
ANADOLU ÜN İ VERSİTES 

Kaynak sayısı sürekli artıyor 
Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi 240 bine yaklaşan kaynak sayısıyla, 
öğrencilere ve öğretim elemanlarına araştırmaları için büyük kolaylık sağlıyor. 

Anadolu Üniversitesi' nin 
yıllardır üzerinde büyük 
yatırımlar ve çalışmalar 

yaptığı Kütüphane ve Do
kümantasyon Merkezi, sa
hip o/dıığıı zeııgiıı kol/ek
siyonuyla, öğrencilere ve 
öğretim eleman/arına 

araştırmalarında büyük 
kolaylık sağlamaya de
vam ediyor. Gerek basılı 
kaynak sayısı, gerekse ve
riıabam sayısı her yıl da
ha da büyüyen merkez, 
üniversitemizde araşrır
malar için en önemli baş
vuru adresi olmayı sürdü
rüyor. HABERİ 4'TE 

/988 yılında faaliyeıe geçeıı okç-ıı
luk branşımı:. ka:aııdığı sayısı: 

kupa \'e milli takıma göıulerdi,~i 
18 sporcu ile göğsümii:ii kabarııı. 
18 yıllık başarımn öyküsü. 

IIADERI 6"0ı\ 

Aııadolıı Üniversitesi Kiitiiplıaııe \'e Dokiinıamasyoıı Merkezi ögreııci ve 
ôğreıim elemaıılarımıı, araştırmaları için önemli boşmrıı merkezi dıırwmmda. 

Kampusler 
beyaza boyandı 

Tiim yıınlıı etkisi tıltıılll alaıı yogım kar yağışı 
kampıısiimiiıii ,le beyaza boyadı. /-lem araç tra
fiğini lıem de yayaları zor dıırımıdll bırakaıı karı 
ı·e bııııı temi:lemek için İdari İşler Mıidiirliiğii 
ile Park ı•e Balıçeler Mıidiir/iiğii kolları sımdı. 

Çalışmalarım tüm lııııyla sürdiireıı birimlere 
Yaııı İşleri ı·e Teknik Daire Başkanlığı iş 
makiııeleri ile destek veriyor. 

Kayıtlar 13 
Şubat'ta 

başlıyor 

iKiNCi yan yıl kayıt yeni
leme işlemleri 13-17 Şubat 
günleri arasında yapılacak. 
Öğrenciler şu t.arihk:rde ka
yıtlannı yenileyebile.cckler: 

Uzatanlar 
4. Sınıf 
3. Sınıf 
2. Sınıf 
1. Sınıflar 

:13 Şub:ıt 

:14 Şubat 
:15 Şubat 
:16 Şubat 
:17 Şubat 

Hazırlık sınıfı öğrencileri 

ise 13-17 Şubat tarihleri 
arasında istedikleri herhangi 
bir giln kayıılannı bağlı 
bulunduklan faklllıelerden 

yenileyebilecekler. 

• AııOliolıı Üniı-ersiıesi'ni 
iiııfrersiıe adaylarına \'e 
sektör ıemsi/cileriııe ıoıııı
m(lk tınıacıyla yapılaıı ça
lışmalar deı·am ediyor. 

Osmangazi 
Üniversitesi'nde 
AÖF akademik 
danışmanlık 

dersleri 
Damşmaıılık dersi ı·erileıı 
merkez sayısı 64' e yüksel · 

Türkiye nüfus 
artışında 

AB'yi geçti 

Amıpa Birliği'nde 2005 yıfııı
da doğal rıiifıı.'i artışı 327 bi,ı 
kişi olarak belirleııirkeıı, Tiir
kiye'de bıı mkiım 91 J bi,; oıdıld 

j ; \ ;1.Ji'iJ 
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Anadolu Üniversitesi'nin yurt dışı olanaklarından yararlanmayı düşünüyor musunuz? 

·-CQ 

MUSTAFA 
ÇAMTEPEOÖLU 
AÖF lngilizcc 
Öğretmenliği 3. Sınıf 
Eıasmus progr.unıyla gidi

len ülkelerin çoğu Doğu 

----■ ;v)~~~n:~~~~ı:k:a• 
nım. ÇllnkU bizim Universiıclcrin daha kali
teli olduğu kanısındayım. Aynca bu yaz 
Wort and Tr.wel programıyla Amerika'ya 
gitmeyi dUşUnUyonım. Üni\'crsiıcmize gelen 
birçok şirketin bu sisıcm hakkında bizi ay
dmlnımas1 bizim için bir şans olduğu kanı

sındayım. Kafamızdaki bir çok soru işareıine 
çözüm yollan buluyorlar. 

AYDIN BARDAKÇI 
IIBF Kamu Yönetimi 
ı. Sınıf 

Benim böyle bir olaydan 
haberim bile yoktu. Olsn 
da kabul etmem. Çünkü 
yurdumun gllzel okullarına 
gllvcniyorum. Yurtdışma 

çıkıp da onlarn muhtaç olmak istemiyo
rum. Yurtdışındaki öğrenciler buraya gelip 
yararlansın. Bizim kU1tllrUmll70, insanımızı 
tanısınlar. 

BERKAN GANIDACıU 
IIBF işletme (I.Ö) 
ı. Sınıf 
Yundışı olanaklarından ta• 

biki yararlanmak isterim. 
Sonuçıa yundışmda bir Uni
vcrsiıcden mezun o lmakla 

"='>a.ı.,.;;;ı§:ı! biıiın ülkemizde bir Univer-
siteden mezun olmak arasın

da çok fazla fark olduğunu d0ş0nUyorum. 
Kısacası ilerde iyi bir kariyer yapmak istiyor
sak eğitimimizin belirli bir kısmını yurtdışın
da tamamlamamız gerektiği d0şUncesindcyim. 

LÜTFi DiNLER 
Fen Fak. istatistik Hazırlık 
Gerek yurtiçi gerekse yun
dışı olanaklan açısından 

çok kapsamlı bir üniversi
tede bulunduğumu dllşUnll
yonım. Özellikle Erasnıus u,--- Progr.ımı'yla önümür.deki 

yıl göndereceği öğrenci sayısıyla re• 
kor kıracuğına inamyonım. Şu anda hazırlık 
smıfıııdayım ama umanın kendimi iyi hazır
layarak bu programa katılabilirim. 

MUSTAFA ÖZDAL 
IIBF işletme Hazırlık 
Ben öncelikle şunu belirt• 

mek istiyonım. Anadolu 
Onivcrsitcsi"ndc o lmaktan 
mutluyum. Bunun sebebi 
gerçek bir üniversite onamı 
olan kampüs ve uluslararası 

öğrenci değişim prograım 

)"ani Erasmus. Geçenlerde bu programla ilgi
li verilen konferansta Anadolu Oniversite
si"nin Enısmus Programı pilot üniversiteleri 
arasınd::ı yer almamasına rağmen her sene 
gönderdiği öğrenci sayısını antınna hedefi 
ile geçen scrıc dördüncü sıraya yükseldiği 

söylend i. Bu biıim için çok büyük bir yun
dışı eğitim olanağıdır. TeşckkUrler Anadolu 
Üniversitesi. 

Anadolu Haber Sahibi: 
Rckıör Prof. Dr. Fe,ri SÜRMELi 

ANADOLU ()Nivı:ıstnsl 
HAnALIK İLUİŞİM GAZETESİ """·-Basım Ta rihi: 06.02.2006 ~ı: 360 

Gaıel Yayın Y-nl: 
Prof. Dr. Ö. Zühıü ALTAN 

UMUT CEYLAN 
Eğitim FakUlıesi 

lng. Öğreuııcnliği 3. Sınıf 
Okulumuıun yundışıoda bir
çok üniversiteyle bağlantısı 
var. Am::ı biı yabancı dil 
öğrencileri olarak buodan 

ıa~-- yeteri kadar yararlanamıyo-
ruz. Mesela Erasmus değişim programıoda 

bile biz yabancı dil öğrencileri Çek Cumhuri
ycti'nc gönderiliyoruz. Yabancı dili lngilizce 
o lmayan bir ülke. Üniversitemizin biraz daha 
duyarlı olup öıellikle biı yabancı dil öğrenci
lerine yurtdışı kapılarını açması lazım. Mesela 
göııUllti öğrencileri ingilizcelcrin i gel iştirmek 
için anlaşm::ılı Universitclcre gönderebilir. Ayn• 
ca yundışın::ı programlan çok az. Çok daha 
fazla çeşitli ve seçenekli olmalı. 

,r--■ ~~~4~ :~?rlN 
Mesleğim gereği okulu bi

tirdikten sonra turizm scktö
ıünde çalışmaya başlayıp 
sektörde iyi bir yerlere gel
meyi dUşUnUyonım. Yurtdışı

--..,,_ .. n::ı da çalıştığım ote l ve tu• 
rizm içinde yer alan herhan

gi bir işletmenin eğiıim amaçlı program dü
zenlemesi sonucu giımck istiyorum. 

SEDA SOYTÜRK 
IBF Basın Yayın 1. Sınıf 
Erosmus ,·e Sokrates prog
ramlan hakkıoda bi lgim var 
ve bu programlann hcrh::ıngi 

biriyle dış ülkeye gitmek is• 
tiyorum. Gidilen Ulkcyc 
okulumuz referansıyla gidil

diği için bu programlan gllvcnilir buluyonını . 

Hem dil öğreniyorsun hem de yeni yerler 
görüp. insanlar tanıyıp gelişiyonun. Ok.ulun 
\'erdiği aylık Ucretlcr de gayet iyi.Work and 
Travel hakkında pek bilg im yok amıı onu da 
destekliyorum. 

