
ANADOLU ÜNİVERSİT 

Günü'nü 
kimsesizlerle 
kulladılar 

GÖNÜLLÜ Toplumsal Hi:
meıler Kııliibli iiyeleri, Aııne
ler Gıimi tlolayısıylo Halis 
Toprak Çorıık Yııı·ası·ııda 

kafaıı kimsesi;: çocıık/orı zi
yareı eıti. Çocııkkırla oyıııılar 

oyrıtıyaıı ı·e eıı a: kendileri de 
çocuklar kadm· eijleııeıı kııliip 
üyeleri bir SOlll'Oki eıkinliği 
sabırs11/ıkla bekliyor ... 

YAŞAM'DA 

iki Eyliil'de 
Kal'go rıl'tınası 

KARGO lıayroıılarmı yağ
mur da eııgel/eyemedi. 

YAŞAM'DA 

' Kaynaklarımız 

bize yeter' 
Y ARD. DOÇ. Dr. Biilenı 
Açma. Tiirkiye' nin yalnı:ca 
akarsu poumsiyeliııiıı 16 
ııiikfeer smıırali,ı iireıeceği 
enerjiye eıiı oftlıığ111111 ,çOyle
di. 

SAYFA J'DE 

Mel'tcr Oral 
anısına hafta 
iKiNCi Fmoğraf 1/aftosı, 
geçeıı yıl tllyhetıiftimi: 

Merter Oral ,,ııısma dıi:eıı
leııdi. 

SAYFA 4'DF.. 

Anadolu Üniversitesi kitle i letişim araçları tek çatı altında toplandı 

Medya Merkezi iş başında 
iLETiŞiM ctiıimi alanında ülkemi• Üniversitemizin yayın organlan; TV A, Radyo A ve Anadolu 

HABER MERKEZİ zin öodc gelen eğiıim kurumlann- Haber, Medya Merkezi çatısı altında biraraya getirildi. 
dan Anadolu üniversitesi. yeni bir Yeniden yapılanma çerçevesinde görevlendirmeler 

tEtEFONLı\RI: adım aınrak. sahip olduğu kitle ile- tamamlandı. Danışma ve Yayın Kurullan oluşturuldu, 

2496 / 2497 ıişim araçlannı kurduğu Medya 

Meıi:e.ti'nde tek çatı altında topl:ı

dı . Birbirinden bağımsız yayın ya

pan Anadolu Haber, Radyo A ve 

TVA Anadolu Üniversitesi Medya 

Merkezi çmısı alıında birleşti . Mer

kez, aynca TRT 4 için haber Urct

me sorumluluğunu da üstlendi. 

HEDEF: MODEL OLMAK 
Kuruluşundan bu yana sUrdlirdil

ğU laik. demokrat ve AtaıUıi:çO 

çizgisinden ödUn vermeyen Anado

lıı Oniversiıesi yaşama geçirdiği 

yeni at ıl ımı ile bağlı olduğu değer 

ve ilkeler doğrultusunda, ülkemiz

deki ycrel-k:ımusal yayıncılık ala

nındaki en kayda değer örnek ol

m:ıyı hcdcniyor. 

Anadolu Üniversitcsi'nin kendi 

öz kaynaklanndan beslenecek Med

ya Mert.:ezi. alanında uzman öğre

tim Ü)'elerinin. çahşanlann ,·e öğ

rencilerin doğrudan katılınılan ile 

çal ışm.ılarıııı sUrdUn.-cek. iletişim 

Bilimleri FakUltcsi öğrencileri için 

olduğu kadar. diğer fakiilıc \'C yUk

sckokullarda öğrenim görmckıe 

olan. ancak medya alanına ilgi du

yan öğrenciler için de bilgi , ·c be

cerilerini geliştinnclcrirıc yönelik 

ortamlar sunacak Medya Meıi:e

zi'nin kapısı herkese açık olacak. 

Rckıör Pn:ıf. Dr. FcV'1.i SUmıc

li'nin önderliğinde oluşan Medya 

Mcıi:ezi . geniş katılımlı Danışma 

Kurulu , ·e Yayın Kurulu ile yön

lendirilecek. 

DEVAM16'DA 

liJ 
Medya ·;,:;; Merkezi Medya 
Pmf Dr Merkezı 

ômer Zühtü Genel 
Atton·o KoordınO• 

bağlı . ..:41 tôı\J 

olarak Doç Dr Alı 

....:::..J çoıışacok Murat Vural 

~ 
AnodOlu , ·-, !VA 
Hobe< Geneı 

Yozıışlerı 

' J 
Yayın 

Mud0ru Yönetmen, 
Doç o, 

r..ı• 
Yard Doç 

Erkan D< Ufuk 
Y\Jksel Küçükcarı 

~ı rlJ Hobe< 
Merkezi 

Radyo A KOOı'dirıo· 

•· \,\.,. -.~. Müdüıu lôru 

~ J YOfd. Doç YOfd Doc 
Dr.Ôz~m Dr Holuk 
Ataman Birsen 

Danışma Kurulu üyeleri 
REKTÖR Yardımcısı Prof Dr. Dr. Ali Murat Vural, Doç Dr. 
Ömer Ziilıtii Aluı11 başkaııfığm- Dcııiz Taşcı. Ôğr. Gör. 1/asaıı 
,la olııştıırıılaıı Damşma Kıırıılıı Uzımoııaı \'t' Yrd. Doç. Dr. Ari/
şu isimlerden oluşuyor: Prof fa Doğaıı yer alıyor. Rektör Yar
Dr. Nazmi Ulurok. Prof Or. dımcısı Prof. Dr. Ömer Ziilırü 
N,ızlı Bayram, Prof Dr. Halıık Alıan başkaıılığmdaki bir diğer 
Giirgeıı. Prof Or. Giilsereıı kımıl o/aıı Yayın Kıını/u ise Doç 
Giiçlıaıı. Prof Dr. Halil İbralıim Or. Ali Murat Vııral. Doç Dr. 
Giirc,ııı, Prof Atilla Atar. Prof. Erkaıı Yüksel, Yani. Doç. Dr. 
Dr. Yaşar Hoşcaıı, Prof l/ikıııeı Ufıık Kiiçiikcaıı. Yani. Doç. Dr. 
Sofiıoğlıı . Prof Dr. Naci Giiç-- Ö:lem Atamllıı. Yord. Doç. Dr. 
luııı, Prof. Dr. Le,,e11d Kılıç. Ergıııı Yiiksel ve Yani. DoS·· Dr. 
Prof. Dr. Feridun Akyiirek. Doç Haluk Birseıı'derı olıışuyor. 

Bu telefon 
numaralarını 

kaydedin 
BUNDAN sonra Aıı(l(/olıı Ha
ber'de yayınlarınıruım istediğini: 
ıı'im haberler iç-irı Haber Merke
:i' ııiıı 2496 re 2497 ııwııaralı te• 
lefoıılllrıııı arayabilirsiııi:. 

Artık Cuma 
günleri 
çıkıyoruz 
ANADOW HABER bıırıdtm son
ra cııma gıiııleri yayııılwıacak. 

Dalıa öııce Çarşamba güm/ ya
ymlaıum gazetemi:. bıı11daıı böy• 
le Perşembe günü basılarak Cıı

ıııa sabalıııulaıı iribareıı kmnıms 

İÇİl1lfe dağıtılacak. 

Amaç daha 
nitelikli 
yayıncılık 
iLETiŞiM araçları arasııulaki 
eşgii<liiıııii \'e işbirliğini sağlaya
cak olaıı Medya Merkezi, ofıışııı

rıılacak ortak dil ı·e yaym ilkelcl'i 
çerçeı·esiııde iz ferkitleye ö::lemi
ııi dııydıığ11 ııitelikli. tfii:eyli. bil
gi. saııaı \'e kiilriir dolıı yay 111la• 
r111 ııla1ması111 sağlayacak. 

e-Öğrenme şimdi daha da hızlı 

~' ~,i:_:;:' ~ =-=fl 

AÔF e-Ôğrenme hlzmetleri için bağlantı hızı aynı onda 

100 t>n ôğrenclye hizmet verebilecek kopa.yete ulaştı. 

AÇIKÖĞRETIM Fakllltcsi e• 

Öğrenme hizmetlerinde kullanı

lan 34 mcgabit hızındaki bağ

lantı. 200 ınegabite yDkscltildi. 

En fazla 20 bin öğrenciye hiz

met veren e-ôğrcnme servisle

ri, bu yükseltmeden sonra aynı 

anda 100 bin öğrenciye hizmet 

verebilecek durunıa geldi. Ay• 

nca ULAKNET bağlantı hızı 

da anınldı. 

EN HIZU ÜNiVERSiTEYiZ 
ULAKNET bağlantı hızı 70 

rnegabittcn 102 megabite yUk
sclıildi . Böylece e-Öğrcnnıe 

servislerinden yararlanan kulla• 

nıcılann hizmet kalitesi antı• 

nlmış oldu. Bu artışlarla 01.el

likle sınav dönemlerinde yUksc
lcn öğrenci talebi sorunsuz. bir 

şekilde karşılanacak . 

Anadolu Üniversitesi, Aç1-

kö!retim Fakilhesi'nin kurduğu 
bu altyapıyla. TOrkiye'dcki tam 

Universiteler arasında en hız.lı 

inıcrneı erişim altyapısına sahip 
Univcrsite oldu. 

Mevlüt DEMIRCloCW 
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8-18 Mayıs 2006 Anadolu Haber Görüşler 

5. Kalite Şöleni, 10-11 Mayıs günlerinde Anadolu Üııiversitesi'ııde düzenlendi. Çeşitli etkinliklerin 
gerçekleştiği şölen ve kalite kavramı konıısıında öğrencilerin görüşlerini aldık. 

Üniversitemizde düzenlenen kalite şölenini izlediniz mi, 
kalite sizin için ne ifade ediyor? 

