Fordotosan'a

eğitim desteği

Anadolu Üniversitesi, Fordotosan satış ve satış sonrası hizmet birimi elemanlarına uzaktan öğretim
yoluyla hizmet içi eğitim verecek. İşbirliğine ilişkin anlaşma Rektör Prof Dr. Fevzi Sürmeli ile Fordotosan Genel Müdürü Turgay Durak tarafından üniversitemizde düzenlenen törenle imzalandı .
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Öğrcnmc paketi KoçBıycc tarafından
Fordoıosan'm

bayi

ağına

aktanlacak.

Proje sürecinde Anadolu Üniversitesi
Fordotosan.
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Çağdaş.

teknolojileri-
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DEVAMI 6'DA

Anadolu Üniversitesi, e-Öğrenme Projesi ile f ordotosan çalışanlarına eğitim verecek.
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Avnıpı Komisyonu ve ün~
venttemlıin birlikte yürüttü-

Yüksek kiralar
'AMERiKA
VE AVRUPA
iLE YARIŞIR
DÜZEYDESINIZ'

Eıkişehir'de

çalışanı
konut ki·

ralarının yüksekliği
öğrenciler kadar çalı

şarilan da zor durum-

da bıraktı. Çalışan kesim gelirinin yarısını
kiraya ayırmaktan şi
kayetçi. Buna karşın

da etkiliyor

ğü •ittim proeramının s•ı~
elti 3 MM't'ta bqlayııcak.

Üçüncü ve dördüncü an11f
öğrencilerinin katılabllKeif
proCl'MMla derslere yü~

100 devanı preldyor.

MASARACl'NIN
KARIKA1'ÜRLERI
ÜNIVERSl1'EMIZDE

kiraların düşmeye baş

ladığını

söyleyen emgelecekten
umutlu. HABERi 4'TE
lakçılar

Yabaııcı

Diller Yiiksekokııfıı wdüzenlenen çalıştayo
olan AmeriAa/ı ıı:man
Uslie Eble'ye göre. YDYO'da
ABD'"' Avrııpo'dald sıııaı· sistemleriyle yarışır dil:eytle bir
rofıııdan
konııL

sı,un· ı,rogramı

ııygııltııııyor.

ORGAN Bı\GIŞI ı\
D UYı\RSI Z Kı\LDIK
Sağlık Bakaıılığı'ıwı araş

ıımuısıııa göre soıı beş yıl
da yalııızca 13 bin kişi or-

Ehle, Anadolu Üııfrersiıesi' 11in

gmı bağışıııda bulımdu.

ô8reııciltriııe sııııdıı8ıı olfıııak

Eskişehir iller sıralama
smda 43 kişi ile 19' uncu
sırada yer alıyor.

lar açısından ABD ı·t Avrupa'daLi iiııfrtrsiıelrrdtıı çok
daJuı iistün oldııgıııııı söyledi.

HABERl3'TE

Dostlar Tiyatrosu, Geneo
kal'ın

E,..

yeniden lalmlendlrdljJ

Aymaı:oiı,ı ile Kundakçılar

.ııı oyunu Sinema ~
lu'da ıalınelecU.
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ÜNİVERSİTEMİZİN ÇALIŞANLARINA SORDUK
Eskişehir'deki

konut sıkıntısı sizi nasıl etkiliyor?

NESRiN ZÜLFİKAR
Öğrenci işleri Sorumlusu
Tekniker. IBF
17 yıldır Eskişehir' de yaşıyo
IBF
Kiracı olmadığım için olumsuz
rum. Buraya geldiğimi7.de ne
etkilenmiyorum. Kiracılan mut•
konut sıkınıısı bu boyuttaydı, ne
laka o lumsuz etkiliyordur. An•
de kiralar bu kadar yüksckıi. O
cak genci o larak baktığımızda
dönemin temel farkı ev sahiple- . _. . . . . rinin aile kiracılan tercih etme- ---• ke nt ekonomis ine kiralık konut
olanık katkıda bulunuyor. Kir.ılık
siydi. Son yıllarda bu tercihin
değişmesiyle sıkıntısı olan öğrenciler değil aileler
konut sahipleri ve bu alanda yatınm yapanlar açı·
olmaya başladı. Öğrenciye kiraya verebilmek için smdan gelir kaynağı . An mlep meselesi olarak
konut kredileri çekiliyor. Ev sahipleri artık öğren• ele aldığımızda konut talebindeki artış inşaat sek•
cilcre ev kiralamayı tercih ediyor çünkü birkaç töri.lnU canlandınyor. Hem isıihdam hem de gelir
kaynağı yaratıyor diye dl4ünilyonım. Kentteki
kişiye bölllnece!indcn kirayı dilediklerinı:c yüksek
tutuyorlar. Eğer aileyseniz bu fiyat en fazla 50 kalkınmanın bireylere yani kent halkına olumlu
YTL aşağı çekiliyor. Bu dunımia ailede birden yansımalarının daha fazla olduğu kanaaıindeyim.
çok çalı~n da olsa kesenize göre ev bulmak neredeyse imkansı1.. Sıkınıı gayet açık.
,.._ _.. ı IBRAHIM KARACA

NiLÜFER BiNGÖL

ÖNDERCABI
fşçi.Sincma Anadolu
Ev kiralan gerçekten pahalı .
Öğrerıcilerimiz için gerçekten
1.0r bir durum. Bunun da scbe•
bi sanınm konut sıkınusı ve
apanl:ınn az oluşu. Tabii ev sa•
'---E.~'/ lıibi olan kişilerin fiyaılan yük•
sek ıuıması da bunda etken. As-lında ldra.lar değerinin çok üstünde. Ev sahipleri
yüksek fiyatlarla evlerini kimya veriyorlar. Toplu
konutlar çoğalım ilerde öğrenciler daha ekonomik
şartlarda kiralık ev bulabilocckler ve öğrenim imkanl:ın daha rahat olacaktır. Ev sahibi olan kişile
rin daha insaflı olmıısı gerekir.

.

,..__

Mcmur•Ağaç işleri Atölyesi
Dört yıldır ırıenıunım. ı.ınavla
girdim ve burnya lsıanbul'dan
geldim. ilk geldiğim sene kiralar
uygundu. iki senedir yüzde 100
artış var. Ev sahibi olmak için
_ sunulan seçeneklerden TOKl:nin

şartlan ise bana uymuyor. iki tane küçük

ço-

cuğum

var. Onlann geleceğine harcayacağım parn
kimya gidiyor. Aynca kirncı olduğum için doğal•
gazdan da faydalanaımyonım. Ev sahibi doğal gaz
tesisatı döşctmiyor ve döşcısc bile kiraya yU1..de
100 yıtnsıııyor. Kiraya verdiğim para nedcniyle SOS+
yal hayatımda da kısıtlamalar oluyor. Örneğin Eskişehir'e gcldiğim<.lcn beri sinemaya gidemiyorum.

YASIN DURUKAN
Hir.mctli-YDYO
Eskişchirde iki Unİ\·ersiccnin o lu•
fazla olması•
na neden oluyor. Tabiiki bu oıl·
renci arkadaşlann ikamet eımcsi
gerekiyor. S3dece yurtlann oluşu
bu kadar öğrenci sayısını karşı·
Öğrencilerin bu yüulcn eve yt}r. Ev sahipleri öğrenci diye kiadar çıkartıyor. Tabii bundan buı da nasibini alıyor. Bu konuda
raz daha düşünmesini istiyorum.
şu öğrenci sayısının

HAYRI ERGiN
Memur.Sinema Anııdolu
konutlann sayısı•
yetersiz olduğunu ev sahi!>'
!erinin de ev kirası konustında
çok acımasız olduğunu düşünüyo
rum . Devlet yurtlannm sayısının
. . . . . . dııha da çoğaltılırsa, mevcut olan1:ır da daha yaşnıhr h:ılc geıiri
lirsc öğrencilerin btıralarn daha çok rağbet edece•
ğini dUşUnUyorum. Öğrenciler yurtlarda kalırsa ev
kirlanııın da düşeceğini ı.ahmin ediyorum.
Eskişihir"deki

nın

Anadolu Haber
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Prof. Dr. Ö. Zilhıü ALTAN

ı ------• Memur-Edebiyat Fakültesi

memuru ol:ırak
Aldığım 700 ytl
hem ev geçindinncye
çalışıyorum hem de 250 ytl kira ödüyorum . Bu şartlar altında
ev sahibi olmak muzice. TÜ•
Kl·nin uygulamalan da bi1.c uymuyor. Fiyatlar
çok yüksek. Daha ev teslim edilmeden ödemeler
başlıyor hem kira hem de geri ödemeler ortalama 600 YTI.:yi buluyor. Bu durumda aç kalsak
bile bunu ödeyemem. Bu konuda devletin me murlara yönelik daha uygun projele r Oreımcsini
bekliyorum. Ayn ca eşim çalışmıyor tek maaşla
bunların altından kalkmaya çııhşıyorum.
14

yıldır devleı

çalışıyorum.

