Liselilerden tanıtım
programına büyük ilgi

öGRENCILERIMIZ
ESC DERSLERiNDE
BAŞARIL!

· Empire State
College' tan on/ine ders
alma konusunda
İİBF' ııin düzenlediği bilgilendirme toplarıtısıııa
katılan ESC öğretim
üyesi Prof. Dr. Riclıard
Bomıebeau, İnternet üzeri,ıdeıı deneme amaçlı
ders alan Anadolu Ütıi
versitesi öğrencileriııin
çok iyi bir peıformaııs
gösterdiklerini söyledi.
SAYFA 3' TE

Üniversitemizin 9 . kez düzenlediği etkinliğe 5 binden fazla lise öğrencisi katıldı .
ANADOLU ÜNIVERITEShıin

her

yıl Univerge-

siıe adaylanrıa yönelik olarak düzenlediği

leneksel

tanıtım programının

dokuzuncusunda,

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrenciler
le üniversitemiz adeta doldu ıaşıı. "Anadolu
Üniversitcsi'ndc Buluşuyoruz" adı alımda dilzenlenen eıkinliğe. Hakkari. Kocaeli. Bilecik.
Afyon. Kütahya ,·e Eskişehir'den 70'den fazla dersane ve lisenin 5 bini ~kın öğrencisi
katıldı.

DiKKAT! GÜNEŞ
TUTULMASI KÖR
EDEBiLiR

17 Mart Cuma gUnil Yunuscmre KampusU
Spor Salonu'nda gcrçekl~en tanıtım programında fakülte ve yüksekokullann yanı sıra
öğrenci kulüpleri de standlar açarak. konuk
öğrencilere kendilerini tanıttılar. Programda
Basın ve Halkla ilişkiler MildUr\UğU de ko•
nuklarıı Anadolu Onivcrsiıesi°nin tüm eğiıim
birimlerini tanıtan ve bunlarlıı ilg ili konterı•
jan, p uan ilini ve önceki yıllarda yapılan sı
navlard:ıki ıaban puanları gibi bilgileri içe ren

Uydıı ve Uzay Bilimleri
Ensitiisii Müdür Yardımcısı Yard. Doç.
Dr. Metiıı Altaıı' daıı
ııyarı: 29 Mart giiııii ger-

Araştırma

broşürler dağıııı .

Liselerin ve dershanelerin düzenlediği turlarla Anadolu Oniversiıesi'ne gelen öırenciler
Univcrsitemiz kıımpuslerini ve birimle ri de gezerek. Anadolu Üniversitesi'ni daha yakından
tanıma fırsatı buldular.

çekleşecek giiııeş tııtulma
sını çıplak gözle

iz/emeııbı, gözde katıca hasarlara ve körlüğe yol açabilir.

Tanıtım programında 5 binden fazla lise öğrencisi Anadolu Üniversitesi'ne geldi.

SAYFA 6'DA

MEDİKO SOSYAL MERKEZİ
HASTANESİ YENİLENİYOR

20

yılın

öyküsü

/ 5 yılı Antıdolıı Ünfrersiıesi' nde olmak
üzere 20 yılını Türkiye· de geçiren De r/eı Koıısen·aııo•arı ögreıim elcnuıııları
Roberı ı·e

Erika Forl«ıs, bıı siirede Esneler de•
Haber' e aıılaıtı.
HABERİ 5'TE

kişelıir',le ı•e iiııiı•ersitemizde

ğişıiğiııi Anadolu

ANADOW ÜNIVERSITEsl Mediko Sosyal Merkezi Hasıane
si"nde yapılan tadilat \'C modemiz.asyon çalışmalan tUm hı
zıyla devam ediyor. 22 Ağustos 2005 tarihinde başlayan çalışmalarda sona yaklaşı ldı. Hasıalara en cık.in hizmeti vermeyi amaçladıklannı bclincn Başhekim Op. Dr. Turgut Kut•
lu proje kapsamında iki yeni ek binanın yapıldığını söyledi. Kutlu, yapılan çalışmayla hasta ocJalan ve polikliniklerin
baştan aşağı yenileneceğini ve merkezi gaz sistemlerinin döşeneceğini kaydetti. Çalışmaların en kısa sllrede tamamlana-

~:J: :ı~~~{3:ıa:ıı~::ıa~t~~:i:zı~=:~:~tzmeı-

ANADOLU ÜNtvERsiTEsl'nin temelini oluşturan Eski•
şehir iktisadi ve

Akadeınisi'nin kurucusu
Bakanlanndan Prof. Or. Orhan
KampusU'nde düzenlenen imza gUnUrıe katıklı. Ada Müzik'te gcrçckkşen eU:inlikıe. ziyaretcilcrtc sohbet eden Prof. Or. Orhan Oğuz, Eskişchir'in
ilk yUkseköğretim kurumu olan ll-ı:isadi ve Ticari ilimler
Akadamisi"nin 1..-ı.ıruluşuna ilişkin yaşadıklannı anlattı.
Prof. Or. Oğuz daha sonra anılanııa yer vcrdi!i
Yıl.
Cumhuriyet'e Yaşıt Bir Hayaı·· adı kitabım İm7..ıladı.

,-e eski Milli

idari Bilimler

Eğitim

Oğuz. Yıınıısemıe

Başhekim

Op. Or.

Turgut Kutlu

··so

2

Görüşler
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TANITIM PROGRAMINA KATILAN LİSE ÖĞRENCİLERİNE SORDUK

Anadolu Üniversitesi hakkında nasıl bir izlenim edindiniz?
ERKAN BALCILAR
Bil-Dcrsandeci <Bıırsal
Çok gilıel bir okul. Yapılan
ve kurulan sıandlar çok kapsamlı. Emekli geçenlere
teşekkür ederiz.

MÜGE AVCI

NiHAN ÇELENK

PELiN iÇME

~

Tayfur Bavar

Anadolıı

l jşe~j

(Burşa)

Pek okulları ge1.emedik.
Ama ortam güzeldi. Zamanın kısıtlı olmasından dolayı, he m de başı mızda bize
rehberlik yapacak üniversiteli abilerimiz. ablalanmız yoktu. Nereye gideceğimizi bilemedik. Bö lümler hakkında pek
birşey öğrenemedik. Ama Anadolu Üniversitesi tercihlerim anısında olacaktır.

KÜBRA ÖZDIL

-"'--..il.■ ııi~/~~~r!~~k~0~~:~:~miz

••a--c,

YEŞiM GÜRVARDAR
- ·--~• • Mıı~ıara Kemal
Pıs I isşi ffiurşa}
ııam müthiş. Herşey güzel
ak.at bölümleri bul makta
orluk çektik. Bölfimler
akkında bilgi verecek insan
yısı arttınlmalı. Yine de
n. Umunz seneye biz de

ı işçsi

I.Eı.wlıiıl
Üniversitenizi uzun uzun
gezdik. Bizce çok hoş bir
yer; hem ortam he m de
_ ..._,_, _ . , eğitim bakımından . Ama
puanlannız biraz yüksek.
Umanm bizlerde burayı kazanıp bu onama
ayak uydururuz.

NAZU ŞEND0CAN

Sami Evkuran Anadolu
l.is.ıLlllıııw

Tek kelimeyle süper bir yer.
Kocaman bir şehir gibi.
Kampüs harika. Ama bugün
yapılan o rganizasyonda eksikler vardı . Ama herşeye
nığmcn bumda öğrenim görmeye değer!!! Bunu gerçekten isterdim.

Üniversitenizi çok beğendik.
Ö zellikle kulUp çalışmalan
çok ilgimizi çekti. Kampus
çok büyük olduğu için her
yeri gönne fırsatı bulamadık . Keşke başımızda bize yer gösterecek
biri olsaydı. Yeterince tanıtım yapabildiğinizi
düşünmüyorum , farklı umutlarla gelmiştim
ama yine de Univcnitc tercihle rimde burayı
da dUşUneceğim.

aliyete uygun bir okul. Arkadaşlık ortamı çok güzel.
Bizi bu okulu gönneye imkan tanıyan herkese
teşekkür ederiz. Saygı ve sevgilerimizle.