BiRGÜL KÖSE 
İ leıişim RHİ 1. Sınıf 
Pek dllşünmilyorum. Neden 

mi? Gerek duymuyorum 
açıkçası . Work and Travel 
diye bir yundışı olayı var 
ama ashoda hiç de deı.il. 
Onun aslı bile yok. Ameri

ka"ya gidiyorsun. sana iş imkanı bile sağlamı
yorlar. Kendin iş buluyorsun. Bu yUzdcn 
gerıçleri boşa kandırmayalım. Erasmus'tan bu
raya öğrenciler gcliyor d iye bütUn kredi siste
mi değişiyor. Bu nasıl sistem? Bu yilr.dcn ben 
yundışı eğitimine karşıyım. 

PMYO Makine Bölilnıll 

1. Sınıf 
Böyle bir konuyla ilgili hiç 
bir bilgim yoktu. Elbetteki 
her insanın farklı görilşleri 

vardır. Yundışı hayali de 
ı......:c-- farklıdır tabii ama her insa-

nın bir am::ıcı vardır. Benim amacım ise 
bu bölUmden ve bu şehirden gitmek. Koca
cli'ndc istediğim bir bölUmdc ve istediğim şe

kilde okumak istiyorum. Yundışıyla ilgili ha
yalim daha sonrn inşallah . Bir hedefe ul~ma• 
dan diğerine atlayamaz.sın. Yani daha bitme
miş yolum var. 

Yan İjkıi Müdürü: 
Prof. Dr. Halil lıırahim GÜRCAN 

Hıbtr Mtt'bd MOdirii : Uzm. Ufuk TÖZELIK 

YASIN SARI 
TOIYO 4. Sınıf 
Anadolu Üniversitesi' nin 
yundışı olanaklannd:ın yarar
lanmayı dUşünmüyonım. Çün• 
kU çok aı sayıda insan gide
biliyor ve hangi kriterlere ba

._...._ ..... kılarak seçildikleri açık değil . 
Aynca okulumuzun d::ıha 

önemli sorunl::ın olduğunu d0şünüyorum. Öğ
rencilerin nı::ıddi dunınılanna daha fazla dikkat 
edil~inde ve buna göre akıiviteler yapılma• 

smda fayda var diye dllşUnUyonım. Örneğin 
Ucreısiı yemek gibi. Konumuza dönecek olur
sak. kişi sayısı artıınlırsa ve kriterler açıkla
nırsa yurtdışma çıkmayı dUşUnebilirim. 

MEHMET DUYMAZ 
Eğitim Fak. Matematik 
Öğreımenliği 1. Sınıf 
Erasmus Programı 0nivcrsi

temiıin kalitesini gösteren bir 
ayncalık diye düşünüyorum. 
Kişinin yabancı dil eğitimiyle 

~--■ paralel ol::ırak alan derslerini 
alması Ulkemiz açısından fay

dalı olur. Ancak noılan çok yük.sek öğrencile• 
rin bund::ın faydalanması bazı is tekli öğrenciler 

için yeterli olmuyor. Farklı kUlıilrlerle iletişim 
içinde alınan bir eğitimden daha faydalı ne 
olabilir ki . 

DOĞA MUTLUER 
TOIYO 4. Sınıf 
Şu arıda. son sınıf öğrencisi 
olduğum için ve yUksek li
sans yapmayı düşUnmcdigim 
iç.in Anadolu Oni\'crsitesi'nin 
sunmuş olduğu yundışı eği

-~;:_...ı., tim olanııklanndan yararlana-
mıyorum. Fakat stajımı Univcrsiıenin sağlamış 

olduğu imkanlarl::ı. Lcoııardo Da Virıci Prngr.ı• 

mı'yla lıaly::ı'da yapmayı dilş0nUyonım ve bu
nun ilerde meslek hayatımda b.ın::ı çok faydalı 
olacağına inamyonım. 

RIZA iLK.ER KAR 
IIBF işletme ( I.Ö) 1. Sınıf 
Anadolu Oniversitesi"nin 
yundışı olanaklarından tabii
ki yararlanmak isıerim. G ü
nllmU1.de bir yılda 10000 ta
ne işletmeci mezun olnınkta--1!.,J- dır. Aynı alanda çalıpcağım 
10000 t::ınc iktisatçıyı da bun• 

ların içinde dUşUnccek olursak. her sene 
20000 tane rakip anıyor. Bunlardan farklı ol
manın en gerekli yolu iki yabancı dil bilmek r 
ve yurıdışı olanaklannd::ın yararlanmaktır. Ay
nc::ı kendimi geliştirmek için de çok etkili bir 
yol olduğun::ı inanıyonım. Bu nedenle de ö nU• • 
mllzdeki senelerde mutlaka bu olanaklardan 
yararlanacağım. Kariyerimin gelişmesine çok 
yardımcı olacağmd::ın eminim. 

ALEV BULUT 
Eğitim Fakültesi Zihin 

Engelliler Öğreımenliği 
3. Sınıf 
facı çok isterdim . A ma aı
tık okulumu tamamlamaktan 
başka bir şey dilşUnmUyo
nım . Buıllln yundışında 

okumak isteyen öğrenciler için çok t:,ııyUk bir 
avantaj olduğunu dilşiln0)·orum. Üniversitemiz 
adını duyurmuş iyi bir Univcrsite. IJu yüzden 
yundışı olan:ıklan çok fazla. 

Anadolu Oniw:rsiıesi B~ımrvi'ndc sem adı:! 1-ılnuşur. 
Anııdolu Ünh<niıesi.Yınısıcrnıc~. 

Vakıf8ınası. 26t70 Eıkişdıır 

Tel:C}.222-33505 801 1790 Faks:(}.222-- 3307440 
E-po6tlı:hııbcritanadotuffll.ır 

Wcb: www.ahalıcı.aııadoluDiı.tr 
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ÇGD'den Mandal ve Başer'e ödül 
ÇGD' nin 12. Kuruluş Yılı nedeniyle düzenlediği ödüllerde, bilim ödüllerine üniversitemiz
den Mühendislik ve Mimarl,k Fakültesi Dekanı Prof Dr. Hasan Mandal ve Eczacılık Fa
kültesi Farmakoloji Bölümü öğretim üyesi Prof Dr. Hüsnü Can Başer layık görüldü. 

ÇACDAŞ Gazeteciler Derneği Es
kişehir Şubesi'nin bu yılki bilim 

F ödUllcri Mühendislik Mimarlık 
FakUlıesi Dekanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal ile E.czacılık FakUlıesi 

Fannakoloji Bölümü öğretim Uye

si Prof. Dr. HUSnU Can Başcr°e 
verildi. 
Derneğin. 12'nci kuruluş yılı 

dolayısıyla bilim. sanııt. araştırma 

ve OZCI atanlarda verilen ödüllerin 
töreni 24 Ocak Salı gtlnll Büyük• 
şehir Belediyesi KilltUr Mcrke
zi°nde gerçekleşti. Törene Eskişehir 

Valisi Kadir Çalışıcı. Anadolu 
Ünivcr.;iıesi Rektörü Prof. Dr. fcv. 
zi Sünneti. Anadolu Üniversitesi 
eski rcktörU Prof. Dr. Engin Ataç, 
Çağdaş Gazeteciler Derneği iç Ba
tı Anadolu Şube Başkanı Çetin 
Emeç, Odunpauın Belediyesi 
Başk:ım Burhan Sakallı ,·c Tepcba• 
şı Belediye Başkam Tacettin Sıın

oğlu da katıldı. 

ÖdUI töreninde konuşan Çetin 

Emeç. bu ödülün amacının insan
lan yanştımıak değil onlan hatır

lamak olduğunu kaydcni. Emeç'in 
anlından konuşan Eskişehir Valisi 

Prof. Dr. Hasan Mandal ödülünü Vali Kadir Çalışıcı'dan alırken, 

Prof. Or. K. Hüsnü Can Başer'in yurt dışında olması nedeniyle ödülü Başer adına Prof. Or. 
Neşe Kırımer Rektör Prof. Or. Fevzi Sürmeli'dcn aldı. 

Kadir Çalışıcı. insan haklanyla. öz- getirdi. Prof. Dr. Mandara ödülü makoloji Bölllmll Başkanı Prof. 
gürlükle ve özgür bir rejimle ya• Vali Kadir Çalışıcı ıarafıııdan ,·eıi- Dr. Neşe Kınmer aldı . 

şamak istiyorsak özgür basını içi- lirken. Prof. Dr. Uaşer'in yurt dı- ÖdUl töreninde b ir konuşma ya• 

miw sindinnemiz gerektiğini dile şıııda olması nedeniyle ödülü Far- pan Prof. Dr. Hasan Mandal. çok _____________ ...;;.,_..;. __ .;... ____ .;... ___ büy(lk bir onur duyduğunu ve bu 

Tanıtım çalışmaları sürüyor 
Anadolu Ünlversltcsl'ni üniversite adaylarına ,·e sektör teııısilcile
rlne tanıtmak amacıyla yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. 

ödUlUn ycıinin kendisi için çok 
önemli olduğunu belirterek. şchıin 
yerel bir kuruluşundan ödül alma

sının çok güzel bir duygu olduğu 
SÖylcdi. 

lımall lLKSELYI 

Osmangazi 
Üniversltesi'nde 
AÖF akademik 
danışmanlık 

dersleri 

Damşnıanlık dersi 
verilen merkez 
sayısı 64'e yükseldi. 

ANADOLU ÜNlVERsiTEsl·nin 
uzakt.ıın öğreıim veren Açıköğre• 
tim. lktisııt ,·e işletme FakOltdeıi• 
ni öğrenmede gtıçlük çekilen ba7J 
dersleıinin yilıyüzc eğitim niteli
ğindeki Oanışmıınlık Dersleıi bu 
yıl başlatılan yeni bir uygulama 
ile Osmangazi Onivcrsiıcsindc de 
gerçekleştiriliyor. Anadolu Üni
versitesinin uzaktan eğitim siste
mi uygulayan Açıköğreıim FakUl
cesi ile iktisat ,·c: işletme Fakül· 
teleıi öğrencilerine yönelik ol:ırak 
öğrenmede gUçlük çekilen bazı 
derseler için gerçekleştiıilcn Aka
demik Danışmanlık Uygulaması 
bu ders yılıııda Osmangazi Oni• 
versitc:sinin katılımıyla Eskişe• 
hir'de 2. Türkiye genelinde ise 
64 mcr\:eı.e çıktı. 

