyetle ekibimiz ilk iki için 

yeniden umurlanırken Harb•iş ise 
ligde kalma şansını zora sokıu. Ta
kımımız önllmllzdeki hafta ligden 
düşmesi kesinleşen Fatihspor ile 
karşıl~cak. 

Taner AYYILDIZ 

ANADOW Oniversiıesi yıldız erkek basketbol takım ımız 
fi nalde Atayurı'u 94-76 mağlup ederek Eskişehir şampi

yonu oldu. 
Atatürk Spor Salonu'nda 18 Ocak günü oynanan final kar• 
şılıışnıasından 94-76 galip ayrılan yıldız baskeıbol ıakımı
mız Esk işehir şampiyonluğunu e lde eni. Takımımız Tür· 
kiye Şampiyonası'nda il imizi temsil etme hakkını kazandı. 

Bayan voleybolculara 
nazar değdi 

ıJırnı: 8'dc 7 yapan bayan voleybol takırnımıl, kendi 
evinde 2-0 öne gtÇtiği karşılaşmada Bilecik G. Birliği'ııe 
3-2 ycnıldi. Bııyan voleybol takımımız 22 Ocak giinU Bi• 
lccik Alllkk>lu Gençlerbirliği'ni Yunu.-.eınre Kaınpusll Spor 
Salonu'nda konuk eni. Takımımız ilk .seıi 25-13 ve ikınci 
..cıi 25-22 alarak karşılaşmada 2-0 öne gcçıi. 3. seııe 18-
14 geriye dü~n takımımızda arıtrenörtlmUz Şahin Çııtma 

mola aldı. Setin sonunda ÇQk kritik anlarda liberomuz Ba-
har'm yapıılı man~t hatalan seti 25-23 kaybetmemi1.c w
bepoldu. 4. seti de 25-21 kazanan lonuk ııı.kım, maça or
tak oldu. Tyr-brea.k setini de 15-11 galip kapatan Bilecik 
Anadolu O.Birliği müsabakadruı 3-2 galip aynldı. Bu ye
nilgi ile tal. ımımız bu ı.e1.on ilk kc1, ııuııftarlannm önUnde 
)'Cflilnıi~ oldıı. Voleybolculanmız önümU1.dcli hafta ilk ya
nmn son maçında lzmir deplasmanında Kıı.rşıyaka 
Bclcdiy~porile karşılaşacak. 

Son söz genç 
futbolcurarın . 
ESKiŞEHiR A Gençler Ligi'ndc mUcadele 
eden futbol takımımız 22 Ocak günü Yunu• 
semre KampusU Futbol Sahası'nda Orhangazi'yi 
ağırladı. Karşılaşmanın ilk )'arısı 1-0 konuk 

· · · · ıda 2·0 yenik 
duruma dü
şen ekibimiz 
Ramazan. 
Muzaffer ve 
Murat lp'in 

-,: golleriyle 
karşılaşmadan 
3-2 galip ay

::"' rılar:ık zoru 

. •. """""· 

Deplasmanlarda 
bir galibiyet 

bir mağlubiyet 
BAYAN HENTBOL tııkımınm. 
ikinci yarının ilk maçında ls
ıanbul deplasmanında ITO 
Spor Salonu'nda Kadıköy Be• 
lediyesi'ni 41 -29 maAlup etti. 
Bu sonuçla takımımız ikinci 
yanya galibiyetle merhaba de
miş oldu. Takımımız önomıız. 
deki hafıa lzmir B. Ş. Bele• 
diyesi'ni konuk edecek. 
ERKEK BASKETBOL ıakımı

nıız ise Bandırma dcplasmıı• 
nında Genç Banvitliler·e maA• 
lup olmaktan kurtulamadı . 
Karşılaşmadan 69-36 yenik 
ayrı lan ıakımıımız ligdeki 
2'nci yenilgisini aldı. Basket• 
bol takımımız önllmllzdeki 
hafıa 28 Ocak günü Tekirdağ 
Telekom 'u ağırlayacak. 

Voleybolcular yine 
Osmangazi'ye takıldı 

Ligdeki tek yenilgisini Bursa ekibinden a lan erkek vo
leybol takımımız , rakibine evinde de diş geçiremedi. 

ERKEK VOLEY· 

Ocnk günü lig lide
ri Osmangazi Bele
diyesi'ni Yunusem
rc KampusU Spor 
Salonu'nda aAırladı. 