Polatlı Anadolu Öı!n;tmen
~
Gerçekten llniversiıeniz hayalimdeki gibi. Ben Hukuk Fakilltesi'nde okumak istiyorum.
Şimdiye kadar hep Ankara'yı
düşünmUştUm. Ama artık tercihlerim arasında burası da olacak. Kampüsünüz.
tüm otanaklanm;ı: gerçckıen çok güzel.

Musrafakem;ıJp;m
Y A I isesi CHurş;ı)

M. RAŞIT BIRllKTIR
Afvonkarabisar Cıımhuriycı
~
Okulunuzun en iyi özelliği çok
yeşillik bir alan olması. Eğer
bir gün gelir de Universiıenizi
kazanırsam bunla okumak is-

terim. Ortam silpcr.

EMRAH ŞiMŞEK
An;ıdohı Seramik
Mı·slek I işçsi CBozüvtık>

Okulunuz bildiğimiz kadanyla Türkiyc'nin sayılı üniversitelerinden zaten. Aynca çok
büyük ve temiz. Bütün araç
ve gereçler var ve eğitim
için gerçekten çok güzel bir okul. inşallah
seneye bu okulun öğrencisi oluruz.

[

SEDA MONICA
MCDERMOU
Yııonşçrore

I isesi

(Eskişehir}

T iyatroyla ilgili o lan her şeyi
beğendim. Çok güzel kahkaha atıyorlar. Ortam çok güzel. Tam okunacak bir yer.
ı.•~-- Giriş çıkışlar rahat olsa daha
gü1.el olur. Ancak buranın puanlan çok yüksek.

ETiN ZÜMRÜffAŞ

~~karabisac Cumbıuiyçf
lında çok güzel ama
rehberimiz olmadığı iç in pek
çok gcremedik ve bilg i
edinemedik.

MERVE UZUNER

Afyon

Qımbııciveı

I isesi

lAl,ıııı)

lf:"""'11·~ -
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Üniversiteyi ge1.dik ve çok
beğendik. Tercihlerim arasın
da olacak. ilg iniz için çok
teşekkürler. Afyon'daıı sevgilerle ...
Sıbllıl:

Rekıör

Prof. llr. Feni SÜRMELi

HAnı\l,ll İLETİŞİM G.4.ZET!Si
Basım

ISSN 1

Tarihi: Zl.tl.108'

Sayd67

Genel Yıym Y/lııelmeııl:
Prof. llr. Ö. ı.ühW ALTAN

llJCçE SÖNMEZ

TARHAN DEMiRHAN
Boıoym.: Anadolu Seramik
ı jşeşj 03skisehic>

Meslek

T Urk.iye'nin sayılı üniversite.,_ lerindcn o lan Anadolu Oniversitesi°ne gelip görmek çok
güzel bir duyg u. Tüm bölümleri gerçekıen çok g ü1..el ama
yapılan aktiviıeleri göremediği

miz. için üzgünüz. Bu o kulun bir öğrencisi
o lmak ga liba ayncahkıır. inşallah seneye de
bizler aranızda oluruz. Teşekkürler.

Sonıııılu

Mildiir

Prof. llr. H~il lbniıim GÜRCAN
Hııber Mateıl

Miidilrl :Uon.UfukTÖZELIK

SAVAŞ

BEREKET

Cumbuciyeı ı işçsi CEskişçbiö
Eskişehir'i

ve Anadolu

Üniversiıesi 'nin bazı
k.ısımlanm

gönneme rağmen
çok beğendim. Benimde
gelmek istediğim Universitele rdcn birisi de burasıdır.
Tercihim Hukuk Fakültesi. Bize buraya gelme
imkanı tanıyan sizler ve değerli öğretmenler
ime çok tcşekl:Ur ederim.

Anadolu OniYCrSitıcsi Basımevi'nde 500) adet tıas.Jırıııta".
An.loluOnivasiıcıi. \"\nısam:~.
Vakıf" Binaıı.26470Eıqdıir

Tel: 0-2Z2-3350580/ 1790Fıb:0-222-3](l 74 40
&posta:lıılıcritıı.ıoh.ı.edu.ır
\Vd:,: www.ııbıber.ınıdolu.edu.ır
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iki ziyaret

ve özgüven

Öğrencilerimiz ESC derslerinde başarılı
Empire State College'tan online ders alma konusunda IIBF'nin düzenlediği bilgilendirme toplantısına katılan ESC öğretim üyesi Prof. Dr. Ri chard Bonnebeau, intemet üzerinden deneme amaçlı ders alan Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin çok iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.

Anadolu
Üniversitesi' ne
özel kredi

IKTtSAIM ve idari Bilimler Faldlltesi Dekanlığı tarafından 14 Man
gUnU IIBF·de Anfi B de 3. ve 4.
sınıf öY"Cncilcrinirı İnternet ü1.crinden 1be Staıe Univcrsiıy of New

York,

Empire

Coltege

Sıaıc

(ESCrıan

ders alabilme olanaklanyla ilg ili bir bilgilendirme toplantısı
dü7.cnlendi. Öğrencilerin büyük ilgi
gösterdiği toplantıya The Sı.aıc Uni-

versity of New York-Empirc Sıaıe
College öğreıim Uyesi Prof. Dr.
Richard BonnabcJu konuşmacı olarak kauldı. Prof. Dr. Bonnabeau konuşmasında.

geçen

yıl

ilBF

işlet-

Karikatür
kursu
başlıyor
Ünlil mizah dergilerinden
Le,man \ 'C Gırgır'm eski çizcrkri 4
Nisan'da karikatür kursu açıyor.

Karikatür kulübü tarafından dü1.cnlenen etkinlik 4 Nisan Salı
gilnU GU1.cl $;matlar Fakültes i'ndc ~hyor. Falih ~ a n ile
Hakan Keleş tarafından verilecek
kurslar Nisan ve Mayıs ayları ı»
yunca devam edecek.

konferansı
KENDiNi dünyanın en akıllı insanı olarak
tanıtan Erdal l)c.
mirkıran 17 Mart Cuma gtlnil
motivasyon. özgUven ve farkmdalı.k konulannı içeren bir konferans verdi. Tüıkiye'nin ve
Dlinya·nın dört bir yanında kişi
sel gelişim eğitimleri veren Demirkıran·ın bu konularda kitııpla
n da bulunuyor. K iıaplannm arkasına özgcçmişi yerine özgeleceğini ya.zan yv.ar, eğitimlerinin
Avnıpa Birliği standanlanna uygunluk belgesini almak için de
özgeçmiş istenirken özgelcccğini
vererek kabul edilen ilk insan
olma ünvaıunı da taşıyor.
Marlı:eıing Anadolu Kulübifııün
düı.cnlcdiği etkinlikte Enfal Dcmirkmı.ıı. Anadolu Üniversitesi'nin inanılmaz bir atmosferinin
olduğunu ve her geldiğinde aynı
enerjiyi yakalanıanın çok gU1.cl
bir duygu olduğunu söyledi.

me--lngili1.ce bölünıüOOcn 12 öğ•
rencinin katılımıyla gerçekleştirilen
Uereısiz deneme derslerinde öğrencilerin çok iyi bir perfomı:ıns gÖSterdiğini belirterek, bundan sonraki dörlCmlcrde de öğrencilerin bu olanaklardan yararlanabileceğini ve burada
amaçlannın çok iyi bir yabancı dille ve bilimsel donanımla iş yaşamına ~lamalarını sağlamak olduğunu
belirtti. Anadolu Üniversitesi öğren-

cilcrinin bir dönemde 4 dcrsıcn toplam 8 kredi alabileceklerini ifade
eden Prof. Dr. Riehard Bonnabcau,
online sistem Uz.erinden gerçekleşen
eğitim sayesinde öğrencilerin ulus lamrası alanda iletişim kumıasının
mümkün olduğunu söyledi.
Empire Sıaıe Collage'nin web sayfası ve sanal killilphanc hakkıOOa cLı
bilgiler veren Bonnabcau. programa
katılan öğrencilerin kull:mabilcccği

sanal kütüphanede yaklaşık 3 bin
materyalin bulunduğunu kaydetti.
Bonnabeau iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrenci
lerinin kredi ~ma 250 dolar ödeyerek Mayıs ve Temmuz dönemlerinde katılabilecekleri onlinc eğitim
için iyi derecede lngilizce bilinmesi
gerektiğini söyledi.