Şoför•Ulaştııma

Servisi
1994 yılından beri kirada oıunı•
Şu an oturduğum
dör·
düncü ev. Mııdaşımın evinde
oturuyorum ve \"cnliğim kira çok
yüksek değil. Ancak bu yaz ev•
den çıkmak lOl\.lndayım. çünkü
ev satılacak. Oturduğum muhitteki kirnlar 350
milyon. Ben bu muhitte 23 yıldır oturuyorum. Bel•
ki de bu muhitten aynlmak zorunda kalacağım da.
ha e konomik bir ev bulmak adına. BUıUn eşim. dos-tum \'e akrabam bu muhitte ikamet ediyor. Dolayı•
sıyla bu muhitten aynlınca sosyal hayatlm da deği
şerek . Çocuğum büyüyor. dolayısıyla onun sosyal
giderleri anmakta. Kiraya \'erdiğim para ondan \'e
diğer giderlerden kıstığını para. Kiraya \'erdiğim para yilzündcn çoetığuma bilgisayar bile alamadım ki
böyle giderse hiç alamayacağım. Bir evimin olmasını çok isıiyorum ama su anki toplu konut projeleri bana hiınp etmiyor.

yorum.

maaşla

TUBA KURT
Mcmur•IBF
Eskişehir'de 5 senedir bulunuyorum. Geldiğimde ilk dikkaıi
mi çeken konutlann kira \·cya
sanlık olar.ık oldukça pahalı olmasıydı. Büyük bir şehir olması•
na rağmen işyerirıc yakın bölgelerde konutlann azlığı ve var o lanlann kira mik•
tannın yüksekliği bizlerin daha uz.ıık bölgelerde ev
bakmamıza sebep oldu. Bu sorun da Eskişchir'e
ısınmamızı 1.0rlaşt1rdı. Öğrencilerin bannnıa pfOb.
leminin var olduğunu biliyomnı . Fakat 4.5 kişinin
bir araya gelerek ev kiralamalannın normalin i.lS·
tUndc bir fİ)'at olarak karşımı1.a çıkmasına şaşmak·
tayım . Sanınm öğı'cnci memur işbirtiği ile kirala•
rın ve satılık ederlerin dllşmesi iç in ıalepteri en
a.1.a indirgeme çalışması yapılmalı. Yeni çıkacak
yasanın da çözüm getireceğine inanıyorum. Ban•
kadaıı kredi çekerken bilirkişilerin ev değerini biç.
mesi gibi bir olayın ev kiralamada uygulanması
da bir çözüm olabilir. Böylece memur da öğren•
ci de madden daha rnhat edoccktir.

SUNA CALAP
Mcmur•KUtüphane ve
tasyon Merkezi
_ _ _,'1 8
kirada
yı ldır

Dokünıaıı

oıurmakıayım.

de ev bulmak zor. Fi•
yatlar çok yüksek. Öğrenci ken•
ti oluşı \'e evkrin yetersiz o l•
mas, ncdc:niyle ev sahipleri insafsızca fiyatlar istiyorlar. Yıllık artışlarda
da enflasyon oranından çok daha fazla artış yapı
lıyor. Mcmuı m:uıaşıyla kira ve yakıt verildiğinde
geriye birşcy kalmıyor. Ev sahiplerini insafa çağı
nyonım. Tek umudumu1. TOKl' nin evlerinin bit,ne.
s iyle ev kiralannda düşüş yapılmasını umuyorum .
Şu aıı 8kişchir' de ev p.1llamıuının okluğunu Sôylüyor1ar. inşallah önümU1.dcki yıllarda bu sorun çöziilUr \'e kinıcılara yolunacak kaz gö1.Uylc bakmak•
tan vazgeçerler.
Eskişehir•

Vazı İşkri Mlldllnl:

Prof. Dr. Halil lbrahim GÜRCAN
Hıbtr Mtrktzi M6diiril : Uı.m. Ufuk TÖ"lELIK

•

~

AHMET ADALI
Menıur•Edebiyaı

FakUltesi
konut sıkrnusmm
ilstilndc ol•
duğunu düşünüyorum. Bunu da
büyük şehirde yaşamanın bedeli
o larak görüyorum. iki tane Oni\'Cr•
sitedeki öğrenci sayısı da konut sı
kıntısında önemli etkenlerden. Kiralann en az 3CX).
400 Y"T1. olduğu bir şehirde memur maaşıyla ya•
şamak ancak yaşayarak anlaşılabilir. Doğal olarak
kirnlık konut arark.en konutun satlıkh olup olmadığınıı değil fiyatının ne olup olmadığına bakmak zorundayız. Kiraya ödedeğimiz bedel aile giderlerinin
ilk sır.ısını :ılıyor. Doğal olarak beslenme, sağlık.
eptim gibi diğer önemli harcamalannıııı kısıthı.ınak
veya e rtelemek zorundayız. 6-7 senelik kira karşılığı orta dereceli bir ev par.w ödediğimizi dllŞünürsck ne denli Stkıntılar çektiğimiz sanının biraı ol·
sun anlaşılır. lhtiyaçlanmızda iyi. köıU. ucuz. pahalı tercihi yapabilirke n. konut konusunda malescf
böyle bir tercih şansımız yok. Sanının bu iş. bu
memlekette böyle gelmiş böyle g idecek.
Şehrimizdeki

TUriciye

ortalamasının

~ ~=••

MUHARREM ACAR
Hizmetli• YOYO
Eskişehir.de ev kirnlnnmn ger•
değerinin çok 1151Undc oldu•
\ ğunu dilŞilnU)•oıum. Bunun scbe•
bi Eskişchir'in bir öğrenci kenti
olması. Ev sahipleri ev kir.ı.lan
m yüksek ıuııuklan için \·C ev.
!erini öğrencilere kirnladıklan için biz bu konuda sı•
kmıı yaşıyoruz. Acilen bu kira sıkınusmın gideril•
mcsini istiyorum.
çek

KADRiYE NiZAM
Hizmetli-Koruma ve
Güvenlik MUdürlUğU
Kiralar çok pahalı. Öğrenciden •
dolayı herkes yUkselıiyor. Herkes
evini öğrenciye veriyor. Benim
evim kira değil ama oğlum kira- ....- ~ da olduğu için çok 1.orlanıyor. As•
gari ücretle çalıştığı için kiralar
çok yüksek geliyor.

AT1UA DÖUER
Aşçı-Yemekhane

Konut sıkıntısı yaşıyorum ve de
konul ve kiralarda sıkını, yaşıyo
ruz. Bu nedenle kirnlann uygun
olmasını ve ev sahiplerinin anlayışlı olmasını diliyorum. Bizler
gibi vatandaşlara uygun ko nutlar
yapılmasını rica ediyorum.

An.xblu Üni\'CNte$i Bzım,i'ndc500>adı:lbwlmıştır.
AıuloluOmvcr.;i,ıcsi.Ymusam:~.
Vııkıf'Biımı. 26470~

Tel: 0-222-33.SOS ill i 1790 Faks:0-222· 3307440
E-posıa: hıbcr@ıınadolu.odu.ır

Wcb: www.ahabcr.arıaıJolub.luJr

)
~
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'ABD ve Avrupa
ile yarışır
düzeydesiniz'
Yabancı

Diller Yiiksekokulu' mm

konuşmacı
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Kütüphaneye
'Arkadaş ' geldi
Kiiriiphaııe

ve

Dokiimarırasyoıı Merkezi'ııe

görme

eııgelliler için alman Arka.tlaş adlı cihaz basılı metin•

feri rarıyor ve kııllamcılara sesli olarak aktarabiliyor.

düzenlediği çalıştaya

olarak katılan Amerikalı uzman Leslie Eb/e,

YDYO'da ABD ve Avrupadaki suıav sistemleriyle yarı
düzeyde bir smav programı uygıılandığım söyledi.

şır

YABANCI Diller YUksckokulu tarafın
dan 30 Ocak 3 Şubru tarihleri arasın
da smav hazırlama siStemlcri konulu
bir çalıştay düzenlendi.
Çahşuıya Amerika Birleşik Dcvletlc-

dilzenleyen \'C konferanslara katılan
Leslie Eblc. üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Amerika ve Avrup:ı"d:ıki sınav sistemleriyle yarışır dil1.cydc bir sınav programı uygulandığı

ri'nde Test and

nı.