31 MAYIS'A KADAR 
Biıiııci sınınar için veıilen Genci 

Muhasebe, Genci Matematik ,·e 
iktisada Giriş dersleıi Anadolu 
Oniversitcsi·ndeki derslerle aynı 
gün ve saatte başlamak üzere 23 
Ocak 2006 tarihinden itib.m:n 
Osmangazi Ünh·ersiıcsi Meşelik 
Kampusll iktisadi ,·e İdari Bilim
ler Fakllltcsi'lldc de gerçckleş
tiıiliyor. Dersler, 31 Mııyıs 2006 
tarihine kadar sürecek. 

Kamp lideri oldu 

ÜNIVERSlTE adaylarına ve sektör 

temsilcileıine Anadolu Oniversite

si"ni daha iyi ıanıımak amacıyla 

Basın ve Halkla ilişkiler MüdllrlO

ğll'nlln gerçekleştirdiği 2006 yılı 

ıanıtım çalışmalan Ao kara ve lz

rnir·dcki etkinliklerle başladı. 
TED Ankara Kolcji.nin kendi öğ• 
n.:ııcileıine yönelik olarak dUmıle• 
diği Üni\•ersite Tanıtım Fuan·nın 
üçüncüsü 4 Ocak gUn0 gerçckleş

tiıildi. Fuara Uzm. Nebiye Ak 
Ö1.:ıydemir sorumluluğundaki ekip 
öğrencilere Anadolu Üni\·ersitesi 
hakkında aynntılı bilg iler ,•erdi . 
Dev Ajans tarafından 5-7 Ocak 
gllnleıindc düzenlenen iz.mir Eği• 

tim Rehberlik ve Kariyer Fu
an"nda ise üniversitemiz. Basın ve 
Halkla ilişkiler MUdilril Öğr. Gör. 
Kenan Şanlıer başkanlığında bir 
ekip tarafından temsil edildi. Ekip
te Açıköğn.:tim Fakültesi Konak 
,·e Bomoı,a bllrol:ınııdan birer gö• 
rcvli de yer ııldı. 

Öğr. Gör. Kenrın Şanher. 2006 
yılı içinde ondan fazla eğitim fu. 
an ve tanıtım etkinliğine katılarak 
üniversite OOaylan ,·e sektör tem• 
silcilcıioc Anadolu Üniversitesi 
hakkında bilgi vcreceklcıini belirt
ti. Şanlıer. bu tür eıkinlikleıin tini• 
versiıemi1.in. oday öğrenciler tara• 
fından daha iyi tanınmasında 

önemli rol oynadığını SÖyledi. Ta-

nıtımlarda sektör temsilcileıinin de 
Anadolu Üniversiıcsi'nin evrensel 
eğitimini daha yakından gömıc 
fırsatı bulduklannı ifaden eden 
Şıınher. bunun da mezunlanmızın 
iş bulma şansının artmasında bU
yUk önem ıaşıdığını vurguladı. 23-
26 Şubm günlerinde lsıanbul'da 
dll1..cnlenccek Doğu Akdeniz Ulus• 
lıırarası Tuıizm ve Seyahat Fu
an'na kaulacaklarım anlatan Öğr. 
Gör. Kenan Şanlıer. Eskişehir ve 
çevre illerdeki lise öğrcrıcilcıine 

yönelik olarak gerçekleşıireceklcıi 

"Anadolu Oniversitcsi'nde Buluşa
lını" adlı etkinliğin de 17 Maıı 

günü Yunusemre Kıımpusü·nde 
yapıbcağını sözlerine ekledi. 

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESi f,. 
gilizec Öğretmenliği BölUmll 3. 
sınıf öğrencisi Özlem Tosuncuk, 
U~'lk ilimizi temsilen katıldığı ,·e 
Gençlik Ve Spor Genci Müdür• 
1Uğu·nce dilunlerıcn Gençlik 
Kamplan Lider Yctiştimıe Kur
su·nu başanyla tmn:ı.mlnyamk 

gençlik kampı lideıi oldu. 26-30 
Kasım 2005 taıihleıi orasında 

Ankara Gölbaşı ıesislcıindc ger
çekkşıiıilcn kursa çok sayıda ki
şi katıldı . 

Kurs sonuııda başarılı olan 29 
kişi arasına giren Tosuncuk. 
"Gençlik kamplannda program 
uygulamalan, gnıp dinamiği. 

grup ilcıişimi. kontrol ve yönlen
dinne. gençlerle iletişim. deniz 
ve doğa kampl:ınyla ilgili bilgi• 
ler edindik. Kısacası gençlcıimi
zc örnek olmayı öğrendik. Şimdi 

hem Uşak'ta gençlik merkezi Ji. 
deri hem de gençlik kampı lide
riyim. Bu nedenle çok mutluyum 
ve gururluyum" dedi. 
AÖF Uşak Bürosu Yöneticisi 

öt,. Gör. Ahmet MIDIK da 
Uşak'ıa 14 öğrenci kulilbOnUn 
kurulduğunu bclincrek, ··Oğrcnci 
kulilpleıimizin ilimize sosyal ve 
kUltUrcl anlamda çok bUyUk kat
kılan olmaktadır. Bu ıınlıı.nıdıı bi-

zim görevimiz Açıköğctim, ikti
sat ve lşlclnlC Fakllhelcıinde 
okuyan başanh öğrencilerimizi 

ortaya çıkarmak. onlan yetenek• 
leri doğrultusunda yöıılcndirmek 

ve böylece düşünen. düşündüğü
nü ifade edebilen. kendisine gü• 
,·enen. bilgi biıikinıli, AıatUrk il
ke ,·e inkılaplanna bağlı. toplu• 
ına yar.ırlı bireyler olarak yetiş
nlClcıini sağlanınkıır'' dedi. 
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Öğrcncllcr ne düşünüyor? .. 

~=ıc: ;;ir.~ birimltTinin ~ 
Onivcrsiıclerin~lıırıveyaıxıcıaklanıınıştırma 

ve geliştirme çnlışm:ılan yanında. projeler ve te7,

lenle ilk başvuru mcıkc1j klltiqtıarıeler olm.ı.la.ııdır. 
Oni,-crsiıe l.ihllphardcrinin blly(lklllğll. UnİVCl'$İle

lerin rıe k.adar U!klil bir akııdanil: gcıçmişc sahip 
oidutwıun ve aynca abıdernik .,]arının da bir 

~r. 
Çok sayıda ve gllnccl kayıı.ıl:laııı sıılup olan uni
Yffl.iıe kllıüptıaneleri. ba,<kıı tlnivcr.iıcleıde ,-c araş:u-:anrıda çalı~ aıaşumıacılann da ilgi-

Anadolu Om,-cnitcsi de lrurulılığu gilndrn bu ya
na bu bilinçle Onivcrsiıe ~irıe gerekli &>e
mi •'CffiUŞ ,,: kil~ taynaldann ,-c dokU

ll"Qlltasyonun t"Clişliıilmesi ~lııısurllb hcr yıl ar
ıan bir ivme ile çalı~ar )ilrOliJlmil~. 

Bu çalışmaların bir ııonucu olarııt küıilplıancmiz

ddd U.yrıü kiuıpsayısı UJbine yaklaşmışıır ... 
Aynca kOtüptıınc)-c. 104 ~ ,-c 931 yabııncı 

ıoplamlOJ5qiSOrekliul.l:jmD,100ır.Baıışyo

luylagelcn241dergidcbus:ı.yıyaeklcnincc.alta

demik dergi ınkibindc llııi"cr,iıcmiz kllıllphanesinin 
önemli bir avantaja sahip oldulu gör(lk:ttktir. 
Onh-=-iıcmiı. lr.Otllplıancsinde lıilgisaya ,-e görsd

İfiliel lxılilmdeki a,şi,·lcrlc de l:Oıilptıancdcn yanır
lanacakaraştınnaı:ıl:nimkarıbf~ı.ııdır. 
G0nllm07.de iııımıct lııllammının yaygın~ı ve 
Uııivcniıe öğrencileri için inıcmctirı "olma,.sa ol
nıaı"lar içincle yer almasına baiı!ı olanık kOIUpha
ncmi1jnelckıronil: kiuıp,,:dagilere rönclik ııbo

nclikçalışmaland:ı50ı-ekligelişırdacdır. 

Ekkırorıikkitapved..,giatıoneliklmnc4ytni•-c

riıabwlı da bu yıl içindcd:lcncrck, farlr:hılanlar

daki araşuımııcılara. kııynaklara intemtt U1J:rinden 
erişim imkanı satl:ınabilcccktir. 

Anadolu Oniv..:n;iıcsi kOtilplıanesi, gerek koleksi
)'Olllan \"C gerekse çıl~ mcl:anlan olarak. gel.iş
mq ülkelcrdcl:i ürıi,-crsiıc kütilph;ınclcri ile yarışır 

bo)ııta gel~r. 
O;ıhaiyilrn:ulaşmakdalıcpimi1jnlıcdcfıdir,-e 

bı:klcntisidir ... 