Ç~DEM KUÇÜKÇINAR 
:rıı1m..Wıwı 
Kalite benim için son yıllara 

kadar çok önemliydi. Fakat 
son zamanlarda bu konuda ay
nı şeyleri söylemekte zorluk 
çekiyorum. Aldığırn Urüniln her 

___ __,_ şeyden önce markasına ve ga• 

roıııisine bakıyorum ama çoğu 

zamaıı buıılar da bir işe yaramıyor çUnkll mar
kası iyi olaıı bir Urtııı bile kısa sure sonra yıp-
ramyor veya eskiyor. Eskiden m;ırlı:alı bir OrtJnO 
çok uzun 1.aman yıpranmadan kullanabiliyorduk 
fakat artık ürilnlerin markasına da kalite belgesi• 
ne de güvenmek maalesef zoı-. 

SERDAR ŞAHIN 
IOE·Bıısm Yayın I Smıf 
Kalite sağlam. kullanışlı mal
:ı:emelerin mar1ı:ayla bUtDnleş

mcsidir. Benim ku11::ındığım 

malzemeler uzun sure gidiyor 
ve daha ilk günkü gibi sapa-

■~--- sıığlam ise bu kııliıedir. Aıı
cak kaliıeli mal tek başına bir anlımı ifade 

etmez. Zaten kaliteli malzeme markadır. 

NURDAN BOZKURT 
IIRE-h,;ıi91 2 Sınıf 
Kaldcr şenliklerine katılma

dım . Ancak kaliıc hayatın 

parçası bence. Yalnız 'kalite' 
ile ·marka· kavr-.ıınını ayırına

lıyı:ı:. Her marka kaliteli olma
- ..____.. yııbilir ya da yalnı1.ca marlı:ah 

mallar kalitelidir diye bir kaide 
yolı:: bence. Kalite bir yaşam tam. belki de bir 
tutku. Arıcnk fol.la bağlılığa dönüşmediği sOre
cc. Her mal ,·e hizmetin kaliteli olması bireyin 
en yüksek fnydayı almasını sıığlıyor. 

MELiK ARDA 
:rıı1m..Wıwı 
Bana göre kaliıcnin önemi in

sanlann verdiği parayla doğru 
oranıılı. Nasıl ki 10-20 
YTL'rc aldığımız pantolonun 
biri;aç yıl dayaııııııısım bekle• 
ycmcl.$Ck, çok yüksek liym

lara aldığımız cşyalann da uzun süre dayan-
masını temenni ederiz. Kalitt.-dc garanti belgesi
nin ve gar:ıııti silresinin uzunluğu ya da kısalı
ğı benim için önemlidir. Bu alacağımız eşyala
ra gUv,rnimizi artınr veya azaltabilir. Aynca ürü
nün yapıldığı ülkenin de öneıııli olduğunu düşü
ııüyonım. Mesela markası ne o lursa o lsun 
Çin'de yapılan ürünleri ıcrih cınıcnıcliyi:ı:. Çün
kü çok büyük linnalar bile Çin'de üreıilen ~
yaln alıp kendi markalannın eıiketini yapıştırdıl.:

ıan sonra çok yüksek fiyatlarıı satabilmektedir. 

FATMA DiKiCi 
&k:hiya, Eak!lhrsi TOck Pili 

\'Ç EdebiYah I Sınıf 
Kalite tabii ki her daim 

önemlidir. Fakat nedense ülke
mizde sanki pahalı olan kali• 
!eymiş gibi bir izlenim var. 

_ _,,,._:,,• Özellikle gençler marka giyin-
meye çalışıyorlar. Sanki marl:a 

olan hcrşcy kaliıeymiş gibi bir algılayış var. Oy
saki kalite gön.'CCli bir kavnımdır. Dolayısıyla 

benim için kalite: marka ohın değil. uzun süre 
kullanılabilen. orjinal görOnıUnUnU yitinncyendir. 
Tabii ki fiyaıı da uygun o lmak koşuluyla. 

S. CAN MAClT 
liBE CEKO 3 Sıoıf 
Kal-Der'c katılmadım. Kalite 
insan hayatı için va:ı:gcçilme:ı: 
bir unsurdur. insanlar h:ıy::ıtl::ı
n nm her alıınındıı kaliteyi 
aramakta. ona ulaşmak için 

HA.ı.JME HANU 
)BE Basıo Yaxm I Sınıf 
Bir mıığazaya girdiğimde 

ürünün kaliteli ya da kalitesiz 
o lup olmııdığını anlamam için 
kendiıııc gOre geliştirdiğim bir 
kaç kıstıısım var. Bunlardan bi• 

-o..c._,:;a• rincisi ve en önemlisi llrilnlln 
garanti belgesidir. Bence gııranti belgesi finna
nın Uıilnc olan güvenini temsil eder ve bu yüz
den benim için önemlidir. Bunun dışında llril• 
niln hammaddesi ve nerede ürcıildiği ele be
nim iç in önemlidir. 

IBE-Bı·khınlf'lık 
Halkla lli~kilrr 4 fümf 
Aslında günümil1.dc ürünler 
arasınd:ı çok fazla bir fark 
yok. En önemli fark tükeıi

cire yaklaşım tarzı. Tüketi
cinin önemini ka,·royan fir-

malar da kaliteyi örıcmscınck :ı:orundn. 

ÇUnkU giııikçe bilinçlenen Ulketici k:ılitesiz Uril
nil veya hizmeti sadece bir defa satın al ıyor. 

Kaliıcnin marka kavramıyla ö1.dcşleşmiş hale 
gelmesi de limıalann marlr:ayıı daha fazlı önem 
,·ennesini gerektiriyor. 

ı _. __ ~ YAŞAR ÖZDEN iNCELER 

IIBE lns iktisat I Sınıf 
Bir malın kaliteli olması hiç 

kuşkusuz o malı tercih etnıck 

için en önemli e tkendir. Bir 
malı m:ırlı::ı sendromuna kapıl
mad::ın. o malın kullanılışhğına 

bakarak tercih ederim. Aslında 
Ulkemiı.dc pahalı oları kalitedir 

ı •-

CEYHUN ÇUBUKÇU 
Edebiyat fal:llhesi I Sıuı( 
Kalitenin tek anlama sahip
miş gibi gösıcrilmcsinc rıığ• 

men bence herkese göre fark
lı anlamlar kazanmaktadır. Ge
nellikle gilnllmllzdc pahalılık 
kaliteyle eş anlam kazanmakta. 
Bunuıı y:mlış oltluğunu bi le bi

--kA"- bir tııkım fedakarlıklarda bu-
lunmııktrıdır. Giyimlerinden gıd:ılanna. ula• 

ş,m :ir.ıçlanndan eğiıimlcrine kadar her zaman 
kaliteyi ön planda ,·e vazgcçilrneı tutmaktadır

lar. Çünkll bu insan doğasının bir gereğidir. 
Varoluşundan bu yana insanoğlu kendisi için 
hep en iyiyi. en yararlıyı , yani aslında kaliteyi 
arayan bir devinim içindedir. Bu arayış dıa in
sanlık varolduğu sürece devam e<lccekıir. 

diye alışılagelmiş bir düşünce var. Bu likriıı doğ

ruluğunu şüphesiz kimse idare edemez ama ya
nılgının ve kaliteli bir ıcrcih yapamamanın önün
de duran en önemli etken hııtlur. Bir Tilkodcr 
Oyesi olarak ben: ıercihlerimizi etikete. indirime, 
nıarkaya bakarak değil aldığımız malın kalitesi
ne, kullanışhğına ,·e fiyatının o maim değeri olup 
olmam~ma bakar.ık değericndinncliyiz. 

1 CQ 
le maalesef bizler de zaman zaman bu yanlış
lan OOğnıymuş gibi kabutlcniyonız. Kaliıc ben
ce insanların kendi yaşam tanı ,·c t,(ltçcsirıde. 

kendisine en çok yakışan ve uzun silrc kulla
nılabilcodir. Kısacası kalitenin uygunluk olduğu
nu dilşllnilyonım. 

ı 

[ 

MELTEM LEVENT 
IIRE lkts:ıı 2 Smıf 
Kalder'e katılmadım. Haya
tımda vaıgeçemeyeccğim ol
gulardan biri kalite. Bana ken
dimi rahaı ve iyi h issettiriyor. 
Yiyeceğimden giyeccklcrime 

-= ..... • kadar her kullandığım eşyanın 
kaliteli olması ö:ı:cllilde dikk.'.11 eııiğim bir husus. 
Aynca çoğu insan gibi kaliıe eşittir yüksek meb
la diye dilşilnmilyorum. Bence kalite hcrtıangi 
bi~yi yerken veya aklığının:ı: bir giysiyi giyer
ken kendinizi ne kadar huzurlu hisscttiğinb.dir. 

Anadolu Haber 
ANADOLU ÜNİVEISİTf.Sİ 

HAFTALIK iu:rişbı GAZETESİ 
lS,\'N IJ02-00e5 

Basım Tarihi: 111.05.2006 Sayı: 375 

Sahibi: 
Rektör Prof. Dr. Fevzi SÜRMELi 

Genel Ya)1D Yöııtlmtni: 
Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN 

Hukuk Fakllhcsi 1 Sıaıf 
Her insanda olduğu gibi bir 
UrUniln kaliteli olup olmadı~ı

m anlamak i~:in benim de ba
zı kıst:ıslanm bulunuyor. Ön
celikle bir bayan olarak özel
likle giysi alışverişlerinde ilk 

dikkat eııiğim şey. ürünün kumaşı ,·e kesim bi
çimi yani tasarımıdır. Üıiiniln markalı olması 
elbeııe ki kalite için öııcmli bir ölçüttür ancak 
benim denediğim ve memnun kaldığım mar
kaların sayısı sı nırlı olduğundan ben sadece o 
markalan n kaliıesine güveniyorum. Bunun dı

şında toplumda genel kabul gören ve beğenilen 
markalar beodc de o markayı kullanmak açısın
dan olumlu bir önyargı oluşturuyor. 

Sorumlu Müdür 
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN 

Hıbtr Mtrkni Müdürü : Uzrn. uruk TÖZELIK 

ERSiN EMiRE -brnlisıik ı Sınıf 
Kalite dicyince aklınıa gelen 

ilk şey hi1.nıct ve güvendir. 
Bir Urtlndc kahiıe denince 
üründe kullanılan mal1.cme. bO
yilk önem t:ışımakıadır. Kullanı

lan malzemenin iyi olması 1.onınluluğu vardır. 

Ortınde baktığım şey kullanılan malzeme ,·e 
işçiliktir. Bunlann göstergesi de kalite kontrol 
belgesidir. Bu belgeyi taşıyan ürünlerin kalitesin
den şUphc etmem. 

