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H. Kerem BOZY‹⁄‹T

Bas›n Halkla ‹liflkiler Müdürlü€ü

‹limizin Yenihisar ilçesi, Ya€l›kuyu mevkiinde bulunan 164.000 m2 yüzölçümlü arsa üzerine infla edilen Ayd›n Didim-Akbük Otelcilik
ve Turizm Meslek Lisesi tesislerinin Üniversitemize Akdeniz Dilleri Araflt›rma ve Uygulama Merkezi, Avrupa Etütler Merkezi ile Turizm ‹fl-
letmecili€i ve Otelcilik Yüksekokulu e€itim – ö€retim ve uygulama binas› olarak bedelsiz (on) y›l süreyle tahsis edilmifltir.

D‹D‹ M - A K B ÜK  A N A DO L U O T EL C‹ L ‹ K  V E  T UR ‹ Z M  M E SL EK  L ‹ SES‹ ’ N‹ N 

ÜN‹ V ER S‹ T E M ‹ Z E  DE V R ‹  G E RÇ EK L Efi T ‹

Tesislerde Misafir (12), okul (1), pansiyon (1) ve lojman (3) bloklar›nda oluflan 1600 yatak kapasiteli bu tesisler, ülkemizin turizm sek-

töründeki nitelikli eleman ihtiyac›n›n karfl›lanmas›n› sa€layacakt›r. Akdeniz Dilleri Araflt›rma ve Uygulama Merkezi ile Avrupa Etütler Mer-

kezinin kurulmas› da bilimsel aç›l›m› gerçeklefltirecektir. Projenin  uygulamaya geçmesiyle, Avrupa Birli€i taraf›ndan karfl›l›ks›z fon sa€lamak

suretiyle desteklenebilecektir.

3. EGE D‹Z CERRAH‹S‹ ARTROSKOP‹ GÜNLER‹ 

Doç. Dr. ‹lhan Özkan 
T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›

3. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri Kufladas›’nda yap›l›yor. Türk Spor Yaralanmalar› Artroskopi ve Diz Cerahisi Derne€inin Ay-
d›n ve ‹zmir fiubeleri taraf›ndan düzenlenen geleneksel Ege Diz Cerrahi Artrsokopi Günlerinin üçüncüsü bu y›l 20-21 fiubat 2004 tarihleri
aras›nda Kufladas› Korumar Otel’de gerçeklefltirildi.

Ana konusu “Diz Ekleminde Kireçlenme ve Tedavisi” olacak olan toplant›n›n baflkanl›€›n› Üniversitemiz T›p Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dal› baflkan› Prof. Dr. Bülent Alparslan, sekreterli€ini de ayn› anabilim dal›ndan Doç. Dr. ‹lhan Özkan yapt›. Ço€un-
lu€u Ege bölgesinden olmak üzere 100’ün üzerinde hekimin kat›l›m›yla beklenen toplant›da Türkiye’deki çeflitli e€itim kurumlar›ndan 25 ko-
nuflmac› taraf›ndan, diz kireçlenmesinin klini€i, fizyopatolojisi, güncel ve yeni tedavi yöntemleri konusunda kat›l›mc›lar bilgilendirildi. Bu
sene ayr›ca olgu tart›flmalar›n›n yap›ld›€› iki saatlik bir interaktif oturum da toplant›da yer ald›. Yaflam süresinin uzamas› ve yafll› insan nüfu-
sunun artmas› sonucunda diz ekleminde kireçlenme ve buna ba€l› sorunlar ülkemizde de s›k karfl›lafl›lan sa€l›k sorunlar›ndan biri haline gel-
mifltir . Bu hastal›€›n bafllang›ç aflamas›nda çeflitli ilaçlar ve fizik tedavi hastalar›n sorunlar›n›n giderilmesinde baflar›l› iken daha ileri olgular-
da bu tedavi yöntemleri baflar›s›z kalmaktad›r.

Günümüzde a€›zdan al›nan ve diz içerisine uygulanan eklem k›k›rda€›n› koruyucu baz› ilaçlar s›k olarak kullan›lmaya bafllam›flt›r. T›p-

ta son y›llarda yayg›nlaflan bu tedavi yöntemlerinin diz eklemi kireçlenmesi tedavisindeki baflar›lar› s›n›rl›d›r. Bu hastal›€›n ileri evrelerinde

yap›lacak tedavi ise total diz protezi uygulamalar›d›r. Kufladas› Korumar Otel’de gerçeklefltirilen 3. Ege Diz Cerrahi Artrsokopi Günlerinde

tüm bu konular üzerinde ayr›nt›lar› ile durularak en son güncel yaklafl›mlar tart›fl›ld›.
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Yrd. Doç. Dr. Sabri BARUTCA
ADÜ T›p Fakültesi
T›bbi Onkoloji ABD Baflkan›

1-7 Nisan 2004 Kanser Haftas› nede-

niyle ilimizde 1-2 Nisan 2004 tarihleri ara-

s›nda Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fa-

kültesi T›bbi Onkoloji Bilim Dal›, Türk Kan-

ser Araflt›rma ve Savafl Vakf› ile Ayd›n Valili -

€i, Ayd›n ‹l Sa€l›k ve ‹l Milli E€itim Müdür-

lükleri ile koordineli olarak Kanser Haftas›

etkinliklerini gerçeklefltirecektir. Bu etkinlik-

ler TED Ayd›n Koleji Konferans Salonu’nda

1 Nisan 2004 tarihinde yaklafl›k 300 hekime

yönelik “2004 Ayd›n Onkoloji Semineri” ve

2 Nisan 2004 tarihinde de yaklafl›k 300 ö€ret-

mene yönelik “Ö€retmenler ‹çin Kanser E€i-

t imi Semineri ” bafll›kl› tam gün seminer

program› ile 1 Nisan 2004 akflam› AY-TV’de

Ayd›n halk›n› bilgilendirmeye yönelik ger-

çeklefltirilecek “Kanser” konulu bir aç›k otu-

rum düzenlenecektir.

2004 AY DI N K A NSER
H A F TA SI  ET K ‹NL ‹K L ER‹

Ö⁄RENC‹ KULÜP BAfiKANLARI

TOPLANTISI

H. Kerem BOZY‹⁄‹T

18 fiubat 2004 saat 16;30 da yap›-
lan Üniversite Ö€renci Kulüp Baflkanlar›
toplant›s›nda flu görüfller olufltu: Kulüpler
aras› iletiflimi art›rmak üzere 3 temsilci
seçildi. Bu kiflilerin hem kulüp temsilcisi
hem de denetleme görevi yapacaklar›na
karar verildi. Her kulüp “ BAHAR fiEN-
L‹KLER‹” nde gerçeklefltirece€i etkinlik-
leri planlayacak; fiairler Derne€i ile ortak
bir gece düzenlenmesi  de€erlendiri le-
cektir. Kulüplerimizin bu görüfller do€-
rultusunda kendi yönetim kurullar›n› top-
lamalar› ve al›nan kararlar› de€erlendir-
mek üzere 3 Mart 2004 tarihinde saat
17’de tekrar toplanmalar› karara
ba€lanarak, Kulüp Baflkanlar› toplant›s›-
na son verildi.