Measuremenı D,..ı,art

aynca

öğrencilere

sunulan olanaklar

açısından An:ıdolu Oniveısiıcsi'nin Av-

mcnt at lhe Defcnsc Language lnstinııc'de görevli L..eslic Eble konuşmacı
olarak katıldı. ABD ve A\nıpa'da sı
nav sistemleriyle ilgili birçok çahşı:ıy

rupa \'C Amcriknlak.i ünh'Cf'Siıelcrucn
çok üstün olduğunu belirtti. Çahşıarda.
genel bilgi ve becerilere yönelik sınav

hazırlanıa. seviyelere göre sınav lw.ır•
lama. yeterlilik SLM\'l hazırlama gibi
konular ele alındı.

Jean Monnet 3 Mart'ta
Avrupa

Komisyoııı, ı,e iiniversiıemi:in

başlıyor

birlikte yürii1tiiğii eğitim programının

beşincisi 3 Mart' ta başlayacak. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin katılabileceği

programda derslere yüzde 100 devam gerekiyor.
Anııdolu
Je.
Tebeşincisi 3
3"Uııeü ve

AVRUPA KOMiSYONU ve

Üniversitcı;i"nin onaklaşa yürüııugu
Monrıet

Projesi Avrupa
mel Eğiıim Progranıı · nın
Mrut"ta başlıyor. Sadece

an

Birliği

4"Urıctı sınır öğrencilerinin katılabikliği

proje sonunda sertifika alabilmenin koderslere yUzdc 100 devam 1..0runluluğu. Avrupa Birliği Araştırma Uygulama ve DokUman1asyon Merkezi
(ADOM) 'nin ücretsiz olarak yürilnüğü
\"e 75 kişiyle sınırlı olan egiıim prog·
ramına katılım şartı olarak öğrenciler•
den 2.50 ve üstü genci not ortalanıa~ı
isteniyor.
Avrupa Komisyonu·nun Jcan Monnct
Projesi kapsamırıda Türkiye"dc destekle•
diği az sayıda projeden birini yUriltıük
lerini belirten ADOM Miidüıil Yard.
Doç. Dr. Elif Dağdcmir, Tüıkiye-Avnı•
pa Birliği ilişkilerinin gcl~irıc yön
şulu

ADOMMüdürü
Yard. Ooç. Or.
Elif Dağdemir

\'erecek olan üni,·crsiıc öğrencilerinin
Avrupa Birliği konusurıda bilgi sahibi
olnıalannı

sa.Ataınayı

söyledi.Yani. Doç. Dr.

amaçladıklannı

Dağdemir

bu yıl
programa
goçcn yıllarda kaıılıın öğrencilerden çok
olumlu geri bildirimler almakta olduk•
l:ınnı ve çalışma hayaıma atılan öğren•
ellerin bu bilgilerden çok yarurlarıdıkla•
nnı ifade etti.
Başvurular 27 Şubat ve I Mart tarih•
lcrindc. Merkez KüıOph:ınc"nin l"ııci
katında bulunan Avrupa Birliği Araştır•
ma Uygulama ve Dok.Onıanıasyon Mcr•
kezi'rıc yapılacak. IO hafta sürecek olan
seminerler her Cuma 14.00-17.00 arası
y(lr(JtUlecek. Derslere devaın 1.onınluğu
arandığı için bu sruıııe kendi fakültelerindeki dersleri program dersleriyle çakışmayan öğrenciler tercih edilecek.
S'iııcisini gerçcklcştirocck.leri

ŞeydaDAI.GIÇ

'En büyük görev gençlere

KÜTÜPHANE VE DOKÜMAHrASYON MERK.E:zj bünyesinde hiz.
met veren Görscl-lşiı.sel Bölüm için yeni alınan cih.lı.lar görme
engelli kullanıcalara büyük kolaylık saIDıyor. Arkadaş adlı cihaz
maıeryalleri bir tarayıcı gibi işleyerek 1..-ullarııcılam sesli olarak ak·
tıırııbiliyor. Yeni alınan diğer cihaz sayesinde de kütüphane arşi•
,•inde bulunan 3 bin k~ CD ortamına sorunsuz \'C ıcmiz bir
sesle:ı.kıanlabilocck.

Görsel-lşiı.sel Bölüm Sorumlusu Musuıfıı Dc\'rim. Aıi;:adaş'ın bir
okuma makinası niteliğinde olduğunu bclinerek. cihazın kitap, ga•
ı.etc, dergi ile lıcr türlü basılı materyali kimseden yardım almaksızın ters veya düz okuyabildiğini söyledi.
Bu cihazı 'l'Orkiyc'dcki üniversiteler arasında ilk olarak AMdolu Üniversiıcsi'nin k.ullandığını ifade eden Musıafa Devrim, cihazın bilgisayara bağlanabildiğini aynca bartod okuyucusu ve
USB dis.k gibi cihazlarla uyumlu çahşıığmı kaydetti. Cihazın kul•
lanımının son derece kolay okluğunu ve üı.erindcki bir kaç ıuş
la kayıt yapılabildiğini anlaıan Mustafa Devrim kaydedilen mc•
tinlerin çeşitli fonn:ıtlara da kolaylıkla çevrilebildiğini SÖyledi.
Devrim. ·•Cihaza günde sekiz saat taranın yaptmldığırıda belleği
ancak IO yılda doluyor. Bu yolla dijiıııl sesli bir, kütüphane de
oluşturulabiliyor"" dedi.
ikinci cihaz Jıakkırıda da bilgiler \'Cftn Devrim, cihatın kaset•
\eri CDA formatındıı CO"ye akıarabildiğini ve bunu yaparken ü1.erindc bulunan DOLBY sistemiyle scs\eniek.i pürü7.lcri azalnığını
kaydcıti. Bu cihaz s.ıyesinde yaklaşık 3 bin kasetin CD"lere ak·
tanlaral.: hem korunmnlnn lıcnı de kullanım kolaylığı sağlııyacıığı
nı dile getiren Musuıfü Devrim, ""Kullanıcılar daha temiz bir sesle CD'Jeri dinleyebi1cccklcr. Bu yeni ve son derccc yararlı cih:ıı.•
lan. sözk.oousu ıekrıokıjilerin geliştirildiği Ulkclerlc ııyru anda k.ullanmamııı ~!ayan yönclicilerimiı.c tcşckkUr cdcıiz"' dedi.
Me.ıüt DEMIAcloouı

düşüyor'

Genç TEMA Eskişehir Başkanı Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencisi Nurcan Kılınç'a
göre ülkemiz için bir şeyler yapma konusunda en büyük görev gençlere düşüyor.
GENÇ TEMA lEŞKILATI. Univcrsiıcli gençlerin cnuyon ve doğal varlıklann konınması
konusunda bilinçlenmelerini sağl:ımak \'C duyarhlıklannı gclişıirmek amacıyla 43 ilde toplanı 57 üni\·ersitcdc çalışmalannı silrdürtiyor.
8 bin 11::MA gönüllüsünUn bulunduğu kenti•
mi.ldc ise Genç 11::MA·nın başkanlığını Eği
tim Fakültesi son sınır öğrencisi Nurcan Kı·
lmç yUril\üyor. Kılınç, Ulkcmiz için bir şeyler
yapma konusunda en bilyük görevin gençlere
düştüğünü dUşUnüyor.

Genç TEMA. Tilrl:iyc'dcki
de 7S"irıdc teşkilaılanılnıı.ş

Oniı·ersitclcrin

yoz.

