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Yeni bir yaşama 'Candan' merhaba 
Anadolu Üniversitesi'nden mezun olacak 3 bine A 

nadolu Üniversıtes i , bir eğıtım öğretim yılını daha 
bitirmeye hazırlanırken, mezun olacak öğrencılen ıçın 
görkemli bir mezuniyet törenine ımza atmaya hazır
lanıyor. Öğrenciler, 26 Hazıran Pazar günü Atatürk yakın öğrenci, 26 Haziran günü Pazaı' günü Ata

türk Stadyumu'nda yapılacak törende mezuniyet 
heyecanını aileleriyle biı'Jikte 

)'aşayacak. Törenin bu yılki 
sanatçı konuğu ise 
Candan Erçetin. 

Stadyumu 'nda yapılacak mezuniyet töreniyle diplomalarını ala
rak üniversite yaşamına nokta koyacaklar. 
Her yıl olduğu gibi tören saat 18.30'da Vilayet Meydanı'ndakı 

Atatürk Anıtı önünde başlayacak. Fakülte , yüksekokul ve bölüm bı
rincisi öğrencilerle öğretim elemanları Ulu Önder'in huzurunda say du

ruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyacaklar. Rektor Prof. Dr. Engın 
Ataç·ın öğrencilerle birlikte anıta çelenk koymasının ardından tören öğre

tim üyeleri ve öğrencilerin 1. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Bandosu 
eşiğinde Atatürk Stadyumu'na yürüyüşüyle devam edecek. Bando, öğretım üye

leri ve tüm mezunların stadyumda yerlerini almalarının ardından törenin stad
yumdaki bölümü başlayacak. 
Konuşmaların tamamlanmasından sonra enstitüsü mezunları ile fakülte ve yükse

kokul birincileri kapalı tribün önünde hazırlanan platformda diplomalarını alacaklar. Di
ğer mezunlara da diplomalarını bölümlerinin öğretim elemanları verecek. 

Her yıl birbirinden ünlü sanatçılarla mezunlarını uğurlayan üniversitemiz, bu yılkı tö
rende ise ünlü şarkıcı Candan Erçetin konuk ederek mezunlar ve ailelerine eğlenceli aaıler 

yaşatacak. Konserin ardından yapılacak havai fişek gösterisiyle mezuniyet tôreni sona erecek. 

Mevlut DEMIRCIOG U 

Türkiye Kupası 7 yıl sonra Rektörlük'te 
Türkiye Kupası'nı 4. kez kazanan Bayan Hentbol Takımımız, 
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç'ı ziyaret ederek, kupayı sundu. 

Socrates Programı'na 
anlamlı proje 

Prof. Dr. \turaı Barlı.an tarafından A<'ll!jllrllt•n pro
je. Erasmus ProAramı ıı:oordlnas)on ıı:urıılu ' nda 

Türk ünhersllı'lrrlndrn kabul <•dllrn Ilı.inci ı>rolt· 

oldu. llabt>rl 6 'da 
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Kitap alırken listelere mi yoksa kendi tercihlerinize göre mi karar veriyorsunuz~ : 

~ -

Hazırlık 
Kitap alırken listelere dikkat et
mem. Kendi duygularımı ve ha
yat görüşümü içeren kitapları 

almayı tercih ediyorum. Bilim 
kurgu türü kitaplar listelerde 

önemli olarak anlatılsa bile benim duygula
rımı anlatmadığı için tercih etmiyorum. Beni so
runlardan uzaklaştmp, hayal dünyamı zenginleşti
ren, duygusal, aşk veya hayat hikayelerini okuyo
rum. Listeler yayın evleri tarafından hazırlandığı 
için beni yansıtmıyor. Herkesin okuduğu, konuştu
ğu, popüler kitaplardan çok bilinmeyen yazarları 
okuyorum. Özellikle eski tarihlerdeki yaşam tarzı 
hakkındaki kitapları alıyorum. Bütün bu nedenler
den dolayı, kitap alırken kendi düşühcelerime gö
re alıyorum. 