Sinan BALCI
Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›€›

Bilgisayar güvenli€i uzmanlar›nca, "Mydoom" ya da "Novarg" adlar›yla tan›nan ye-

ni ve tehlikeli bir bilgisayar virüsünün internette yay›lmaya bafllad›€› bildirildi. Solucan

(worm) türü virüsün e-mail'le yay›larak bilgisayar a€lar›nda t›kan›kl›€a yol açt›€› ve kiflisel

bilgisayarlarda hacker sald›r›s›na aç›k bir gizli kap› açt›€› belirtildi. Yeni virüsün, geçen y›l

etkili olan Sobig kadar tehlikeli oldu€u ve ondan daha h›zl› yay›ld›€› ifade ediliyor. Califor-

nia'da faaliyet gösteren Network Associates flirketine göre, virüs ortaya ç›kt›€› andan itiba-

ren binlerce e-mail'le network'leri "bombalad›".

TEKN‹K B‹R E-MAIL G‹B‹ GÖRÜNÜYOR 

Uzmanlar, Mydoom'un di€er virüsler gibi kullan›c›lar› ünlülerin ç›plak resimleri ya

da kiflisel mesajlarla kand›rmak yerine teknik konular içeren bir e-mail görünümündeki me-

sajlarla yay›ld›€›na dikkat çekiyor. Kullan›c›lar, konu (subject) bölümünde sadece "Test" ya

da "Status" yazan e- mail'i aç›p, ekli dosyay› çal›flt›rd›klar›nda Mydoom bilgisayara bulafl›-

yor. Virüs sadece Microsoft iflletim sistemi bulunan bilgisayarlarda etkili oluyor. Virüs bu-

laflt›€› bilgisayarda kendini kopyalayarak yeni adreslere gönderiyor ve sistemde açt›€› "ar-

ka kap›"yla bilgisayar› hacker'lar›n sald›r›lar› için hedef haline getiriyor. Uzmanlar, özellik-

le .exe, .scr, .zip, .cmd, .pif gibi uzant›lar› bulunan e- mail'e ekli dosyalara dikkat edilmesi-

ni ve hemen silinmesini öneriyor. Program› yüklemek için Üniversitemiz Download merke-

zinden afla€›daki linki ça€›r›n›z, bu linki indirip makinenize kurdu€unuzda exe dosyay› ça-

l›flt›rman›z yeterli olacakt›r.

http://www.adu.edu.tr/download/Antivirus/mydoosfx.exe

Y EN‹  V ‹RÜS M YDOO M  H I Z L A YAY I L I Y O R !

Ö ⁄ R E T ‹ M  E L E M A N L A R I  1 . M A S A
T E N ‹ S ‹  T U R N U VA S I  Y A P I L D I

Feride GENÇ TUNA
Fen-Edebiyat Fakültesi

Fakültemiz ö€retim elemanlar› aras›nda 09-13 fiubat 2004 tarihleri aras›nda I.

Masa Tenisi Turnuvas› yap›ld›. 20 kiflilik kat›l›m›n gerçekleflti€i turnuva sonunda ;

Arfl.Gör. Ömer Bar›fl ÜZÜM birinci, Doç. Dr. Kurtulufl OLGUN ikinci, Yrd. Doç.

Dr. Kubilay MET‹N üçüncü oldu.

Bu turnuvalar›n her yar›y›l bitiminde yap›larak çal›flanlar›n kaynaflmas› düflü-

n ü l m ü fl t ü r. ‹kinci  turnuvan›n

Haziran ay›nda yap›lmas› plan-

lanmaktad›r. Fen Edebiyat Fa-

kültesinde çal›flanlar›n ve ö€-

rencilerin sportif faaliyetlerini

desteklemek amac›yla biri SKS

Daire Baflkanl›€›, biri de Fakül-

temizce olmak üzere 2 adet ma-

sa tenisi masas› kul lan›ma

sunuldu.

http://www
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BASKETBOL fiÖLEN‹

Alparslan ERSOY
Sa€l›k, Kültür ve Spor fiube Müdürü

Üniversitemiz Bayan Basketbol tak›m›n›nda yer ald›€›, Üniversiler Fedarasyonunca düzenlenen Üniversiteleraras› B Kategorisi
Grup birincilikleri 8 – 12 Mart tarihlerinde Üniversitemiz Spor Salonu ile Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü€ü Salonunda yap›lacakt›r. Kat›lan
Üniversiteler flunlard›r:

BAYANLAR ERKEKLER

1 – Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi 1 – Akdeniz Üniversitesi
2 – Adnan Menderes Üniversitesi 2 – Bal›kesir Üniversitesi
3 – Akdeniz Üniversitesi 3 – Dicle Üniversitesi
4 – Celal Bayar Üniversitesi 4 – Ege Üniversitesi
5 – Çukurova Üniversitesi 5 – Erciyes Üniversitesi
6 – Erciyes Üniversitesi 6 – Mu€la Üniversitesi
7 – Selçuk Üniversitesi 7 – Kocatepe Üniversitesi

8 – Selçuk Üniversitesi

Kat›lan tak›mlara Üniversitemiz ad›na baflar›lar diliyoruz.

ÜN‹VERS‹TEM‹Z‹N SPOR MÜSABAKALARI

Üniversitemiz spor tak›mlar›, Üniversiteler Federasyonunca düzenlenen spor etkinliklerine kat›lacakt›r. fiubat ve Mart aylar›ndaki

etkinlikler ve tarihleri flöyledir:

- 29 fiubat 2004 Konya, Kros Türkiye Birincili€i - Bayan ve Erkek Kros Tak›m›

- 01-05 Mart 2004 Gebze / Kocaeli Hentbol B Kategorisi Birincili€i – Hentbol Bayan Tak›m›

- 15-19 Mart 2004 ‹zmir, Voleybol B Kategorisi Birincili€i –  Bayan Tak›m›

- 15-19 Mart 2004 Adana, Voleybol B Kategorisi Birincili€i – Erkek Tak›m›

- 22-26 Mart 2004 Bal›kesir C Kategorisi Birincili€i – Futbol Erkek Tak›m›

Üniversiteler aras› turnuvaralara kat›lacak Üniversitemiz tak›mlar› çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

VETER‹NER F AKÜLTES‹NDE DE⁄‹fi‹M

Yard. Doç. Dr. E. Sedat ARSLAN

Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi yap›laflmas›nda bugünlerde h›zl› bir de€iflim yaflan›yor. Ba-

t› Kampusu alan› içinde yer alan spor tesisleri tamamland›. ‹ki basketbol sahas›, iki

voleybol sahas›, bir hentbol sahas› ile bir mini futbol sahas›ndan ibaret olan tesisler,

Fakülte bahçesinde spor yapmak isteyen ö€rencilerin hizmetine aç›ld›.

Bir di€er de€iflim de, spor tesislerinin yan›nda yap›lan bahçe düzenlemesi. Ay-

d›n Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü€ünün yard›mlar› ile yap›lan düzenleme, Fa-

külte bahçesinde park havas› estirmeye bafllad›. Park ve Bahçeler Müdürlü€ünün park

ve çevre düzenlemesinde kulland›€› a€açlar›n birer örne€inden yap›lan düzenleme ile

Fakültemizin çevre düzenlemesinin önemli bir parças› daha tamamlanm›fl oldu.

SA⁄LIK, KÜL TÜR VE SPOR DA‹RE BAfiKANLI⁄I’NDAN HABERLER
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L ‹ N U X  M U ?  W ‹ N D O W S  M U ?

Sinan BALCI
Bilgi ‹fllem Daire Baflkanl›€›

Sizce gelecek Windows’un mu, yoksa Linux’un mu? Linux mu? Windows mu? Bu soru her halde son bir iki y›ld›r herkesin kendi
kendine, baflkas›na, arkadafllar›na, tan›d›klar›na en çok sordu€u soru olsa gerek.