\'C ün1\'ffliıe\c:rindc

g&Ullü kaydı yapan. konfCM'ISlar dil7.enkycn,
eğitim çalışrnalan yapan. kamplara k.aıılan projeler hatırlayan. fidan dikimleri gerçekleştiren
ek.iplerden oluşuyor. Teşkilatlanma çalışnıalanna
2CXXl yılında başlanan Genç TEMA. Eskişc-

hir'de 2001· 2002 öğretim yılında kuruldu. Genç
TEMA Eskişehir Başkanı Nurcan Kılınç. Eski•
ii'!hir"dc bugüne kadar yapııklıvı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kılınç. her yıl Ekim \'C Kasım a)'lanrıda meşe palamudu toplama \'C ekim
çalı~Waıı yapcıkl:ınnı. yılda iki k.cz de yapılan
eğitim seminerlerinde gönllllülcre uımanlar tarafınd:ın bilgiler verildiğini söyledi.
Bolıı'da her yıl Temmuz ayında gerçekleşen
etkinliklerde ise. Türk.i)'C"nin dön bir yanından
gelen gtlnüllülcrin çok daha gı.:niş kampsaJı bir
eğitim kampına koı:ıldıklannı ifade eden Kılınç
aynca. lıcr yıl Marı ayında fidan dikme: çıılır
malı'1ına başladıklannı belirtti. Kılınç. gönül/il•
lcrin bu çıılışmal:ırla Eskişchir'in ıarihi yerleri•
ni gömıc fırsatı da bukluk\annı kaydetti.
'"Kuzey Kıbns Türk Cumhuriycti'rıdc yapılan
toplantıdı Kınkkalc ve Eskişehir Genç TEMA

performans dcğcrlcndimıc kriıcrlcriııc göre en
iyi iki il oldulaı" diyen Nurcan Kılınç, Esk~·
hir'dcki çalışmalann çok iyi gitti!ini, ağaçlan•
dınna çalışmalarının pek çok yerde SOrd!iğünü
,-c Eskişehir'in geleceğinden umutlu olduğunu
söyledi.
Nurcan Kılınç. Genç TEMA olar.ık SOOCC'C
eroZ)'onla mücadele için çalışnıadıklanm ,-c
Genç TEMA 'nın eğitime çok öncnı verdiğini
kaydetti. Gönüllülük konusunda yeterli ilginin
olmadığından yakınan Kılınç. g&Ullü olarak bir
şeyler yapabilmenin ancak eğitimle sağ.laııabilc-
ceğinc inandığını söyledi. Aktif gömlllil bulma•
nın zor olduğum kaydeden Kılınç. üye okluk•
ıan sonra hiç bir işe kanşrrıayan pek çok gönüllü bulunduğundan şikıı)·ctçi.
Restore edilen Odunpa;ı-.an evlerinin birincisi
olan bordo ev. Eskişehir TEMA Evi olar.ık kul-

!anılıyor. Pazar hruiç lıcr gOn s.ı.aı 17.00")-c kıl
dar açık olan C\'dc gön(lllil kayııl:ın yapılıyor.
GönUllUlcr arasındaki iletişim ise mail grupla•
nyla get\'Cklcşiyor. Gönaııa olmak isterenlcr
aynca Nurcan Kıhnç'a nkilinc@anadolu.edu1r
odrcsindcn ulaşılabilirler.
KemıılTAŞÇıocw
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ÜnlverslLe-sanayl işbirliği ...

A

nadolu Üniversitesi, üniversite-sanayi iş
birliı,inc her :uımaıı önem veren bir Uni•

ven.ite...
Rckıör

Prof. Dr. Fevzi S~li de UniversibüyOk oocm \fflyor...
Nitekim Eskişehir Organize Sanayi Böl.gesi'ndcki Tcknokent kuruculan arasında Universiıcmiz de bulunuyor...
Sanayi ile olan işbirliğine son örnek Fonı
Otosan ile yapılan ..,.Öğrenme projesi" anlaşması oldu ...
f.ord-Otosan grubunda çalışanlııra yönelik uygul::uıacak ~nme projesi ile kaliteli hlz.
met kadrosunun geliştirilmesi hedefleniyor.
Proje. ilgili kun.unda halen sınıf ortamında
sürdllrillcn eğitimi oluşturan yUwe 40'hk teorik dersleri c-öğrc:nmeye aktaııı.rak, çalışanlı
nn inıemeı. l1zerinden bu dersk:rini almalanıe-sanayi i~rliğinc

nın saıtanmasım

hedefliyor.

Bu proje, sanayideki başka Kl.UUmlann da
içi eğitimlerinde c-öğrenmc yöntemini
kullanmalannda bir örnek teşkil ederek, kaynakların etkin ve tnsamıflu kullanımlanm sağ

hizıncı

layacaktır.

Kütüphanelerden engelli kişilerin yararlanmaen bUyilk sorunlann başında gelmektedir.
Yllrilme engellilerin kütüphane giriş çıkışlan
nın zorluğu ve yardıma ihtiyaç duymalan,
g&mc engellilerin de braillc alfabesiyle basıl•
mış ~ 81. sayıdaki esere ulaşmalan vb. sorunlar kUt0phanelen:kn engellilerin yeterince
yararlanmalannı engellemektedir.
Üniversitemiz kUttlphancsi, engelli öğrencile
rimiz.in kaynaklara ve kitaplara ulaşmasında
her ıUrlU yatınını yapmakta ve bu öğrencile
rimiz.in okuma ihıiyaçlanm k~ıl:ımaktadır.
Daha önce oluştunılan görsel-işiısel bölUmde,
bazı kitaplann sesli okımmasıyla. görme engelli öğrencilerimiz.in bu kaynaklan dinleyebilmeleri mUmkiln olmuştu.
Kuıaphaneye yeni alman Madaş isimli cihaz, gönnc: crıgelli öğrencilerimiz için bUyük
sı

Çalışan

da kiradan yana dertli

Kentimizde son yıllarda büyük artış gösteren kira bedellerinin
durumda bıraktığından söz ediliyor. Ancak öğren
ci kenti olarak nam salan Eskişehir' de çalışanlar da bıı durumdan oldukça şikayetçi. Gelirlerinin yarısına yakınını barınmaya
harcayan çalışanlar da eıı az öğrenciler kadar zorluk yaşıyor.
öğrencileri zor

TÜRKIYE' DE yaşanabilir kentler sıralama
sında üçüncü olarak gösterilen Eskişe
h.ir'den, 2004 yılı ve sonrasında yaşanan
yüksek kira artışlan I\Cdcniyle yaşanabilir
bir kent olarak söz etmek oldukça güçleş
ti. Yüksek kira bedelleri üniversite tercih.ini Eskişehir'den yana kullanmak isteyen
öğrenciler kadar, kanıu çalışanlarını da
zor durumda bırakıyor.

'TEMEL SORUN KONUT AÇK1il'
Konuyla ilgili görilşlerini aldığımız Türkiye Kamu-Sen Eskişehir Temsilcisi lbrahim Dursun, yaşanan sıkmtmın en önemli sebebinin konut açığı olduğunu söyledi.
Dursun, Eskişehir' in öğrenci kenti olduğu
kadar çalışan 20 bin memur ve en az bunun iki katı kadar memur emeklisiyle aynı zamarıda bir memur kenıi olduğunu
vurguladı ,·e göç alan bir kent olan Eskişehir'de ihtiyacı kAflılayacalc düzeyde
konut üretimi olmadığına dikkat çekti.
Dursun, talebin fazla olmuınm da kira
bedellerinin yükselmesine sebep olduğu
nun altını çizdi. Kira artışları ile ilgili olarak yasal alı zeminin bulunduğunu ancak
konutların yeıcrsiz olma.sının kiracıları ev
sahiplerinin isteklerine uymak zorunda bı•
raktığına işaret eden Dursun, konuta olan
talebin fazlalığının da ev sahiplerinin işi
ni kolaylaştınlığına dikkat çekti. lbrahim

kolaylık sağlayacak.

,(

tamına aktanlıruıs.ma başlandı.

Yeni cihazla. kasetlerdeki ses sonmlan ortadan kaldınlarak, sesli kitııplann sorunsuz ve
temiz bir ses ile CD onanıma akıanlmıısı
mümkün olmakta ...
Cihazdaki dolby ses sistemi sayesinde, seslerdeki pUriWer kaldırılarak. C D ortamında
kOl'\Jnması ve kullanımının daha kolay olma•
sı sağlandı.

OniVO"Site küt0phanemiz, öğrencilerimiz.in
kaynaklara rahat ve sorunsuz erişimini sağla
mak amacıyla çahşmalan yoğun olarak sllr•
dilnneye devam edeıcektir.
Bannma, her insan için temel ihtiyaçlann ba-

geliyor...

için olduğu kadar.
için temel bir sorun oluşıuru
yoı-. Bu sayımızda. "gmiŞlcr" olarak çalışan•
lanmı1.ın bannma sorunlanna el attık.
Gördük ki, öycncilerimiz 1cadar çalışanlan
mız da bu konuda çok
dertli. Umanz. gerek
öğrencilerimiz
ve
gerekse çahşanlan
mız, uygun koşul
larda bannabikıcekleri çağdaş
konu t lam
Bannma,

öğ.rencilcrimiz

çalışanlanmız

kavuşurlar.