Ömer Özdemir 

Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf 
Kitap satın alırken genelde ga
zetelerde kitapla ilgili görüşlere 
ve kitabın içeriğine önem veri
rim. Ya da arkadaş tavsiyelerine 
önem veririm. Bunun sebebi de 

piyasada çok kitap olması ve hepsini takip etme
de çektiğim güçlüktür. Ama bu bende hayal kı
rıklığı yaratmıyor değil. Çünkü en olmadık se
beplerle bile kitap yazılabiliyor ve konu olarak 
çok öğretici konular seçilmiyor. En çok beğendi
ğim kitaplar arasında en öğretici olanlar başta ge
lir. Çünkü bilgimi zenginleştirdikçe öğrenebilirim 
ve bunu kullanabilirim. 

Fen Fakültesi 
Biyoloji Bölümü 2. Sınıf 
Kendi görüşlerim daha belirleyi
ci oluyor. Tercihlerim psikoloji 
ve sanat ağırlıklı. Listeler ço-

-..--- ğunluğun görüşünü ve zevkini 
yansıtsa da benim ilgi alanım, sevdiğim 

yazarlar ve kitapların konuları daha ön planda 
geliyor. 

Enes Hançer 

Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf 
Bir kitap almayı düşündüğüm 

zaman önce o kitabı okuyan ar
kadaşlarımdan kitap hakkındaki 

görüşlerini alırım. Eğer olumlu 
görüşler alırsam kitabın arka kıs
mındaki kitapla ilgili özet bilgile

ri okurum. Beğenirsem öyle alırım. Bir de kitabın 
reklamı ve çok satanlar listesinde olması da kara
rımı etkiler. Çünkü bu birçok insanın ve eleştir
menlerin tartışmaları ve yorumlarını içermektedir. 
Bir eleştirmenin kitaba bakış açısı daha edebi ni
teliklere yer verdiği için büyük ölçüde kararımı et
kiler. Ayrıca bütün arkadaşlarımın okuduğu bir ki
tap varsa ben de o kitabı okumak isterim. 

Duygu Can 

Edebiyat Fakülte i 
Türk Dili ve Edebiyatı 2. Sınıf 
Yeni çıkan kitapları öğrenmek 

için listeleri(gazete, dergi, kitap 
evi) takip ediyorum. Fakat kitap 
seçimimde kendi beğenilerim 

doğrultusunda hareket ediyorum. 

Anadolu Haber Sahibi: 
--· Rektör Prof. Dr. Engin ATAÇ 
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GSF İç Mimarlık Hazırlık 
Günümüzde seçimlerimizi irade
mizin dışında, yapılan reklam 
ve tanıtımlar belirlemektedir. 
Malesef ki satılan kitap çeşitle
rine baktığımızda en çok satı-

lan kitapların içeriğinden çok reklamlarına 
göre satıldığını görmekteyiz. Bu durum beni ol
dukça rahatsız etmekte. Anlamadığım şey neden 
insanlar istekleri doğrultusunda değilde, başkaları
nın istekleri doğrultusunda yaparlar. İnsanların 
kaygılarının iyi kitap okumak değilde popüler kül
türe ayak uydurmak kaygısı olduğunu düşünüyo
rum. Hayatta her insanın doğruları ve kuraları 
vardır. Bunlar insanların kişiliklerini belirler. Eğer 
dışarıdan bir güç buna müdahale eder ve çaba
sında başarılı olursa toplumdaki insan-birey kav
ramının yok olacağına inanıyorum. Bir toplumun 
milyonlarca insandan oluşması fakat ortada tek 
düşünce olması vahim bir durumdur. Aslında ba
sit gibi görünen bir kitap seçiminin insanın haya
ta bakış açısını ve zekasını belirlediğine inanıyo
rum. İnsanlar eğer sorgulama yeteneklerini kaybe
derlerse başkaları tarafından yönetilmeye ve hatta 
kullanılmaya mahkumdurlar. Hayata başkasının 

geniş penceresinden bakmaktansa kendi dar pen
ceremden bakmayı tercih ederim. Bu yüzden ki
tap alırken ve okurken kendi tercih ve beğenile
rimi ön planda tutarım. Başkalarının tercihleri be
ni yönlendirmemeli. Ben inanıyorum ki gölgede 
duranın gölgesi olmaz. 