YUSUF kARAAı.J 
Fen Faklihoi·lmıişıik I Sınıf 
Kalite deyince aklıma ilk gü
ven geliyor. Güvenebileceğim 
şeyler kaliıeli olmalı. Mesela 
aldığını şeyler ka liteli olmalı. 

Mesela aldığını Urtınlerin ka
liıc kontrol belgesinin olması-

nı isterim. Ancak o zaman rahat bir şekil
de bir Urünil alabilirim. 

Anadolu Onivasiıesi Basım..-vi'ndc SOOOııdı:ı: basılnu~r. 
ı\rı:ıdoluOnivcrsne.si. YıırusıerıwcK:ııı1)0S(I. 

\'::ıkıf Bin.ısı. 26470 ~işdıir 
Tcl:0-?22-33505 80 / iN> Faks: 0-222- 3))7440 

E--po.qa: haber®anadolu.cdu.ır 
Wcb: -.w.ahabı.T.anadolu.cdu.ır 



Haber 

İşletme ve 
Ekonomi 
Kuliibü'nden 
AB paneli 
iŞLETME ,·c Ekonomi Kulü• 
bU t:ırııJmdan düzenlenen 
"Avrupa Birliği Sllrecinde 
Türkiye Ekonomisi'" adlı pa• 
ncl 16 Mayıs gUnll Kongre 
Merkezi Salon Anadolu'da 
gerçekleştirildi. 
iktisadi ve idari Bilimler 

Fakültesi öğrcıim üyesi Prof 
Dr Musıufa Öı.cr'in yöneııiği 
pıınclc Akdeniz Üniversite• 
s i'ndcn Doç Dr llker Belek 
,·c lkıisnıçı Yaz.ar Erkin 
Özalp konuşmacı olarak ka
tıldı. 

SIMED AIREX 
2006'ya götiiriiyoı· 

SiViL Havacılık Yüksek 
Okulu Mezunları Derneği 

(S1MED) 8- 11 Haziran gün
lerinde A1aıUrk l-lavalimn
nı 'ndıı gerçekleşecek olaıı 
AIREX 2006 Havacıl ık Fu
:ırı için giriş kartları düı.en
liyor. Fuıın ziyaret etmek 
isıcycn öğn.:rıcilerin 18 Ma
yıs Perşembe gününe kad:ır 

S l·IYO Öğrenci Temsilcisi 
Kadir Sak'n isimlerini yaı.

dımınl:ın gerekiyor. 

llMl'O'daıı panel 
ESKiŞEHiR Meslek Yükse
kokulu 25 M:ıyıs günü ""Bü
ro Yönetimi \'e Sekreterlik"" 
konulu bir p:ırıel d il1.cnle)'e
ed.. Kongre Merkezi'ode 
gerçeklep:eck o lan panele 
Mannara Onh·ersiıesi öğre
ıim Uyesi Yard. Doç. Dr. 
Mehmcı Altınöı ,·e M:ıccıte
pe Ünivcrsitcsi'ndcn Öğr. 
Gör. Giltbin Göral konuş

macı olar.ık katılac:ık. 
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'Doğal kaynaklarımız 32 
nükleer santrale bedel' 
Çerrıo~il'deki nukleer kazanın 20'nci yılı anma törenlerine katılan EMYO 
öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Bülent Açma, Türkiye'nin yalnızca akarsu po
tansıyelinin 16 nukleer santralin ureteceği enerjıye eşıt olduğunu soyledi. 

Yard. Doç. Dr. Bülenı Açma 

ÇERNOBIL faciasının 20'oci yılını 
anma törenlerine davetli o lara kaıı
lan Eskişehir Meslek Yüksekol::ulu 
öğretim üyesi Ynrd. Doç. Dr. Bü
lent Açma. Ulkcmi1.dcki nükleer 
santral tnrtışmalanna dikkat çekerek, 
Tüıi:iye"nin doğal enerji kaynakları
nın 32 nl!klcer santrale eşdeğer ol
duğunu söyledi. 23-25 Nisan günle
rinde Ukrnynn'nın başkenti Kiev'de 
,·e Çe rnobil'dc yapılan bir d izi et
kinlikte yer alan Açma. "Ülkemizin 
boşa akan suyu ile. her yıl IO mil
yar dolannuz denize akıyor" dedi. 
AVRUPA BiR DAMLA SUYUNU 
BOŞA HARCAMIYOR 
Ttlrkiyc'nin halen 24 bin megavat 
(nıw) hidrolik potansiyelini kullan
madığını ifade eden Açma "Suyu
muz. kömilrtlmüz ve jeo(emıalimiz 

var :ımn böyle bir enerji politikası 

dünyanın hiçbir Ulkesindc yok. Ge
lişmiş Ulkelerde ve Avnıp.ı Ulkele
rinde boşa akan bir metreküp suyu 
rasılmııak rnümkiln değildir'' diye 
konuştu. 

Yard. Doç. Dr. Bülent Açma söz
lerini şöyle sürdüıdü: 

'"Türkiye'nin 1 1 bin nıcgavaı (mw) 
potansiyelindeki linyit toprağın al
hncla bcklcmckledir. 1.200 mw kö
mür, 24 bin mw değerindeki su 
kullanılmamaktadır. Tilfkiyc'nin ye
nilenebilir enerji kaynaklan olan, 
biyogaz, gü~ ,·e rüzgar enerjisi. 
hidrojen henüz. kullanım alanı bula
rnmırnktadır.'" Ülkemizin ~u. rtlzgar. 
güneş. linyit ve jcoıemıal kaynaklar 
bukınııııdaıı Avnıpa ülkelerine göl\: 
çok daha fazla avantajlı olduğuna 
dikkat çeken BUlenı Açma, buna 
rağmen bazı kesimlerin nükleer 
santrali savunurken. "Yerli kaynak
lnnmız )'eıerli değir dediğini kay
detti. 
Ttlrkiye'nin h idrolik potansiyelin in 
toplam 36 bin 700 megavat (mw) 
olduğunu bclinen Yard. Doç. Dr. 
Açma. bunun kullanılabilen mikıan
nın 13 bin mw civan nda olduğunu 
kayde tti . Açma, ""Yaklaşık 24 bin 
nıw elckırik üretebilecek suyumuz 
ise boşa akıyor. 1500 mw gücünde
ki bir nükleer santralden hareket 
edersek. Tilrkiye'nin boşa akan su
yu tam 16 nükleer santral demek. 

Aynı şekilde linyit. ıaşkönıürtl. rüz
gar ,·e jetoımaldc kullanılmayan po
tansiyellerimizi alt atta koydugu
muzda yaklaşık 32 tane nükleer 
sanıralc yakın kaynağımızın kulla
nılmadığı onaya çıkıyor. Var olan 
kaynaklarını enerjiye dönUştüremc
yen ve Rus doğal gazına yüzde 65 
bağımlı olan U1kemi1.deki bı.ı durum. 
gerçekten de bir ibret tablosudur. 
Dünyada aıınn talep. pc1rol ,·e gaz 
fiyatlarını unnandınrken, enerji ar
tık güç politikasının gittikçe daha 
önemli bir öğe.~ini haline gelnıckte
dir'" dedi. 
ENERJi STRATEJiSi GEREKLl 
Kısa vadede enerji işbirliğini tehli

keye dilşUrcbilccek bir gelişme bek
lenemeyeceğini ifade c<lcn Bülent 
Açma. yine de TUrtiye'nin uzun 
vadede Rusya ve diğer ülkelere 
olan enerji bağımlılığını a1.alıacak 
bir enerji stratejisi geliştimıcsi gere
ktiğine dikkat çekerek, Ulkeıııizlnin 
bu dunımda yuıtdışma döviz ödc
rrıekten kunulacağım ve ulu~l kay
naklarımızı da harekete geçireceğini 

sözlerine ekledi. 

İbrahim Dinçer' den e-learning konferansı 
AÖF ile MMF tarafın
dan ortaklaşa düzen
lenen konferansta On
tario Üniversitesi'nin 
eğitim olanakları hak
kında bilgi verdi. 
AÇIKÖÖRETiM FAKÜLTESi ile 
Mühendislik \"C Mimarlık Fakülıc

si'nin ortaklaşa düzenlediği Mobile 
1..camiııg/Webccnırie Edııcation ko
nulu konferans Açıköğreıinı Fakül-

tcsi Toplantı Satonu'ııda gerçeklcş

ıirildi. 11 Mayıs gUnü dü1.cnleııı.:11 

konfcr.m~a. Kanada Ontorio Üniver
s itesi Teknoloji Enstitüsü öğrcıim 
üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer ko
nuşmacı olarak katıldı. Konuşmasın

da, Ontorio Üni\·ersitcsi'nin eğitim 
modelini wılaıan , ·e üni\'ersitcdc öğ
renci ,·c öğretim elcmanlıınna sağ
lanan teknolojik olanaklardan söz 
eden Prof. Dr. Dinçer. her öğrenci

ye ,·e öğretim elemanına birer ıab
lcı PC s.1ğlandığmı ve bilgisayar 
destekli eğitimin öğrencilere ve öğ
retim elcnıarılan için çok yararlı ol
duğunu söyledi. Eğilimin hemen 
hemen tüm nşanıalanoda kablosuz 
intenıeıc dayalı bir sisıem kullan
dıklıınnı bclinen Dinçer teknolojinin 
hı1.la gclişıiğini ifade ederek. buna 
ayak uydumıanının zorunlu hale 
geldiğini kaydetti. Öğrencilerin On
torio Ünivcrsiıesi'rıdc. 7 giln 24 sa
nı kesintisiz kablosuz intemct erişi

mine sahip olduklıınnı kaydeden 
Prof. Dr. Dinçe r, bu sistemin cği

ıirne de öncnıli kaıkılnrı olduğunu 

bclir1ti. Öğrencilerin ders öııcesiııde 
gerekli olan yardımcı kaynıık lisıe
k:rini intemctteıı edinebildiklerini 
anlatan Dinçer. quizlerin de yine bu 
sisıem yoluyla uygıılandığmı söy~ 
di. Prof. Dr. lbrahim Dinçer, anıaç
lanmn öğrenciyi dön duvar anısına 
sıkıştırmak değil. gelişen teknoloji
nin olnnnklanndan da yararlanarak 
eğitim kalitesini bir Ost SC\'iyeye ta
şımak olduğunu Sô1Jerirıc ekledi . 