Sevgi yUreğinizden

eksik ol-

Prof. Or. Halil lbrahim GÜRCAN

Dursun, "alan mem nun satan memnun"
olunca yasal işlemlere gerek duyulmadı
ğını,
Ul kemizde dava açmanın ve
davanın sonuçlanmasının çok uzun sürmesi nedeniyle kiracıların buna yanaşma
dığının altını çizdi. lbnıhim Dursun , ko-

'Kiralar

düşme

eğilimine

girdi'

~ ~ :1f;~si~~~er::lcs~~~~~e~y:P~~
" insanlar ev alabilmek için kura çekilişine katılıyor, Başvuranların ise yüzde
ı o·u ev sahibi olabiliyor" diyor.

Bu cihaz ile kütilphanemİ1.de bulunan 3 bin
sesli kitap ar.ıivini oluşıııran kasetlerin CD or•

şında

Haber
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Kamu-Sen
Temsilcisi
Dursun

Eskişeh ir

İbrahim

'MAAŞIN YAAISI BARINMAYA'

lbrahim Dursun, iki yıl öncesine kad ar.
maaşlarının uçıe birini ev kirası için kullanan memıırlann, bugUn neredeyse gelirlerinin yansını kiraya harcadıklannı
söyledi.
Ortalama bir memur maaşının 750 YTL
olduğunu hatırlaı.an Dursun , Eskişchir'de
400 YTL'den ucuz bir ev bulmanın •çok
güç okluğunu kaydetti. Sultanderc gibi
merkeze uzak semtlerde bile kiraların 250
YTL'den başladığına işaret eden Dursun ,
bu dunımda ise ulaşıma harcanan paranın
sıkıntı yarattığımı işaret etti. lbrahim Dursun , keodi çevresinden örnekler de verdiği konuşmasında, kısa bir zaman önce bir
şube başlrnnın sırf ev kiralan ytızündcn
ıayinini isteyerek lstanbul'a yerleşıiğini
anlatıyor.

E

skişehir Emlak Komisyonculan Odası
Başkam Gazi Çelik ise bu konuda
umutlu. Ev kiralanoda son llç aydır dUşüş
yaşandığını belincn Çelik, bu eğilimin devam edeceğini düşünüyor. 2004 yılında Eskişehir'in belki de tarihinin en büyük konut sıkıntısını yaşadığım hatırlaıan Çelik,
"Marmara Dcprcmi'nin ardından yUrt.lrlUle
giren deprem yönetmeliği sonrasında, inşa
at üretimi yüzde 90 omnında duşmuş dunımdaydı . Arsa yetersizliği ve inşaat nıa
liyetlerinin artmasının mUteahhitlerin önDn•
de engel oluşıunıyordu" diyor. Ancak inşaat scktörtlnUn harekctleodiğine dikkat çeken Gazi Çelik, sorunun yavaş yavaş çö:r.uteıccğini söylüyor. "Geçen yıl emlakçılar
torpille ev veriyordu" diyen Çelik, bu dunımun hareketlenen inşaat 5el:törüyle birlikte dengelenmeye başlandığını ifade aliyor. Çelik. Eskişehirlilerin öğrenci gcrçcli•
ni kabul cımesinin ardından , 1+1 gibi öl·
renc:i işi konutlann ürcıimiııde de yüzde
60' hk bir artış göriildüğünU , bunun da öğ•
rerıcileri , dolayısıyla Eskişehir'de yaşayan

lan

rahaılatuğmı

söylüyor.

Kültür-Sanat

Anadolu Haber

Masaracı' dan
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karikatür sergisi

Çizgileri ekonomik kullanmasıyla tanınan karikatürist Kamil Masaracı 'ıım sergisi Eğitim Karikatürleri Müzesl'nde sanatseverlerle buluştıı .
BiR

Kundakçılar
iş başında

Blı,GEl'l,E SÖYl,EŞI ..

B~~~~:

fu!z::yJı!~

:ea::c t~7~:
du Krishnamurti ( 1895- 1986), d ünyaya ve insana ilişkin bakış açıla
nyla günümüzde hO.lfl kitleleri etkilemeyi sürdüren bir düşünür. Ele
aldığı bütün konulan muılak anlamda önyargılardan u1..ak kalarak işle
mesi. bu filo zofu düşünce özgürlüğünün kalelerinden birine dönüştO
rllyor.
Krishnamurti'nin kısa sure önce yine Ayna Yayınevi tarafından basılan
"Farklı Bir Yaşam" adlı kiıabı, filozofun Prof. Allan W. Anderson ile
gerçekleşıirdiği on sekiz söyleşiyi
içeriyor. "Bilgi \'e insanın Dönüşü
mü", "İnsan ilişkilerinde Bilgi ve
Çatışma". "Başkalanyla iletişim

ı.x,\?:zo~

ı~~\~ ~ •

i)~\~,ı \>\\
~~I?

r

,l~

Mnsaracı·nın

eserleri, Anadolu

Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi'ne konuk oluyor.

Halen Cumhuriyet gazcıesinin
çizcrlcrinden olan ve bugüne
kadar ulusal ve uluslaraıtiı olm ak Uzcre 23 ödal alan sanatçının

sergisinin açılışı, 3 Şu
bat Cuma gtlnU gerçekleşli.
Kamil Masaracı, çizgiyi az
kullanmasıyla biliniyor ve da-

ha çok banı karikartırier çizmeyi seviyor. Sanatçının bu
sergisinde .50 eser bulunuyor.
Genellikle karikatilrlcrindc iki

çizgiyle ne söylemek isteğini
anlaııın ve ba.7.cn bu çizgilerle
yazıyı ekleyen sanatçının ser-

gisi, 31 Mart gününe kadar
açık kalacak.

Ekrem Özen portreleri
ve balıkları cama taşıdı

D0STUR 11YAJROSU, Aym~lu ile Kundakçılar
adlı

oyunu tiyatro nıtkunlanyla buluşıurdu, Genoo Er·

kal. Meral ç.eı.inkaya. Erdem Akakçc, Metin Qışkun,
Tilbc Salinı, Beyti E.ngin'in rol aldığı oyun. 30 Ocak
Pawıesi günü. Sinema Anadolu'da sahnelendi. 20.
yüzyılın önemli yazarlanndarı biri olarak kabul edilen
M~ Fris'in "Biedcnnann ile Kundakçılar'' adıyla
yazdığı . ancak Genco Eooıl'm uyarlamasıyla Aymazoğlu

ile

Kundakçılar adını

selişini anlatıyor.

Oyunda

alan oyun,

Naı.iımin

insanoğlunun hayaıa

ğu kaygısızlık \ 'C aymazlık alaycı

bi.r.;::.

yükduydu-

~

TiYATRO ANADOLU
ŞUBAT PROGRAM!

GÜm. Sanatlar

Fakültesi
Ekrem Özcn'in cam sergisini Universitemizc taşıdı.
Ö:r.cn'in 35 eserinin
yer aldığı serginin
açılışı, 31 Ocak Sah
günU Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi
Sergi Salonu Alt Salon 'da gerçekleşti. Sarıat
çı'nın fizyon tekniği ile gerçekleştirdiği eserlerinin konusunu ise insan portreleri
ve balıklar oluşturuyor. Camın biraz yapay bir mal1,emc okluğunu ve insanlıınn
da yapaylaştığ.ıru belirten
Özen, eserlerinde insanın
camda \Crdiği o yapaylığını
anlaıtığını söylUyor. Balıkla
n cam gibi şeffaf olduktan
ve su ile bulunun uyumu
için anlatıığım söyleyen sanatçı , Anadolu Ünivmıitc
si'ndc sergi açmasındaki en
büyük etkenin ise UnivC1"Sitcmır.dcki Cam BölOmU'nlln
oktuğunu bcliniyor. Ekrem
Ô1..cn'in sergisi 10 Şubat
gOnUnc kadar sanat severlerle buluşmaya devam cdccck.

Şubal
Şubal

Salı
Çarş.

Şubaı

Perş.

Şu bal

Cls.