Fen Fakültesi 
Matematik Bölümü Hazırlık 
Listelere bağlı kalmak, in anın 
kendi zevklerinden vazgeçmesi
dir. Bazı eleştirmenlere ya da 
çok satanlara göre kitap seçi-

mi yaparsam başkalarının fikirlerine ya da 
zevklerine göre kendi zevkimi değiştiririm . Me
sela bir insan polisiye romanlardan hoşlanıyorsa, 
o kişiye çok satanlar listesinde birinci olduğu 
için aşk romanı okutamazsınız. Bu yüzden oku
run kişisel zevkleri her zaman listelerden daha 
önemlidir. 

Seher Polat 

İBF 
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 
Hazırlık 

Genelde okuduğum kitapları 
dergilerde okuduğum eleştirileri
ne bakarak ya da okuyan arka-
daşlarımın yorumlarına göre se

çerim. Ama illa popüler kitapları okuyayım diye 
bir gayretim yok. Kitapçıda gördüğüm bir kitabı 
inceleyip beğenmem o kitabı almama yeter. 

Gündüz 

Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı 2. Sınıf 
Kitap seçiminde listeler mutla
ka önem taşıyor, yeni çıkan ki 
tapları takip etmek için yar
dımcı oluyor. Fakat alıp alma-

ma konusunda en çok satan kitap olması belir
leyici olmuyor benim için. Önceliği ilgi alanları
ma göre belirliyorum. 

, _____ 
Yazı İşleri Müdürü: 

Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN 

Haber Merkezi Müdürü : Uzm. Ufuk TÖZELİK 1 
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Prof. Dr. Yalçın Küçük 

Fen Fakültesi 
Matematik Bölümü 
Kitap seçiminde kesin olarak 

kendi tercihlerim doğrultusunda 
davranırım. Araştırmalarım ve 
güncel olaylar bu seçimimin 
doğrultusunu belirler. Popülarite

den çok ihtiyaçların önemli olduğuna inanan bi
ri olarak seçimlerimi yaparım. 

Yard. Doç. Atilla 
Aslan Argun 

Fen Fakültesi İstatistik 
Genellikle arkadaşlar arasın

daki sohbetlerimize göre kitap 
alırım. Bunun yanında cumhu
riyet kitap eki iyi bir rehber 

olur. Ayrıca ilgilendiğim özel konulara ilişkili 
kitapları da, kitapçılarda yaptığım taramalarla edi
nirim. 

Öğr. Gör. Hale Vural 

Devlet Konservatuvarı 
Çevirisi iyi olan romanlar, 

araştırma kitapları, klasikleri 
okurum. Kendi beğenilerim 

çerçevesinde kitap alırım. Za
ten fazla okuyamıyorum vakit 

olmadığı için. Bu yüzden alacağım kitabın 
muha.\(kak iyi bir kalemden çıkmasına özen gös
teriyorum. 

Araş. Gör. Kubilay 
Akman 

Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü 
Kitap alırken o kitabın medya
daki popüleritesinden çok kişi
sel ihtiyaçlarımı ölçü alıyorum. 

Eğer bir kitaba gerçekten içeriği nedeniyle ihti
yacım olduğunu düşünüyorsam o "bestseller" li -
tesinde yer almasa da arayıp buluyor ve satın alı
yorum. Bir de tamamen çeviri üzerine kurulu bir 
yayın endüstrisi var. Bu manipülasyonun dışında 
kalıp mümkün olduğunca Türk klasiklerini ve 
modern Türk edebiyatını tercih ediyorum. 

Araş. Gör. 
Erhan Akarçay 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Kitap satın alırken önceliği ken
di ilgi alanlarım olan sosyoloji, 
politika, kuram, kültür tarihi gi
bi zaten genel olarak popüler lis
telerin dışından seçmek durumun

dayım. Dolayısıyla popüler listeleri (kitap dergi
leri, gazetelerde vs. bulunan) dikkate almam. An
cak yine de incelerim. Çünkü popülerleşen (po
pülerleşebilen) bazı kitapları da okunmaya değer 
buluyorum .. Çok satan bazı kitaplar niteliksel 
olarak çok orunlu olsa da tümden bunları red
detmek biraz önyargılı bir davranış gibi geliyor 
bana . Sonuç itibariyle kitap satın alırken kendi 
seçimlerimi ön planda tutuyorum. 