Konunun duygusal boyutlar› var. ‹nan›lmaz bir flekilde Bill Gates veya Microsoft nefreti, Linux taraftarl›€›na dönüyor. Bunun kök-
lerini sadece Bill Gates'in flahs›ndan veya servetinden nefretle aç›klayamay›z. Bill Gates'in herfleyin aç›k sistem esas›na dayand›€› bir dün-
yaya ticari yaz›l›m fikrini ilk getiren kifli olmasa bile bunu en kat› flekilde uygulayan, ve tabir yerindeyse aç›k sistemi yok etme sorumlu-
lu€unu tafl›yan kifli olmas›, Microsoft firmas›n›n mahkemelere yans›yan ve sonunda tekelcilik yapt›€›na iliflkin yarg›ç karar›na kadar va-
ran uygulamalar›, bir Anti-Microsoft duygu yuma€› oluflturdu ve bu durum, bir flekilde son derece teknik bir konuda, bilgisayar kullan›-
c›s›n›n karar›n›, tercihini etkiliyor.

Linux, üreticisi Linus Torwalds'›n da aç›kça son Linux konferans›nda söyledi€i gibi, bugün itibariyle son kullan›c›n›n masaüstü için
haz›r de€il, a€ sunucusu için tamam; ama son kullan›c› veya müstakil ev bilgisayar› için, hay›r Neden? Çünkü yeterli sürücü yok. Yaz›-
l›m var; ama yeni donan›m için yeterli sürücü yok.

Yak›n zamana kadar kurulum ciddi bir sorundu, hâlâ bir ölçüde öyle. Windows gibi, CD'yi bilgisayara takman›zla, iflletim sistemi-
nin âdeta kendi kendisini kurmas› aflamas›na gelmedi Linux da€›t›mlar›n›n ço€u. Ancak Redhat temelli Gelecek Linux ve Mandrake ve
Suse sürümlü iflletim sistemleri bu aç›dan çok h›zl› ilerleme kaydetti. T›pk› Microsoft temelli iflletim sistemleri gibi CD yi takt›€›n›z an-
da bilgisayar›n›z› CD den açman›zla birlikte kurulumu otomatik olarak gerçeklefltirmektedir. Bir de birikim sorunu var tabi. Normal ev
kullan›c›s›, y›llard›r DOS+Windows deneyimini bugün kolayca sorun çözme iflinde kullanabiliyor. Linux, düne kadar usta kullan›c› olan
bir kifliyi bugün yeniden acemi haline düflürüveriyor. “Linux mu, Windows mu?” sorusu, e€er "Yar›nlar kime ait? Linux'a m›, Windows'a
m›?" anlam›na geliyorsa, bunu kestirmek zor. Microsoft firmas›, Amerikan Adalet Bakanl›€›'n›n istedi€i do€rultuda parçalan›r ve iflletim
sistemi bölümünün bugünkü üretkenli€ine son verirse; di€er taraftan Linux'a dayanan sistemleri üretenler, kurulum aflamas›n› en az Win-
dows kadar kolay hale getirir ve sürücü-yaz›l›m› aç›€›n› kapat›rlarsa, gelecek elbette Linux'undur.

E€er bu soru "Bugün hangi sistemi kullanay›m? Linux'u mu, Windows'u mu?" anlam›na geliyorsa, cevap ikili: 
"Bilgisayar› bilgisayar için kullan›yor ve ö€reniyorsan›z, mutlaka Linux'u denemeli, kurmal›, kald›rmal›, yeniden kurmal›, yani ö€-

renmelisiniz. Bilgisayar› sadece bir tak›m ifller için kullan›yorsan›z, al›flt›€›n›z sistemden vazgeçmeyin. Linux, henüz sadece uzmanlar ve
uzman olmak isteyenler içindir."

Windows’u silip Linux kurman›n art›lar›: kilitlenmeme virüsden etkilenmeme donan›m güncellemesi yapt›€›n›zda yeniden bafllat-
ma istememesi sa€laml›k 

Say›s›z iflletim sistemini üretmifl, hatta kendisinin UNIX türevi AIX iflletimi olan IBM, çoktan beri Linux'a yönelmifl durumda. Li-
nux için bir çok yaz›l›m gelifltiriyor. Kurdu€u sistemlerin bir k›sm›n› Linux'la birlikte sat›yor. Java'n›n Linux sürümünü ç›karmas› da
IBM'in Linux'a verdi€i deste€i kan›tlayan geliflmelerden biri. ?? olmasa bile yaz›l›m cirosu dünyadaki en büyük firma olan IBM'in Li-
nux'a yöneliflini baz› Linux taraftarlar› zafer olarak de€erlendirirken baz›lar› da bunu flüpheyle karfl›l›yor.

UNIX türevi Solaris iflletim sistemini (ve Java'y›) üreten Sun firmas› kendi üretti€i Sparc ifllemci tabanl› makineler d›fl›nda Intel ta-
banl› makine sat›fl›nda Linux'u iflletim sistemi olarak seçti. K›sa bir süre içerisinde LAMP(Linux, Apache,MySQL, PHP) ve Java tekno-
lojileri haz›r kurulu ucuz bir makineyi satmaya bafll›yor. Ancak Sun'un kendisi için üretti€i bu Linux'u, Linux kamuoyu flüpheyle karfl›l›-
yor. Linux'un san›lan›n aksine Microsoft Windows'undan çok Sun'›n Solaris'inin rakibi oldu€unu söyleyenler var. Sun'›n bu politikas›n›n
Solaris'ten Linux'a kaçmalar› engellemek için oldu€u söyleniyor. Müflteri kaybetmektense kâr kaybetmeyi tercih ettikleri yorumlar› yap›-
l›yor. Öte yandan, bir Sun yetkilisi "Düflman›m›n düflman› dostumdur, ben Microsft'tan nefret ediyorum!" diye bir espiri(?) yaparak Li-
nux'a olan bu ilgilerine bir aç›klama getiriyor.

Asl›nda Sun'›n “aç›k kaynak”a deste€i bir süredir devam ediyor. Java için ücret talep etmemesi d›fl›nda, yüzde yüz olmasa da bu
plâtformun standartlar›n› ve kütüphanelerinin gelifliminde hemen hemen bütün ilgili donan›m ve yaz›l›m firmalar›yla anlaflma yollar›n›
aramas› aç›k kaynak yönünde olumlu bir geliflme olarak de€erlendiriliyor. Microsoft'un 400 dolarl›k Office'ine karfl› Star Office'i sat›n
al›p bedavaya da€›tmaya bafllam›flt›. fiu anda onu Open Office ad›yla tümüyle aç›k kod haline getirmifl durumda. Sun asl›nda bir dona-
n›m üreticisi, yaz›l›mdan para kazansa dahi, aç›k kodu donan›mdaki rekabet gücünü art›rmak için destekliyor. Java'y›, onu "bozmak" is-
temeyenler d›fl›ndakilerle paylaflmas› da bunu kan›tl›yor (fiimdiye kadar "oyun bozan" tan›m›na sadece bir firma uygun görüldü.) Fakat
bu aç›k kaynak taraftarl›€›n›n ne derece samimi oldu€u, bu firman›n sadece Microsoft'a ve di€er büyük firmalara karfl› rekabet için aç›k
kaynak'› kullanma niyetinde olup olmad›€› bir çok kifli taraf›ndan sorgulan›yor.