Akın ATAY 

İİBF, Prof. Dr. Haluk 
Erlat'ı konuk etti 

ORTADOm.l Teknik Üniversitesi 
iktisadi ve idari Bilimler FakUl
tesi lkıisaı BölOmil öğretim Oyc-
si Prof. Dr. Haluk Erlaı. 9 Ma
yıs gilno ··satın Alnın Gücü Pa
rite.~i ile Bölgelerin Yakınsaması . 

P:ınel Birim Kök Sınaıııalanna 

ilişkin iki Uygulama" konulu bir 
konferans verdi. 
iktisadi \'e idari Bilimler FakUl

tCSi tarafından düzenlenen konfe
ransın Prof. Dr. F.rlaı. panel kök 
smamalanna ilişkin uygulanıala

nn çok yeni olduğunu belirterek. 
bundan sonra bu a lana ilginin 
anmasının bckleııdiğini söyledi. 
Türkiye"deki ekonomik yapının 
bu tür yeni uygulam:ılara açık 

olduğunu ifade eden Erim. Ulkc
nin ekonomik yapısının dinamik 
olduğunu ve gelecekte ekonomi
nin rayına oıu~ıtmı kaydetti. 
SATINALMA GUCU 
PARiTESi NEDiR? 
Saunalnıa Güctl Parit~i. faıi:lı 

ulusal para birimiyle ifade cdılen 
e l..onomik göstergeleri, Sııtınalma 
Gllcü Standardı (SOS) OOı \"eri
len onak p.ıra birimine dönüştü
ren ve farklı para birimlerinin 

~ıımılma gücünü eşitleyen bir 
dönüştım oranı ohırnk tıınıınlanı

yor. SGP"lcr. riyııı düwyi fnrkh
hklıınmn onOOan kaldırılması ,·e 
ülkeler arasında anlamlı hacim 
kıırşılaşunnalanmn yapılabilmesi 
amacıyla. ülkelerin ulusal para 
birimi cinsinden ga) ri:.afi yurt içi 
hasılalannı (GSYH) ortak para 
birimine dönilştürmedc kullanı

lıyor. 

Cen8J,tı:PEBAŞ 
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Merter Oral'ın anısına Fotoğraf Haftası 
Fotoğraf tutkunları üniversitemiz Fotoğrafçılık Kulubü ve Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği'nin , geçtiğimiz yı l ara
mızdan ayrılan Yard. Doç. Dr. Merter Oral' ın anısına ortaklaşa düzenlediği Eskişehir Fotoğraf Haftası'nda buluştu. 

ANAD0UJ ÜNMRSh'Esi ~çılık Kulll• 
b(l (ANFO) ve Eskişehir Foı:oğraf Sanatı Der
ncği'nirı (EFS/\0) bu yıl ikincisini dU1.enlcdiği 
Eskişehir Fotoğraf H:ıftası 5-9 Mııyıs gtlnk.-rin
dc yapıldı. Eıkinlik, geçtiğimiz yıl aranu7.dan 
aynlan ve toplumsal belgeci fot<>ğmfm önde 
gelen is.imleri arasında yer alan iletişim Bilim
leri Faklllıesi Basın Yayın BölUnıll öğretim 

tıyelerindcn YW'd. Doç. Dr. Merter Orarın 

anısına dllzenlcndi. Etkinlik kapsamında 10 fo
toğraf göstı::risi ve söyleşisi yapılıri:en, Uç ser
ginin yanı sıra bir solı:ı;ık gösterisi, bir panel ve 
bir de yanşma gerçekleştirildi. 
5 Ma)'lS EFSAD'da y::ıpılan açıl~ ıöreninin ar
dından ··Merter Oral'ın Ardından" isimli bel
gesel gci5tcrimi sunuldu. Belı,-escl'dc. Merter 
Oral'ın fotoğraf geçmişi, anlayışı ve yaşamında 
(:!nemli olan temalar anllllıldı. 1970'1i yıllarda 

AnJ:ara'da fotoğrafçılığa başlayan Orarın, ku
ruculanndan olduğu AFSAD tarafmdan yayın
lanan ve Tllrkiyc'nin ilk ciddi fotoğraf dcrgi
lcrindcn '·Foıoyar·m cditörleriıxlcn olduğu ve 
TUrkiye'de ıoplumsal belgeci fotoğraf Ilı.erine 
yapılan ilk yüksek lisans ve doktora tezini ger-

\"k"ştiruiği """"'""''· ESK!ŞEHIR'IN YİJZWri 
OBJEKrirn: BUWŞTU 
Eskişehir Fotoğraf Haftası kapsamında yer 

alan eıkinliklenlcn biri de. 6 Mayıs Cumartesi 
başlayan ve ~işehir insanlannı koou edinen 
Fotomaraıon yanşnmı oklu. Yanşmad::ı iki gün 
boyunca düıenlenıc kunılu ve seçici kunıl üye
leri dışındaki tüm halk. anwtif ve profesyonel 
fotoğrafçılar, sınırlı sure ve malzeme ile 8Jci. 
şehir'i insanlanylıı belgelediler. Aynı gün açıl ı

şı yupıl:ın diğer bir etkinlik ise "Vinnisekiz 
Portre" isimli sergi oldu. Açılışı Tcpebaşı Bc
le<liyesi B11....EM Sergi Sakxıu'nda geıçekk:şcn 
ve 15 Mayıs·a kadar aı;ık kalan sergide, Doç. 
Dr. M<-'lter Or.ıl'm 1976'dan bu yamı çektiği 
siyaM:ıeyaz fotoğranar sergilendi. Günlln son 
etkinliğinde ise. gerçekleştirildi. 

511.ESIA DA AVRASYA 
SIRt<l DE FOTOĞRARARDA 

7 Mayıs Pazar gününün ilk etkinliği ise. ile
tişim Bilimleri Fakültesi Bnsın Yayın llölümü 
öğrencilerinden Fahri Çağın Di1,dar'ın bitim'IC 
projesi kapsamında çektiği ve Avmya Sirkini 
konu alan fotov,lflan "Büyülü Çember" adlı 

EFSAO üyele rinin karma fotoğraflarının yer aldığı "İnsanlarımız" adlı 
sokak gös~si Adalar bölgesinde gerçekleştiri ld i, 

gösteri oklu. Türkiye'nin ilk uhıslaranısı sirki 
olan Avrasya Sirkini belgeleyen Di1,dar, göste
ride, sirk çalışarılannın yaşam k~llıırmdaıı, 

gösterilerdeki izlcyicilcrekadarsirky~ını 
tüm boyutlnnyla karelere taş.ıdı. Günün ikinci 
etkinliğinde, İBF araşumıa görevlisi \'e EFSAD 
ikinci llıışkanı Eıdcm Çetinıaş'm, "Sik:sia" 
isimli gösıcrisi yer aklı. Gösteride, Poloııya'da 
kömür ınadcnletiylc ön plana çıkmış \'C onlar• 
la var olmuş bir endüstri bölgesi olan Silc
sia'nın, çoğunluğu Kııtowicc kentinde yoğunlıış
mış ohın fot$nan yer aldı. Gösterinin ardın· 
dan, EFSAD'da fot$f \'e sirıcma alanında 

dUnyann önemli okullıınndan biri otan FA
MU'daıı mezun Çek sanatçı Jan Kundcra'nm 
fotoğraf gösterisi ve söyleşisi gerçekleşti. Çağ
daş Çek belgesel fotoğrafı üzerine bir sunuş 
yapan Jıın Kuodera. ''Czoch Coıııempornry Do, 
cumentary Photogrııphy" başlığı altında ıophıın
sal belgesel fotoğr.ı.f 01.erirıe çalışnıış, Jindrich 
Strcit, Viktor Kolar ve Vladimi.r Birgus·un fo
ıov,ınanm aktardı. 

Fot~ Hııftıısı 'nın 8 Muyıs Pazartesi gi.ln• 
1((.1 ayağını ise, Kongre Merlr:e1j Kınnızı Sa
loıı'da yapılan "Merter Oral'm Atdmdaıf' bel
geseli oluşturdu. Programa, ''Toplumsal Belge
ci Foı~f Oı.erirıe" düzenlenen panel ile de
vam edildi. Prof. Dr. Lc\·Cnd Kıhçlın yönetti• 
ği panele Fotoğraf Vakfı kuroculanndan Dom 
Gilrıel. Kemal Ccngitl:an ve Dokuz Eylül Üni
vcrsiıesi Gllzcl Sanatlar Fakültesi Fotoğraf 8ö, 
lüm!I öğretim üyesi Prof. Dr. Simbcr Atay Es
kicr konuşmacı olarak katıldı. 