--
Sayfa-dffi.eııleme: Cenk KOKSAL 
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Kütüphaneye yeni geçiş sistemi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Merke
zi'ndeki kullanıcı sayısının her geçen gün 
artması nedeniyle koleksiyonunun güvenli
ğini sağlayan güvenlik sistemi değiştirildi. 

Prof. Dr. Fevzi Sürmeli 

K 
ütüphane ve Dokümantasyon 
Merkezi'ndeki güvenlik sistemi, 
kullanıcı sayısının artması dola

yısıyla değiştirildi. Yeni sistemde üç 
kişinin aynı anda giriş çıkış yapması
na olanak veren üç kapı, işitilebilir ve 
görülebilir alarm, kişi sayısını kontrol 
eden elektronik sayaç ve mikro-işlem
ci tabanlı yazılım yer alıyor. 

Yeni sistem hakkında bilgi veren 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fevzi 
Sürmeli, kütüphaneden yararlanan kul
lanıcıların sayısının her geçen gün art
ması ve giriş-çıkışların daha kolay ya
pılabilmesi için böyle bir uygulamaya 
geçildiğini söyledi. Katalog taraması 

için kullanılan bilgi ayarlara optik mo
use ve büyük ekran gibi yeni dona
nımlar eklendiğini ifade eden Prof. Dr. 
Sürmeli, merkezden çıkarılan tekli ge
çiş sisteminin Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi kitaplık salonuna monte edil
diğini kaydetti. 
----

Mevlüt DEMİRCİOGLU 

Fırsat eşitliği için çalışıyoruz 
'Çağdaş insanın Günümüzdeki Yeri ve Önemi' konulu konferansta konu
şan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkam Prof. Dr. Türkan Saylan 
derneğin amacının ilkemizde fırsat eşitliğini sağlamak olduğunu söyledi. 

Ç
ağdaş Yaşamı Destekleme Derne
ği fakişehir Şubesi 'nin düzenledi
ği "Çağdaş İnsanın Günümüzdeki 

Yeri ve Önemi" konulu konferansa ko
nuşmacı olarak katı l an Dernek Başkanı 
Prof. Dr. Türkan Saylan, derneğin Tür
kiye 'de fırsat eşitliğini sağlamak için 
çalıştığın ı söyledi. Saylan Türkiye 'nin 
gerçeklerini öğrendikten sonra ülke ge
leceği için bir şeyler yapmayı misyon 
edindiğini anlattı. Derneğin 1989 yılın
da ıor bir dönemde kurulduğunu vur
gulayan Saylan, o dönemde neden bu 
ülkede fırsat eşitliğinin olmadığını, ne
den pek çok çocuğumuzun eğitimden 
yoksun olduğunu sorguladıklarını ve 

derneğin bunun sonucunda ortaya çıktı
ğını belirtti. Saylan Atatürk ilkelerini 
koruma ve geliştirmenin en temel ge
rekliliğinin eğitim olduğunu söyledi. 
Türkiye'nin artık kendi sınırları içinde 
kapalı kalma lüksüne sahip olmadığını 
ifade eden Prof. Dr. Saylan, 70 milyon
luk nüfus olumsuzluğunu fırsata çevir
memizin mümkün olduğunu kaydetti. 
Bunun da ancak gençlerimizin eğitimiy
le gerçekleşebileceğini vurguladı. 

Dernek Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Filiz Meriçli ise 96 şubede 1700 kayıt
lı üye ile çalıştıklarını ve üyelerin ama
cının sorunun değil çözümün bir parça
sı olmak olduğunu söyledi. Okul önce-

si eğitimin önemine dikkat çeken Me
riçli "İnsanın hayata dair pek çok şeyi 
bu dönemde öğrendiğine dikkat çekti. 
Prof. Dr. Meriçli AB'de oku l öncesi 
eğitim oranının %80'lerde olduğunu ül
kemizde ise derneğin çabalarıyla ancak 
% 16'ya ulaştığını belirtti. 