Anadolu Onivasiıcsi. eı,ı:ncllcrimize Soltraıcs
F.ı.nıus programlan ÇCf\'C\"CSİOOC yun dışı olaııak
lan swımalttadır._ 

ôgrcncilerimift bu o1ana1t1anbn yırıırlanmıyı dll
~ nüp dil~nmcdiklcrini sorduğuITIW'.da (2. sayfa
mıt.da). birç,;:ıtunım '"h:ıyır'' yanıtını vcmıcsi biıleri .. ~. 
Kendilerine göre l:ıııhanclcıic böyle bir irnltaııdan 

yıırıırlanma)l ~ öğrer(:ilerin gı::ıçek se
bcpleri ncdir. mcnılt cdiyonıı.._ 
Küreselleşen bir cKlııyada. eğilimin de kllıa;cllcşli

gini göı(lyonı,. YCartık ülke faıi:lılıklamııncgitim
dc bircııgcJ ıcşkiletrnalilin.i,anaık faıtlı Ulkcle
ri,-ceğitimoıurrıbnnıgön:ıı::kor.c131t.iyaşam,-c 

külıilr unsıırtannı ~ kavrananın öı,emli obığı.ırıu 

biliyonıı.. Bunu gcn;d;lqlirctıilmenın bir )'Olu da 
)'Wt dışında belli bir sU~ bulunmak \"C onda eği

tim almak.tan gcçİ)W. 
Öğn:ncilcrimiı.in t:ıwı.ılannın Soloıues-Enısmus 
programlanııdaıı lıabadar olmadıklanru okııdutu

muıda bu ot,tncilcrimiıc yönelik dilşOnoemiz; on
lann koşutlınnın uygun olmadığı şeklinde ortayı 

çıkı)W--

Y()W böyle bir olarıa-

g.1, hcm dc yUksck G 
:ı~~ıen:uıc~: . ............... 
pek ınmltiln g(lrOl
mllya-... 

D aha 

Prof. Dr. Halil lbrahim GÜRCAN 

Kaynaklar sürekli artıyor 
Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi 240 bine yaklaşan kaynakla, öğren
cilere ve öğretim elemanlarına araştırmaları için büyük kolaylık sağlıyor. 

ANADOW ÜNIVERShUI 'nin 
yıllardır ilı.erinde bü)'Ük yatınm
lar ve çalışmalar yaptığı Kütilp
hanc ve Dokilnıantasyon Merke
zi, sahip olduğu zengin kaynak
larıyla öğrencilere ve öğretim 

clem:ınlanna, ar:ıştınnalannda 
büyük kolaylık sağlamaya devam 
ediyor. Gerek basılı kaynak sa
yısı . gerekse veritabanı sayısı her 
yıl daha da büyüyen mcıi:ez. 
Univn:sitcmi1.dc araştırma/ar için 
en önemli başvuru adresi olma
yı sUrdilrüyor. 
2005 yılı isııııi.sıiklerirıe göre 

kütüphanede. 191 bin 653 kitap, 
29 bin 516 ciltli dergi, 5 bin 
725 eitli gazcıc, 3 bin 6 12 teı.. 

574 r.ıpor. 4 bin 299 özel ko
leksiyon olmak U:ı.cre toplam 
215 bin 379 yayın bulunuyor ve 
bu sayı her gün nıııyor. 
Kütüphane ,·c Dokümantasyon 

Merke1J Daire Başkanı Adnan 
Yılmaı.. insanın en önemli ge
reksinimlerinden birinin bilgi ol
ması nedeniyle, bugüne ve gele
ceğe yönelik blltUn yatınmlard:ı 

bilgi kaynaklanna ve bilgiye bll
yUk önem verdiklerini söyledi. 
Adnan Yılmaz. her yıl kütilpha
rıe bütçesine ek desıckler yapıla

rak kütüphane kolekiyoıılaıının 
nıımldığım kaydetti. Yılmaz, 

Kütüphane .-e DokUmanıasyorı 

Merkezi'rıe eğitim ve öğreıim 

için gerekli her türlü materyalin 
sağlayarak öğrencilerimizin, öğ-

reıim elcmanlanmızın ve üniver
sitemiz çahşanlannın rahat çalış
ma ortamında bulıınmalan için 
çaba harcadıklannı söyledi. 
Abone olunan dergiler hakkında 

da bilgiler .-eren Yılmaz, mer
ke7.dc Ucreıli olarak gelen Türk
çe dergi sayısının 104, yabancı 
dergi sayısının da 931 olmak 
llzcrc ıoplnın 1035 dergi bulun
duğunu ifade eni. Yılmaz. bağış 
olarak gelen Türk~-e dergi sayı
sının 206, yabancı dergi sayısı

nın da 35 olmak Uzcre toplam 
241 derginin bulunduğunu belin• 
ti. 
Adnan Yılmaz merkezdeki diğer 

kaynaklar hakkında da şunlan 
söyledi: 
"Kütüphanemizde 18 arşiv-yaz• 

ma eser, 8(ı() bilgisayar l..iltilğU . 

11 hariıa. 1031 mU:lik notası, 
1167 mikrofilm•nılo. 246 proje, 
6802 mikrofiş. 1904 copact disc, 
259 slayt. 2665 ses kaydı. 299 
video kaseı, 5 plak, 48 VCD ve 
18 ademe DVD mevcut." 
2005 yılında JSTOR-Busirıcss 

Collcction, Web of Scierıcc. EB
RARY, Hein Onlirıc. EBSCO
Hosı. PROQUEST ABI lnfomı 
Global. Science Dircct , •e OCLC 
First Scarch olmak Uzerc 8 ve
ritabanı kullanıldığını ifade eden 
Adrıan Yılmaz, 2006 yılında ise 
IEEEXPLORE. WILEY IN
TERSCIENCE. OIGITAL OIS
SERTATIONS VE PCI FULL 

TEXT olmak Uzere 4 yeni vcri
ıabanınm hizmete girdiğini ,·e 
böylece 12 veriıabamnırı hizmet 
verdiğini kaydetti. 
2005 yılında 27 adet veritabanı
nın deneme kullanınıma açılarak 
tımıuldığını ve bu ıamıımlann 
devam ettiğini dile gctin:n Yıl• 
maz, kullnnılan veritabanlan hak
kında kütUpharıc intcmet sayfa
sındaki duyunılıır bölllnıUrıdc ge
rekli bilgilerin yer aldığını açık• 
ladı. 

Merkezde 800 kişinin aynı an
da çalı~ldiğine ipret eden 
Adnan Yılmaz, öğrenciler için 
birer kişilik çııhşrruı odalannın 

ve grup çalışma salonunun bu
lurıduğunu kaydetti. Yılmaz. gör
sel ve işitstl bölüm koleksiyonu-

7 

nun daha d.ı zengilcşcrek kulla
nılmaya devam eniğini kaydcui. 
Küıllphancdeki "Elektronik Der-
gi" erişimleri hakkında bilgiler 
veren Adnan Yılmnz ''Özellikte 
sınav döncmlcıindc öğrencilerin 

en çok uğradığı yer olan kütüp
hanede, yaklaşık 14 bin adet ko
leksiyooun elektronik kopyalaıınn 

ulaşmak oldukça kolay. Aynca 
enstitUlcrimizdeki yapılan yUksek
lisans. sarı:ııuı yeterlik ve dokıora 
tezleri. ö1.ctleriylc küıüphanc vcıi• 
tabanlanna nkıanlmakıa ,-c online 
katalog taramasıyla erişilcbili)'Ol'-

2006 yılı sonuna kadar çağın ge
lişmelerine ve teknolojilerine f 
uyumlu olarak küıilphanc çalış

ınalanrıa devam cdcıccğjz" dedi. 
Me.ıüt DEMIRcioOUJ 

Spor Kıılübü 'nde 

yönetim değişikliği 

Anadolu'nun 
yıldızları 
sahne aldı 

Anadolu Üniversitesi Spor vatla miniklerde ve yıldıılar-

ANADOLU ÜNiVERSiTESi Spor Kulilbtı 
25 Ocak gUnU genel kurulda yeni yö

netimini belirledi. Buna göre Rckıör 

Prof.Dr. Fevzi Sürmeli başkan. Rektör 
Yard. Nezih Varcan başkan yardımcısı 
oldu. Spor Kulilbüniln yeni üyeleri ise şu 
isimlerden oluştu: Eczacılık Fııkülte

si'ndcn Yard. Doç.Dr. Muzaffer Öğüh·e• 
ren (Yazman), llukuk Müşaviri Av. GUl
scren Haspullukçu (Sayman), TOIYO'dan 
Prof.Dr. Gilven Sevil, BESYO'dan 
Doç.Dr.llker Yılmaz ve ôgr.Gör. Mehmet 
Ali Çcliksoy. 

Kulllblfnün düzcnlc:tliği Ana- da lak.ımlanmı1. şampiyoolu-

dolu'nun Yıldızlan 2.Bııskeı- ğu kazıınırken. küçi.iklcr ve 
bol Şöleni 24-26 Ocak tarih- gençler kategorilerinde birin-
lcri arasında yapıldı. Tumu- cilik Bakırköyspor'un oldıı. 
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Senfoni Orkestrası'ndan konser 

Orkestra Şef Muhammed Jan Turdiev 
yönetiminde dinleyici ile buluştu. 

ANADOW ÜNIVERSlTE:SI Senfoni Orkestrası Şef Mııhammed Jan 
Turdicv yönetiminde 27 Ocak günU bir konser ,·erdi. AtaıUrk KU\ıUr 
ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonıı'nda gerçekleşen konserde or
kestraya Eren Yahşi"nin piyanosuyla eşlik etti. Orkestra konserde, J. 
S. Bach. W.A. Moıan, P . 1. Çaykovski'nin eserlerini seslendirdi . 

Genç sanatçıdan 
piyano resitali 

DEVLET KONSEAVATUYARI 
MUzik BölUmU Piyano Anasanaı 

Dalı BölUmU ö~ncilcrinden 
Ezgi Tannvcrdi bir piyano resi
tali verdi. 
Müzik BölünıU'ndcn Ôğr. Gör. 

Robcn Farkas'ın öğrencilerinden 

olan Taıırıverdi 'nin konseri. 26 
Ocak Perşembe gUnU. Halk Bi
lim Araştınııalan Merkezi Salon 
2003'dc gerçekleşti. Genç Sanat
çı konserde. J. S. Bach ve F. 

Çcşilli 

yarışmalarda 

ödülleri bulunan 
Ezgi 'fanrıvcrcı ı 

resitalde J.S. 
Bach ve F. 
Llszt'in cscrıcri
nı seslendirdi. 