GUnUn di~r bir etkinliği de, ülkemi1jn tanın• 

mış foto muhabirlerinden Kutup Dalgakırnn'ın 
''Çingene. Bizzat Bahan:iır" gösteri ve söyleşi
si oldu Gösteride. Dıılgakıran'ın. lstaııbul'un 
Kuştcpe mahallesindeki Romanlarla geçirdiği 

uwıı 7,aman ve röpört.ajlar, bir saydam göste
risiyle belgelendi. Aynı gUn Kongre Meıi:c-

7j'ıxJc Kemal Cengi1_kan'm "Şehirden Portre
ler'' adlı saydam gösterisi de fotoğrafscvcrlcrle 
buluştu. fotoğraf Haftası, pa;-..anesi gllnll ESi). 
GÜ Sanat Galcrisi'nde açılışı yapılan "Rcccrıt 

Me rter Oral'ın "28 Portre" adlı 

sergisinden bir çalışma 

llistories (Yakın Tarih) adlı sergi ile devanı et
ti. Rusya Federasyonu Ulusal f"OCOğraf Merkc-
7j'nin katkılanyla gerçekleşen serginin organi-
1..asyonunu Maria Gouıicva, küraıörlüğ(lniJ ise 
Solmaz Guscynova yaptı. Dora GUnel'in EF· 
SAD'da gerçekleşen "Doğum/ Yıışam-Alıhc• 

imer/Ölllm" isimli fotoğraf gösteri ve söyleşisi 
ile Bahçeşehir Onivcrsiıesi tweıim üyelcıirıclcn 
Yrud. Doç. Dr. Melih Zafer Ancan'ın, "Haş• 
haş işçileri" konulu belgesel çalışmıısmm gös• 
ıerimiyle ııımamlandı. 
Eskişehir foıoğraf Haftası, 9 Mayıs Salı gll

nü, Kongre Merkczi'ndc gef\'Cklcşcn ve April 
Chappcl-Doral Güne! tarafından oıtakL~ hazır· 
lıınan "Kadırga- Müseccel Marka", Coşkun 

Aşar'ın travesti \'e ıransseksUcllcrin yaşam zor. 
luklannı anlattığı "Bir Tra\'eSIİ Olrınık Yaşa• 

mıık" ve dUnyanın önemli kadın savaş foto 
muhabirlerinden Bikem Ekberı..ııde'nin sundu
ğu "Refugccs" (Mülteciler) adlı gösterisi ile 
son buldu. 