Bir süre önce birleflen HP-Compaq uzun süreden beri Linux yüklü PC'ler sat›yor. HP'nin IBM'le birlikte "Microsoft kafam›z› k›z-
d›rmas›n, bütün makinelerimizle birlikte Windows yerine Linux veririz" anlam›nda ç›k›fllar yapt›€› biliniyor. HP'nin, Amerikan pazar›n›n
en büyük üreticilerinden biri durumunda olmas› Microsoft aç›s›ndan konuyu daha kritik hâle getiriyor. Ancak HP'nin blöf yapma olas›l›-
€› da var. Zira bir çok kullan›c› PC'lerini Windows ve Office için al›yor ve Windows'tan vazgeçmeleri onlar›n pazar paylar›n› düflürme-
leri anlam›na gelebilir. HPk›sa bir süre içinde satt›€› makinelerin yan›nda Corel'in WordPerfect Office yüklü halde verecek. Bu da Mic-
rosoft'la aralar›ndaki gerilimin bir baflka belirtisi. Microsoft Office'le neredeyse ayn› fiyatta bilgisayar sistemi satan firmalar›n olmas›, kul-
lan›c›lar›n MS Office'e o kadar yüksek lisans ücreti vermekte giderek daha isteksiz hale geliyor. K›sacas› Linux'la Windows aras›ndaki
gerilim ofis yaz›l›m› piyasas›nda da kendini gösteriyor.

Lindows ad› alt›nda bir Linux sürümü ç›kt›. Çok kullan›lan Windows programlar›n› hiç bir de€ifliklik veya emülatör gerektirmeden
do€rudan çal›flt›rabiliyor. Çok ucuz (100 dolar düzeyinde) bir yaz›l›m olan Lindows, iflletim sisteminin yan› s›ra bir çok program› yan›n-
da bedava veriyor. Örne€in, Star Office yüklü geliyor. Standart Windows kullan›c›s›n›n al›flt›€› her fley bu iflletim sisteminde bulunuyor.
Microsoft üretici firmay› ismini Windows'a benzemesi nedeniyle dava etti. Firma savunmas›n› hiç kimsenin Lindows'u Windows sanarak
sat›n almayaca€›na ve 'Windows' teriminin pencerelerle çal›flan bir ara yüze sahip iflletim sistemleri için genel bir isim oldu€una dayan-
d›r›yor. Üzerinde Lindows yüklü makineleri 400 dolara satan firmalar var. Microsoft Office'in kendisi 400 dolar! Yani kullan›c›lar, Mic-
rosoft Office almak yerine bir Star Office veya Open Office, bir Lindows iflletim sistemi alabiliyorlar. Yan›nda makine bedavaya geliyor!
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A N A V A T A N I M I Z T Ü R K Ç E

Yard. Doç. Dr. fiahin BARANO⁄LU
Fen-Edebiyat Fakültesi

Eczahane, pastahane, postahane, hastahane, dershane sözcüklerinin eczane, pastane, postane, hastane, dersane fleklinde yaz›lmas› do€ru de€il-
dir. Bu hatal› yaz›l›fllara gerekçe olarak gösterilen ha hecesinin söylenmedi€i sav› ya€mur, ba€›fl, ya€›fl, yanarda€, a€abey, a€›r, a€lamak vb. sözcük-
lerin de ba›fl, ya›fl, yanarda, abey, a›r, alamak fleklinde yaz›lmas›n› hakl› k›lmaz m›? Ya Gümüflhane, Gülhane, Tophane özel adlar› nas›l yaz›lacak?

Huku-€a sayg›l›y›z. Tahri-€e kap›lmay›n: Hukuk ve tahrik sözcüklerinin sonundaki k sesi incelik gere€i yumuflat›lmamal›d›r. ‹ttifa-k›, ke-ki, k›r-
k›, mahlû-ku mera-k› sev-ki nas›l söylüyorsak, huku-ka, tahri-ke kelimelerini de ayn› flekilde söylemeliyiz. 

Rak›m m› ra(a)k›m m›? Bafl›n›za beyaz peynir ve salatal›k at›lmas›n› istemiyorsan›z, rak›m demeyiniz, ra(a)k›m deyiniz. Hava s›cakl›klar› üç
ile befl derece artmas›n art›k ne olur! Üç ilâ befl derece arts›n; ille de ile demek istiyorsak “S›cakl›k üçle befl derece aras›nda artacak.” diyelim.

“Ne demokrasiden ne insan haklar›ndan taviz vermeyiz.” diyorlar, acaba ne demek istiyorlar? Yoksa “Ne senin aflk›na muhtaç ne esirin olaca-
€›m!” flark›s›n› da m› bilmiyorlar! “Ne demokrasiden ne insan haklar›ndan taviz veririz.” diyelim lütfen; çünkü iki olumsuz ifade anlam› tersine çevi-
rir. Bu nedenle fiil olumlu olmal›d›r. Ço€umuz Türkçeyi yaz›ld›€› gibi okunan bir dil san›yoruz; ama yan›l›yoruz. Evet, yiyecek, içecek, yapacak, ede-
cek diye yazaca€›z; fakat yiyicek, içicek, yap›cak, edicek diye söyleyece€iz. fiimdi baz› kiflilerin konuflmalar›n›n kula€›m›za neden daha hofl geldi€i
anlafl›l›yor de€il mi? Ha(a)y›r m› diyelim hay›r m›? Ya(a)r›n m› diyelim yar›n m›? Do€ru konuflmaya bu sözcükleri k›sa söyleyerek bafllamaya ne der-
siniz?

Say›n Mustafa Erol’un gönderdi€i yukar›daki sat›rlar› okurken Özbek Bayçura’n›n “Ana vatan yoktur, ana dil vard›r.” sözünü hat›rlad›m ve ger-
çek vatan›m›z›n hâlini düflündüm.

Dil ve yaz›, iki ayr› âlemdir. Genifl anlam›yla kültür dedi€imiz insanl›k birikiminin yap›c›s›, tafl›y›c›s›, yönlendiricisi, temsilcisi özetle her fleyi-
dir. O hâlde insanlar›n dile bak›fllar›nda, dili kullan›fllar›nda özenli olmalar›, hem kendilerine hem dedelerine hem de henüz do€mam›fl torunlar›na say-
g›n›n gere€idir; fakat bu nas›l gerçekleflecek? Kurallar› de€iflmeyen, duygu ve düflüncenin tam olarak ifade edilebildi€i kusursuz bir dil yaratmak müm-
kün müdür? Hay›r... Bu, dilin özüne ayk›r›d›r; e€er böyle bir fley mümkün olsa, tarihteki yapma dillerden en az›ndan birinde baflar› sa€lanabilirdi. Dil,
her fleyden etkilenen, kural tan›mayan, bir yönüyle mutlaka kullan›c›s›n› aflan bir sonsuzluk duygusudur. O zaman yap›lacak ifl, dili oluflturan bin y›l-
lar›n birikimine sayg› duyarak dile teslim olmak, onu de€ifltirme€e kalkmamak; di€er yandan da ona kendi kurallar› do€rultusunda yaklaflarak daha
iyiye yönelmesi için gayret göstermek. ‹flte dilin ve dilcinin toplumdan bekledi€i budur.