5 Haziran günü Taşbaşı Kültür Mer
kezi'nde gerçekle~tirilen ve Rektör Prof 
Dr. Engin Ataç'ın da katıldığı konfe
rans sonunda, derneğin bir yıl süren 
Deniz Yıldızı Projesi'ni tamamlayan 
örencilere sertifikaları, Türkan Saylan 
tarafından verildi. 

Kemal TAŞÇ l OGLU 

Az satmak 
matah değil 

Üniversitemizde bir söyleşiye konuk 
olan Gazeteci-Yazar Doğan Hızlan, 
herhangi bir kitabın satış rakamlarının 
kalite göstergesi olmadığını söyledi. 

Rektörlü ğün dü
zen l ediği "Çok 

satan mı? Sürekli 
satan mı?" konulu 
söy l eşiye konuşma

cı olarak katılan 

Doğan Hızlan, satış 

rakamlarının kitabın 

kalitesi hakkında 

bilgi vermediğini 

söyledi. "Az sat
mak matah değil

dir" diyen Hızlan, 

her çok satanın da 
kalitesiz olmadığını 
vurguladı. 

30 Mayıs günü 
Kongre Merkeli 
Kırmızı Salon 'da 
gerçekleştirilen söy-

leşide Hızlan çok Doğan Hızlan 
satanlar I istelerine 
iyi bir deneme ya da bir eleştirinin giremediğini, hal
buki bunların da kendi alanlarında çok sattığını kay
detti. Pek çok ülkenin çok satanlar listelerinde ulun 
süre satılan kitapların da yer aldığıııı ifade eden ya
zar, bizde öyle bir listenin var olmadığından yakındı. 
Doğan Hıllan yayıncılığın ülkemi1,de henüz bir en
düstri olamadığını vurgulayarak, kitabın bir meta ol
duğunu ve o şekilde pazarlanması gerektiğini belirtti. 
Hızlan çok fazla kitabın yayınlandığına dikkat çeke
rek, böyle olunca eleştirmenlerin öneminin ortaya çık
tığını kaydetti. 
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Anadolu Haber·cten 

Mezuniyet heyecanı ... 

A
nadolu Üniversitesi'nde 2004-
2005 öğretim yılında öğrenim 

gören 3 bine yakın öğrencimiz 
bu yıl mezuniyet sevincini yaşıyor. .. 

Üniversitemizin tüm akademik bi
rimlerinin ortak katılımıyla geleneksel 
olarak sürdürülen mezuniyet töreni, 
geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
Vilayet Meydanı'nda başlayıp Atatürk 
Stadyumu'nda devam edecek ... 

1998 yılından önce akademik birim
lerin birbirinden bağımsız olarak yü
rüttükleri mezuniyet törenleri, 8 yıldır 
ortaklaşa olarak ve daha büyük bir 
katılımla gerçekleştiriliyor. 

Her yıl yaklaşık 3 bine yakın me
zunumuzun kep ve cübbeleriyle katıl
dıkları, Türkiye'nin her yanından ge
len ailelerinin de izledikleri mezuniyet 
törenine bu yıl Candan Erçetin şarkı
larıyla renk katacak ... 

Mezun olacak öğrencilerimize, bun
dan sonraki yaşamlarında başarılar di
liyoruz ve Anadolu Üniversiteli olma 
ruhunu her zaman taşıyacaklarını bili
yoruz ... 

Socrates Program Koordinasyon Ku
rulu, Anadolu Üniversitesi tarafından 
sunu lan Socrates-Grandtvig projesini 
değerlendirmeye aldı. .. 

Bu proje, Türk üniversiteleri arasın
da ilk defa kabul edilen bir proje ol
ması nedeniyle önem taşıyor. 

Projeyi hazırlayan Prof. Dr. Murat 
Barkan, projeyi koordinasyon kurulu
na sundu. 

Kurul tarafından beğeni ile karşıla
nan proje, ağırlıklı olarak yerel ileti
şim ağlarının Avrupa Birliği 'ne üyelik 
ve Avrupalı kimliğinin lokal yaşam 
çevrelerine etkilerini araştıran sivil 
platformlar olarak yapılandırılmasını, 

açık ve uzaktan öğrenme modellerinin 
de bu platformlarda bilgi altyapısını 

ağlama süreçlerini kapsıyor. 
Üniversitemizin bu tür projeleri, 

Socrates ve Erasmus programlarında 
bundan böyle de artarak devam ede
cektir ... 