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

Ne-

dir?" ve "Dinleme Sanatı"' gibi konu başlıklarıyla verilen bu söyleşi
le rde Krishnamurıi. Prof. Ande rson'ın sonılanna yine her zamanki
gibi düşünce ufkuna ye ni boyutlar
katan yanıtlar veriyor.
"Bilgi ve insanın Dönlişümü" baş
lıklı ilk söyleyişi, sanının bir anlamda bütün kitap için bir çıkış
noktası sayı labilir. Bu Sôyleşide
"her insanın kendi dönüşümünü ger•
çckleştimıckle yUkllmlU olduğu" fikrinden yola çıkan Krishnamurti. bu
dönllşümiin gerekliliği konus unda şu
saptamalan yapıyor : "Çoğu insan
olaylarla, kamıaşayta, d ünyada şu
anda mevcut olan kanşıklıkla ciddi
olarak ilgilenmiyor. Sadece enerji,
kirlilik ve bunlara benzer yiizeysel
şeylerle ilgile niyo rlar. insan zihni dünyaya zarar veren zihinler - derin a nlamda ilgilerini çekmiyor."
Bu sapıamalann ardından : " insanoğlu sadece kendine değil. tllm insanlığa karşı olan sorumluluğunun
ciddiyetini anlayabiliyor mu?" sorusunu soran Krishnamurti. bu sorunun yanıtım şöyle veriyor : "Ö yle
olmadıjtı çok açık: herkes keOOi kUçUk bencil art ulanyla ilgileniyo r.
Yani sorumluluk. g Unilmilzde yaşa
nan vurdumduymazlık değil. muazzam bir dikkat. ilgi ve ihtimam anlamına geliyor."
Kris hnamurti' nin yalmzca bu söyleşilerinde değil. ama neredeyse tüm
yazdıklannda ısrarla vurguladığı bir
nokta da bug ün dünyada uc u insanıı
değen her 1Ur1il sıııınandımıa ve
gnıplaştımıa aşılmadıkça o rtak bir
insanlık anlayışına, insanı insan kı
lan değerlerin bilincine ıam o larak
vanlamayacağı. Bu bağlamda : " insan dünyadır. d ünya insandır" gibi
temel bir ilkeden yola çıkan Kris.hnamurıi , dünyada bir şeylerin daha
iyiye gide bilmesinin sistemlerin değil. ancak insanın değişmesiyle o labileceğini, insan değişmı..-diği surece
her şeyin eskisi gibi kalacağını savunuyor.
M elte m Andınç' ın dilimize çevirdiği "Farklı Bir Yaşam". düşünce
düzle minde herkesi a z çok "silke leyebilecek" bir kitap !
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Fordotosan'a

eğitim desteği

Anadolu Üniversitesi, Fordotosan satış ve satış sonrası hizmet birimi elemanlarına uzaktan öğretim
yoluyla hizmet içi eğitim verecek. İşbirliğine ilişkin anlaşma Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ile
Fordotosan Genel Müdürü Turgay Durak tarafından üniversitemizde düzenlenen törenle imzalandı.
masında Türkiye Ford'un şu anda Avnıpa"da
yüzde 17 lik pazar ptıyı ile en büyük p:ıı.ar
payına sahip olduğunu ve bu bllyUıncyi desteklemek için de gOÇlü ve profesyonel bayi
organizasyonunun gelişmesine büyük önem
verdiklerin i vurguladı. Flewiıı. ~Araçlarımızı
alan müşterilerimiz. bayilerimizi Ford Oıosan
olıuıık görilyor: bizi bu başarıya götüren bayilerimiz. müşterilerimizle doğrudan inibatı
mı1.ılır:· dedi.
Türkiye"dc Ford"un başansının devamının.
gUçlll ve iyi eğitilmiş bayi organizasyonuna
bağlı olduğunu belin en A ewitt. e-Öğrcnme
projesinin bunun gelişmesine yardımcı o lacağına inandığını söyledi. Anadolu Onh•ersiıe
si ile yürtıtlllen bu ortak çalışmanın. müşte
rilerinin kalite taleplerini yerine gcıirınck
için çok önemli bir rol oynayacağını ifade
eden Flewiıt. ··Font Oıosan ve Anadolu Üniversitesinin birlikte yllrüıcccklcri projenin
başarısını sabırsızlıkla bekliyorum." diye l;onuştu.

BAŞTARAA
Kaliıcli

Forcloıosan Servis-Yedek Parça Genci M üdür Yardımcısı Ahmet Şaııroğlu ise. Türkiye'nin gclişıiğini. otomotiv pazarının bllylldllğUnll. çok daha yüksek adetlerde araç satıldığını ,•e bu rakamlar içinde de Fordotosan·ın pazar payının anuğmı söyledi. Bu kadar hızla büyüyen Fordotosan araç parknıa
yüksek adetlerde satış yapabilmek ve servis
\"Crcbilmck için de bayilik ve servis teşkilat
larını bllyUtmek zorunda olduklarım bclincn
Şaııroğlu, hızla bllyil)•en Fordotosan araç
parkına hizmet \'erilebilmesi için 148 olan
servis noktası sayısının. gelecek iki yıl içinde 200·1erc: yaklaşık 2 bin 500 servis çalı
şanı sayısının da 4 binlere çıkanl ması ge-

l'DE

insan

gUctınUn

en önemli

rckabcı

avantajı olduğu

konusunda görüş birliği için•
de bulunan iki kurum. c-Ôğrcnmc Projesi
aracılığıyla bayi ağma ulaşarak, eğitimin somut faydaya dönUşmcsini hedefliyorlar.
Rektörlük Senato Odası'nda 31 Ocak salı
günU gerçcklcşıirilcn imza törenine Rektör
Pror. Dr. Fevzi Sürmeli, Fordotosan Genel
MUdOrtl Turgay Durak, Fordotosnn Genci
MlldUr Başyardımcısı Mich:ıel Flewiıı. Yedek Parça Servis Genci MUdUr Yardımcısı
Ahmet Şaıı roğlu. linivcrsitcmiz senato ve
yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları
katıldı .

BiR ÇOK İLKE iMZA AfflK
Ford Oıomoıi v Sanayi A.Ş.'nin ıanııım fil.
miy1c başlayan imza ıöreninde koııuşan Rekıör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli. Anadolu Üniversitesi'nin. Anadolu adını taşımanın sonmıluluk bilinciyle eğitim \'e öğretim hizmeti sunan ve Ulkemizin bOyllk ve nitelikli bir
cumhuriyet ilnİ\•ersitesi olduğunu söyledi. Bu
sorumluluğun gereği o larak bugüne kadar.
örglln eğilimdeki kalitesi ve başansı yanında uı.aklan öğretimde de birçok ilke imza
altığını ve önemli projeleri gerçekleştirdiğini
bclincn Prof. Or. Süm\Cli. Milli Eğitim.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genci Mlldürlüğ0. Sennaye Piyasası Kurulu. Vakıf
bank. Serbcn Muhasebeci ve Ma li Müşavirler Birliği ile Sağlık Bakanlığı mcnsuplanna
yörıctik önemli eğitim \"e sınav projelerini
halen sürdürd(lklcrini kaydetti .
Prof. Dr. Sünııeli, ülke mi1.in en önde gelen
sanayi kunıluşlanndan biri o lan Fordoıosan
ile satış \'e satış sonrası hizmet birimlerinin
insan kaynağı \'e hizmeı kalitesini yllkselıme
hedefine yönelik olarak onak bir eğitim projesini hazırladıklarını kaydetti. Sürmeli. bu
projede açık ve u,.akıan öğrenme olanaklarından yararlannrnk Anadolu Üniversitesi tarafından Fordotosan·a. c-Öğrcnmc pakeıinin
tasanın \ e yapımı. e-öğrcnme ekibinin yetiştirilmesi. e-Öğrenme sılldyosu fizibilite çalışması ve e-Öğrcnme istihdam danışmanlığı

n::ktiğini kaydeııi.
nokııısının beraberinde kaliteli
,·urgulayan
bu ihtiyacı karşılamak için kaliteli hizmet kadrosunu da genişletmek gerekeceğini bclinti. Bu no ktada gelenek sel yönıemlerlc \"erilen eğitimin sayı ve nitelik olarak ihtiyacı karşılamasının olanaksız olduğu
nu vurg ulayan Şaııroğlu. e-Öğrcnme Projesi"nin bu zorlukları aşabilmek, yllksck miktardaki eğitim talebini en hızlı \'e kaliteli
karşılayabilınck ihtiyacından doğduğunu ifade e ni. Ahıncı Şaııroğlu sözlerini şöyle sllrdllrdU:
""Bu projenin içeriği. halen sınıf eğitimi olarak verilen müfredatımızın uzaktan eğitim
)"Önlemleri ile verilebilecek yaklaşık yllzde
40'hk teorik ağırlıklı bölllmllnll e-Öğrennıc
kapsamına alıp, bayilerimizle aramıuia 1.aten
mevcut olan SDSL intcmct hanı U1.criııden
öğrencilere ulaşmak ve öğretmektir. Bu proje fikrinin hayaıa geçirilmesinde örıctl rol
oynayan AÖF !),:kanı Prof. Dr. Nazmi Ulutak'a. d ekan yardımcısı Prof . Dr. Murat Barkan"a. sözleşme görtışmclcrindc önemli katkı sağlayan o tarihteki Rektör Prof. Dr. Engin Ataç'a ve anık bu projeyi bundan sonra sahiplenip destekleyecek yeni rekıörtım0z
Prof. Dr. Fevzi Sllrmeli"ye. projeye emek
verecek tüm Açıköğrctim Fakllltesi öğretim
üyelerine ve tabii ki bu projeyi daha sonra
uzun yıllar Foıdotosan"da yaşatacak olan
Menkan Akay ve Fordoıosruı eğitmenlerine
tcşekkllr ederim'" dedi.
Kon~malıınn
ardından
anlaşma
Rektör
Prof. Dr. Fevzi S0nncli. Fordotosan Genci
MUdilrü Turgay Dur.ık ve Fordoıosan Genel
Mlldür Başyardımcısı Michacl Flewitt tara-

Anan

satış

hizmcı ihtiyacını dıı geıircccğini
Şatıroğlu.