lımaıı IU<SELvt 

Beşinci Kalite Şöleni Anadolu'da 
Yüzde 50 indirimli 

TSE'den 
Anadolu 

öğrencilerine 
kalite eğitimi 

~~~~' <~k'=; ,!'~:; Kongre Merkezi bu yıl beşincisi gerçekleşen Kolite Şöleni'ne ve sahipliği yopti. İki 
""'"'''' """"'"''· "''""' N, vru1 gün süre~ etkinlikle. çeşitti konularda panel ve özel oturumlar gerçekleştirildi. 
Yanıtıeııu;; başlığı alunda 10- 11 

Mayıs günleri arasında gerçekleşen si'ndc Eski$Chir'den üç kurumun bi- olan herkesi kutluyor, Kalder adına 
şölen Kongre Merkezi'nde yapıklı. rinei aşamayı tamamlayıp saha ziya• ıcşckkOrlcrimi sunuyorum. Kalder'in 
Kalite Şölcni'nin açılti töreni ise rcıinc kalmalanndan dolayı memnun Eşk.işchir Şubesi, si7.lcrdcn aldığı 
Kalite Şölcni'nin ııı;ılış IÖfCnindc bir olduklannı söyledi. Nutıoglu, "Eski• destekler ile kalite anlayışının her 
konuşma yapan KALDER Yönetim şcnir'dcki bu başanh uygul:unatıınn, türlü kunıluşıa filizlenmesi için ör· 
Kurulu Başkam Çetin Nuhoğlu, Ulu- !ilkemizin her yanında oııı.ıya çıkma- nek bir dııvnııuş scrgjlcmckledir''de· 
sal Kalite ÖdııtiJ Kamu Kategori• sını diliyoruz. Bu başarıya katkısı di. 

Açılış konuşmasının ardından şöle

nin ilk otunımu Yaşar Hokling 
CEO'su Hasan Denizkurdu'nun ko
nuşma~ıylıı başladı. D:uuı sonra 
"ARGE ve lnnovasyon lbtekleri" 
ile "iş Sağlığı ve iş Güvenli!i" ko
nulu paneller ile öı.cl otunım ger· 
çckleşıirlidi. Şölenin ikinci günUndc 
ise. "Başarı Hikaycleıi", "Otomotiv 
ScktUrüode Yaraucıhk \'e ARGE 
Çalışmalan", "Yaşam Biçimi Olarak 
Kalite" başlıklı paneller ile çeşitli 

oı.uruml:ır gcrçckleşıirikli. iki gün 
süren şölende aynca, katılımcı fimıa-
lar açtıkları sıandl:ırdıı üıilnlerini ser- KALOER Yönetim Kurulu 
gilcdi. Başkanı Çetin Nuhoğlu 

TiıRK Starıd::ınlan EnstitUsll 
(TSE) &kişehir Temsileiliği'nin 

Anadolu Üniversitesi @rcneileıi
ne yönelik kursları 23-26 Mayıs 
gilnlcrirıdc ünivmitemi1.dc yapı

lacak. 23-24 Mııyıs'ıa TS EN 
ISO 90Cl l Kalite Yöoctim Siste
mi Temel Eğitimi ve 25-26 Ma
yıs'ta dıı iç Kalite Tektik Eğiti• 
mi dil7.enleyocck olan TSE Eski
şehir Tcınsikiliği eğitimi yüzde 
50 indirimli olarak sı.ırıxak. TSE 
bu c!itimlcric kıyasıya bir reka
betin olduğu . her gcçıcn giln ye
ni gelişmelerin yaş.ıııdı!J ve eko
nomik bir yanşın bulunduğu top
lumlarda. tüm sektörkn.lc mOŞte• 
ri ihtiyaç ve tıcklcnıilcrinc uygun 
mal ve hizmet Uretiminin sağlan
ma.smı amaçlıyor. 



Kültür-Sanat Anadolu Haber 8-18 Mayıs 2006 5 

Serpil Akyıl'ın öğrencilerinden sergi 

Gülbin 
Koçak'm 
eserleri 
Almanya 'da 
sergileniyor 

GÜZEL SANAllAR Fa
kUltesi öğretim Uycsi 
Doç. Gülbin Koçak 
Dcmetıurg-Gl::ıshaus'daki 
Uluslanırası KUlti.lr r~ 
ıivali kupsarıııııda 5•28 
Mayıs t:ırihleri :ımsında 

düzenlenen Holle Gün
lcri'rıe davet edildi. 
Toplam 11 kişisel \'e 17 
kıınna sergiye in\la aıaıı 
Koçak"ın esericti MUns-

Eğitim Fakültesi Güzel Sa
natlar Eğitimi Bölümü Serpil 
Akyıl Atölyesi öğrencilerinin 

27 çalışması sergileniyor. 

EClttM FAKÜLTESi Güzel Sanaıl:ır E~ıi
mi Bölllmil dön:lllncll sınıf öğrencilerinin 
çalışmalannın sergilendiği Serpil Akyıl 
Atölyesi Öğre[}Cİ Yıl Sonu Sergisi 15 Ma
yıs'ıa açıldı. Eminc 13ozdoğ::m, Ali Özgür 
KibaM, Vedaı Yolcu, Murat Ülker ve Fa
dimcana Gökı.aş' m genellikle yağlı boyı:ı 
ıekniği kullanarak yaptığı eserlerden oluş..111 

sergi Eğilim FakUlıcsi Güzel Sanatlar Eği
timi Bölümll Galeri A' da gezilebilir. 

Tunca ile Eren sahnede buluştu 
Ozon Tunca viyolonseli, Oytun Eren ise piyanosuyla Salon 2003'de bir araya geldi. 

DEVLET Konscrvatu
van ııırafından 10 
Mayıs akşamı Halk 
Bilim Araşıırmalan 

Merkezi Salon -~---,:ı 
2003'dc bir viyolon• 
sel-piyııno-rı:sitali dü
zenlendi. Ozan Tun• 
ea 'nm viyolonsel. 
Oytun Eren'in de pi
yarıosuyt::ı yer aldığı 

konserde sanatçılar, J. 
S. llrıch, Pieıro Lo
caıelli ve Adnan Say
gun'daıı eserler ses
lendirdi. 

tcr prensleri için mimar f----------------------------
Lavcs ııırafırıdan yapılan 
g&ıcri mert.el.İnde ser
gileniyor. Sergide Gül· 
bin Koçak"m eserlerinin 
yanı sım Alman rı.:::ssam 

Mieha Kloth ve Roman-

KARiKATÜR 
MÜZESl'NDE 

SERGi 
ANADOW Üniversitesi 
Eğiıim KarikatUrlcri 
Mll1.esi Ercan Akyol 
\C Emre Ulaş'm çizim
lerine ev sahipliği ya• 
pacak. 17 Mayıs Çar
fambıı gllnU saat 
17.30'da açılacak. olan 
sergi 12 Haziran'a ka
dar görillcbilecek. 

Azizova ve Çokolluoğlu ASO konserinde 
ANADOW ÜNIYERSltESI Senfo
ni Orkesınısı (ASO) 11 Mayıs Per
şembe gUnll Atatllrk Kültür ve Sa
nat Merkezi Opem ve Bale Salo
nu' nda mUzikseverlerle buluştu. 

Özbekistanlı sıınatçı Muhammed 
Jan Turdiev"in şefliğini üstlendiği 

konserde Özbek sanatçı Malika 
Azi1,ova kemanıyla Kazım Çoko
ğu11u ise giıanyla orkcstıııya q lik 
eni. 
Konserde W.A.Mozart'ın KV.136 
Divenimenıo ve KV.218 IV.Kc
ııııııı Konçertosu·nun yanı sıra 

M.Giuliani'nin Gitar Konçertosu 
ve E.Elgar' ın Op.20 Yaylı Çalgılar 

Serenadı gibi eserleri seslendirildi. 

Öğrencilerden Merter Oral anısına ortak sergi 
iLETiŞiM BILIMURI FA• 
KÜLTESi Basın Yayın Bölü
mü son sınıf ölrencileri bitir
me tezi knpsmııında çckıikle• 

ri foıoğraOan Ol'tak bir sergi
de buluşturdu. IBF fuayesin
de açılan \'e geçtiğimiz yıl 
kaybettiğimiz IBF öğretim 
üyesi Yard. Doç. Or. Merter 
Oral'a iıhııf edilen sergide 
ÖZiem KöklU. Sc\·can Aytaç. 
Göktüğ Can baba, Tuba Acar, 
Fahri Çağın Oi1.dnr, Halil 
Hasan Erdoğan, Volkan 
Mahmuıoğlu ve Engin 
Çakır' ın foıoğraOan yer 
:ılıyor. 

OKUMA 
KÖŞESİ 

Ahmet CEMAL 

ERDAL ÖZ .. . 

G 0:~i~a~üÔ~·r:Cı~:::Aa; ::ı:~ 
Erdal. benim yirmi yedi yı llık dos

tumdu. 
Erdal Öz. kurduğu Can Yayınlu
rı 'nm yinııi beşinci yaş gilnünde 
aramızdan ayrıldı . 

Ülkemizde sınını hiçbir sermaye 
kuruluşuna dayamaksızın bir yayınc• 
vini kurmak ve o yayınevini . daha 
e n baştan öngörülmüş bazı temel il
kelerden hiç ödün vcnrıeksiı.in yir
mi beş yıl boyunca - yıldan yı la 

daha da kökl~tircrek - ayakta tut
mak, çok zorlu bir serüvendir. 
Erdal Öz, yaymevinin yararlann ı 
yıw.arları nın ve çcvim\Cnlerinin ya
rarlanndıın ve haklarmd:ın asla ayn 
tutmayım ender yayıneı lardandı. Ne
redeyse büıiln yayınevlerinin yazar
larına ve çcvinrıenlerine yaptığı öde
meleri birkaç aya yaydığı . sının, bü
yük sermaye kuruluşlarına dayayan 
yayınevlerinin de çoğu ke"ı. böyle bir 
uygulamanın dışında kalmadığı bir 
onamda Erdal Öz, ya1.anna olsuıı, 
çevinnenine olsun . telif ödemelerini 
en geç kitabın piyasaya verildiği 

gün bütünüy le ödeyen ender yayın• 

eılardandı . 

Yayıncı . herhang i bir kitaba yaptı
ğı yatırımı kitap çıkar çıkmaz geri 
kazana maz.. Ancak Erda l Öz için bu 
olgu. hiç bir zaman telif ücretlerini 
geeiktinrıek iç in haklı bir neden o l
madı. P~in ödemelerin dışında, ih
tiyacı olan yazarlanna ve çevirmen
lerine - alaeaklan paranın miktarı

na bakmaksızın - ihtiyaçları ola n 
paraları avans olarak ödemek de Er
dııl Öz'ün doğal uygulamıılarındıın 
biriydi. 
Can Yayınlan . çeyrek yUzyıl bo

yunca Türk ve dünya edebiyatının 

en seçkin eserlerini, bu arada çağ
dıış d ünya edebiyatının örneklerini 
çocuk roma nlan ndan öykülere, tiyat
ro oyunlanndan romanlara ve dene
melere kada r uzanan geniş b ir yel• 
pa;o,c içersinde bu illke nin okur ku
şaklarına sundu. Cıığaloğlu' ndııki 

tek bir odadan başlııyıp, bugün Ga• 
latıısaray'daki birkaç katlı binaya 
uw nan yol. bu ülke nin okur yapısı 

ü1..crinde. toplumsal yapı il7..crinde 
sürekli düşünmüş bir kafanın kendi
ne çizd iği özel bir serüvenin de yo
ludur. 
Kendi öykil ve ronıanlanyla dıı sağ• 

lam bir yaı.ar kimliğinin taşıyıcısı 

olan Erdal Öz. kendini beğenmek ya 
dıı her vesileyle kendini vurgulamak 
gibi - ne yazık ki çoktandı r yadır

gam:ıdığımız! - alışkanlıkların hep 
dışında kııldı . Bir tür çelebi tavrını 

her 1.aman korudu. Öy le sanıyorum 
ki, insan olmayı . yaşamı boyunca 
her şeyden . tüm hedeflerden daha 
çok ö nemsedi. 
Ve son yolculuğuna. b ir insanı yi

timlCnin acısıyla sarsılmış bir kala• 
balı k tarafından uğurlandı. 

Erdal Öz'le birlikte Türkiyc'nin 
edebiyat ve yayıncılık onamı. bir 
INSAN'ıııı yitirdi .. 
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Yazar Toptaş 
konuğumuzdu 

YAZAR H:ıs:ın Ali Topıaş. 9 
Mayıs Salı gUnU Edebiyat Fakül
ıesi'nin konugu olarak bir kon
ferans \'erdi. Türk Dili ve Ede
biyatı Bölllmll tarafından Öğre
tim Görevlisi Sakine Çelik Öı
ıür1,; Konferans Salonu'nda dü-
1.enlerıen etkinlikle Hasan Ali 
Toptaş. ··Roman Kuramı Üzeri
ne" görllşleıini aktardı. 

konulu bir konferans verdi. 
Türk dili \'C edebiyatı bölilmU 
tarafından d(lzeıılcnen kollferans
ıa Topıaş. Roman sanatının kişi
liğirıc ve kimyasına uygun oldu
ğunu belirterek. geriye kalan za
manım roman yazarak geçinnek 
istediğini söyledi. Topıaş. 1ür
kiye'de edebiyata önce şiirle 

başlanır. sonra Ö)"kll. sonra ro
man yazılır. Zamanla yazann ka
lemi açılır diye düşünülür fak.at 