Yunusemre Kampusü 'nde FRP

Berk ÜTKÜ

kampanyası
Üniversitemiz mensupları, Türkiye İş Bankası ' nın kampanyasıyla

kefilsiz tüketici kredisi
kullaııabi/ecek.

TÜRKiYE iŞ BANKASI,

heyecanı

BiLGi ve Zeka Oyunları KulUbU FRP (Fanıasy Role Playing) Topluluğu tarafından düzenlenen CONAN2/Convention Anadolu,
18-19 Mart tarihleri
arasında Yunuscmre KanıpusU öğrenci kafeteryasın
da gerçekleşti. Oyuna katılmak için lstanbul ve Ankara'dan gelen öğrenciler Yunus Emre Yurdu'nda
ağırlanırken etkinliğin ilk gününde
Vampire The
Dark Ages. Dragon Laoce ve Star Wars gibi oyunlar oynandı. Etkinliğin ikinci gUnUde oynanan Mage: Thc Ascension oyunculan rollerini bire bir canlandırarak gerçekleştirdiler. FRP topluluğu üyeleri
bu tür etkinlikler sayesinde kendilerini daha iyi ta•
nıtabildiklcrini \'e topluluklaıına olan ilginin arttığı
nı bcliıttilerek katılanlara teşekkür euilcr.
Azize

BODAŞ

Anadolu
Üniversitesi mensuplarına 1.50 faiz
36 aya kadar vade ile kefilsiz tüketici kredisi kampanyası
başlattı.
30 Ha1Jnın·a kadar sürecek kampanyada. net maaşı 500
YTL ,·e ü1.crindc olanlar 1.60 yerine 1.50 faiz oranıyla kefilsiz kredi
alabilecekler. Başvurular iş Bankası
Üniversite Şubesi'ne yapılacak ve
~vı.ınıya bir gün içinde yanıt ve•
rilccek. Kampanyaya göre. IOIX)
YTL kredi kullanımı durumunda 12
ay vade ile ayda 93.40 YTL o lmak
U1.cre toplam 1120 YTL. 24 ay vade ile ayda 51.68 YI'L o lmak ü1.cre toplam 1240 YTL, 36 ay vade
ile ayda 37.98 YI'L olmak ü1.cre
toplam 1367 YTL ödenecek.
oranıyla

4
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Öğretmen okullarının 158. yılı

Anadolu Haber
Üniversitemiz

Eğitim

tanıtımları başladı ...
1

!Cıe~~~~likgi~~iv:i:!n :

,:

""""·

5 binden fazla lise öğrencisinin otobUslerle
Anadolu Üniversitesi Yunusemre
akademik bi-

Fakültesi, Türkiye' de öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü
nü dolayısıyla bir konferans düzenledi. Konferansa Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rıfat Akçabol konuşmacı olarak katıldı.

geldiği

KampusU'rıdc, llniversiıcmiı ve
rimler hakkında bilgiler verildi.

Hakkari, Kocaeli, Bilecik, Afyon \'C Kütahya illerinden 70'in Uıerirıde lise ve dersaneden 5 bin öğrencinin kauklığı Univeısitemiz
tanıtım programında, Anadolu Üniversitesi Basın ve Halkla !Jişkiler MOdilrlUğO yetkilileri
Unlvcrs.itcmizi ıamıırkcn. fakülte ve yill:sekokultar da yüıilıtülcri cg,iıim-ögretim-araştınna
faaliyetlerini ÔSS'ye hazırlanan öğrencilerle
paylaşmak fı.rsaıını buldular.
Tanıtım programlarının devamı, bundan
sonraki günlerde de devam edecek. Basın ve
Halkla ilişkiler MUdUr10ğü yetkilileri, çcşiıli
illerde d(lıcnleııccck eğitim fuarlanna da kaıılarak üniversitemizi geniş bir platformda ta•
nıtma olanatı bulacak~ar.
Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yükse,
kokulu'na bağlı havaalanının Eskişchir"c gelecek yolcu uçaklarına da hizmcı eunesi )'OOllndeki çabalar UZlln sllredir Eskişehir gündemini meşgul ediy<ırdı.ı. Üniversitemiz havaalanı
nın yolcu uçaklarma da hizmeı etmesini sat·
lamak amacıyla doğu ya da batı yönünde uzatılma<ıına yönelik ıartışmalar bir çözüme ulaşamamıştı.

Rektör Pı-of. Dr. Fevzi Sllnneli, havaalaııı
pistinin 2 bin 530 metreden 3 bin metreye
uz.atılma<ıının doğu yörıUnde olabiloceği, pist
genişliğinin de 30 metreden 45 metre geniş•
liğe getirilmesi konusunda Eskişehir Valiliği,
BUyükşehir Belediyesi ve alı kademe belediyeler ile g<lrilşillerck. hazırlanan teknik rapor
çerçevesinde uzlaşmaya vanklığıru bildirdi
Anadolu Oniversiıesi Havaal311ı'nın gcııişleti•
!erek uz.atılmMı ile birlikte. Eskişehir'c yolcu
uçaklannın ıahat, sorunsuz ve gtıvenle iniş
kalkış yapmalan mUmkiln olacak.
Pist inşaatı kademeli olarak yürütülerek, bahar d:lrıcrniııde pilotaj böHlmU öğrencilerimi
zin uygulamalı uçuş derslerinin aksamaması

Man Perşembe gUnU öğ
retmen okullannın 158.
yıldönümü dolayısıyla bir
konferans dü1.cnledi.
Boğaziçi Üniversitesi öğ
retim üyesi Prof. Dr. Rı
fat Okçabol'un konuşmacı
olarak katıldığı "Öğret
men Yetiştirme Sistemimiz" adlı konferans Salon
Anadoıu ·da gerçekleşti .

Türk Milli

Eğitim sistekunıluşuna, köy
ensıitUlerinc, eğitim ensti•
tillerine değinen Okçabol.
iktidarlann yıllara göre
eğitime verdiği önemden
ve izledikleri politikalann

minin

sağlanacak,

Oniver.ıitemizin uluslarnrosı işbirliği kom.ısun

da hemen her sayımızda bir haber \'Cfİy()nl.ı,
Bunlardan soouoo.ısu. geçen hafta IIBF ı;g.
rencilerinin İnternet Uzcrinden ders alabilmcJe.
rirıe yönelik yapılan bir topl311tıydı .
SUNY F.rnpire State College'den gelen Prof.
Dr Bonnabeau, IIBF'den 12 öğrencinin IJcret.
siz deneme de~lcrini almalannda iyi bir per·
fornıarıs yakalandığını Sôyleyerek.. bundan sonraki dönemlerde de llnivers.iıcmiz öğrencileri
nin inıcmet Uzcrinden SUNY'dcn de~ alabi·
lcccldcrini bclirtti.
IIBF 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ders başına belirli bir llcret ödeyerek kaulabilecek.Je..
ri inıemct Uzerinden dersleri takip edebilmek
içiniyidereocdelngilizoebilıneroruııluluğu

geleceğe yansımalanrıdan
Avrupo'rwı

çeşiti

üS<elemden

gelen 30 Erosrn.ıs öğrencisi, Av•

~·ya ôı)eninemi lornomloyıp dönen CırvveMerriı ôğrerıci
leri, Sokrotes koordincılôrleıi, Onversilemtı. Ulusk:Yarosı lişüer 8il-

mi ve Erasmus

ofısi çaşooon,

Reklôrük tarafından düzenlenen
kOkleylde bir oraya geki.
Ô(1em,üy8'en,-_

Prof. Dr. Atio Borkcrıo, Anadolu
Ontversltesl'nln olonokloMdon
söz ederek. ö{ırencierin bu
progrcm sayesinde hoyotlon bo-

de dUZooeneo kOkleylde bir ko-

yı.nco uıutarrıoyocoldon

nı..şmo yopcrı

daşlido<ku_,,_sôyloo.