Yoldaki trafik levhalar›n›n dikilifl amaçlar›yla ilgilenir ve sadece göstergelerini dikkate al›rsak sa€l›k içinde yol al›r›z; bunu b›rak›p da teneke
mi tahta m› çelik mi diye düflünceye dalarsak kaza yapar›z. Dürbünler, kullan›larak uzaklar seyredilsin diye üretilir; vidalar›yla oynay›p bu Frans›z, bu
‹ngiliz, bu Arap menfleli diye düflünceye dalmak için de€il. Dilimiz de dünyay› gördü€ümüz bir dürbünden baflka bir fley de€ildir ve her insan, dünya-
y› ana dilinin kendine açt›€› pencereden görür.

Birçok Linux sempatizan›n›n Microsoft'tan nefret etti€i bilinir. Hatta s›rf Microsoft düflmanl›€› yüzünden Linux'a yönelenlerin oldu€u
bile iddia ediliyor. Gerilim, Intel-uyumlu PC'lerde rakip olmalar›ndan daha çok, Linux'un "aç›k kaynak" olmas›na karfl›n Windows'un "kapa-
l› kutu" olmas›ndan kaynaklan›yor. Zira Linux ücretsiz ve kaynak kodlar› herkes taraf›ndan görülebilir hatta de€ifltirilebilir durumdaki bir ifl-
letim sistemi. Microsoft ise bir rakibini piyasadan silmek gibi bir amaç tafl›mad›€› zaman hiç bir ürününü ücretsiz vermiyor. (Bak›n›z Inter-
net Explorer Netscape Navigator'a Karfl› adl› hikaye.) Microsoft aç›k kaynak kodunun "kanser" ve "komünizm" olarak ilân etmifl durumda.
“Aç›k kaynak”› Amerikan karfl›t› olarak bile gösteriyor. Özellikle Linux'un "üçüncü yol" ülkelerinden say›lan Finlandiyal› bir kifli, Linus Tor-
valds taraf›ndan ortaya at›lm›fl olmas› ve Amerika d›fl›ndaki ülkelerde çok yayg›n olarak kullan›lmas› bu fikri destekleyen en önemli argü-
manlar aras›nda.

Geçen günlerde çok çeflitli yorumlara neden olan bir geliflme yafland› : Microsoft bir Linux fuar›nda stand sat›n alm›fl. Bu davran›fl, ba-
z› gözlemciler taraf›ndan Linux'çulara bir zeytin dal› uzatma olarak yorumlan›yor. Ancak baz› yorumcular Microsoft'un rakiplerinin fuarla-
r›nda kendi ürünlerini da€›tarak rekabet yapt›€›n› belirtiyor. Bununla birlikte, Microsoft'un bir süredir Linux'a karfl› yumuflad›€› kesin. NET
Framework'nünü Linux'a tafl›nmas› için bir firmayla anlaflt›. Tekel suçlamalar›na ve Sun'›n en son açt›€› tekel davas›na karfl› taban›n› güçlen-
dirmek için mi, yoksa gerçekten Linux'a art›k eskisi kadar düflmanca yaklaflmad›€› için mi öyle davrand›€› çeflitli çevrelerde tart›fl›l›yor. Her
ne sebeple olursa olsun, Microsoft'un bu yaklafl›m› Linux'un art›k kimsenin yok sayamayaca€› bir iflletim sistemi oldu€unun kan›t› olarak de-
€erlendiriliyor.

Dünyada giderek yayg›nlaflan “aç›k kaynak” sistemine karfl› Microsoft'ta herhangi bir çökme belirtisi yaflanm›yor. Aksine bu flirket her
alanda geniflleme çal›flmalar›na devam ediyor. Bu yaz›l›m devi geçmiflte de s›k›nt›l› durumlar karfl›s›nda, biraz sendelese de ayakta kalmay›
baflard›. Microsoft ‹nternet devrimi karfl›s›nda bir süre bocalad›ktan sonra Netscape Navigator'a karfl› Internet Explorer (IE), Apache Web Ser-
ver'a karfl› Internet Information Server(IIS) gibi ürünlerle Internet piyasas›na girdi. IIS yayg›n olan kullan›lan bir application server haline
geldi ve IE en çok kullan›lan taray›c› oldu. Oyun piyasas›na XBox'la girifli, Java Enterprise Edition'a karfl› NET'i piyasaya sürmesi Mic-
rosoft'un her türlü darbeye karfl› bir hareketi bulundu€unu gösteriyor. El cihazlar›nda yapt›€› çeflitli ataklar, Microsoft'un hiç de savunmaya
geçmedi€ini kan›tlar nitelikte.

Sonuç olarak ; Linux ile Office programlar›n› kullanabilirsiniz hem de Türkçe olarak (openoffice), Müzik dinleyebilir, internette
söfr yapar, CD kay›t yapabilirsiniz. Maillerinize bakar,  mail gönderebilir (kmail), chat programlar›n› kullanabilirsiniz.(Licq) Her marka
yaz›c›n›z› Linux’unuza tan›tabilir ve ç›kt› alabilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz. Video CD yada DVD format›ndaki dosyalar›n›z› izleyebilir
hatta web kamera ile ald›€›n›z görüntüler üzerinde kay›t yapabilirsiniz.

Görüldü€ü üzere Microsoft temelli iflletim sistemlerinin yapt›€› iflleri Linux  iflletim sistemi kurulu bir bilgisayar ile de yapabilirsiniz.
Yeter ki araflt›rmac› olal›m tek bir sisteme ba€›ml› kalmayal›m. Windows kullan›rken Linux un yükseliflini de göz ard› etmeyelim kap›lar›
tamamen kapatmayal›m. 

Microsoft un Windows temelli iflletim sistemlerinin taht› son y›llarda gözle görülür biçimde sallanmaktad›r. Son kullan›c›lar›n yüksek
lisanslama bedelleri ödemektense kurulumu ve kullan›m› nispeten zor olan fakat kendini sürekli yenileyen Linux türevli ürünlere geçmesi hiç
de zor olmayacakt›r.
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Dil yanl›fllar›n› iki gruba ay›rabiliriz: ‹lki, dil d›fl›, yani dilin özüyle do€rudan iliflkisi olmayan kusurlard›r ki buna imlâdaki tutars›zl›klar diyo-
ruz. Zira yaz›, dilin k›yafetidir ve bir ortak kabul meselesidir. Di€er dil yanl›fllar›na göre imlâ yanl›fllar›n› düzeltmek, daha kolayd›r; çünkü bu, insan-
lar›n düzeltebilece€i bir dil kusurudur. Böyle oldu€u halde 1928’den beri imlâdaki meseleleri neden çözemedik? Neden hâlâ bir kaynakta söz konusu,
ön söz imlâs› varken di€erinde sözkonusu, önsöz do€ru say›lmaktad›r. Lâtin harflerinin öne ç›kaca€› belli olan dünya kültürüyle bir an önce kaynafl-
mak ve Lâtin harflerini kabule haz›rlanan d›fl Türklerle iliflkileri koparmamak amaçl› Harf Devrimi’nin Osmanl›’dan bu yana tart›fl›lmas›ndaki sebep-
lerden biri, eski yaz›n›n imlâs›ndaki zorluklar oldu€u hâlde, bunca y›ld›r bunca yeni zorlu€u neden icat ettik?

Bunun sebebi Türk dilcili€inde imece ruhunun bir türlü gerçeklefltirilemeyifli ve daha do€rusu, dilin iletiflim için de€il de siyaset için bir vas›ta
hâline getirilmifl olmas›d›r. Hâlâ do€ru bir dilekçe yazamayan üniversitelilerin varl›€›, bu durumun do€al sonucudur. Günümüzde Dil Derne€i ve Türk
Dil Kurumu gibi de€iflik çat›lar alt›nda toplanm›fl olan dilcilerin bir araya gelerek yay›mlayacaklar› bir imlâ k›lavuzu, bu kolay meseleyi kökünden çö-
zecektir. E€er söz konusu amaç birli€i tepede gerçekleflmiyorsa, Türkçenin konuflanlar› bunu gerçeklefltirmelidir. Yap›lacak ilk ifl, kelimeleri insanlara
dair birer etiket olarak kullanmamak olmal›d›r. Bu yolda toplum olarak mesafe ald›€›m›z›, sevinerek belirtelim.