ben böyle düşünmüyorum. Ben 
önce romanla başladım. uç öykü 
kiı:ıbındıı.n sonr.ı dıı neden roma
na geçtiğimi bilrniyonıııı. Roman 
sanatının benim yapıma uygun 
olduğunu dllşllnllyorum" dedi. 
&lcbiyatm genişleme dörıcmi 
yıı.ş:ıdığmı ifade eden Topıaş. ya
yınevlcrinin çoğalması ve yayı

rıcvi başına tlilşen dosya sayısı
nın aır.almasıyla. çok kalitesiz ki
taplann basıldığını ifade etti. Bu
nun yayınevleri tarafından ger
çekleştirilen bir yozlaştımıa poli
ıiknsı olduğunu öne süren Top
ıaş. ancak bunun geçici bir du
nını olduğunu söyledi. 

Bahadıı· Unvan, 
Brlsa 'yı anlattı 

IKTtSADI ve idari Bilimler Fa
kllltcsi' nde bir konferans ı'eren 

Brisa AŞ Muhasebe Şefi Bahadır 
Unvan. şirketin bilgi ıcknolojileri 

ve muhasebe uygutanıalıın hak
lmıd.ı bilgi aklardı. Konuşmasın• 

da bir lastiğin üretim aşamalan
nı saydam gösıcrisi eşliğinde an
iman Bahadır Unvan, Brisa·da 
1447 çalışan olduğunu belirterek. 
bunlann 334·11nlln işçiler olduğu

nu. geri kalanının da farttı alan
larda görev yapııktannı söyledi. 

Cengiz TEPEBAŞ 

İletişim araçlarında yeniden yapılanma 
BA'T ARAF11 'DE 
Tilm kitle iletişim araçlannı bir ça
tı altında toplayan Medya Meıice

zi'nin Koonlinııtörlüğü görevine 
Doç. Dr. Ali Murat Vural getirildi. 
Tüm iletişim araçlannın haber ya
yınlanna ilişkin eşgildilnı ve işbirli
ğini sağlamadaki en önemli köprll
lerden birisi olarak kunılan Haber 
Merkezi Koordimıtörli.iğil ise Yani. 
Doç. Dr Haluk Birsen üstlendi. 

ANADOLU HABER 
Anadolu Üniversitesi'nin yayırıcı

lık scrilveninen en önemli kilomet
re ıaşlanndan biri olan n: Türki
yc·nin dll1.cnli yayınlanan ilk kam• 
pus gazetesi olma özelliğini taşıyan 
Anadolu Hııbefde .. bayrak değişi

mi .. geçtiğimiz günlerde gerçekleş-

Yeni oluşturulan Medya Merkezi Koordinatörlüğü görevini 
Doç. Dr. Murat Vural üstlenirken, yayın Ofganlonnın yönetim 

yapısnda görev değişimlen oldu. 

tirildi. Buna gOre Yazı işleri Mll

dilr1Uğ(I görevine Doç. Dr. Erkan 
Yüksel getirildi. Kunılduğu ilk glln
den beri Anadolu Haber Gazetc
si'nin Yazı işleri MüdürlllğllnU sur
dllrcn Prof. Dr. Halil lbrahinı GUr
cıın bundan böyle gazetenin Sonını
lu Mlldilril o larak görev yapacak. 
Anadolu Haber gazetesi Yayın Edi
törlüğü görevlerine de Yard. Doç. 
Dr. Deniz Kılıç. Uzm. Ufuk Toze
lik ve Araş. Gör. Çağdaş Ceyhan 
getirildi. Sayfa Tasarımı Yönetmen
liğine ise Yani. Doç Dr. Sibel 

Onursoy atandı . 

YAYIN SÜRESi ARTIYOR 
Anadolu Oniı·ersitesi kitle ileti

şim araçl:ın ailesinin en genç üye
si TVA. yeni dörıcmc yayın saati 
süresini nrıınna hedefiyle girdi. 

Günlük Uç saat olıın yayın süre• 
sini altı .saate çıkanmıyı hedefleyen 
TV A bu hedef doğrultusunda yeni 
projeleri hayata geçimıeye başladı. 

Yayın kalitesinden ödün vermeden 
nitelikli programlar llrctnlC)'e de
vam eden TVA'nm Genci Yayın 
Yönetmenliğini Yard. Doç. Dr. 

Ufuk Küçllkcan sürdürecek. TVA 
Yııyın Koordinatörlüğünü Yard. 
Doç. Dr. Hakan Uğurlu, Haber Ko
ordinatörlllğllnü Doç Dr. Nezih Or
hon. Program Alım-Satını Koordi
natörlUğUnll ise Yard. Doç. Dr. 
Scrtıaı Serter yürütecek. 

Yayın hayatına Anadolu Ha
bcr'den hemen sonra başlayıın Rııd

yo A. Yard. Doç. Dr. Ö1.lem Ata
man yönetiminde yayınlarınıı devam 

ederken yanlımcılığınu da Uzm. 

Nebiye Özaydemir ve Nur Demir 
nıandı. TRT 4'ıe yayınlanan "Üni

versitemizden Haberler" progrurnı 

ise Yani. Doç. Dr. Ergun Yllkscl'in 

sorumluluğunda ETV çatısı altında 

Uretilmeye devam edecek. 

Eczacılar sorunlarını Anadolu'da tartıştı 
Eczacılık mesleğinin sorunlan ve 
geleceği üniversitemizde düzenle
nen panelde ele alındı. 

TÜRK bilimsel eczacılığının 
16Tnci yılı nedeniyle üni
\'ersitcnıil.dc dUzenlencn pa• 
neldc eczacılık mesleğinin 

gcle<.'CJ!,i ele alındı. Anadolu 
Üniversitesi Eczacılık Faklll• 
tesi ile 9. Bölge Eczacı 
Odası·nın ortaklaşa dilzcnle
diği p:ırıcl, 12 Mayıs gllnll 
Kongre Mcrkeıi'nde gerçek
leşti.Panelin rıçıhş konuşma

lannı f.czacılık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ümit Uçu
cu. 9. Bölge Eskişehir Ec
zacı Odası Başkanı En:. 
Mukaddes Harmancı \'C E,e. 
zocılık Fakilltesi 4'ilrıcll sı

nıf öğrencisi Soner Gökbay
r.ık ynpıı. 

Prof. Dr. Ümit Uçucu ko
mışnıasmda CC-l!lcıhğm ta• 

rihçesi hakkında bilgi verir
ken. Ee1.acılık FakOltesi öğ
rencisi Soner Gökb:ıyrak. 
geleceğin ecı.acılan olarak 
beklenıilerini ve sıkmtılanm 
dile gelirdi. 
Eskişehir Eez.aeı Odası 
Başkıını Mukaddes Harman
cı yaptığı konuşmada. son 
birkaç yıldır lllke sağlık po
litikalanndaki değişimlerin 
ec.ı..ıcılık mesleğine yansı

malanm yakından gördllkle
rini söyledi. Tilnı ccıacılann 
14 Mayıs Eczacılık GU-

nü·nu kutlayan 
Hannancı. ila
cın temel alı

cısının devlet 
olduğuna d ik
kat çekerek. 
"Devlet verdi
ği sağlık hiz
metini sürekli 
kı l abilmek 

için. kamu 
maliyesinde 
tasamıf sa!la
yııbilmck için 
önlemler al
rnaktııdır. Eş

değer ilııçl:ınn yaygınlaştınl

nıası ki: bir yılda bu oran 
yüzde 26'dıın yüzde S<rye 
çıkmıştır. kuruınlıınn oto
masyona geçmesi. bazı ilaç
lar:ı yazım kısıtlamalnn ge
ıirilmcsini örnek olarak ,,e
rebiliriz. Bu önlemleri geti
rirken ülke şartlanm değer
lendirilmesi. uzman doktor 
dağılımının g0zetilmcsi. has
ta ve eczacı mağduriyetine 

neden olunmaması gerekli
dir. Biz meslek gnıbu ola
rak. suistimalleri önlemede 
her ı.aman devlete öneri ge
tiren bir meslek örgütüyllz. 
Etiğin her zaman savunucu 
su, sahibiyiz" dedi. Bir yıl

da 8 kez değişen Bütçe Uy-

gulaınıı Talimatı'nın sıkıntı

sını. hastaya nasıl anlatııeak
lannı dilşllnmek istemedikle
rini dile getiren hummncı: 
"Rcçcıe karşılama prensiple
rinde yapılan değişiklıklerde 
geriye dönük sorumlu tutul
mak istemiyoruz. Gelir eşit
sizliğini ÇÖzm0ş. toplumsal 
huzuru sağlamış. e~tim ve 
sağlık problemi olmayan. 
gelişen ama kendi öz değer
lerini yitirmemiş bir toplum, 
ülkenin temel değerlerinin 
tartışılmadığı bir Türkiye is
tiyoruz" dedi . 
Koııuşmaların ardından 

başlayan ve şair Sunay 
Akın'ın da kaııldığı panelde 
söz alan Ecz. Erdoğan Ço-

Disneyland'ın ünlü tasarımcısı 
Çizgi Film Kulübü'nün konuğu 
DISNEYUND'ın Unlü karakter ıasarırn
cıs1 Hamid Siepemıann. Ç izgi Film Ku
lübO'nUn konuğu olarak geldiği Güzel 
Sanatlar Fakültesi'ndc bir atölye çalış
ması gerçekleştirdi. 

Tarı.an. Mulıın gibi filmlerde karakter
leri tasarlayan illilsıratör Siepennann. 
1990 yılında sinema dllnyasının saygın 
ödülleri arasında kabul edilen "Altın 

Kamera .. ödUIUniln de sahibi. 

Atölye çalışmasında deneyimlerini og. 
rencilcrle paylaşan Siepcnnann, çalışma
ya katılan öğrencilere scnifika da ,·erdi. 

Siepcnnann. atöl)·e çalışmasının ardın

dan kendi çalışmalarından oluşan sergi
nin açılışına kaııldı. 

Toplam 100 ayn karakter tasanmmın 
yer aldığı sergi. Siepcnnann'ın farklı 
filmlerden alınıın kıırakterlerinden oluşu

yor. 

lak 6197 sayılı yasa hakkm
da bilgi vererek yasanın ec
zacıları nlL~ıl eıkileye<:cğini 

anlattı. "Son derece örıcmli 

bir mesleği icra ediyoruz. 
sağlığın vaıgeçilmez e le• 
manlanndan biriyiz" diyen 
Çolak. eczacılık alanının bu
gün yaşııdığı sıkınıılann, bu 
alanın bilimsel form:ısyonu

nun altının boşalmasıyla il
gili olduğunu ka)'detti. 
Eczacılar arasında büyük 
bir uçurum olduğunu belir
ten Çolak. bu eşitsizliğin 
kalkmasını istediklerini ifade 
eni. Genel Sağlık Sigortası 
(GSS) hakkında da bilgi ,·e
ren Erdoğan. GSS'nin kıırşı
sınd:ı. kayıt dışı ekonominin 

yaygın olm:ısı. işsiz sayısı

nın yüksek olmııs1 gibi 
önemli sonınlıır bulundu~u
nu söyledi. GSS'ye ilişkin 

itir:ızlannın olduğunu dile 
geıiren Erdoğan. sağlık hiz
metlerinden yararlanmak 
için ödeme süresinin 90 gün 
olmasına karşı olduklarım 

vurguladı . Konuşmasındıı. 

Tilrk.iye·dc ilaç sektöriln0n 
durumu. ilaç \'e eczacılıkta 
son değişimler ve yasa tasa
n lan hakkında bilgi veren 
Çolak. katıhırıcılann sonıla

nnı da cevapladı. Sunay 
Akın d1 konuşmasında la• 

rihten çeşitli öykOler ıınlata
rak panele renk kattı. 

Ayçln GELlR 

Portekizli hocalar 
öğrencileı·le buluştu 
ILETiŞiM Bilimleri F:ıktılıe
si Porıekiz·in Minho Üni
versitesi iletişim Bilimleri 
Faklllıesi·ndc Sosyal Psiko
loji eğitimi veren Akxnnd
ra Lazaro ve Rosa Cabecin
has·ı ağırladı. 

Erasmus-Socratcs Öp-e
tim Elemıını Değişim Prog
ramı çerçevesinde 8-IO Ma
yıs günlerinde IBF')'C ko
nuk olan L..111.aro ı·e Cabe
cinhas. öğrcrıcilere yönelik 

çeşitli seminerler dilı.cnlcdi. 

Kamuoyu Hafıwsı . Kıırnu

oyu Algısındn Tanıtıcı Yıı

yınlar ı·e kimlik bağlamın

da Dünya Tarihi Algısı 

llzcrine çalışmalar yürilten 
Laı.aro \'e Cabccinhas. ile
tişim Bilimleri Fakültcsi'nin 
Basın-Yayın. Sinema Tele
vizyon. Reklarn-Mıılkla iliş
kiler , ·e iletişim BölUmleri
nirı öğrencileri için seminer• 
ler gerçekleştirdi. 



Spor Anadolu Haber 8-18 Mayıs 2006 7 

Anadolu müzesini dolduruyor 