Liszfin seçkin eserlerini ses1cn
dirtii. Piyano çalmaya 6 yaşında 
başlayan genç sanatçı 2001 yı• 

hndan bu yana üniversitemiz 
Devlet Konscrvatuan·ııda öğre
nim görilyor. 
Dah:ı önce Eskişehir 2. Ulusla• 
rarası Genç Yetenekler Yanşma
sı'na katılan ve Edime 3. Genç 
Yeıcncklcr Yanşması'nda UçUııeU 
olan Ezgi Tannverdi, çeşiıli il• 
lcrdc de konser ,·ertii. 

Sunay Akın' dan 
tek kişilik gösteri 
E,Jebiyatçı Sııııay Akııı hikayeleri• 
ııi aıılaıuğı tek kişilik gösıerisiyle 
26 ŞuOOt Pazar giiml Üniversite• 
nıi:e konuk o/a('ok. Saime San<ıtla• 
rı Yapım-Orgaııi:asyoıı'ıııı diizeıı
fe,Jiği eıkirılik Sinema Ano<lofıı'da 
som 15 30' do gerçekleşecek. 

Ercan Dural 
Ordu'da sergi açtı 
Dural 'ııı 60 escı·lııln yer aldığı seramik 

sergisi, Ordu Devlet Güzel Saııallaı· 

Galcrlsl'ııde sanatseverlerle buluştu . 

ENGEuJLER Entegre Yüksek Okulu Seramik Lisans Prog
ramı'ndan Öğr. Gör. Ercan Dural. Ortiu Devlet Gü1.el Sanat• 
lar Galerisi'nde bir sergi açtı. 27 Ocak gUnü. açılan sergide 
Dural'm 60 çalışması yer alıyor. 
Serginin açılışına. Ordu Valisi Kemal Yaı.ıeıoğlu, Belediye 
Başkanı Seyit Torun. il Emniyet Müdürü Rıdvan GUlcr ve 
Gami1.0n Komutanı da katıldı. Dural'ın sergisinde semazen
ler ve mekan duygusunu var eden tuğladan yapılmış eserler 
ve balık çalışmaları bulunuyor. Oura\'ın elle şekillendinnc 

,·c Raku pişirme tekniği tekniği ile meydana getirtii!i eser
lerin yer aldığı sergi , 15 Şubat gününe kadar Ortiu'lu sa• 
naıseverleri ağırlamaya devam edecek. 

Nurseli İdiz 
ve Can 
Gürzap'tan 
'Salıncak'ta 

İki Kişi' 
NURSELi lotz ve Can Gürz.ap'ın oynadığı "Salıncakta iki 
Kişi" adlı oyun 20 Şubat Pazancsi günü Uııivcr.ıitcnıi1.dc 

sahnelenecek. Sahne Sanmlan Yapım-Organi1~yon'un dil
zenlediği etkinlik Sinema Anadolu'da gerçekleşecek . 

- Q OKUMA 
KÖŞESİ • 

Ahmet CEMAL .........._ • .lı. 
Sı\ı\lSATl,1 

LUKIAı\OS''l'ı\N GÜNÜMÜZE .. 

A ~~!~~U~~:n v:~;;~ını:;ia~: 
ile ilk karşılaşmam, bundan yıllar 

önce. Milli Eğitim Bakanlığı yayın
lan nr:ısmd:ı çıkan yazılan aracılığıy

la olmuştu . Sonra bir ara kiıaplan 

kütüphanemden .. yUrüdil... Geçenler• 
de, lstanbul'un karlı kışımn üçüncü 
gUnUnde bir ara kendimi evden dışa

rıya atıp kitapçılara indiğimde , bu 
eski ve bilge dostla yeniden karşılaş

um. Samsaılı Lukianos. bu kez Koç 
Yayınlan arasında 2002 yılında bası
lan .. Seçme Yazılar"ıyla karşımdaydı . 

Yazılar, yine Nurullah Ataç'ın çevi
risiyle yayımlanmış. Sadece bu bası
ma. Prof.Dr. Tahsin Yilcel' in yazan, 
eserini ve çevirmenini çok iyi tanı

tan bir önsöz'il eklenmiş. 
I.S. il. Yilzyıl onalnnnda yaşayan 

Lukianos, o zaman Suriye'ye ait 
ol:ın Saıııosaıa'da. yani bugünkü Ma-
1:ı.ıya ilimizin küçük bir ilçesi olan 
Samsat'da doğmuş. lyonya·da eğitim 
gördükten sonra. bir sure Antakya·da 
avukatlık yapmış. D:ıhn sonra Ati
na·ya giderek felsefeyle ilgilenmeye 
başlamış; sofistlere katılmış. Roma 
imparatorluğunda epey b ir dolaştık• 
tan sonra, dolgun bir aylıkla Ro
ma·nın Mısır valisinin yanında bir 
görev almış. 

Bu basımdaki önsözil kaleme alan 
Tahsin Yücel, Lukianos'u ve ö ne mi
ni bizlere şöyle tanıtıyor : ··samsaı

lı Luki:ınos karşımıza benzersiz bir 
kaynak olarak çıkar: hem bize eski] 
Yunan evreni konusunda olguları 

özUnden kavrııtıcı bilgiler verir , hem 
de bu ekinin içinden ol:ın, ama ona 
dışarıdan bakmasını da bikn. sözcü
ğün tanı anlamıyla gerçekçi ve kuş
kucu bir yazar olarak o nun teme l 
değerlerini tartışma konusu eder, 
boşluklarını , aksaklıklarını gözler 
önüne serer. En büyük ıanrı Zcus·ıan 

en büyük 01.an Homeros'a. en büyük 
düşünür Sokrnıes·ıen en büyük ko
mutan lskender'e kadar tUm Ustün 
varlıklarının özellikle zayıf yanlarını 

:~r .. t~~a.rsızlıklarını sergileyip alaya 

Kitabın t.amamı okunduğunda , karşı

mıza bugünkü eleştirel düşüncenin 
,·e mi1.ah yoluyla eleştirinin "babala
nndan" biri çıkmaktadır. Yazılarda 

rastlanan ince alaylar ve eleştiri• 
ler .kesinlikle sırf yergi amacıyla ka
leme alınmış olmayıp. aslında nesnel 
bakış açılan içeren saptamalardır. 

Lukianos·u d ilimize, TUrk kültürün
de eleştirinin ve denemenin kurucu
su diye bilinen Nurullah Ataç'ın çc
vinniş olması. hem Lukianos. hem 
de biz okurlar adına büyük bir şans. 
·•Bir yazar ancak bu kadar kendine 
yakın bir çevirmen bulabilir"' , diyor 
Tahsin YUccl. \'C ekliyor : "Neden? 
Mtılutya kö kenli Lukianos 'la Adana 
,·e Maraş kökenli Ataç anısında yU1.
yıllar ve diller üzerinden bir hcmşc• 
rilik mi söz konusu? Yoksa. gene 
diller ve yü1.yı1lar üzerinden, iki kar
deş dilşüncenin ve kartieş biçemin 
birbirini bu lması mı? Sanırım, her 
ikisi de." 



6 23-29 Ocak 2006 Anadolu Haber Haber ~-Aaa 1■ Uııiveısilesi'aiıı ıoz 
kaınaştıraıı okçıılıık seriiveal 

ANADOW iıNIVERStrESI eğitim• 
deki b.ışansı yam sıra sporda 
da adını duyurabilmek amacı ile 
1984 yılında Spor KultlbUnO kur
du. Spor kulUbU bünyesinde fa
aliyet gösteren bııınşlara 1988 yı

lında Okçuluk da dahil oldu. Ok
çuluk şubesinin ilk branş SONmlu
gunu Kadir istifçi llstlcndi. 

iZZET AVCI KULÜP 
TARlHINE GEÇTi 
Takııııımız ilk kez 12 Şubat 

1989'da TSYD Açıkhava Okçuluk 
Şampiyonası·na kaııldı. Büyüklerde 
lzzeı Avcı ve gençlerde İbr.ıhim 
01::şaş Tilrkiye 2'nciliğini e lde 
ederek kulllp tarihindeki ilk ma
dalyalan kazandılar ve Anadolu 
Oniversiıesi Spor Kulubü tarihine 
geçıilcr. izzet Avcı Fatih Yılman 
Açıkhava Okçuluk Şampiyona
sı'nda bir kez daha 2'ncilik kUrsU
sllne çıklı. ilkbahar Oklan Açıkha
va Yanşmıısı'ndıı izzet Avcı Ttır
kiye Şampiyon olaı;ık kulübe ilk 
alun madalayı kazandırarak adını 

kulüp tarihine alım harflerle yaz
dırdı. 

iLK TAKIM ŞAMPIYONWCU 
VE ALTIN SEZON 
izzet A\'ci, Kadir istifçi ,·e lbra
hinı Okşaş'ıan oluşan erkek ıakı
mımıı Zafer Kupası ve Açık Ha
va Şampiyonası'rıdıı takım halin
de Türkiye 2'nciliğini elde etti . 
Aynı ekip 18 Kasım l989'duki is
nıail Hakkı Gllngör Snlon Yanş
rnası'nda TUrkiye Şampiyonluğrıa 
ulaşarak takım halinde ilk kcı bi
rincilik kUrsüsürıc çıkmamızı sağla
dı. Sıxırculanm,z Gençlik ve 
Spor Genci Müdürl0ğU Kupası'nda 
da ıakım halinde Türkiye Şampi
yonu oldu. Aynı ıumuvada lbra
him Okşaş da gençler kategorisin
de Türkiye Şampiyonluğunu elde 
ederek bir ilke imza attı. Sezonun 
kapanış turnuvasında da ekibimiz 
Türkiye Şampiyonu oldu ve muh
teşem bir sezonu geride bıraktı. 