1Sana-ıii e\e\e;
ıe 'fe\Ki\i Sa\ıcı\a,
~ Haı.,r\an,-ıor...

l

çalışmaları

ile katkı sağlanacağını açıkladı.
sanayi kuruluşlarına da örnek o lacabu projeye emeği geçen
herkese tcşckkllr ederim"" diyen Rektör Prof.
Dr. Fevzi Sürmeli. projenin Anadolu Oniversiıesi ' ne ve Fordotosan·a bllytlk katkısı olacağına inandığını ifade eni.
"Diğer

ğını düşündtlğünıllz

YÜKSEKÖĞRETIME ÖNEMLl KATKILARI
OLAN BiR ÜNIVERStrE
Fordotosan Genci MildUrtı Turgay Durak da
yaptığı konuşmada Anadolu Oniversitcsi'nin .
çağdaş yüksek ögretimin gcrckıirdiği teknolojik donaqımlı ve nitelikli öğretim kadrosu-

na sahip. yaygm ,·e örgün öğretim programlan ile ülkemiz yllkscköğrcıiminde çok
önemli katkılan o lan bir üniversite olduğu
nu söyledi. Geçen yıl Fordotosan olarak
Tllrtiye'dc 130 binin üzerinde araç saıııkla
nnı belirten Durak. son 3 yıldır finnanın
krizlere rağmen büyük yatınmlar ynpıığmı
kaydeıti .

FrodCMosan Genci Müdür Baş Yardımcısı
Michael Flewitt ise f-ordotosıın·ın son 5 yıl
da. Ford Avnıpa'nın en başanlı şirtctlerin
dcn biri olduğunu belirterek Avrupa'nın ticari araçlar merke1j haline gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Flewitt konuş-

fından imzalandı.

Mevlüt DEMIRCIOOW

Spor
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İstanbul'da Anadolu fırtınası
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren bayan raketlerimiz İstanbul'dan üç galibiyeti ile dönerek ikinci yarı karşılaşmalarına iyi bir başlangıç yaptı.
gi'
gü

,·

TÜRIOYE Bayanlar Masa Tenisi SUpcr Li•
gi'nde ikinci yan k.arşılaşmalan 4-5 Şubaı
günlerinde lsıarıbul Ba!]arbaşı Spor Salonu' nda yapılan karşılaşmalar ile başlodı.
Anadolu Üniversitesi Bayan Masa Tenisi
Takımı müsabakalarda Uç galibiyet alarak
ikinci yanya iyi bir başlangıç yaptı.
Ekibimiz ilk gün Neşe Bayrak, Ildız Meral Ali ve Gözde Koç UÇlüsü ile çıktığı

müsabakada

lsı.aııbul

osl·ye 5- 1

llsıUnlUk

sa!ladı. ikinci gün sabah seansında ekibimiz aynı üç lü ile Bursa BUSKl'yi de: aynı

sonuçla geçti.
son maçında

Haftanın

takımımız

lzrnir

DSl"yi de 5-1 mağlup eni. Ekibimiz bu
maçta Türkan Nihan Sabırlı . Neşe Bayrak
ve Ildız Meral Ali llçlUsU ile mOcadclc etti. Bu karşılaşmada son set oynanmadı.
Karşılaşma 4-1 ekibimizin üstünlUğU ile

devam ederken lzıııir temsilcisi karşılaşma
dan çekilerek 5-rıik yenilgiyi peşinen ka-

bullendi.
T:ıkımımız bu sonuçlann ardından ligdeki
3'ilrıcU1üğUnU devam ettirdi. Türkiye Masa
Tenisi Süper Ligi mar1 ayının ilk haftasın
da Kocacli'dc oynanacak karşılaşmalar ile
devam edilecek.
Taner AYYILDIZ

BAYAN VOLEYBOLCULARDAN ÇİFTE ZAFER
Masa tenisçilerimiz Süper ligin ikinci ya rısına üç galibiyetle

Deplasmanda
iki galibiyet

başladı.

Okçulardan üç madalya
TÜRKiYE 2. Ligi'nde zirve mllcadclesi veren bayan voleybol ıakımımıı,
haftayı iki deplasman galibiycıi ile kapattı. Voleyboleulanmıı, 3 Şubaı gUnü
lı.mir deplasmanında Karşıyaka Belediyesi'ni 3-0 mağlup cıti .

günü de Salihli
deplasmanında
Belcdiyespor'u aynı
skorla gcçıi (3-0). Bu sonuçlann ardın
dan uıkırnımıı puanını 26'ya yOk.sclıe
rek ploy-off yol unda büyük bir avantajın sahibi oldu.
Takımımız

5

Şubat

GENÇLER ve BUytlkler Salon Okçuluk Şam
piyonası 4-5 Şubat tarihlerinde Ankara'da düzenlendi. M:ıkanılı büyük bayanlarda Tuba $().
yer, Neşe Alptekin, Kadriye Bayram \'e Yüksel Erer'dcn oluşan takımımız Türkiye ikinciliğini elde etti.

Erkek basketçiler
yarı finali garantiledi
Osmangazi Üniversitesi' ni mağlup eden erkek basketbol
takımımız ligi ilk iiç içinde bitirmeyi garantiledi ve Türkiye Şampiyonası yan finallerine gitme hakkım kazandı..
BÖLGESEL Basketbol Ligi'nin 11. hafiki Universiıc ı:ıkımı
nın milcadelesinc ı.anık oldu. ilk llçU
kovalayan Anadolu Üniversitesi. 4 Şu
bat gilnü Osmangazi Üniversitesi Spor
Salonu'nda oynanan maçta Osmangazi
Üniversiıcsi'ni 88•75 maglup ederek Jj.
gi ilk llç içinde biıinneyi garantiledi ,•e
TUr1dye Şampiyonası finallerine gitme
hakkını elde elli.
tası Eskişehir'in

Takımımız önilmilzdeki hafta lig ikin•
cisi Bursa Bosch'u Yunuscmrc Kamptı
sil Spor Salonu'ııda ağırlayacak. Formaliteden &eye gitmeyecek olan karşı
laşmada ekibimiz, rakibinden Bursa'daki yenilginin rövanşını almak için mil•
cadclc cdccck, iki ekibin de Tllıtiye
Şarnpiyonası·na giımesi kesinlcşıiği için
karşılaşma ikinci sırayı almak için oy•
nanacak.

Ahmet Söğüt. Serkan Tu11a, Okan Erer ve
Yunuscmre Kayah'dan olu~ makaralı bilyOk
erkek ıakımımız ise Türkiye ücürıcUIUğünil kaz.andı. Ferdi\erde Sertan Tu11a bilyilk erkeklerde Türkiye ikincisi olarak gilmilş madalyan ın
sahibi oldu.