Çözümü zor olan dil yanl›fllar›, dilin iç yap›s› dedi€imiz ses, kelime ve söz dizimi düzlemindeki yanl›fllard›r. Burada, her biri ayr› bir çal›flma
konusu olabilecek bu dil durumlar›n›n aç›klamas›na girmeden sadece telâffuz ve imlâ örnekleri verece€iz:

1. Çal›flmam›z›n bafl›ndaki “hane” kelimesiyle yap›lan birleflik kelimelerden eczahane, dikkat çekicidir. TDK’nin ‹mlâ K›lavuzu’na göre bu uya-
r› do€rudur ve ses de€iflmeleri karfl›s›nda, imlân›n kendini koruma özelli€i vard›r. Ancak bilgisayar›m, eczane’yi do€ru say›p eczahane’nin alt›n› çizi-
yor. Bu durumda bir ö€rencinin elinden ne gelir! Hangi ö€retmene göre, hangisi do€rudur?

‹flte hiç olmazsa halk gerçeklefltirsin dedi€imiz imlâ birli€ine bu sebeple ihtiyaç vard›r. E€er bütün eczanelerin ad› “eczane” fleklinde yaz›l›yor-
sa, hatta pastaneler de öyle, yap›lacak bir fley yoktur; hemen ilk bask›da söz konusu yap›lar, kullan›ld›klar› flekilde ‹mlâ K›lavuzu’ndaki yerlerini al-
mal›d›r. Çünkü dilcili€in bir kural› vard›r: Galat-› meflhur, lugat-› fasîhten evlâd›r; yani kullan›lan, bilinen bir yanl›fl, do€ru (olup da anlam› halk tara-
f›ndan bilinmeyen) kelimeden üstündür.

Meselâ çaydanl›k bir galat-› meflhurdur; zira Farsça -dân eki Türkçe -l›k ile ayn› fonksiyonda kullan›l›r. Bu yap›n›n do€rusu, çaydan yahut çay-
l›k olmal›yd›. Kim teklif edebilir böyle bir do€ruyu, al›fl›lm›fl olan, bilinen çaydanl›k yerine kullanmay›? Dile dair uyar› ve tekliflerimizde, dilin bize
sundu€u iletiflim dairesindeki genel kurallar› dikkate almak durumunday›z.

2. Türkçenin, Farsçada gibi yap›lar› yazarken kesme iflareti kullanmal› m›? Bu durum, üç flekilde karfl›m›z ç›kmakta: Türkçenin, Türkçe’nin,
türkçenin. Dil adlar›n› küçük harfle yazmak, Macarlar baflta olmak üzere baz› milletlere has bir imlâ tercihidir. M. Mansuro€lu, R. R. Arat gibi dilci-
lerimizin tercihleri de öyle olmufltur ve hâlâ ayn› kullan›m› sürdürenler vard›r. ‹ngilizcede ise dil adlar› büyük harfle bafllar ve bu da dilimizde benim-
senmifltir.

Kesme iflaretine gelince; dil adlar›n›, millet adlar›n›n sonuna ekledi€imiz -çe eflitlik ekiyle türetmifliz. Hâlbuki eflitlik, bir yap›m de€il çekim eki-
dir. Bence, askerce gibi kullan›mlarda, bu ekimizin çekim görevinde oldu€u bellidir.

Özel isimlere yap›m eki gelirse (Ayd›nl›) kesme iflareti (’) ile ayr›lmaz, çekim eki gelirse (Ayd›n’da) ayr›l›r. O hâlde birine Türk gibi davranma-
s›n› ö€ütleyeceksek “Türk’çe” ancak dilimizden bahsediyorsak “Türkçe” yazmal›y›z. ‹kincide ekimiz yap›m eki hâlini alm›flt›r. Türkçeye derken kes-
me iflareti kullanmamak ise, “Yap›m eklerinden sonra gelen ekler kesme iflareti ile ayr›lmaz.” kural›n›n gere€idir.

3. Yine çal›flmam›z›n bafl›ndaki örneklerden yar›n ve hay›r kelimeleri de ilginçtir: Yar›n’da flüphesiz a sesi k›sa telâffuz edilmelidir; zira kelime
Türkçe yaru- (parlamak) fiilinden türetilmifltir. Hay›r’a gelince, bu kelime Arapçadaki gerçek anlam›yla hay›r hasenat tekrar›nda ve hay›r etmek fiilin-
de kullan›lmaktad›r. Ha(a)y›r fleklindeki kullan›m›n Türkçesi ise yok kelimesidir ve bu kelime, Orhun Abideleri’nde de€il olumsuzluk edat› fonksiyo-
nuyla da kullan›lm›flt›r.

Bütün dillerde kötü  veya olumsuz fleyleri, iyi adlarla adland›rmak gibi bir e€ilim vard›r ve bu yüzden cinler denmez de iyi saatte olsunlar de-
nir.Yokluk iyi bir fley say›lmad›€›ndan Arapçadan al›nma hay›r kelimesini anlam de€iflmesine u€ratarak yok yerine kullanm›fl›z. Böylece efl seslilik ve
hem eski harflerle hem de Lâtin harfleriyle imlâda bir efl yaz›l›l›k do€mufltur. Bu da, edebiyatta meziyet say›lsa da dilde kusurdur; belki bu kusuru gi-
dermek için halk olumsuzluk edat› olan hay›r’daki a sesini uzun telâffuz etmifltir. Mehmet Akif ’ ten Tevfik Fikret’e kadar bütün flairler, ha hecesini
aruzda aç›k hece olarak kullansalar ve bugün do€ru olan› da k›sa olsa bile, çocu€una öfkelenen bir anne hâlâ “ha(a)y›r” deme€e devam etmektedir.

Efl seslili€e yol açsa bile her iki hay›r’›n ha hecesini k›sa telâffuz etmeli, anlam ay›r›c›l›k, vurguya b›rak›lmal›d›r; çünkü olumsuzluk edat› ola-
rak kullan›ld›€›nda vurgu ilk hecededir.

Bu tür örnekler bir yaz› dahilinde ele al›nabilecek kadar az olmad›€›ndan, birkaç uyar›yla çal›flmam›z› bitirelim. Parantezle gösterilen yap›lar,
telâffuz veya imlâ bak›m›ndan do€ru olanlard›r: Anane, sürat, vaka, sunî, meflâle (an’ane, sür’at, vak’a, sun’î, mefl’ale), resmî geçit, resmî kabul (res-
migeçit, resmikabul ), ra(a)kip (rakip ), malî portre (malî porte), va(a)rofl (varofl), kelîme (kelime), hükümet (hükûmet), lîsan (lisan), hâkem (hakem),
hâkir (hakir) vb.

fiu kelimelere de dikkat etmeliyiz: Tabi (elbette), tabiî (do€al), tâbi (ba€›ml›); hakim (hikmet sahibi), hâkim (yarg›ç); adet (say›), âdet (gelenek);
alem (iflaret), âlem (baflkalar›; e€lence; evren); dalâlet (sapk›nl›k) delâlet (yol gösterme); mahzur (sak›nca), mahsur (kuflat›lm›fl) vb. 