ZiRVEYi BIRAKMIYORLAR 
1990-91 sezonunda da izzet Av
cı. Kadir istifçi ve lbrahim Ok
şaş'ıan kurulu takımımız Türkiye 
Okçuluk Şampiyonası'rıda birinci
liği kimseye bırakmadı . Ayrıca 

izzet A\'Cı , Salon Şampiyona
sı'nda Türkiye Şampiyonu olarak 
'>aşanlanna bir yenisini ekledi. 
1991-92 döneminde sporculonmız 

takım halinde iki Türkiye ikinci
liği ve bir UçUncUrıcülUğü elde 

1992'DE GÖREV DECIŞIMI 
Kadir lstifçi'nin 1988-1992 yıllan 
arasında sllrdllrdüğü Okçuluk 
~ubesi sorumluğunu. 1992-93 se
ronundan itibaren la.et Avcı 
Jew-aldı. A,•cı halen bu görevi 
yllrütllyor. Aktif sporculuk yaşa
mına da devam eden izzet A,·cı 
aynı yıl Okçuluk Şampiyonası 'nda 

Türkiye 2' ncisi oldu. O yıl aynı 

u manda bayanlardaki ilk madal
yamıla da kavuştuk. Aylin Avcı 

Kış Kupası Salon Yanşması 'nda 

3'nc1110k kürsüsüne çıktı. 

1993-94 yılında Kadir istifçi. 
Ahmet Şahin ve Ayhan Uz.un
taş"tan kurulu takımımız lık

bahar Oklan Açıkhava 
Şampiyonası'nda takım 
halinde Türkiye Şampi
yonu oldu. Okçuluk 
Şampiyonası'nda ma
karalı yaylarda izzet 
Avcı TUrkiye'nin en 
iyisi olduğunu kanıı
la<lı . 
1994-95 yılında Sa

lon Ol,;çııluk Şampiyo-

nası · nda Ahmet 5öt111 
Türkiye Şampiyonu ola
rak o sezonki tek birin
ciliğimize imza attı. 
1995-96 sezonunda izzet 
Avcı , Ahmcı Söğllt ve Ahmet 

fı~~~ ~~=:,.:~hı~:! 
baklannda Türkiye Şampiyonluğu
na uzandılar. Aynı ıakımımız 

lsmail Hakkı Güngör Salon Yarış
mnsı'nda da aynı ba._'-llnyı tekrarla
dılar. Dereceye giren ilk bayan .-

Türki-
ye'nin en iyisi 

oluyordu. 
1997-98'de Ahmet 5öiüı, Mustafa 
Avcı. Şanıil Seyhan. Mehmet 
Güngör \'C Ahmet Bıyıkh'dan olu-

Üniversitemizin ilk okçuluk takımı. Soldan sağa: lbrahim 
Okşaş, izzet Avcı, Kadir istifçi. 

sporcumuz Aylin A,·cı Salon Ok
çuluk Şampiyonası"nda T0rkiye 
Şampiyonu olarak ilk kez birinci
lik kUrsl1süne çıkan bayan okçu
muz oldu. izzet A,·cı, Ahmet Sö
ğüt ve Mustafa A,·cı'lı ıakmıımız 
TUrkiye Okçuluk Şampiyonluğrıu 
elde etli . 

AHMET SÖÖıÜT'ÜN YIU 
1996-97 yılında tam anlamıyla 

Ahmet Söğuı fırtınası csıi. Söğüt 
Ege Kupası, Boğaziçi Salon Birin• 
ciliği , ·e ffiçııluk Şampiyonası'nda 

birincilik kUrsüsUnü kimseye kap
tırmayarak aclcta şov yapıı. Ege 
Kupası"nda 5ötuı ile birlikte lzzeı 
Avcı ve Şamil Scyhan'dan oluşan 

ekibimiz takım halinde de Türkiye 
Şampiyonu oluyordu. Salon Şampi
yonası'nda da Ahmcı Söğüt. Mus
tafa Avcı ve Şamil Scyhan'dan 
kurulu takımımız birincilik kUrsU
sUne çıktı. Bayanlarda ise Boğaziçi 
Salon birinciliğinde Aylin Avcı 

şan ıakımımız Ege Snlon Kupası. 

Fmih Yılman Kupası, Akdeniz 
Kupası Birinciliği ve Türkiye 
Şampiyonası'nda birinci gelerek al
tın madalyalara ambargo koydu. 
Ahmet Söğllt Ege Kupası ve Ak
deni,: Kupası'nda ferdilerdc de ilk 
sırayı aldı ve o yıl lllkemizi 
ABD'de yapılan Arizona Kupa
sı'nda temsil eni. Genç okçulan
mı1.dan ÔlgUr Semerci de Balkan 
Şampiyonası'nda ay-yıldıı:h for
mayı giydi ve Balkan 3'rıcilsij 

olarak bilyUk bir başarı yaka/a<lı . 

l998-99'da birincilik kürsüsüne 
çıkam.adık. 1999-2000'de Tuba 
Soycr. Aylin A\'CI. Neşe Alptekin 
ve Aslı Öı:kuru'dan kurulu bayan 
ıakımımıl Anadolu Kupası ve ilk
bahar Oklan'nda Türkiye şampiyo
nu oldu. Tuba Soyer ilkbahar Ok
lannda ve Okçuluk Birinciliğinde 
foniilerde de alım madalyayı boy
nuna taktı . Ahmet Söğüt. Musıa-

fa Avcı ve ÖzgUr Semcrci'dcn 
oluşan ekibimiz de Okçuluk Birin
ciliği 'nde zirveye çıktı. 

MluJ TAK.iMLA BRONZ 
MADALYA 

2000-2001'de Anadolu Ku
pası'nda Tuba Soyer. Neşe 
Alptekin ve Fatma Ya
vuz'dan kurulu takımımız 
Türkiye Şampiyonu oklu. 
Akdeniz Kupası'n<lıı Özgür 
Semerci fcrdilcrde ilk sıra

da yer aldı. 2001 'de 
Gençlerde Elif Tuğçe Kam

bur Türkiye birinciliğini elde 
eııi. Türkiye şampiyonnsı'nda 

Tuba Soyer, Elif Tuğçe Kam
bur ve Saliha Kırat'lı takımımız 

altın madalyaya uzandı. Saliha Kı

rat fcrdilerdc altın sayısını ikiye 
çıkarttı . Elif Tuğçe Kambur Genç
ler Avrupa Şampiyonası'nda 3'ocU 
olan takımda yer alarak göğ0sll
mUzü kabarttı. Salon Birinciliğinde 

Tuba Soycr. E. Tuğçe Kambur, 
Ece Sızanlı ve Neşe Alpıckin'li 

kadromuz \'C fcrdilerde Ahmet Sö
ğüt birincilik kürsüsllrıe çıktı . 
2002'dc Ece Sır.anlı Ege Kupa
sı 'ntla genç bayanlarda alıına 
uzandı. ilkbahar Oklan'nda genç~ 
lerdc Yunus Emre Kayalı ve Neşe 
Alptekin ilk sıralara kuruldulnr. 
Tuba Soyer, E. Tuğçe Kambur ,·e 
Neşe Alptekin genç1crdc takım 
şıımpiyonluğnu eltlc etti. Gcnç\cr 
şanıpiyonası'nda Serkan Tuna ve 
E. Tuğçe Kambur ilk sıralan tapu
ladılar. Saliha Kırat, Neşe Alpte
kin. Ece Sızanlı ,·e E.Tuğçe Kam
bur'lu ekip de ilk sırayı aldı. 

Toz.koparan Kupası'ntla erkek ve 
bayan ıakıml:ınmıı ilk sırayı ala
rak kupaya damgal:ınnı vurdular. 
Serkan Tuna fcrdilerdc de ilk sıra
da yer aldı. Neşe Alptekin genç
lerde Türkiye Şampiyonu oldu. 
Bayan takımımız TUrkiye Okçu
luk ve Salon Şampiyonası'nda 
birincilik kürsüsüne çıktı. Salon'da 

gençlerde Yunus Emre Kayalı ,·e 
büyüklerde Tuba Soyer altın ma
dalya kazandı. 

NEŞE ALPTEKiN RÜZGARI ES"ri 
2003'de Salon Birinciliği'nde Ah

met Söğüt altını boynuna taktı. 

Akdeniz Kupası'ntla bayan ve er
kek ıakımlanmız ilk sırayı kimse
lere bırakmadılar. Tuba Soycr fer
dilerdc de ilk sırayı aldı. ilkbahar 
Oklan 'nda Neşe Alptekin gençler
de Tllrkiye'nin en iyisi olduğunu 
ispatladı. Neşe Alptekin Türk.iye 
Birinciliği'nde iki kez atıma uza
nırken onun sUrllklcdiği takımımız 

da iki kez ilk sırayı aldı. Serkan 
Tuna da genç kategorisinde zirve
ye çıkıı. Tuba Soyer. Neşe Alpte
kin ve Saliha Kırat'm yer aldığı 

ıakınıımız Türkiye Şanıpiyonu 
olurt.en Serkan Tuna'da gençlerde 
aynı başarıyı yakaladı. 2004 'te 
Salon Şampiyonası'nda bayan ,·e 
erkek takıml:ınmız altın madalya
lara uzanırken Serkan Tuna da 
gençlerde aynı başıınyı tekrarla
dı.ilkbahar Oklan'nda bayan takı

mız şampiyon olurken Tuba Soyer 
fcrdilcrde de birincilik kUrsUsOnc 
çıktı. Akdeniz Kupası'ntla bayan 
ve erkek ıakımhınmız TUrki)'C 
Şarnpiyonluğnu elde ettiler. Serkan 
Tuna genç erkeklerde ilk sırayı 

alan bir diğer sporcumuz oldu. 
TUrt.iye Şampiyonası'rıda bayan ve 
erkek takmılanımz Tllrtdye Şampi
yonu olarak rakipsiz olduklaıını 
kanıılatlılar. 