RektOI' Ycrdımcısı

orl<a•

Rıfat Okçabol.
Avnıpa Birliği içerisinde
Türk Milli Eğitim sisteminin yerinin ve öneminin ne olacağı konusunda
bilgiler verdi.

söz eni.

Şeyda

Radyo A, 8.

yaşını kutladı

DALGIÇ

BİR BORÇ EKONOMİSİNİN TARİHİ

buluyor.
Bu eğitimden yararlanan
öğrenciler
SUNY'nin sanal

GUzcllik•

""'""'"

günler...

ANADOLU Ü N ~ Radyosu Radyo A, S"rıci
yaş

gUnünU dUzenlediği bir partiyle kulladı, 16 Mart
19'J8 yılında yayın hayatına başlayan Radyo A 'nın
Rektör Prof. Dr. Fevzi SUrmeli, Radyo A'nın
kurucus u Prof. Dr. Engin Ataç, Basın ve Halkla iliş.
kiler Mtldilri.l Öğr. Gör. Kenan Şaıılıcr ile Radyo A
panisirıe

Prof. Dr. Halil lbrahim GÜRCAN

ç.ahşanlan katıldı.

katUr sergisi
15
Mart g Unll 17:00'de
KütUphane
Dokümantasyon Merke•
zi'ndc açıldı.
Karikatürlerle
bir
borç ekonomisi tarihinin anlatıldığı serg ide geçmişteki ekonomik sorunlarla gü•
nümüzdeki sorunlar karikaıUr yoluyla birleştirildi . Bir çok ekonomik olaya
ı.arııkhk etmiş ol.'.ln karikatürlerin yer aldığı sergi mizahın e n u:,r şartlar altında bile yapılabileceğini gösteriyor. Birinci Meşnıtiyeı öncesinden başla
yanık 80 yıllık bir dönemin anlatıldığı serginin kuraıörlUğünil Behiç Ak \-C
Tan Oral yaparken. çcsilli koleksiyorılan tarayan Turgut Çevikcr de arşiv
çalışmasını 1.1.stlencli. Sergi 14 Nisan'a kadar açık kalacak.
Hatice GÖLCU