Hentbolcular lzmlr'den
galibiyetle döndü
BAYANLAR Henıbol Sllper Ligi'nin puansız
ıek takımı lımir Aliağa ile lzmir'de karşı
karşıya gelen Anadolu Üniversitesi Bayan
Hentbol Takımı rakibini kolay geçti. Takı
mımız 5 Şubat gilnü oynanan karşılaşmadan
56-27'lik skorla galip aynldı.
Aliağa, ligde 13 hafta sonunda hala puanı
olmayan tek ıakım ve düşmeye en yakın
aday durumunda. 12 lllkımm yer aklığı ligde son iki sırada yer alan lllkımalar ktlme
dilşUyor. Şampiyonluğu kovalayan Anadolu
Üniversitesi. bu galibiyet ile yenilgisiz lider
Havelsan'm arayı açmasına izin venncdi.
Bayan hentbol takımımız önümüzdeki hafla
Eskişehir derbisindc Osmangazi Oniversiıcsi
Spor Salonu'nda Osmangazi Üniversitcsi'nc
konuk olacak.
.,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _......,
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bağışına duyarsız kaldık

Organ

Sağlık Bakanlığı' nın araşrırmasına
SACUK BAXANLJCI' nın yapıığı araştırma organ ba8ııı konusuııda üfUmi:dt yeterli duyar/ılı•
ğın gösıerilmedigini ortaya koydu. Arapırmo .soııııçlorma göre 2005 yılıırda Türkiye geııelinde 6
bin 224 kişi orgaır boğışında bıılıındu. Bağışlarda
iller bazında ilk sırayı bin 952 kişi ile Bursa alır-

göre son beş yılda yalnızca 13 bin kişi organ

ken. dıJha sonra 589 kişi ile Antalya, 4n kişi ile
Aydın geliyor. İstanbııl'da ise 386 kişi organ fı,a,
Aışıııda bulundu. 16 ilde hiç orgaıı bogııı yapıl
mazken Esldşelıir 43 kişi ile 19. sıra,ltı yer aldı.
Sallık Bakanlığı' ıulaır yapılan yaıılı açıklamada
"Tıirlı.iye'de yeıerli sayıda organ

nakli nıerke:i \'t

bağışında

bulundu.

deneyimli bilimadamı olmasına rağmen ııakil sahenii: isunilt'n düuye ufaşamodı.Gf'fi/miı
iilkt'lerde organ bağıtı yapan kitiltrirı sayıları
yfiz biııler/e ıfatle ctlilirktıı. Türkiye geııeUırde
2002.2005 yılları arasında ıoplam /3 bin 343 kişi
organ bogışında bıılıındıı'· denildi.

yıları

E-postalar
kopyalanıyor
Timdye'de de loı- _..
tanGoogle' .. ıervtıl Qmall ile
göndeırtJen bim e-malllerin

- . - ; J o,taya ç,kb.
iNTERNETtN en çok kullanı
lan arama

moıoru Googlc'ın,

kullanıcıl:ınn girdiği

Beyaz ayıların takvimi

şaştı

ıcmet

l.ES PAUL gibi efsane
modellerin Ureıicisi
Gibson şimdi de
sayısal giıan üretti.
Firma. Gibson Digiıal'm sayısal olması•

nm dışında çok iyi
bir giıar olduğunun altını çiziyor. Les Paul knsasmı
kullanan Gibson Digiıal içindeki özel işlemci sayesinde hassas manyetiklerden aldığı tüm sesleri billiln detaylanyla sayısallaşıınyor. Gitardan ses çıkı
şıysa Caı-5 ağ kablosuyla oluyor. Bu modelle aynı
zamanda klasik sesi de yakalamak mümkün. Breakouı Box adlı bir ara kart sayesinde sinyaller yeniden analog fonnata dönebiliyor. Ya da doğrudan
manyetikleri kullanabiliyorsunuz.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Örgütü'ne göre geçen yıl
küresel ısınma yüzünden kış uykusuna yatma alışkan
lıklarında değişiklik görülen kutup ayıları, bu sefer de
buz oluşumunun gecikmesi nedeniyle saldırganlaştı.
RUSYA'NIN

170 ekran plazma
TV şimdi Türkiye'de

ners-L..cc,

Silvano

de

J!om

:;e:~~b':.::!n~; 8
taranmış birkaç roıoıra
rını ister. Ne yapacağını

soran de Gcnmıro'ya ye•
ni icat eniği bir ilcıiiirn
sistemine ekleyeceğini
SOykr. Sisıemine dünyayı

saran

ağ

anlamına

gelen ·world Wide
Web' adını \'erir. Böylcec bugün UscUndc televizyon yaymlanm bilc
izkyebildiginıiz modem
intcmcıin ilk foıoğraf'ı
Lcs Hooibles Ccmettes
adlı pop grubu olur.

saklanıyor.

Google yetkilileri. bu durumun reklam uygulıımalan
için kişinin eğilimlerinin belirlenmesi amacı taşıdığını
söylilyor. Bedava olan Oma.il
kullanılarak gönderilen her
elektronik postayla birlikte,
şirketin

belirlediği bazı

rek-

lamlar da gönderiliyor.

Google Çin için
kendini sansürledi
ARAMA sitesi Googlc, dev Çin

çalışmaya başlaması dolayısıyla
yayımlxlığı açık.laırıada,
"Çin'derı çalı~ilınek amacıyla.

Googk.cn·de elde edilen

Çukotka bölgesin- olma gOdülerini tamamen kaybederek köyde 15 yaşında bir Ç-OCuğun bir kutup ayısı lerc inip saldırabiliyor. Kanada'da yaşayan
tararından öklilrilldUğUnü, Uç ayının da salkutup ayılan da ısınmadan nasiplerini aldı.
dırgan davraruşlan yUZi.lnden ökJürilldUğilnü Ülkenin batısında sıcaklıklar 1950 yılından
belirtilen Dünya Satlık Örgilıil (WWf). ayı- --tııfri her 10 yılda 0.3-0,4 derece anıyor.
l:ınn bu davranışlannın doğrudan küresel
NASA deniz.deki buzullann her 10 senede
ısınm:ıya bağlı olduğunu bildirdi.
yU1.dc 9 geri çekildiğini belirtirken yöre
WWF açıklamasına göre yi)-ecck aramak halkı da sulann eskisine göre daha geç doamacıyla göçen ayılar. toprağa ayak basmak
nup, daha erken çözüldUğUnU söylüyor. Bu
için buzullan kullanıyor. Arıcak buz oluşu- da ayılann buz Uzcrinde avlanabilecekleri
mu gecikince bazdan denizde uzun mcsaf'e- sürenin azalmasına ve daha az fok avlalcr yüzmek uırunda kalıyor \'e genellikle nıalanna yol açıyor. Aç kalan ayılar sal·
hayatını kaybediyor. Karaya ulaşabilenler ise
dırganlaşıp yakınlardaki yerleşim yerlerine
aç kalıp zayıf düşüyor. bu yü7.dcn ihtiyatlı yaklaşıyor.

İşte web'in ilk fotoğrafı

tOm in-

gönderdiği

Wm e-posıalann kaydını ıuıa
rnk, e-postalann bir kopyası
nı sunuculannda sakladığı ortaya çıktı . lngili:ı Thc Times
gazetesinin sayfalannda geniş
şekilde yer verdiği habere
göre, Microsofı'un elekıronik
posla hizmeti Hoımaifin en
bUyük rnkiplcrirıdcn olan eposta servisi Googlc'ın Gnıa
iri kullanılarak gönderilen
her elektronik postanın bir
kopyası şirketin sunuculannda

pı:ııanrıa girebilmek için Pekin
yönetimi tarafından yasaklanan
siteleri sansürlemeyi kabul etti.
Google, Çince web sitesinin

doğusundaki

1992 yılında Tim Ber-

siteleri ile

arama

soouçlannı,

bazı

yasalar

nı

yerel makamlann uygulamaları
gereği çektiklerini" belirtti.
Cıeçtiğimi:ı

Hujran

ayında

Microsoft'un. MSN'in Çin sitesinde hilkOrnctin

ıa.w.Jı saydığı

ba7J sôZctlkkrin sansurk:nmesirıe de göZ yumduğu ortaya
MSN'nin Çin sitesinde

çıkmıştı.

yapılan mesa11aşm:ılan.ia,

'özgUr-

lW.'. 'demokrasi", 'insan haklan' \'C "gösteri yOrilytlşü' gibi
sö:ı:ctlklcr bloke odiliyor. Kullanıcı mesajına Çin hilkUmcıi tıı•
rnfıodan 'aıbu' sayılan sözcükleri yaı.dığında ekranda, ' Yasak
sikctlk. lillfcn silin' ifadesi beliriyor. Microsoft'un Çin hükilmctinc ticari ıaviz olarak bazı
sözctll:leri sansürleme yoluna
gittiği ifade t<dikli,
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Siyah beyaz baskılar
renklenecek
basılan dokUge~k renklcıirıc döndüren
bir teknoloji gelişıirdi. Xcro:ıı. 'un geliştirdili yeni bir teknoloji ile siyah
bcya:t basılan bir dolı:Om.an. istenildiği 1.aman renkli bir doküman haline dönüşebilecek . Her bir rengin
ı.anırnlanmış ayn doku ve desenler•
le kodlanarak basılması esasına dayanaıı bu teknolojiyle. siyah beyaz
basılan tüm renkli dok0manl:ır. çoğaltıldığında veya taıundığuıda tekrar renkli doküman haline getirilebilecek.

XEROX, siyah beyaz
nıanlan
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