ERKEK TAIUMINDAN 
TÜRKiYE REKORU 
Yunus Emre Kayalı. Gök.han De

de ve Serkan Tuna oluşan erkek 
takımımız 15-16 Ocak 2005'tc 
Antalya'da dü1.enlerıcn Kış Kupası 
Salon Yanşmasında Türkiye rcko-
runun yeni sahibi oldu. Türkiye 
rekorunu 259 puanla kıran okçu
lanmız . 255 puanla lstanbtıl Böl
gesi" rıe ait rekoru tarihe gömdüler. 
Okçuluk takımımız halen Anadolu 
Üniversiıesi Spor Kulübü bünyesin
de bıcı Avcı 'nın branş sorumluğu 
ve ıınırcnörlUğU altında başıından 

başanya koşmaya devaın ediyor. 
TanerAYYILDIZ 
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Türkiye ligleri kara kışa teslim oldu 
Tüm yurdu etkisi alıma alan kölii hava koşulları spor kaı·şılaşmalamıı da vurdu. Geçtiğimiz halla oynanması gereken tüm 
llg karşılaşmaları ertelendi. Biz de Anadolu Haber olarak bu sayımızda takımlarımızın ligdeki durumlarını değerlendirdik. 

Bayan hentbolcular 
Havelsan'a kilitlendi 

SÜPER ı.JG•c1c şampiyonluk mil- aldı. Ankara'da 11 Aralık'ta oy- nuk edecek. Bu karşılaşma b0-
yUk ölçOde lig şampiyonunu be
lirleyecek. Takımımıza bu karşı
laşmada alacağı 3 farklı bir ga
libiyet şampiyonluk için yeterli 
olacak. Bayan hcııtbolculanmız 

önUmU1.dcki hafta lzmir deplas
manında Aliağa ile karşılaşacak. 

cadclcsi veren bayan hentbol ıa- nanan karşılaşmadan 32-30 mağ-
kımımız, kendisne tek rakip ola- lup aynlan takımımız ligin ikin-
r:ık Ankara temsilcis i Havclsan'ı ci yansına ise Kadıköy Belediye-
görilyor. ilk yanyı ikinci sırada si galibiycıi ile başladı. 
bitiren ıakırnımız, ligdeki tek ye- Ekibimiz halen ligde yenilgisi 
nilgisini geçen yılın namaA]up lig bulunmayan lig lideri Havcl.san'ı 
şampiyonu Hıwcls:ın karşısında 9 Nisan gUnil Eskişehir'de ko-

Erkek voleybolcular geri dönmek istiyor 

GEÇEN yıl 2. Lig°e ,'eda eden erkek \'Oleybol
culanmız tekrar 2.Lig°e )1.lkselme hesaplan yapı· 
yor. Grubu ilk iki içinde bitirecek olan ekiplerin 
play-01fıa mllcadele etme hakkı kazanaca~ Böl
gesel Ligde 2'rıci sırada bulunan takımımız. 
Bosch'u geçerek play-otru garantilemek istiyor. 

Lig öncesi r.:=== ==== 
Bru,ş, 5

'""'· 11 PUAN DURUMU Kemal ,·e 
Aıe ,. ,,,.,,. (5. Hafta) 