Kültür-Sanat
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Farkas ailesinin 20 yılı
15 yılı Anadolu Üniversitesi'nde olmak üzere 20 yılını Türkiye'de geçiren
Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları Robert ve Erika Farkas, bu sürede
Eskişehir'de ve üniversitemizde neler değiştiğini Anadolu Haber'e anlattı.
~~~:'Eri1;
Farkas çifti. TOOOye'dc 20. Ana-

:uy~iv:z.::i•:;. ı:J~t

Robert Parkas: "Anne tarafun Türk asıllı ve Bolulu. J (,()()' lü yıllarda Osmanlı ordusuyla birlikte Macaristan' a savaş için gelıni§ ancak daha sonra yerleşip orada kalmışlar. Biz de 400 yıl sonra Türkiye'ye geldik. Ama savaş için değ;/, miizik için ..."

TUA:iyc'ye ve Univcrsitemi1.e nasıl
geldiklerini, neler yaşadıklanm ve
ııclcrin değiştiğini Anadolu Haber'le

paylaştı.
sanatçısı Robcıt Faı'ı;as

Piyano

fagoı: sanatçısı

cuklan

ve

Erika Fartas ik: ço.
TUddycy scrlh·e-

Anita'nın

ni 1985

yılında

Macarisuııı·cıan

TUrkiye'ye gelmesi ile başlıyor.
ikinci çocuk.lan Lazslo ise TUrki-

~~ ~ ÜNfvER.

Shui'NE GE.işiNiz NASIL GER-

Ç"""1f1
Rf': 20 yıl önce Ihsan Dov,unacı
bizi Tilrkiye'ye davcı etti. Bunun

l11.erinc Ankara'ya geldik.

Haccıte

pe ve Bilkent Universitelerinde

öğ•

retim görevlisi olarak çalıştık.
1989'da ise Anadolu Oniversiıe

si'nde
Konservatuvar
açıldı.
1990'da şu anda Rektör Yardımcı
sı olan
aracılığı

Prof. Dr.

ZilhıD Altaıı'm

ile Anadolu' Üniversiıe
geldik.
ÜNMRSh'EMIZE VE ESKl$EHIR'E
iLK GE.Dt('uNl:zDE NE GiBi ZORLUKsi'rıe

LAR YAŞADINa, NELER

Hts.5Em-

Niz?
RF:Aile olarak. gcldilimix için çok
çabuk alıştık. 2 yıl boyunca dil se>
nınu yaşadık.

EF: ilk sıralar Almanca ,·e lngiliı.
ce ile anlaşabildik. Daha sonra ise
Ttlrkçc konuşmaya başladık.
ANADOLU ÜNlvERstrul'NDEIU lş
HAYATINIZ VE ESKIŞEHIR'DEKI
SOSYAL YAŞAHTINIZDA ARADAN
GEÇfN 1S Yn.DA NE DEClşlt?
RF: Eskişchir'c ilk gckii!imiuk:.

burası çok köttl bir şehirdi. Ancak
o günden bu yana çok güıelleşti
ve değişti. O sıralar ne tiyatro ne
orkestra van.lı. Üniversitemizin
kampüsü de kısa bir sürede çok
iyi bir duruma geldi. Çocuklnnmıı.daıı Anita \'C ilk ve orta öğre
nimini Eskişchir'de tamamladı.
Anadolu Üniversitesi Devlet Kon.servatuvan'nda Okutman ÖZiem
Koçyiğit'in öğrencisi olar.ık okudu.
Şu anda Almanya'nın Detmold
MUzik Akedemisi'ndc Prof. Dr.

Yanoş Balint'den nuı eğilimi alı
yor. Lazslo isc ilk \-e orta!lğrcıimi
ni burada tamamladı. Dcvld Koo.servatuvan'nda Prof. Dr. Nazım
Rızaev•den halen keman eğitimi
alıyor. Aradan geıçen 15 yılda Universitcmiı. çok değ.işti . O sıralar
şehir merkezinde orkestra yokıu şu
anda var. Önceleri bir piyano vardı. şu anda iki piyano ile çalışıyo,
ruz. Bölüm başkanımızın hem burada hem de senfoni ori:estrasında
çalışması öğrencilerimiz. şehir ve

üniversite adına bir bat oluşıunı•
yor. Sadece piyano değil diğer
cnstnımanlnnn da sayısı ve çeşitli
liği arttı.

EF:Burad:ı

çok dah3 rahat

çalışabi•

liyonıı.. ilk sıralar çok eksik vardı.

Ama zamanla hepsi aşı ldı.
KamptJSOn çok dllzenli olması. her
öğretim elemanının odasında iki
piyano bulun~,. intemet ve bil•
gisayar olanaklarının ,·artığı çok
önemli.
ı.m.ıı ııxsnvt

Farkas'lara teşekkür konseri

TOPl,UMBILIM
(SOSYOLOJi) ÜZERiNE
BiR TEMEi, ESER

T~~~: ı~n~:~it::ı:::y~~uı~~ttırel bağlam açısından taşıdığı

önemi . bu arada dilşilnillebilecek
hemen tüm bilim alanlan açısın
dan taşıdığı irdeleyen bilim dalı
olan ıoplumbilim , günümilı.ün diln•
yasında yalnızca kendi başına de-ğil . fakat insanın ağırlık taşıdığı
tüm alanlar açısından ele alınıyor.
G ünüm üzde örneğin sanatın ve
edebiyaım da toplumbiliminden
söz edilmes inin - ve bu alanlann,
loplumbilimin birer alt dalı olarak
gelişmelerinin - nedeni. toplumdan
kaynaklanan hiçbir o lgunun içinden geldiği topluma ilişkin bilimsel bilgilerin rehberl iği olmaksızın
yeterince açığa kavuşturulamaması .
Örneğin u1,0nca bir süreden beri
'ıiyatronun toplumbilimi'nden de
söz ediliyor. çünkü bir sanatsal
biçim olmasının yanı sıra kendine
öı.gü bir toplumsal kurum niteliği
ni de taşıyan tiyatro. seslendiği
kitlenin toplum bilimsel açıklamaları
yapılmadığında yetersiz kalabiliyor.
Prof.Dr. Raymond Aron'un "Sosyolojik Düşüncenin Evreleri" baş·
lıklı eseri. yazarın Paris Üniversitesi'nde verdiği ··Sosyoloji Tarihinin Büyük Doktrinleri" derslerinin
noılanndan derlenerek kitapl ~tırıl•
mış . Bu dersler, veri ldiği süre
içersindc yalnızca Fransa'dan deitil. fakat dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler tarafından
da merak ve ilgiyle izlenmiş.
O ilimi1.e Korkmaz A lcmdar·m
yetkin TUrkçcsiyle kazandırılan
"Sosyolojik Düşüncenin Evreleri" ,
ülkemizde ilk kez iş Bankası tarafından

1986

yılında yayınlanmış.

Sonraki

yı llarda

rafından

da

Bilgi Yaymevi ta•
eser. içinde
Ocak ayında
bu kez kitabın yayın haldanna sa•
hip olan K ınnızı Yaymevi tarafın•
dan T ürk okurlarına sunuld u.
"Sosyolojik Düşüncenin Evreleri"
yayınlanan

bulunduğumuz yılın

UNESCO

DEVLET KONSERVATUVARI MUzik Bölümll Piyano Anasanaı Dalı Lise ı . Sınıf
öğrencisi Ezgi Tannverdi'nin, Macaristan
konserinde seslendirdiği eserler CD haline
getirildi. C D'de genç sanatçının 9 Şubat
gUnU, Budapeştc Ala<lar Racc Konser Salonu'nda verdiği konserin kaydı ve Macarist.ıı.n"daki stüdyo çahşmalan yer alıyor.
CD'dc E.zgi'nin konserde seslendirdiği
Bach'm Piano Conccrto BWV 1055.
stüdyoda seslendirdiği Liszt'in 11. Suite
BWV 815 adlı eserleri bulunuyor. CD
Nisan ayında çıkacak .

Anadolu
onbeş yılını

On ivcısiıesi'nde

sanatla dolduran
ailesi' nin onuruna bir
klasik mU1jk konseri ,,erildi.
Şef Burak T UzUn yönetiminde Anadolu Üniversitesi SenFartı:as

Robcıt

günü. Atatürk Kliltür ve Sa-

Farlı:as,

Erica Farkas. Anita
ve Ezgi Tann verdi'nin eşlik ettiği ve yilr•
menci yıl anısına düzenlenen
konser. 17 Man Perşembe

naı

Faıtas

Konserde R. Schubcrt, G. Ph
Telemann, J. S. Bach, A.
Haçaturyan ve J. Brahms'dan
eserler seslendirildi.

foni

Qô;:csırası'na.

Merlı:.ezi 'nde gerçekleşti.

tarafı ndan hazırlanan

"1000 Temel Eser'" listesinde de
yer alıyor.
Prof. Raymond Aron. bu eserinde
modem toplumsal düşüncen in kurucuları sayılan M ontcsquieu,
Comıe, Tockqucvillc, D urkhci m.
Pareıo ve Webcr'in düşüncelerini
ayrıntılı olarak inceliyor. incelemeleri sırasında izlediği yöntemle,