Başa baş geçen ilk 
seı . 25-23 konuk 
ekip lehine sonuç
landı. ikinci sette 
ilk set gibi çekiş
meli geçerken 17• 
\4'ıen sonra tls
tünltlltı ele geçiren 
Bursa temsilcisi. 
seti 25-18 alarak 
setlerde 2-0 öne 
geçti. 
3. sene oyun ı I • 
1 O devam ederken 
Ust Uste 12 sayı 
alan takımımız 

23- IO' lık bir skor 
UstilnlUğU yakaladı. 
Toparlanan Osman
gazi Belediyesi 8 
sayı alarak seıc onak olmak isıedi(J S-23). Osmangazi Bclediycsi'nin son ça
baları da seti almaya yetmeyince. ekibimiz seti 25-21 galip kapaıarak 
maçıaki tek setini almış oldu. Bu sette takımımız özellikle bloklarda çok 
iyid i. 4 . set çok bllyllk bir mllcadelcye sahne oldu. Set 15• 14 lehimize de
vam ederken ıakımımzda Sukı sakatlanarak yerini genç Serkan·a bıraktı . 
MasörilmUz Nihat Kalfa'nın tedavisinden sonr:ı Sıtkı tekrar oyuna döndll. 
Set 22-22 devam ederken ekibimiz Bahadır· ın sayısı ile 23-22 öne geçıi. 

23-22'den sonra pasOrOmllzOn yanlış pas tercihleri seıi Osmangazi Be
lediyesi ·ne verdi(23-25). Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Bursa temsilcisi ye• 
nilgisiz liderlilini stırdilrdU. Bursa'daki ilk maçı da Osmangazi 3·0 galip 
bitinni~ i. 
Antrcnörilmllz Rıfat Sezgin manşeti daha iyi olan ıakımın maçı kazandı• 
tına işaret ederek, rakibin 1. Lig tecrUbesi o lan oyuncusu Aşkın'ı durdura
madık larını söyledi. Sezgin son setteki son hücumlarda pasörllmUz Ab
dull:ıh 'm hücunı yönünü değiştirememesinin kendilerine seti kaybenirdi• 
!ini belirtti. Takımımız bay olduğu için önUmüzdcki hafıayı maç yap
madan geçirecek. 
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iPod çılgınlığı her sektöre yaradı ŞEHİRLERARASI 
OTOBÜSLERDE 
İNTERNET 
SERVİSİ 

Apple 2005 yılının son üç ayında 14 milyon iPod satarken, iPod'un yarattığı kitleden en az Apple ka

dar faydalanan yüzlerce de yan marka türedi. 

BiLGiSAYAR dünyasının aykırı markası Apple tarihinin en kitlesel 
ürllnU olan iPod hiçbir yeniliğe sahip olmasa bile heme n her hafta 
satışa çıkan yeni bir aksesuarıyla kendinden söz eu irmcyi başarıyor. 

iPod mOzikçaları ile uyumlu ilk giysi 2003 yılında Burıon Snow
boards tarafından Urcıi len cekeı olmuşıu. Ünlü jcan üreticisi Lcvi's 
da yakında iPod için g iys i üreıen markalar kervanına katılmış ola
cak. Yapılan açıklamaya göre önümüzdeki ay satışa sunulacak 
200 dolar eıik.eıl i Redwire DLX kodlu Levi's panıalonda iPod 
için özel bir cep ve uzakıan kumanda cihazı bulunacak. Me
rale konusuysa pantolonun içindeki clekıronik aksamla birlikı 

nasıl yıkanacağı. 

iKi BOXER ALANA ÜÇ ŞARKI BEDAVA 
42 milyon kişi tarafından kullanılmakta olan iPod ile ilgili en 

enteresan ürünse ABD kökenli iç çamaşır üreticisi Play Under
wear'dan geldi. Firmanın yeni boıı:er külodunda özel bir iPod 
cebi bulunuyor. ÜrUniln nasıl bir ihtiyaçıan doğduğu belirsiz an
cak şimdiden birçok meraklının alı şveriş listesine girdiği kesin. 
Fiyatı henüz bell i olmasa da sitesinde iki tane alana 3 ıane şar
kının bedava verileceğine dair bir bilgi bulunuyor. 
Dijer yandan BMW, 1-londa. Alfa Romeo ve Volvo gibi marka
ların ardından ilk defa ABD kökenli bir marka olan Chrysler da 
)·eni modellerinde iPod bağlantısının sunu lacağını açıkladı . 

iPod için gelişti rilen aksesuvar sayısı 200'il geçmiş durumda. Bu tip 
yan destekler sayesinde cihazın rakiplerinden çok daha fazla avan
taja sahip olduğu bir gerçek. Apple' ın ic ra Kurulu Başkanı Sıeve 
Jobs, söz konusu üre ticile rin hemen hiçbirinin üretim için önceden 
kendileriyle temasa geçmediğinin alıı nı çiziyor. 