Mezuniyet töreni ile birlikte üniver
sitemizde yaz dönemi başlıyor. 

Yaz okuluna kalmayan öğrencileri
mize iyi tatiller diliyoruz. 

Yaz dönemi boyunca gazetemiz siz
lere 4 sayfa olarak ulaşacak ... 

Anadolu Haber, yaz döneminde de 
üniversitemizde yapılan etkinlikleri ve 
bilimsel çalışmaları sizlere duyurmaya 
devam edecek. 
Yoğun geçen bir öğretim yılının so

nunda tüm öğrencilerimize iyi ta:tiller 
diliyoruz. 

Sağlıcakla 

kalın .. . 

Prof. Dr. Ali Esat Karakaya 

N
adolu Üniversitesi İleri 
eknolojiler Araştırma 

irimi "Gıdalardaki 

imyasal Kirleticiler ve 
Risk Değerlendirme" isimli bir 
konferas düzenledi. Gazi Üniver
sitesi 'nden Prof. Dr. Ali Esat Ka
rakaya'nın konuşmacı olarak ka
tıldığı etkinlik, 31 Mayıs Salı 
günü, Kongre Merkezi Mavi Sa-

Anne sütünde 100 
çeşit kimyasal madde 
İTAB'ın düzenlediği konferasta konuşan Prof. Dr. Ali Esat 
Karakaya, çevre kirliğine yol açan ve çevrede birikerek insan 
sağlığına da zarar veren kimyasal maddeleri anlattı. 

lon'da gerçekleşti. Çevre kirleti
ci organik klorlu bileşikler' in 
1774 yılında Kari William tara
fından keşfedildiğini belirten 
Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, 
1990' yılında ise binlerce kimya
sal maddenin sentez edildiğini 

söyledi. 1960'larda organik 
klorlu bileşiklerin doğada kalıcı 
ve yağ dokusunda birikerek çev
reye zarar verdiğini kaydeden 
Karakaya, "Greenpeace, geçtiği

miz aylarda yaptığı bir araştırma
da, bir katı yakıt atığı tesisi ya
kınlarındaki bir yerleşim yerinde 
üretilen bir yumurtayı ölçü ve or-

ganik klorlu kontaminantlar çok 
fazla çıktı. Gıdalardaki kurşun 

kirliliğinin başlıca nedeni ise kur
şunlu benzin kullanımından kay
naklanmaktadır. Biliyorsunuz ki 
kurşun parçalanmaz ve çevrede 
her yıl birikebilir. Kurşun bütün 
dünyada bir numaralı çevre kirle
tici olarak görülmektedir" dedi. 

Çevre kirliliğine etki eden un
surların başında tarım ilaçlarının 

olduğunu ve bu ilaçların kalıntı
larının sıfıra indirilemediğine dik
kat çeken Prof. Dr. Ali Esat Ka
rakaya, Türkiye'de veteriner kon
tolü ile 99 ilacın kullanıldığını 

söyledi. 
Akrilamid isimli bir madde

nin uzun yıllardan beri endüstri 
kimyasalı olarak kullanıldığını 

belirten Karakaya " 2002 yılında 
İsveçli araştırmacılar unlu ma
müllerde bu maddeye rastladı. 

Hatta geçtiğimiz yı l bebek biski
vülerinde de bu madde bulun
muştu. En temiz içme suyunda 
500, anne sütünde bile 100 çeşit 
kimyasal madde bulunmakla. 
Dünya üzerinde kimyasal madde
lerle kirlenmeyen hiç bir gıd a 

yok" diye konuştu . 

İsmail İ LKSELVİ 

Stuijts 
Ödülü 

Prof. Dr. 
Hasan 

Mandal'ın 

Jean Monnet katılımcılarına sertifika 

Anadolu Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Mer
kezi ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun ortaklaşa yürüttüğü ve her yıl bahar döne

minde yapılan Jean Monnet Projesi'nin dördüncüsü 16 Mayıs'ta sona erdi. Projeye ka
tılan 75 kişiye sertifikaları 31 Mayıs günü Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da düzen
lenen törenle verildi. 