Marksist kuramın daha açık kavranabilmesine de 1.emin hazı rlıyor.
Modem toplumsal düşünceye uzanan yolu incelerken - ve b ir anlamda, hazırlarken -. ele aldığı
dönemlerin iz bırakan, sarsıcı sonuçlar yaratan ıarihscl olayları da
ihmal etmeyen yazar. böylece toplum olgusuna bilimsel bakışın yollannı arayan okura çok değerl i bir
rehberlik hizmetini sunmuş oluyor.
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DİKKAT! GÜNEŞ TUTULMASI KÖR EDEBİLİR
Uydu ve Uzay BUimleri

Araştırma Ensitüsü'ıiden

giineş tutulmasım çıplak
ÜNIVERShEMlz, Uydu ve Uzay
Bilimleri

Araştırma Ensiıusu

Yardımcısı

Yani. Doç. Dr.

MUdilr
Mcıin

Allan, 29 Man günü gerçekleşecek
güneş ıuıulmasını çıplak

gözle izlemenin ıehlikeli olacağı konusunda
uyanlarda bulundu. Altan, tam ör•

ıuırne gerçekleşmediği

surece

güneş

tutulmasını

özel filtreler olmaksızın
gözle
izlemenin, gözlerde
kalıcı hasara hana körlüğe neden
olabileceğine dikkat çekti.
çıplak

DOWNAYDAN 10 BiN KAT
DAHA PARLAK
Atmosferin, z.ararlı radyasyonun
tllmilnil engelleyemediğini ifade
eden Me tin Altan şunlan söyledi:
"Gilneşten farklı dalga boylannda
enerj i gelmektedir. Yaşam açısın
dan çok tehlikeli olabilen kozmik
ışınlan banndıran bu enerji atmos-

ferin

bazı

katrnanlan

çirilmez ve atmosfer

ıarar,ndan

ge-

altındaki yaşa

mı

güvence altına alır. Ancak Dünya'nın atmosferi bizi korusa bile
1.anı.rlı radyasyonun tUmUnU engelleyemez. Bu son derece parlak
erıerji kaynağından gelen ışınlann
bir optik cihazla insan gözünde
odaklanmasının sonuçlan korkunç
olur. Gürıeş°e bu amaçla Ureıilmiş
ö1.cl filtreler kullanılmaksızın doğ
rudan çıplak gözle veya bir fotoğ
raf makinası ile. dürbUn!e veya bir
teleskopla bakmak, belki de olay
anında acı hissetmeksizin, gözlerde
kalıcı hasara, hana körlüğe sebep
olabilir:·
Yani. Doç. Dr. Metin Alı.an. tam
tutulma anında ve gUııeşin t.amamcn örtUlmesi durumunda bile ıeh•
like söz konusu olduğuna işaret

ederek.

·-aurıeş'in

dUğüode
mın

Yard. Doç. Dr. Metin Altan, 29 Mart günü gerçekleşecek
gözle izlemenin, gözde kalıca hasarlara ve körlüğe yol açabileceğini söyledi.

yüzde 99'u örtUlbile kalan yüZde 1'lik kıs

parlakhlı dolunay'ın parlaklı•

tından

10.000 kat fazladır. Bu neolarak ruıulma anı için
sistem ve e ihazlan kullanarak kontrollU, dikkatli ve titiz.
likle tutulma anım değerlcndinnck
gerekir'. dedi.
GÜNEŞ TVT\ILMASI
NASILOWR?
Güneş Tuıulmalan. Ay'ın. Dünya
,·e Gürıcş arasına girerek. UçU aynı
doğnılıudayken kısa bir süre için
de olsa Gurıcş ışığının DUnya'ya
gelmesini engellemesidir. Ay yeniay evresindeyken Dünya ile GUn~
arasında bulunduğu zaman gerçekleşir. Bu şartlar sağlandığında GUrıeş diskinin Ay tarafıodan önUldUğünU ve gölgesinin Dilnya'ya dUş
ıUğUnü izleyebiliriz. Ay'ın yörUnge
düzlemiyle DOnya'nm yörünge düzlemi arasındaki açı 5" 9' değerinde
dir. Eğer Ay. GUneş ve Dünya için
yörünge düzlemleri çakışık olsaydı,
her yeniay evresinde bir Güneş Tuıulması
gerçekleşirdi.
Her 295
günde bir Ay yeniay evresinde bulunur fakat her ay bir kez tutulma
gerçekl~rnez. Yeniay evresinde Ay
yörüngesi Uzerirıde hareket ederken
gölgesi DUnya'nın ya UsıUne ya da
altına dUşcr. Yılda en az iki kez
denle

öı.el

geliştirilen

DUnya-Ay•GUneş doğrultusu GOrıeş
tutul masını sağlayacak şekilde konumlanmaktadır.
Güneş
Ay'dan
yak.l3tık 400 kat daha büytlktUr ve
Ay. Dünya'ya GUncş'tcn yaklaşık
400 kat daha yakmdır. Bu nedenle
açısal çapları nerı..--dcyse aynıdır \'e
tutulma gözlemlerinde ikisi de ay-

TUTULMA SIRASINDA
NELER OLUR?
Tam tutulma sırasında havanın
önemli değişiklik
ler meydana gelir. Gökyüzil
hızlı bir şekilde karanr. ısı dUşer. Hayvanlar garip davranış
larda bulunur. ses çıkarmaya
~lar ve bir çok hayvan gece
olduğunu zannedip yuvahınna
yatmaya gider. Tutulma sonunda horozlar gUn doğumu olduğunu zannedip ötmeye ~ lar.
aydınlığında

ESKİŞEHİR'DE KAÇTA BAŞLAYACAK?
Tam tutulma hattı uzennde bulunmayan Eskişehır'de guneş
tutulması ancak parçalı tutulma olarak lzlenebılecek. Guneş
tutulması Esklşehır'ın enlem ve boylamına gore 29 Mart gunu
saat 12.41'de başlayacak. Saat 13.58'de guneş tutulmasının
tam ortası yaşanacak ve 15.14"te ise tutulma sona erecek. Tu•
tulmanın tam ortasında gunes yuzde 93.S oranında örtulecek..
m büyOklUkte görUnUr. Geride bı
raktığımız yüzyılın son tam güneş
tutulması 11 Ağustos 1999 tarihin•
de meydana geldi. 29 Man 2006

tarihinde ise yeni yilzyılm Ulkemizden izlenen ilk tam gOneş tutulmasını yaklaşık 4 dakikalık sure için•
de izleyebileceğiz. Bu kozmik ka-

rannamn en önemli öı.elliği. 30 Nisan 2060 tarihine kadar bir daha
tam güneş tutulmasını Ulkemi1.dcn
gözleyemeyecek olmamız.

Araştırma görevlileri TOİYO' da toplandı
Anadolu Üni\'ffiitcsi Araştırma Görevlileri
Temsikiler Kurulu (AGTK). ıoplanulannı çeşiıli fıık.Ultelerde gcrçeklc.şıinneye devam ediyor.
AGTl('nın son toplantısına Turizm ve Otel işleımcciliği YUksekokutu ev sahipliği yaptı. T~
lanımın açılış konufm3:Sı yapan TOIYO Mtıdü•

Ha vacılık

rü Prof. Dr. Mustafa Çakır. araştımıa ~vli!erinin kendi kurullannda sorunlanm ıartışmnlannın demokratik bir ortnm sag_ladığını dile gctirdi. AGTK Başkanı Araş. Qır. Banş GUrıaydm ise ıoplantılan farlı:h birimlerde yaparak etkin iletişimi artırmayı hedeflediklerini belimi.

Kulübü'nden

KulUbü tarafından 15
Mıırt glinU Mavi Salonda kutUb0n faaliyederi \'e bahar dönenıindc açılacak olan yeni kur$
Havacılık

progmmlaıını tanıtmak amacıyla

bir ıoplanu düzenlendi. Toplanuda Havacılık KulUbü Aka.demik Danışmanı Öğr. Gör. l lıı-

tanıtım to plantı s ı

KulUbü
Başkanı Ceyhun Karalaş \'C eski başkan Kemal Şahin öğrencilerc kulUbOn çalışmalanm ta•
nıttı ,·e sorulan yanıtladı. Öğr.
Gör. Haşim Kafalı Anadolu
Üniversitesi Havacılık KulUbü·
nün model uçnk yapımı konuşim

Kafalı.

Jlavocılık

sunda TUrkiycnin sayılı kulUpleri arasında yer akl.ı~nı beliı1crek. bahar döneminde açılacak
olan Model uçak ve Yamaç Pa~UtU
kurslanna ilginin çok
yoğun olduğunu söyledi. Haşim
Kafalı kurslara son başvı.ını ı.arihini 4 Nisan olarak açıkladı.

ÜNiVERSiTEMiZ Caz KulUbü'nUn düzenlediği 4 . Amatör Caz Müzisyenleri Fesli•
vali 15-18 Mart tarihleri arasında gerçcklcşıi. Fesıivalin açılış konserinde ev..sc•
verlerin yakından tanıdığı ,·e Türkiycdc yetişmiş önemli kııdın bcsıeci-piyanistler•