Sporcu larımız, Üniversite Oyunlarında üç altın , sekiz gümüş ve yedi bronz madalyanın sahibi oldu. 

ANADOW ÜNivERshul _.,ı,. 
n. Üni\'er:.itc Oyunlan'nda uç alun, 
sekiz gümüş ,·c yedi bronz madalya 
kazandı. Spomılarunız. ferdilerde bir 
alun, atu gOmi.lş ve Uç bronz madal
ya alı.rkcn takım halinde ise iki kez 
birincilik ve ikincilik, dört kez de 
llçilrıcillük kilrsUsUne çıktı. 

ERKEK OKÇULAR 12'DEN YURDU 
Makaralı eıkck okçuluk takımımız, 

2S üniversite arasında Tuı'ıı:iye şampi
yonluğumı ekle etti. f'ffl!ilcrdc ise 
makaralı cO.cklcrde Ulaş Öailrk gil
mi.lş, bayanlarda da Salih.ı Kırat 
broııl. madalyanın sahibi oldu. f.rl:ck 
hentbol ıakımınuz ise Mutıa'd.ıl<l ter

fi mllsabakal:ırda B Krucgorisi'ndc 
ş:ımpiyon olnrak önilmlbAcki yıl A 
Kategorisinde mücadele cıme şansım _ ... _ 

ESKRtMDEN DÖRT MADALYA 
Üniversitemizin ev sahipliği yaptığı 

Eskrim dalında ise bayan epe takımı
mız Tüıtiye ikinciliğini elde ederek 
gümüş madalyaya uzandı. Bay:ın 
flore takımımız da ilçilnctı olarak 
kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Fcr
dilcrde ise erkekler kılıçto Can Gil
lcrsoy ,-c ertcklcr flörede Erşah Eren 
gümüş madaly:ıl:ın boyunlarına taktı. 

Bayan l:ı&kclbol takımımız NeV10-
hir'dcki terfilerde ikinci sırayı alarak 
önümüzdeki yıl A kategorisinde oy• 
rıama hakkını elde etti. Ed.:ek takımı• 
nıız ise Ankara' da 4' nctllüktc kala• 
rak önümüzdeki yıl da B Kotegori
sirıdc yanşmak 20rı.mda. kaldı. 
Badminıon ta.kımımız ise Denizli'de 

TUrkiye Uç(lnctılilğünil elde cıdcrek is-
ıikra.nm korudu. Badminıon ta.kımı· 
mız geçen yıl da ilçtlncOlük ldlısüsü
nc çıkmıştı. f'Crdilcrdc Nursel Çakır 

Tilrkiye ikinciliğini kaza.namk gümüş 
madalyanın sa.hibi oldu. Geçen yılki 
ilçtlncOtüğUne bu yıl d3. bir Uçürıcil· 

ilik ila.ve eden ba.y:ın hentbol tıkımı• 

mız da isıikrnnıu koruyan bir diğer 

ekibimiz oklu. 
Akrobatik j imna.stik ıa.kınmruz, sekiz 

ta.kını aı-$ında. TUrlciye uı;onctililğtinil 
elde etti. Scnkroni1.e trambolin ıa.kı

mımız ise dokuz takım içilldc 11100-
ye beşinciligindc kaldı. Kurs'ta yapı
lan karate birinciliğine 35 Univen.iıe 
k:ıtıldı . Erkekler 75 kilo kumitcdc Er
dal Yorguncr Tiirkiyc ikincisi, 65 ki
loda A. Fum Tezeller Tilridye uçun
ctısU ve bayanlar kaıada. Leyla Mut
lu Türkiye Uç(lnllcUsU oklu. 

ATlEfİZM'IN GURURLAR! 
Atlcti:r.m katb'Ol'İsirıdc ba.yaıı t.akımı
nıız, 33 Universiıc içirıdc sekizinci 
sıroda. erkek takımımız ise 40 üni
\'Cl"Sİte arasında ıo·urıcu sırada yer 
aldı. fffliilerdc: Koray lrma.k. uzun 
aıla.mada. TUrl:iyc şampiyonluğunu 
elde eııi . Bayanlardı ise Gülisıa.n 
Özen, cirit mmada gtımUş madalya
nın sahibi oldu. 
Voleybolda erkek t.akımımıı. A 
kaıegcwisirıdcki ilk yılında 4'ncOlilğU 
elde ederek örıUmilzdeki yıl da en üsı 
kalb'Ol'İde yarışma hakkını kazandı. 

Bayan ıa.kumnuz ise 8 Kategorisin
de beşli gnıplll ikinci sırada kalarak 
A kategorisine çıkma şams.ım yitirdi . 
Ünh-mite Oyunlan 'ndı ~piyon

luk parolası ile yola çıkan futbol ta• 

kımımız, döftltl grubunu son sırada 

bitirerek A kategorisinden B kaıego. 
risiııe düştil. KUnv; düşme acısını ya
şayan bir diğer ekibimiz ise erkek ıe
nis ıa.kımımız oldu. Tenisçilerimiz A 

) ? 1. Ug umudu 
sona erdi 

Branş sorumluları ve antrenörler Üniversite Oyunları'nda kazanılan kupala rla poz verdi. 

TÜRKiYE 1. Bayanlar Voley
bol Ligi'ne yükselme karşılaş

m:ıl:ın Ankara Selim Sım Tar
can Spor Salonu'rıda oynandı. 
Anadolu Üniversitesi bayan 
,·oleybol uıkımı . ilk maçında 

Samsun DSl'yc 3-2 yenildi. 
Karşılşma 2•2 devam ~-derken 
Anadolu Üniversitesi. ı ie•brcak 
setinde 14-10 UStünkcn seıi 

17-15 kaybederek bUytık bir 
şok yaşadı. ikinci maçında ta• 
kımınıız lskcndenın Dcmirspor 
karşısında 1-0 öne geçti. ikin• 
ci sene N:ualia'nin sakmlanma
sıyla büyük bir şansızlık yaşa• 

yan ekibimiz karşılaşmada.n 3. 
1 yenik aynl:ırak 1. Lig'c çık
ma şansım kaybcui. Bayan 
voleyboleulanmız son maçında 

da Polisan Dcğinrıcndcrc'ye 3-
2 mağlup olarak final grubu
nu son sırada ıarnarnlAdı. 

~ 
Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptğı eskrim müsabakala

rında bayan epe takımımız, gümüş madalya kazandı. 

kategorisrıdcn B kategorisine geriledi. 
Bayan ve erf.:ck kros ınkımlanımz da 
Tiirkiye birirıı::iliginde istedikleri dere
celeri elde oocmcdiler. Bayan takımı
mız, 11 ekip arasında IO'rculukııı 
kalırken, erkek ınkımımız 15 ekip 
arasında yanşmalıın son sırada ı.a

maml:ıch. 

Onh'fflitc Oyunlıınnı Anadolu Ha
ber'e değcricndiren S:ığhk, Spor ve 
KUlıUr Daire lliışkanı Ahmet Aybu
lııs elde edilen derecelerin kendisini 

memnun etmediğini ifade ederek da· 
h:ı iyi dereceler ve daha fazla nıadal• 

yıı lwanmalanm umduğunu söyledi. 
Aybulııs. oyunlaro 219 sporcu ile ka• 
ulmalanrun &lemine değinerek yanş. 
malanı en fazla sporcu ile ktıtıl:ın 

Uni,·en.iıelcrin başında gclidk.lerini be· 
!imi. A)•bulus. branş sorumlulan ve 
anıcnörleri ile yapılan Oniversiıe 
Ü)-unlan'run değerlendirme topl:ıntı· 
sındı (lnümllı.deki yıl daha iyi dere
celer beklediğini söyledi. 

Ağaç İşleri Atölyesi şampiyon 
ATÖI.YELER MÜDÜRLÜĞÜ"nUn atölyeler :ırasında dilttnlcdiği Malı 
Saha f'Utbol Turnuvası Ağaç işleri ile Alüminyum Arölycsi ar.ısında 
oynanan fina.1 maçıyla sona erdi. Çarşı A Tcsiskıiıxleki final m:ıçı 

3-3 eşitlik ile bitince şampiyonu penaltı ııtışlan belirledi. Rakibine 4-
1 tısıunlük sağlayan Ağaç işleri Atölyesi ş.ınıpiyonluk kupasının sa• 
hibi oldu. Bir hafıa süren turnuvaya sekiz ekip katıklı. 

L llı\ZIRl,ı\Vı\N: TANER ı\ l'\'11.1)1'/. 
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Çocuk Yuvası 
öğrencilerinden 

yıl sonu sergisi 
ANADOW ÜNiVERSiTESi Çocuk 
yuııası'nda eğitim gören öğrenci• 
lcr, yıl boyunca yaptıktan çalış• 
malan Haller Gençlik Mcrkc
ı.i'nde açtıklan sergiledi. 6 yaş 
grul:ıu öğrenciler 11 Mayıs gUnU 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ne• 
zih Varcan ve Yuva MUdürll şe• 

niz Emeksiz tarafından ııçılan ser
gide. kolajdan. cam boyamaya ka
dar çeşitli becerilerini arlc:adnş-

1annm ve ailelerinin beğenisine 

sundu. 

POWER FM'de sabah programcısı 
olan ve ·-ocve:r.c" olarak adlandı
nlmayı ıen:ih eden J07.i z.aıma. 9 
Mayıs gilnU Radyo A'ya konuk ol
du. Bnskcıbol da oynayan Gcvc:r.e 
aynca aynı radyoda çalıştığı Bay J 
ile birlikte bir barda show yapıyor. 
Radyoculuğun sihirli bir iş okluğu

nu bclincn Geveze, kendine dllşen 
sorumluluğu sonuna kad:lr yapma
)'ll çahşocağım ifade etti. 
Ttııi:iye de ve dUnyad:ıki radyocu
luk anlayışını dıı değerlendiren Gc
vcı:c, Amerika Birleşik Dcvlcde
rfrıdc 6 bin 800 radyo bulunduğu• 
nu kaydcdcn:k, diğer lllkderde ye
rel radyoculuğa bO)iik önem veril· 
diğini söyledi. 
Geveze. "Popüler kllltilrc ayak U)'• 

duramazs.1m1. populcr kültür sizi 
yol: eder. RadyOC\lluk için sürekli 
gilndcmi takip etmeniz \'C insanla• 
nn ne dilşündUğOrıO hissetmeniz 
çok önemlidir'' diye koouşıu. 

Me,tiit DEMIRCIO<IW 

Ana,dolu Haber Yaşam 

Anneler Günü'nü yuvada kutladılar 
Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü üyeleri kimsesiz çocukları kaldıkları yuvada ziyaret etti. 

ANADOLU Üniversitesi öğrencileri. An• 
neler GilnU'ndc kimsesiz çoeuklan yal
ıuz bırakmatlı. Gönüllü Toplumsal l·liz
metler KulUbU üyeleri Anneler Günü 
dolayısıyla Halis Toprak Çocuk yuva
sı"nda kalan kimsesiz çocuklan zjyaret 
ederek miniklere eğlenceli saatler yaşat-

Çocuklar ile çeşitli oyunl:ır oynayan 
ve en az kendileri de çocuklar kadar 
c~encn kulllp üyeleri bir sonraki etkin
li!i sabusızlıkla beklediklerini söylcdi-
1~. 

Kulilp Başkanı Deniz Eşgllno!lu da 
Anneler GUnll dolaysıyla kllçllk çoeuk
lıınmızı yanlız bırakmamak amacıyla 
kulüp üyeleriyle birlikte böyle bir etkin
lik gerçekleştirdiklerini \"e çocuklann 
kendilerine gösterdiği ilgiden çok duy• 
gulandıklannı söyledi. 

Sağlıklı bir toplumun ycıişcbilmesi 

için bu tilr cıkinliklerin çok önemli ol
duğuııa dikkat çeken Eşgünoğlu, bunla
nn yalnızca özel günler ile sınırlı kal
maması gerekli!ini vurguladı. 

Üniversite öğrencilerinin bu ıllr cık:in
likler katılmıınm yeterli olmadığından 

yakınan Deniz Eıgil~lu. herkesten 
destek beklediklerini sözlerine ekledi. 

lbrahlm YÜNCÜLER Gönüllü Toplumsal Hizmetle r Kulübü Anneler Günü'nde kimsesiz çocukları yalnız bırakmadı 

Kargo fırtınası esti 

GÖNÜLLÜ Toplumsal Hizmetler Kıı111• Kurulu Üyesi Gam1.e Gökçe Önder. bu 
bU"nUn konuğu olıın ismet Paşa llkoğre• etkinliğin yorucu bir dönem sonunda öğ-
tim okulu öğrencileri 13 Mayıs gUnU rerıeilere nırdikleri bir hediye olduğunu 
Aı.atUrk Kllllllr ve Sanaı Mcrkezi°ndc Ti- belirterek. "Hepsini böyle muılu görme 
yaıro Anadolu'nun sahnelediği "Hırsız• amacına ulaştığımız için biz de mutlu-
adlı tiyatro oyununu izledi. Cıönllllll yuz· dodi. 
Toplumsal Hi1.metler Kulilbü Yönetim Nuran ILTER 
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