Düzeltme iflaretinin kullan›m›nda da tutars›zl›klar vard›r; meselâ katil kelimesi öldürme ve öldüren anlamlar›yla kullan›lmakta ve ayn› flekilde
yaz›lmaktad›r. Bunun sebebi, k ünsüzünün kal›n olmas›d›r. ‹mlâ K›lavuzu’nun yeni bask›s›nda, efl seslili€i vurgunun önledi€i bu kelimemizi de kâtil
ve katil fleklinde göstererek efl yaz›l›l›€› gidermeliyiz; zira dilin kucaklay›c›l›€›nda, kâtilin hâkimden fark› yoktur.

Nas›l bir insanda insanl›€›n bütün hâlleri varsa, insan›n aynas› olan dilde de cenneti ve cehennemi ayr›nt›larda yaflatacak nitelikte bütün ihti-
maller vard›r ve dil, hayat›m›zda olup bitenlerin sebebi de€il, sadece sonucudur.

1 E€er bir tarihî belge Lâtin harflerine aktar›l›yorsa, elbette do€ru olan resm-i geçit, resm-i kabûl fleklinde yazmakt›r. Ancak t›pk› mecaz›mür-
sel, darüflflafaka gibi halk›n diline yerleflmifl yap›lar›, bu flekilde yazmak do€rudur ve bunlar birleflik kelime olarak buzdolab› yap›s›ndan farkl› de€il-
dir.

2Asl›nda buradaki i ünlüsü uzundur. Özellikle kelimeyi bir ünlünün takip etti€i durumlarda söz konusu uzunluk hâlâ korunur (raki(i)bim). Bu
tercih art›k söyleyifltedir yaz›da gösterilmez; zira biz düzeltme (inceltme, uzatma) iflaretini sadece ince g, k ve l seslerini takip eden ünlülerde (lâmba,
rüzgâr, malûm vs.), nispet î’sinde ve kar / kâr, naz›m / nâz›m, hala / hâlâ  gibi efl yaz›l›l›ktan kaç›n›lmas› gereken durumlarda kullan›yoruz. Halk ara-
s›nda flapka olarak da adland›r›lan düzeltme iflaretinin zaman zaman art›k kald›r›ld›€›na dair söylentiler ç›ksa ve kurumlar da bu söylentiler do€rultu-
sunda davransa bile bu, dikkate al›nmamal›d›r; çünkü efl yaz›l›l›k, dilde anlaflmay› engelleyen bir kusurdur.



ÜN‹VERS‹TELERARASI KURUL VETER‹NER B‹L‹MLER‹ E⁄‹T‹M KONSEY‹ TOPLANTISI YAPILDI

Yard. Doç. Dr. Erden Sedat ARSLAN

Veteriner Fakültesi Hem. Tar. Deotoloji ABD Baflkan›

Üniversiteler Aras› Kurul Veteriner Bilimleri E€itim Konseyi

toplant›s› 23 Ocak 2004 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi Ve-

teriner Fakültesinin ev sahipli€inde Rektörlük toplant› salonunda

yap›ld›.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necati KAYA’n›n bafl-

kanl›€›n› yapt›€› Üniversiteler Aras› Kurul Veteriner Bilimleri E€i-

tim Konseyi Toplant›s›na Ankara, ‹stanbul, Konya Selçuk, Van Yü-

züncü Y›l, Elaz›€ F›rat, Kars Kafkas, Kayseri Erciyes, Burdur Ak-

deniz, K›r›kkale, Erzurum Atatürk, Hatay Mustafa Kemal ve Sam-

sun 19 May›s Üniversiteleri Veteriner Fakülteleri Dekanlar› kat›ld›.

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi ad›na Say›n Dekan Prof. Dr. Ha-

san EREN’in kat›ld›€› toplant›da Veteriner Bilimleri E€itimi ile ilgi-

li konularda bilgilendirmeler yap›larak, Avrupa Veteriner E€itim

Kurumlar› ve Agreditasyon çal›flmalar› hakk›nda görüfl al›flveriflinde

bulunuldu. Toplant›da ayr›ca ülkemizde Veteriner Fakültelerinin Av-

rupa Veteriner Kurumlar›nda verilen e€itimlere agreditasyonunda

neler yap›lmas› gerekti€i ve öncelikli konular ele al›nd›.

Toplant›, agreditasyon çal›flmalar›nda büyük mesafeler kay-

detmifl olan Veteriner Fakültemiz ve Üniversitemiz ad›na önemli,

Veteriner Bilimleri ad›na da heyecan vericiydi.
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BEDEN E⁄‹T‹M‹ VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö⁄RENC‹LER‹ KA YAK KAMPINDA

Okt. Eda GÜNAY
Beden E€itimi ve Spor Yüksekokulu

Adnan Menderes Üniversitesi Beden E€itimi ve Spor Yüksekokulu BES 308
Seçmeli III Kayak dersi bünyesinde kayak e€itimi, 14-22 fiubat 2004 tarihleri ara-
s›nda ö€retim eleman› Eda GÜNAY baflkanl›€›nda 5 ö€rencinin kat›l›m›yla, Erzu-
rum Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü€ü Palandöken Kayak E€itim Merkezinde yap›l-
m›flt›r. Erzurum Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü€ü Kayak E€itim Merkez Oteli 160 ya-
tak kapasitelidir. Her odada tv, mini bar, her an s›cak su, sauna, masa tenisi ,bilar-
do salonu ve 500 kiflilik lokantas› vard›r.

Ö€rencilerimizin ço€unlu€unun Ege bölgesinde yetiflmifl olmalar›, yaflamlar› süresince ilk kez beyaz bir do€a örtüsüyle ve Do€u’nun
Paris'i Erzurum ili ile buluflmalar›, içlerindeki heyecan› biraz daha art›rm›flt›r.

Da€c›l›k Federasyonunun k›fl e€itim kamp›n› ayn› tarihlerde Palandöken da-
€›nda yapmas› ve ö€rencilerimizin de bu kampa dinleyici olarak davet edilmele-

ri,ö€rencilerimiz ad›na büyük bir f›rsat oluflturmufltur. Kayak e€itiminden arta ka-
lan zamanlarda merkeze inilerek Atatürk Üniversitesi ve tarihi yerler gezilmifl,yö-

reye ait yemeklerin tad›na bak›lm›flt›r.
Güzel geçen bir haftadan sonra 25 saatlik bir yolculu€un ö€rencilerimizi yor-

gun düflürmesine ra€men, yeni yerler görmek ve dersin amac›na ulaflm›fl olmas› bu
yorgunlu€u unutturmufltur. Beden E€itimi ve Spor Yüksekokulumuzda benzer et-

kinlikler sürdürelecektir. Bir ilki daha gerçeklefltirerek bundan sonraki y›llarda da
hem Yüksekokulumuz hem de Üniversitemiz bünyesinde çeflitli organizasyonlar

gerçeklefltirilecektir.
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Okt. Vedat fiENTÜRK
Beden E€itimi ve Spor Yüksekokulu

Beden E€itimi ve Spor Yüksekokulu etkinliklerinden biri olan Salon  Yar›flmas› 25 Ocak 2004 tarihinde okulun spor salonunda yap›l-

d›. Yar›flmay›, Üniversitemizin orientring tak›m antrenörleri Okt. fiaheser GÜREfi, Okt. Nermin fiENTÜRK ve Okt. Vedat fiENTÜRK dü-

zenlemifllerdir. Yap›lan yar›flma sonucunda ilk üç dereceyi alan yar›flmac›lar afla€›dad›r:

Ç›k›fl zaman› Bitirifl zaman› Toplam süre
1. Özgür KAYI 00:29:17 00:31:34 00:02:17
2. Ufuk GÜLIfiIK 00:24:03 00:26:29 00:02:26
3. Fulya KÖKLEMEZ 00:21:24 00:23:56 00:02:32

Okulumuz orientring tak›m› iki y›ldan bu yana üniversiteler aras› orientring yar›flma-
lar›na kat›lmaktad›r. Üniversitemiz bayan orientring tak›m›n›n bu spor dal›nda henüz çok yeni

olmas›na ra€men, büyük bir baflar› göstererek 2003 y›l›nda Bolu’da yap›lan yar›flmada Türkiye
üçüncüsü olmas›, tak›m›n gelecek için iddial› oldu€unu göstermifltir.