den Selen GUlün dinleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.
Festival kapsamında Akdeniz Univeısitcsi GU1.c\ Sanatlar Faktıltesi Müzik Bilimleri.
ıxıp-caz orkestrası, Grup Jazz Abcsk, Gnıp lstanbul Quıntet, Grup &jumoıı Trıo Fcatunng Onur Puza. Grup Re-Sim. G rup Flat Fıve, ve 2005 yılında Estonya Uluslararnrsı Genç Caz Vokalist ve lsıanbul Nardis Jazz Club vokalist yanşmatannda
birincilik kaz.anan Evrim Öı.şuca sahne aldılar ve perfonnanslanyla büyük beğeni
topladılar.Festivalde konserlerin yanı sıra Okay Saral ve Selen Güllln Festivale ka•
tılan cazsc:verlerle atölye çahşmalan düzenleyerek deneyimlerini genç cazcılarla pay•
!aştılar. Aynca. konserler öncesi ,·e sonrası gerçekleştirilen. festivale kaıılan farklı gruplann müzisyenlerinin aynı sahneleri paylaşıığı Jam-Scssıons etkinliği izleyi•
cilerin bUyUk beğenisini topladı.
Berk ÜTKÜ

Spor

Anadolu Haber

Şampiyonluk

ümitlerimiz söndü

Bayan hentbol takımımız, yenilgisiz lig lideri Havel•
san'a 49-36 mağlup olarak şampiyonluk umutlarını tüketirken ligde de son üç yılın en ağır yenilgisini aldı.
BAYAN HENTBOL

lılkımımız,

ıs

tı .

Müsabakada Spor KulUbOmUzlln

yönetim kunılu da tam kadro triblln•
deki yerini aldı. Takımımızıı pmpiyonluk için 3 farklı bir galibiyeı gerekiyordu. E.sk.işehirli hcntbolseverler
bu yıl ilk kez tribünleri doldumı~u.
Karşılaşma karşılıklı gollerle ~ladı.
J0-9'dan sonra oyuna ağırlığını konuk
ekip 25. dakikada 18-14'1Uk s koru yakaladı. ilk yan da Ankara temsilcisinin 24-17 UstilnlUğU ile sona erdi.

35. dakikada Asiye'nin golu ile farkı
indirdik (21-27). 41. dakikada

6'yı

Havcl.san'dan Nergiz kınnıı.ı kart görerek oyundan diskalifiye edildi. 45.
UstUnlilğU

ile geçildi. Anıdaki farkı bir türlU kapatamayan takımımız SO. dakikayı da
37-32 mağlup geçti. 55. dakikada Havelsan aradaki farkı IO'a çıkardı. Müsabakadan 49-36 galip aynlıuı Havcısan. geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
şampiyonluk turunu Eskişchir'dc auı.
Maç sonu oyuncularımız başta Sonja
ve Maja olmak üzere gözyaşlannı tutamadılar. Maç boyunca çok sert savunma yapan Havelsan'ın aldıAı 8 tane iki dakika cezası da bunun bir gös-

'Takım

şart

TÜRKİYE Otomobil Sporlan
Fedarasyonu tarafından düsemirıcrc

kaıılan

TOSFED kurulu üyesi ,·e
Eijitim Kurulu Başkanı Maz-

şampiyonluk maçına çık

dakika 34-29 Havelsan·m

Kurallara uymak
zenlenen

Mart gUnO Porsuk Spor Salonu·nda
Havelsan ile

7
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ıergcsiydi.

Takımımızın gollerini Asiye (9), Sanja (9), Serpil (7), Nalan (5), Bilge (3),
Esra (2) ve Gizem (1) anı . Rakip ıakımmm en skorer oyunculan ise Esra
( 14), Yeliz (7) ve Ceren (7) oldu.
Antrenörilmtız Sinan Öner "Oyunculanm maç öncesi çok inançlıydı. Ama
maç sırasında aksayan oyunculanmızı

değiştiremedik. Bench farkı ortaya çık
tı. Rakibimiz.in kadrosu çok geniş. Bunu sonuna kadar kullandılar. Maçı riske c ltik ama başaramadık. inancımızı
yiıirincc fark onaya çıktı. Mağlubiyeı
için üzgUnUz" diye konuştu. Takımı
mız
önUmUzdeki hafla Kastamonu
deplasmanında Gençlik Merkezi ile

karşılaşacak.

ruhu maddiyatı mağlup etti'
Erkek voleybolcular 2. Lig kapısı'nda
Ertek voleybol ıak.ımımızın, geçen yıl dilştüğU 21.ig'e ıckrıır d!lnmck için önilnde ıck engel kaldı. Voleybokulanmız, 17-19 Mart
gtınleri arasında Kırşehir'de grubun 2'nci sırada bitererck 2l...ig bileti için final maçı oynamaya hak kazandı. Takımızızın grubunda yer
alan DBakır G.Birliği çekilmesi nedeniyle ekibimiz grubunda iki
maç yııpll. Takımımız grubunda ilk mııçında O.Bakır Geoçlik'i 3-0
ile geçti. Volcybokulanmız. grubu lider biıinnck için çıkugı maçta
ise Kastamonu Bozkuıı Bcilediycsi'nc 3-2 mağlup olarak grubunu
ikinci sırada nokıııladı.
Takımımız şampiyonluk için, 25 Mart gOnU Ankanı'da Afyon Merkez GOçbirliği karşısına çıkacak. Takımımız bu karşılaşmadan galibiyetle aynlması durumunda bir yıllık anıdan sorır.ı ıekrar 2.Lig'dc
mlk:adele cdeıcck.

Bayan voleybolcular Bursa'da galip
Bayan voleybol takımımız, 19 Mart günU Bursa deplasmanında
NilUfcr Belcdiyespor'a konuk oldu. Karşılaşmadan, 3-0 galip aynlan takımımız, puanını 38'e yükselterek play-offa bir adım daha yakJaştı. Takımımız önUmüı.deki hana. 22 Mart Çarşamb.ı gün0 saaı l 3'de Marmaris Belcdiyespor ve 26 Mart Pazar günU aynı saaue lsıanbul UPS'i konuk edecek. Karşılaşmalar Yunusemrc
KampusU Spor Salonu'nda oynanacak. Bu karşılaşmalar takımımı•
zm ilk dörıeki yerini de belirleyecek.

AHADOUI Üni\·ersitcsi Basketbol Şubesi Sorumlusu Doç. Dr. Nedim Gllrscs. basked:ıol
takımımının Adana'dak.i tarihi başanyı yakalamasının alımda takım ruhu yanığını ifade etti. Gurscs. kendi öğn:ncileriylc ekstra hiçbir
transfer yapmadan bu başarıya ulaşmalannm
daha da değerli olduijunun altını çizdi.
Nedim Gürscs SÖZierini şöyle tamamladı:
"Son yıllann en disiplinli ve uyumlu ıııkımı
mız olmamız, başanya giden yolu açtı . Bizden 20 kat fazla bütçeli takınılan geride bı
raktık. Bizim oyuncularımız. sadece para için
oynamıyorlar. Birbirlerine sevgi ile baijhlar.
Biz çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Başan
lanmıt devam edecek."

Masa tenisçilerden iki galibiyet
Süper Lig'de m(k:adclc eden bayan masa tenisi ıakımırnız 1112 Mart tarihlerinde lı.mit'te ilç mU!labakaya çıku. Takımımız..
11 Mart günU F.Bançc·ye 5-3 mağlup o ldu. Ekibimiz 12 Mart
gunu ise Bursa DSI Nilüferspor'u 5--0 ve Denizli Gamateks'i 5.
1 maijlup cımeyi b.ışardı.

Amerikan Futbol takımımız, 19 Mart g{lnil Vali Sami Sönmez Spor Komplcksi'nde lider Ege Ünivusnesi ile karfılaşı:ı.
yenik kapattığı mOcadclcdcn 56-6
yenik aynlarnk play-off lıedcfınden umk.laştı. Takımımız. önüml17.deki
hafta lstanbul deplasmanında istek Vakfı ile kıuştlaşacak.

Takımımız. ilk yansını 16-6

har Demiralp oıomobil sporlarının çok zevkli bir mesle k
olduijunu bunun yanında
eğer dikkatli hareket edilmezse çok ıehlikcli sonuçlar
doğurabileceğini bu y(lzdcn
otomobil sporlanyla ilgilenen
kişilerin herşeyden önce uy•
gulanan kurallara uyması gerektiğinin altını çizdi.
Tilrkiye Otomobil Sporlan
Fedarasyoııu
tarafından
15
Mart günü Salon Anadolu'da
Türkiye genelinde yapılan
mahalli, ulusal ve utuslararası yanşlard3 görev alabilecek
kişilerin eğitimi ile ile ilgili
seminer ve sınav dUzenlendi.
Seminere konuşmacı olarak