Diş macunu tarih oluyor 
ABD'nin lllinois eyaletinde geliştirilen titanyumlu fırçalar 
sayesinde diş macunları tarihe karışacak gibi görünüyor. 

AMERiKALI uzmanlann geliştirdiği diş fırçası, diş macununa gerek 
kalmadan dişleri temizliyor. 60 kişi üzerinde denenen ve o lumlu so
nuçlar veren MSoladey 2" adlı bu fırça dişleri, bünyesinde bulunan 
iyonları açığa çıkararak temizliyor. Böylece tanarlar ve plaklarla mü
cadelede sadece bir fırça yeterli oluyor. Tokyo Diş Hekimleri Birliği 
tarafından da onaylanan MSoladey r , internette 21 dolara satı lıyor. 

Mozart'ın 

defterleri 
internette 

ÖLÜMÜNÜN 250. yıldönil
milndc ilnlü bcsıcci Mo
zan'ın müzik defterleri 
1ritanya Kütüphanesi ıara
ından bir intcrneı sitesin
e 1ıyaretçilcre açıldı. 

b \. u klon I i n ega 11 e r y/ 
ttp/ttpbooks.html adresli 
sayfada Mozan'ın 1784 ile 
1791 yılları arasındaki 145 
eserini sanaıçının elinden 
incelemek mümkün 

HAZIRLAYAN: 
Kemal T AŞÇIOCI.U 

Avea'nın şehirlerara

sı yolculuklarda İn
ternet servisi uygula
ması Kamil Koç oto 
büslerinde başladı. 

AYEA'NIN çözüm ortağı 
As Teknoloji Güvenlik ve 
Elektronik Sistemleri tara
fından geliştirilen Speednet 
IP9200 modem cihazı 

Avea'nın GPRS/EDGE şe
bekesinden aldığı sinyalleri 
otobüsün içine Wi-Fi sinya
li olarak dağıtıyor. 
Uygulamayla yolcular. şe
hirlerarası otobüslerde Wi-fi 
destekli dizüstü bilgisayar
larıyla inıcmcte kablosuz 
ağ üzerinden hiçbir ücret 
ödemeden bağlanabilecek. 

Amerika Kolomb'dan önce mi keşfedildi? 
Çin'de ortaya çıkan bir harita Amerika kıtasının Christof Kolomb'dan onlar
ca yıl önce Çinli müslüman bir amiral tarafından bulunduğunu gösteriyor. 

ÇiN' in başkent i Pekin'de sergile
nen eski haritanın gerçek olduğu 
ispatlanırsa. Amerika kmısının 500 
yıllık ıarihi yeniden yazılacak. Ha
rita Amerika'ııın Colomb'dan en 
az 74 yıl önce Çinli mUslilman 
amiral Zheng He tarafından keşfe
dildiğini ortaya koyuyor. Çinli b ir 
avukaun 2001 yılında Şangay'da 

bir antikacıdan 500 dolara sat ın 
ald ığı haritada Afrika, Avrupa ve 
Amerika kıtaları net bir şekilde 

görolüyor. Sözkonusu haritanın, 
1418 yılında çizilen orijinalinin 
1763 yılında yapılan kopyası ol
duğu öne silrtılüyor. Beş uzman. 
haritanın orijinallifi konusunda 
hemfikir. Ancak birçok tarihçi bu 
bilgiye kuşkuyla yak la~ıyor. 

KIŞ MEVSİMİNİN 'EN'LERİ 
MmOROLOJI Genel Müdürlüğü ve
rilerine göre, 9 Ocak 1990'da Van'ın 
Çaldıran ilçesinde sıfırın altında 46.4 
derece olarak kaydedilen sıcaklık. Tilr
kiye'de şimdiye kadar ö lçlllen en dü
şük hava s ıcak lığı oldu. 
En dilşilk yı l lık orıalama hava s ıcak

lığı 1972 yılında 1.8 dereceyle Kars'ın 

Sarıkamış ilçesinde kaydedilirken. en 
yüksek kar kalınlığı ise 1954 yılında 
Bitlis'te 525 santimetre olarak ölçüldü. 
Yeryüzündeki en düşük hava sıcaklı
ğı ise 21 ıemmuz 198J'dc Ant:ırt ika'da 

kaydedildi. Vosıok'ıa ölçOlen h:ıv:ı sı

caklığı sıfırın ahında 89.2 dereceydi. 
En düşük yıl lık ortalama sıcaklık da 

yine Anıanika'da görüldü. Pl:ıtcau'daki 

yı llık onnlama sıcaklık sıfırın altında 
56.7 dereceydi. 
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