OR‹ENTR‹NG NED‹R?
Orientring (koflarak, yürüyerek hedef bulma) her türlü arazide yap›labilen, ka-

t›l›mc›lar›n kontrol noktalar›n› harita ve pusula yard›m› ile en k›sa zamanda ziyaret et-
meye çal›flt›€› bir do€a sporudur.

K›saca bedensel ve zihinsel çal›flman›n birlikte ifadesi olan orientring, sadece
düz bir koflu de€il ayn› zamanda kontrol noktalar› aran›rken zaman›n nas›l geçti€ini
anlayamad›€›m›z bir oyundur. Bir do€a sporu olarak yediden yetmifle herkese hitap
eden orientring, ayr›ca bir aile sporudur.

Orientringi benzerlerinden ay›ran en önemli unsur koflarken takip edilecek bir
liderin veya iflaretlenmifl bir parkurun olmamas›d›r. Bulunulan yerden gidilecek yere
ulaflmak için her sporcuya göre de€iflen sonsuz say›da farkl› seçenek bulunmaktad›r.
Sporcular›n hem kendi özelliklerini hem di€er sporcular› hem de içinde bulunduklar›
arazinin özelliklerini dikkate alarak en do€ru karar› en k›sa süre içinde vermeleri, bir
baflka ifadeyle atletik kapasiteleriyle birlikte mutlaka zihin yeteneklerini de kullanma-
lar› gerekmektedir. Orientringin bu özelli€i yar›flmac›lar aras›ndaki fiziksel özellik
fark›n› ortadan kald›rmakta, yar›flman›n bafl›nda neredeyse tüm sporcular› eflit hâle ge-
tirmektedir.

OR‹ENTR‹NG TÜRLER‹
Uluslararas› Oryantiring Federasyonunun organize etti€i:
• Koflarak (Foot Orienteering),
• Kayakla (Ski Orienteering),
• Da€ bisikletiyle (Mountain Bike Orienteering),
• Elle kullan›lan özürlü arabas›yla (Trail Orienteering) yap›lan türleri 

bulunmaktad›r.

Ayr›ca son y›llarda yaz›l› ve görsel bas›n›n ilgisini çekmek için kent içlerindeki parklar-

da yap›lan türü de bulunmaktad›r. Bu tan›t›m yaz›s›n›n afla€›daki bölümlerinde orientring, ko-

flarak yap›lan orientring anlam›nda kullan›lacakt›r. Di€er orientring türlerinin ülkemizde orta-

ya ç›kacak taleplere göre zaman içinde geliflece€i tahmin edilmektedir.

Okulumuzda yap›lan orientring yar›flmas› salon orientring olarak adland›r›lmaktad›r. Bu

yar›flmada ellerinde afla€›daki kroki bulunan yar›flmac›lar salonda bulunan hedefleri s›ras›yla

bularak, hedefte bulunan numaray› elindeki ka€›da not eder. Tüm hedefleri do€ru bir flekilde

dolaflt›ktan sonra buldu€u bütün rakamlar› toplar ve sonucu hakem masas›na bildirir. Bu yar›fl-

ma da di€er orientring yar›flmalar›nda oldu€u gibi zamana karfl› yap›l›r. Do€ru bir flekilde tüm

hedefleri en k›sa sürede dolaflan yar›flmac›dan bafllayarak s›ralama yap›l›r.

B E D E N  E ⁄ ‹ T ‹ M ‹  V E  SP O R  Y Ü K S E K O K U L U N D A O R ‹ E N T R ‹ N G ! ! !

Orientring yar›flmas›nda ç›k›fl bölgesi

Orientring Okul tak›m› Bolu’da yar›flma öncesi

Salon orientring krokisi

Salon orientring yar›flmas›nda bir görüntü
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A Y D I N  S A ⁄ L I K  Y Ü K S E K O K U L U  

Rahflan ÇAM

Ayd›n Sa€l›k Yüksekokulu
Araflt›rma Görevlisi 

Yüksekokulumuz 10 Ekim 1996 tarihinde ve 96-8655 say›l›

Bakanlar Kurulu Karar› ile kurulmufltur. 1997-1998 E€itim-Ö€retim

Y›l›nda ÖYS fen puan› ve ek kontenjan ile Hemflirelik ve Ebelik Bö-

lümlerine 30’ar ö€renci al›narak faaliyete bafllam›flt›r. Yüksekokulu-

muz Ayd›n Sa€l›k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve T›p Fakültesi

ile birlikte ayn› binada e€itim-ö€retimini sürdürmektedir. ‹lk me-

zunlar›n› 2000-2001 E€itim-Ö€retim Döneminde veren Yüksekoku-

lumuzun 2003-2004 E€itim-Ö€retim Y›l›nda ö€renci say›s› 306’ya ulaflm›flt›r. Yüksekokulumuz 14 ö€retim eleman› ve 9 idari personel ile

e€itim-ö€retim hizmeti vermektedir. Yüksekokulumuzun bünyesinde 8 derslik, 2 klinik beceri laboratuvar›, 1 bilgisayar laboratuvar› ve ile-

tiflim beceri laboratuvar› T›p Fakültesi, Ayd›n Sa€l›k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokulumuz taraf›ndan ortaklafla kullan›lan bi-

yokimya, fizyoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarlar› mevcuttur. Ö€rencilerimizin bilgiye ulaflmalar›n› kolaylaflt›rmak amac›yla Üniversitemiz

Merkez Kütüphanesine internet arac›l›€› ile iletiflim sa€lanm›flt›r.

Yüksekokulumuzda derslik, laboratuvar›, bilgisayar laboratuvar›, kütüphane, dinlenme yeri vb. mekanlar›n art›r›larak e€itim-ö€retim

kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktad›r.

Ebelik Bölümü

Bölümün amac›; ebe adaylar›na kad›n, yenido€an ve toplum

sa€l›€›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi için ileri çal›flmalar yapmala-

r›na olanak sa€layacak flekilde ça€dafl bir üniversite e€itimi vermek,

ebelik e€itimi ve mesle€inin standartlar›n› yükseltmek, mesleki ge-

liflmelere hizmet edecek ö€renmeyi ö€renmifl e€itici, uygulay›c› ve

araflt›rmac› bireyler yetifltirmektir.

Hemflir elik Bölümü

Bölümün amac› adaylara, hemflireli€in özelleflmifl alanlar›nda

daha ileri çal›flmalar yapmalar›na olanak sa€layacak bir üniversite

e€itimi vererek, hemflirelikte e€itim standard›n› yükseltmektir.
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