katılan TOSFEO yönetim kurulu Uyesi ve Eğitim Kurulu
Başk.am Mazhar Demiralp,
otomobil sporlannm çok
zevkli bir meslek okluğunu
ancak bunun yıuıı sıra eğer
dikkaıli hareket edilmezse

den otomobil sportanyla ilgilcnen kişilerin herşeyden ön-ce uygulanan kurallara uyması gerektiğinin altını çi1.en
Demiralp, yapılacak sınav
SOTIUCllnd:ı lisans almaya hıık
kazanan öğrencilerin Tiirkiye'dc düzenlenecek olan for.
mula 1, DTM, Le Mans.
WRC ve ERC yanşlannda
gözcü. gözcımen ve spor komiscri olarak görevlendirile-

:ı:~\~~lisö;ı~f.l~u, ~ : cekleıini

kaydetti.l lert( ünw

Futbolcular
Ahmet'le coştu
Grubunda ilk ikiyi garantileyen genç futbol takı
mımız, Atayurt'u Ahmet'in 4 golü ile 6-1 yendi.
A GENÇLER ı.Jm·nc1e yer alan genç futbol takımımız, 19
Mart g unu Yunusemre KampusU Futbol

Sahası'nda Atayuıı·u

ağırladı. Takımımız ilk yanyı Ahmeı(2) ve Murat İp'in gol-

leriyle 3-0 önde kaputu.
ikinci yanda 57. dakikada Alayurt maçtaki tek golUnU atarak
skoru 3-1 yapıı. 68. dakikada sahanın yıldızı Ahmet
hat-ırick yaparak takımı
mızı 4--1 öne geçirdi.
Gol yağmuru 80. da·
kikada Önder ile de-

Anadolu Haber
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Yaşam

süresi 20

Yaşam

yıl arttı

Sağlık alanındaki

bilimsel ve teknolososyal güvenliği olan
kişi sayısımn artması sonncn, ülkemizde ortalama insan ömrü nznyor.

jik

gelişmelerle

Tilrkiye'de 2005 yılında, 65 yaş ve üstü nUfusun ıoplam nUfusa oram
yll7..dc 5.6'ya yük.seldi. Geniş aile modelinin yerini çekirdek aileye bı
rakması ve O(Orite olamayan yaşlının aile içinde yük olmaya başlaması
ise yaşlıhğl çok yönlü bir sosyal sorun haline getiriyor. Türkiye Nüfus
ve Sağ.lık Araştırması \'erilerine göre, ortalama yaşam süresi. 20'rıci yüzyılın ikinci yansında yaklaşık 20 yıl arttı. Araştırmaya göre. 2000-2005
yıllan arasında ortalama yaşam süresi kadınlarda 73.8 erkeklerde ise
68,9 yıl. Yaşlıların yilzde 43'0 ihtiyaçlanm kendileri karşılarken her 10
yaşlıdan 7'si, çocuklarıyla aynı ev ya da mahallede yaşıyor. Eğitim seviyesinin dUşUk olduğu yaşlı nüfusıa, lise ve daha yüksek eğitim almış
kadınların oranı yUzde 2. erkeklerin oranın ise yüzde 4. Hiç eAilim almayan ya da ilkokulu bitinneyenlerin oranı ise kadınlarda yüzde 74. erkeklerde de yUzdc 70. 65 yaş üstünde emekli maaşı alanların oranı ise
dUşUk. bu oran erkek nUfusıa yUr.dc 46, kadınlarda da yüzde 6.
A~tımıada dikkaı çekilen bir nokta da emeklilik dönemlerinde gelirleri azalan ,·e geçim koşullan zorlaşan yaşlıların. çabuk ve sık hasıalan
dıklanndan, ekonomik destek ihtiyaçları artığı. Ttlrldye'de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde 67. azınhklar, demek ve
vakınar ile özel ıeşcbbilsc ait 116, bakanlıklarla belediyelere bağlı 28
huzurevi bulunuyor. Bunlardan toplaııı 17 bin 974 yaşlı yararlanıyor.

CIA'in gizlisi

saklısı kalmadı

~

~

Bir tıkla Mars'a yolculuk
INTERNETIN

Uzmanlar d ijital mOzikçalar kullanan gençlerin yansından fazlasının işitme

:;', btiyti!o,:: !"',;;;=;-;=;;;,e::..:,c.,:.°"'·:::,""'';.,~----==

ABD'nin önde gelen gazeıelerinden Chicago Tribune, lntcmet üzerinden 2 bin

karşısındakini anlayamadığı

ajanının kimliklerine ve gizli görev bölgelerine ilişkin bilgilere ulaşılabildiğini yazdı.

için söylediklerini tekrarlatıyor. Uzmanlar cihazın ses
sınınnın en fazla yüzde
60'1 kadar açılma.smı ve
bir saatten fazla ara verilmeden
kullanılmamasını
öneriyor.

600 CIA

Muhabir John Crewdson imzalı haberde, Amerikan Merkezi Haberalma Teş
son derece gizli bilgilerinin nedenleri anlaşılamayan şekilde
ve akıllı arama yapılarak bu verilere ulaşılabildiAi ifade ediliyor. Haberde aynca, CIA'in gv.eıc muhabiriyle temasa geçerek. ajan kimliklerinin ve bilgilerinin açıklanmaması ve saklı tutulmasını istediği belirtildi.
lntcmctc sızan bilgiler arasında kurum ajanların görev bölgeleri, kimlikleri. telefon numaraları bulunuyor. lntemetc sızan bilgiler arasında CIA'in Doğu Av•
rupa'da kurduğu iddia edilen işkence odalarına mahkum taşımada kullanılan
uçaklara ait bilgiler de bulunuyor. Uçakların saıın alımına ilişkin bilgiler arasında. CIA ajanlarının kurduğu paravan şirketlere ait birçok ticari kanıdın da
var olduğu sanılıyor.
Gazetenin manşete taşıdığı haberde. CIA 'in gizli kunımsal bilgilerinin intc~
te sızdığından kurum )'eıkili1erinin, haber yazılana kadar bilgilerinin olnl.1dığı
run onaya çıkuğı belirtiliyor.
Üst dıızey bir yetkili, El Kaide'nin inıemene arama yaparak C IA kodlarını ktracak bilgi birikimi olmadığını. ancak Çinli bilgisayar ajanlanndan şüphelenil·
diğini Sôyledi. Haberde dile getirilen bir iddia da. kunım içinden birinin bu
bilgileri sızdımıış olabileceği. Ancak bu iddiaya dair bir kanıt gösterilmiyor.
kilatı (CIA)'nın

inıemcıe sızdığı

erteledi

Sony. yeni kuşak oyun konsolu PlaySıation3'iln lansmanını
Ka.sım ayına erteledi.
Sony'nin video oyunlardan sorumlu yöneticisi Kcn Kutaragi.
şirketin, )'eni · konsolda ıelif
haklan koruması teknolojilerini
tamamlamak için ek silreye ih-

K ızıl

Ge1.egcn'de bulunan iki aracı
Mars Odysscy
ve Mars Glo- bal araçlann•
Surveyor . __ _ _ _ _ _ _ _..__ __ __ ,

tiyacı olduğunu açıkladı. Kuıa

ragi. aynca yeni kuşak OVD
sıandartı
Blu-ray disklerinin
konsola entegrasyonu için de
çahşmalannın silrdOğilnil. bunlar
ıaınamlanmadarı konsolun piyasada olmayacağını ifade eııi.

adlı

dan gelen görilnıülerin birleştimıcsiylc oluştu.

Google Mars, Google Eanh kadar gebir sistem değil ,·e ÇGitli yönlerde hareket edemiyor fakat kulge1.egeni Uç değişik formana görebiliyor. Renkli hariıalarla
Mars'tan yUksclebiliyor. s iyah-beyaz imajlarla ı.asviri ortaya çıkarıyor. kı•
zılöıesi haritalarla sıcaklık değişimlerini görebiliyorsunuz.

Sony PS3'ü

Vay be, teknolojiye bak,
yeni çıkan yemden yiyince
bizim tavuk fikid pastorize
yumurta yumurtluyor..

Google. Dünya
Ay'dan ·
sonra
da
Mars'ın yür.eyini
intcmet
taşıdı. Googlc
Mars.
NASA'nın

so-

runuyla karşı karşıya olduğu konusunda uyanlarda
bulunuyor.
lşiıme sorunları konusunda uzman olan Amerikan
ASHA kurumunun araştırmasına
göre. Amerikalı
gençlerin yansındtın fazla.sı
işitme zorluğu çektiği için
d ijital müzikçalarlan kullanırken sesi daha fazla açı
yor ve konuşma sırasında

lişmiş

lanıcılar

HAZIRLAYAN: Kemal
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