~E~ ı~r~!~:~~I r 
~~~~::i·n~ 11~~~e Mcs.Lis. ~ 
kinıl ık oyna-
yan oyuncusu Fahrfyi dahil eni. Sıtkı ve Baha
dır"ın performansı ile ayakta durmaya çalışan ta· 
1.ımmuz aynca etkili silahlan Taner. Evren ve 
Cihan ile şampiyonluk yarışında etkili olmak is
tiyor. Libero mevkinde sorun yaşayan takımımız• 

da YOccrin transferi son anda gcrçckleşmeı.Jı:en 
sakallıktan yeni kurtul:ın Seçkin bu mevkide gö
revlendirildi. Takımımızın bir diğer sorunlu böl
gesi pasör mevki. Abdullah'm yeterli tcıcrtıbedc: 

olmaması ve onun yedeği genç Uğur"un onu ZO(

laywnaması play-offlnrda zorlayabilir. Osmanga
zi Bclcdiycsi'nin play-offu garanıilcdiği grupııı 

volcybolculanmız Bosch ile ikinci play-off bileti
ni kapmak için mUCadele ediyor. 

Futbolcular son 
kozlarını oynuyor 
SÜPER Amatör Ligi"ndc yer alan fuıbol uıkımmuz ligi ilk 
iki içinde bitirerek 3. Lig"e y(lkselmc maçlannda yer almak 
için son kozlanm oynuyor. Ligin bitimine dört hafta kala 
4'ncü sırada bulunan ekibimiz çok kritik maçlara çıkacak. 
iki haftı sonra kendi sahamı1.da oynayacağımız Çifteler ma
çı ve hemen ardından çıkacağımız Oemirspor deplasmanı 
futbol ıakımımızın kaderini çizocek. 
Ligde ilk iki için oynayan takımlarla maçı kalmayan S:ığ• 
lıkspor zirvedekiler içinde en kolay fikstüre sahip takım ko
numunda. Takımımız bu yıl kaleci yönUndcn çok şanslı. öz. 
kan ve Cemal ~ ana kadar gösterdikleri performanslarla 
teknik lıeyrtin gözUne ginrıeyi başardılar. Ekibimiz Başar' ın 
sakalığı nedeniyle forma giymediği haftalarda gol yollann• 
da sorun yaşadı. Tecrübeli oyuncumuz Bülenı bu sezon at
tı~ 9 gol ile ıakımımızı sutlayaıı isim oklu. Sczoıı başın• 
da antrenörlüğe Bursaspor. Vanspor ,·e Zeytirıburnuspor for
ma.lanyla ILJg"dc ıop koştunnuş olan Ercüment Şahin°i ge
tiren takımımız bu sc,,orı saha dışı etkenlerle çok uğraştı. 
Teknik heyet ,-c yöneticilerimiz hakemlerin boy hedefi 

olurl:en bunlann Uzcrinc futbol sahasının 1.cmininin de bo
zulması eklenince takımınuz hedeflediği ııokıamn uzağ.ında 

kaklı. Ekibimiz hcrşeye nığmcn hala ilk iki yanşını sUrdll
rerek 9'rıcu kez 3.Lig'e y(lksclme maçlanna vize almaya 
çalışıyor. 

PUAN DURUMU (14, Hafta) 
ı .Çiftclcrspor 3416.0tosan 18 
2.Demirspor 32 7 .Odunpazan 16 
3.Sağlıkspor 30 8.1-larb-lşSpor ı J 
4.ANADOLU ÜNI. 29 9.Fmihspor 2 
5.Tek Porsuk 22 IO.Hanspor 1 

Noı: Fatihspor'un 3 puanı silindi. 

İlk )·abancı transfer 
ve hedef 1 . Lig 

BAYAN VOLEYBOL takımımız 
2005-06 sezonunda yapıığı trans
ferlerle gözünü 1.Lig'e dikıi. Vo
leybolda kulUbümUz tarihinde ilk 
kez yabancı transferler yaparak 
kadrosunu gUçlendirdi. Geçen yıl 

Yalovaspor"un ILig"e çıkmasında 
pay sahibi olan Ukraynalı Naıalia 

,·e Mannaris Belcdiyespor'dan Bre
zilyalı ıccrübeli oyuncu Simone Da 
Silva transfer edildi. 
Yabancı oyunculann yanı sıra 

Tuğçe. Bahar ve Çiğdem transfer 
edilen diğer oyuncular oldu. ilk 
maçında kendi seyircisi önUnde Sa
lihli Belediyesi"ni 3-2 yenen takı

mımı1.da. kaybedilen I puan kafa
lan kanşımh. 3. haftada lig lideri 
Değimıendcrc"yc tek yenilgisini 
tattıran takımımız bir hafta sonra 
ise Çanakkale dcplasmaında bek
lemediği bir yenilgi aldı. 

Üst Ustc 4 galibiyet elde eden ta
kımımız ligde 2"nci sıraya tırman

dı. Takımımız 9'uncu maçında 

kendi sahasında Bilecik Anadolu 
G.Oirliği'rıe 2-0 öne geçtiği karşı-

!aşmada 3-2 yenilerek bir şok da
ha yaşadı. ilk dön ıııkımm plııy
offa yükseleceği grubıa ıakımımız 

ilk dönıe yer alan ekiplerin hepsi
ni alt eımeyi başanrkc:n hiç bekle
nmedik rakiplere karşı iki yenilgi 
aldı. Grubunu ilk dön içinde bitir
meye yakın olan takımımızda asıl 

maraton p\ay-ofT maçlannda başla
yacak. 

PUAN DURUMU 
10. HAFTA 

I .Değirmerıdcre 24 
2.ANADOLU ÜNI. 20 
3.lst.UPS 19 
4.Mannaris Bld. 17 
5.Çanakkale Bld. 17 
6.NilüferBld. 15 
7..Bilecik Anadolu G.B 14 
8.Salihli Bld. 12 
9.K.Yaka Bld. 3 
!O.Aydın Bld. 3 
11 .Ahcmatif 2 

Noı: NilUfcr ve Alıcmmiriıı 
l puanı silindi. 

Erkek Basketçiler 
Türkiye Şampiyonası 
için geri sayımda 
TÜRKiYE Bölgesel Baskeıbol Ligi'nde mU• 
cadele eden erkek takımımız TUrkiye Şııın- PUAN DURUMU 

10. HAFTA 

I .Genç Banvitliler 19 
2.Bursa Bosch 19 
3.ANADOLU ÜN!. 18 
4.0smangazi Oni. 15 
5.Edime Gençlik 
6.Yalovaspor 

14 
13 

7.Tekirdağ Telekom ı ı 

8.Bilecik Belediye 11 

piyonası·na gitmeyi garantilemek için önU
nıUzdcki hafta Osmangazi Üniversitesi ile 
karşılaşacak. Ligin bitimine 4 hafta kala 
3'UneU sırada yer alan ekibimiz Eskişehir 

derbisinden galibiyetle aynlırsa grubunu ilk 
Uç içinde bitirmeyi gıantilcyccck ,·e TUrki
ye Şampİ)"On:ısı yan final grubunda mUca
dele eıme hakkını kv.anacak. Geçen yıl 
ek.ibimiz şanssız bir şek.ilde Türkiye Şam
piyonası·na gitme şansını yiı irmişıi. Takı

mımızda bu yıl Erdem Gösterişli basketbo
la geri dönerken beş yıl bordo-mavili for• ~--------' 
nıa için ıcr döken Hakan ise takımdan aynldı. Baskcıtxıla ara veren Be
rat. Egemcn°in Uşakspor·a gitmesinden sonra tekrar salonlara döndUrül
dU. Grubunu büyük ölçUdc ilk Uç içinde bitirecek olan takımımızda. he
def 11 Şubat gUnU Eskişchir

0

de konuk edeceği Burs.a Bosch0 i yenip gru
bu 2'nci sırada biıirmc:k . 
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Türkiye nüfus artışında AB'yi geçti 
AB'nin resmi istatistik kurumu Eurostat, 2005 yılında Avrupa Birliği ve aday ülkelerin nüfuslarını inceledi. 
480 MiLYON nüfuslu Avnıpıı Birliği.nde 2005 yılında doğal 
nüfus artışı 327 bin kişi olarak belirlenirl.:en Tür1dye'de bu ra
kam 911 bin oldu. AB'nin geçen yıl başında 459 milyon 488 
bin olan nüfusunun, 2 milyon 19 bin kişinin katılmasıyla bu yıl 
başında 461 milyon 507 bine yükseldiğini bildiren Eurosıaı. bu 
anışın I milyon 692 bininin net göçle sağlandığına dikkat çek• 
ıi. Türi:iye'de ise 2005 yılı ~ında 71 milyon 609 bin olarak 
verilen nüfus, bu yıla girilirlı:en 72 milyon 520 bin olarak he
saplandı. Türkiye nüfusunda geçen yıl oluşan 911 bin kişilik 
fazlalaşma, doğanlann ölenlerden fazla olnıası anlamına gelen 
doğal nUfus aruşıyla meydana geldi. 
2006 yılı başı itibariyle nüfusu en yüksek ve en düşük AB Ul

kclcri şöyle: Almanya 82 milyon 456 bin, Fransa 60 milyon 
892 bin. lngiltere 60 milyon 354 bin. Kıbns Rum kesimi 773 
bin. Lüksemburg 458 bin. Malta 406 bin. 
Geçen yıl nüfusu azalan AB ülkeleri ise 45 bin kişiyle Alman

ya, 26 bin kişiyle Polonya. 24 bin kişiyle Litvanya, 22 bin ki
şiyle Macaristan. 12 bin kişiyle Letonya ve 4 bin kişiyle Es
tonya olarak sıralandı. 
Ölümlerin doğumlardan fazla olduğu lıalya. Macaristan. Çek 

Cumhuriyeti ve Slovenya"nın nUfuslan ise. 2005 yılında göçle 
az da olsa arttı. Geçen yıl nüfusunu en çok artıran AB üyesi 
ise İspanya oldu. Doğal nüfus artışının 91 bin kişi olduğu is
panya, 652 bin kişiyi de rıeı göç yoluyla nüfusuna kam. 
Nüfus anışında lspanya'yı 331 bin kişiyle Fransa. 319 bin ki

şiyle lngiltere idedi. AB'ye katılma yolunda olan ülkelerden Ro
manya'nın nüfusu 2 1 milyon 604 bin. Bulgaristan'ın nüfusu 7 
milyon 704 bin, Hırvaıisıan'ın nüfusu da 4 milyon 448 bin ola• 
rak hesaplandı. 

Uyanıkken uyuyorlar 
lizma yavaşlıyor ve yunuslar 1 
nere<leyse hiç hareket etmiyor. 
Bu durumda, yunuslar bir yUz
geçlerinin su yUıUndc olması 
nedeniyle suyu dalgalandmyor 

Siemens'in cep tele
fonu birimini geçtiği
miz yıl s.aım alan 
Tayvanlı BcnQ, yeni 
markanın ilk ürünle
rini basma ıanıttı. 

Yeni seride cıç cep 
telefonu ve bluetooth 
kulaklıklar yer alıyor 
Cep ıelcfonu dUnya

sma renkli ekran, kı• 
zakh kapak. MP3 
çalma gibi yeterıck
lcri ilk defa sunan. 
115 uluslararası tasa
nın ödUlU alan Si• 
emens. yarnııeılığım 

Ura çeviremediği 
için uzun süren bir 
satış surecinin ardın
dan geçtiğimiz yıl 
Tayvanlı BenQ fir
masının olmuştu. 

"NEFES almak için uyanık 
kalmak ya da uyurl,;en ölmek" 
bu ikilemi ortadan kaldınnak 

için yunuslann beyinlerinin ya
nsının uyumasını sağlayan il
ginç bir yöntem geliştirdikleri 

ortaya çıku. 
Fransa'da bulunan Marincland 
Parkı yetkililerinden Jon Kers
haw. "yunuslarda soluk almak, 
insanlardaki gibi refleks değil, 

iradi bir eylemdir. Okyanusta 
bilinçsiz kalmak ölümcül olabi• 
lir. nefes almazlarsa da ölUrler" 
dedi. Kershaw. "yunuslar 'uya
nık kalarak uyumak' için beyin
lerinin yansını 'Jı:apaıır'. Beynin 
diğer yarısı. rıefc.<ı almak gibi 
hayati işlevlerin denetimini sağ• 
hır" diye konuşlu. 'Beynin yan
sının uyuduğu' sırada metabo-

ve böylcee fark edilebiliyor. 
'Tek tar.ı.Oı uyuma' laboraıuar

lardaki testlerde de kanıtlandı . 
Bilim adanılan beynin 'uyuyan' 
kısmında yavaş beyin dalgalan. 
'uyanık' kısımda ise hızlı beyin 
dalgalan saptadı. 20 dakika 
sonra da bu ıablo tersine dön
dü. 

Yunuslar. bc)'inlerinin iki kıs
mını dönilşUmlU olarak hareke
te geçiriy« ,-c her seferinde: di
ğer ıar.ıftnki gözlerini kap.1tıyor. 
Yunushınn günde yaklaşık sc
kiı saat bu şekilde uyuduktan 
sapıandı. 

Dijital müziğe 
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ncklerinin raporuna göre geçti• 
ğimiz sene intemeııen satılan 

şarkılardan elde edilen gelir 
1.1 milyar dolar oldu. Aynı ra
porda sene boyurıea açılan da- ı 
vaların korsan ~rl,;ı kopyalama 
konusunda fayda sağlamadığına 
da yer ,·erildi. Scktöıiln en bU· 
yük sorunu olarak lkrelsiz $at· 
kı çekmeye alışkın olanl:ın p.1• 
ra venncye ilma etmek olar.ık 

belirlendi. Öıelliklc Bittorrcnt 
paylaşım ağı son yıllarda mü
zik sekıörtınUn karabasanı ol
muş durumda. Geçtiğimiz sene 

yapılan farklı araştırmalann so- 1 
nuçlanna göre intemetteki ıra-

L 
fiğin Uçıe biri bu ağın üstün• 
den gerçekleşiyor 

Bilgisayar 
virüsü 20 
yaşında 

l 
TAM 20 yıl önce bir flop
py diskte onaya çıkan ilk 
bilgisayar virüsüne "Brain" 
adı verilmişti. O gilnden 

ı 

bu yana ya1.ılan virüs sayı

sı ise 150 bini geçti. 
Bilgisayar kullanıcılannın 
baş ağnsı PC virilsU 20 
yaşında. Şimdiki virüsler 
g ibi geniş çaplı bulaşma 
gUCU olmayan Brain virüsü, 
sadece aralanrıda bu virüsü 
barındıran floppy diski de
ğişen bilgisayar kullanıcıla• 
nnı etkilemişıi. Brain virtı

süniln kaynağı ıam olarak 
bilinmese de kendi yazdığı 

ve sanığı bir yazı lımı ko
rumak isıcyen bir Pakistan 
yazılım firmasınca yaratıldı

ğı sanılıyor. Uzmanlar, bil
gisayar virUsUniln evriminde 
en önemli değişimin, virils 
programı yazma hobi.sinden 
maddi çıkar sağlama amaçlı 
sanal suçlara geçiş olduğu• 
nu bcliııcrek. Brnin virilsU
niln onaya çıkışının ardın
dan, en yaygın işlerim sis
temi olan Microsoft Win
dows·u hedef alan çok sa
yıda virils ve başka , irOs 
programlan hızla yayılmaya 
~larken, Amerikan Fcde• 
ral Soruşıurma BUrosu·nun 
verilerine gön:. ABD'dc 
geçen yıl ıicari kunıluşlann 
yüzde 84'U virils, spyware 
veya diğer kötü amaçlı 

programlann saldmsına uğ
radı ve Amerikan şirketleri, 

bu saldınlara k~1 koyabil• 
mek için ortalama24 bin 
dolar harcama yapmak zo
runda kaldılar. 

Bilgisayar virüsü terimi. 
1 984'ıe Amerikalı bilgisa
yar bilimcisi Frcd Cohcn 
tarafından ilk kez ortaya 
nııldı. Bilgisayar virilsO 
Ureıenlcr ise ilrcııikleri bu 
virüsleri yayabilmek ve 
kullanıeılann virüslü prog· 
rnnıı indirmesini sağlamak 
için c-posta mesajlarında en 
fazla Britncy Spears'ın İS· 

mini kullandılar. Virilslcrin 
yayılmasını sağlamak Oı.ere 

i~imleri en fozla kullnnıltı· 

nilk on Onlu arasında sıra

sıyla şunlar bulunuyor: 
Briırıey Spenrs. Bıll Gaıes. 

Jennifer Lopeı. Shakira. 
Usanıc Bin Ladin. Michrıcl 
Jackson, Bili Clinton, Anna 
Koumikova. Paris l·l ihon 
ve Panıelıı Anderson. 
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