Mutlu iken de stres yaşanabilir 
Anadolu Üniversitesi Çağda~_Eğitim Kulübü, üniversite öğ

rencileri için Bireysel ve Orgütsel Yaşamda Stres konu
lu bir konferans düzenledi. 

Konferansa konuşmacı olarak katılan Eğitim Fakültesi öğ
retim üyesi Yard. Doç. Dr Turan Akman Erkılıç , çağımızın 

hastalığı olan stresin sadece üniversite yaşamında değil ha
yatın tüm evresinde karşımıza çıkacağını söyledi. 

Konferansta stresin oluşum süreci, stres türleri , stresin fi 
ziksel-psikolojik belirtileri ve stresi ortadan kaldırmak için ya
pılması gereken hakkında bilgiler veren Erkılıç, stresin top
lum içinde daima olumsuz olarak algılanıldığını ama mutlu 
olduğumuz dönemlerde de stresle karşılaşabileceğimize dikkat 
çekti. 

Erkılıç, "Daha az stressiz bir yaşam için bireyler toplum
sal rollerini yerine getirmelidir. Üniversiteli gençler olarak 
strese karşı hemen pes etmemeliyiz. Strese karşı elimizden 
geldiğince savaşmalıyız. Eğitimine önem veren, kültürel kim
liğini kazanan üniversiteliler strese karşı daima dirençli olur. 
Bu aşamada eğitim çok önemli" diye konuştu. Yard. Doç. 
Dr. Erkılıç stresten korunmak için sağlıklı beslenmenin, dü
zenli spor yapmanın ve hobilerle uğraşmanın etkili yöntem
ler olduğunu ifade etti. 

Konferans sonunda Çağdaş Eğitim Kulübü tarafından Er
kılıç'a plaket verildi . 

Avrupa Seramik Demeği'nin bir 
ödülü olan Stuijts ödülü 'ne bu yıl 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Deka
nı Prof. Dr. Hasan Mandal layık gö
rüldü. Avrupa'da Seramik Bilim ve 
Teknolojisine katkıda bulunan seçkin 
bilim insanlarına verilen bir ödül olan 
9'ncu Stuijts ödülü, Prof. Dr. Mandal'a 
19-23 Haziran 'da Sloven yada yapılacak 
olan konferansta verilecek. Prof. Dr. 
Mandal alacağı ödülle ilgili olarak şun
ları söyledi: ''Bu ödül Avrupa'da sera
mık bilim ve teknolojisi alanında veri
liyor. Bu yılki ödüle benim layık gö
rülmem mesleki kariyerim için çok de
ğerli ve önemli." 

Mevlüt DEMIRCİOGLU 
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Hocalardan opera ziyafeti 
Opera Anasanat Dalı öğretim üyelerinin konseri izleyicilerden büyük alkış aldı. 

D 
evlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Ope
ra Anasanat Dalı'nın düzenlediği "Operada İlkyaz 
Konseri", 31 Mayıs Salı günü gerçekleşti. 

Soprano Öğr. Gör. Deniz Kaya Onbul , Öğr. Gör. Başak 
Özer, tenor Öğr. Gör. Furkan Aktakka ve bariton Öğr. Gör. 
Salih Kanburoğlu, konserde dinleyicilere keyifli bir gece ya
şamlar. 

Konserde Öğr. Gör. Esra Poyrazoğlu, Öğr. Gör. Arman 
Artaç ve Öğr. Gör. Sibel Sarıcan ise piyanonun başında 
yerlerini aldılar. 

W. A. Mozart'tan A. Vivaldi'ye, S. Rüstemov'dan H. 
Hupseld'e kadar birçok ünlü bestecinin eserlerinin seslendi
rildiği konser, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve 
Bale Salonu 'nda gerçekleşti. 

Üniversitemiz öğretim üyeleri , ünlü bestecilerin eserlerini 
keyifle dinleyen dinleyicilerden, gecenin sonunda büyük al
kış aldılar. 

11 öğrenci 
aynı sergide 

Ayfer ER 

Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'nden 11 
öğrenci, Kütahya'da, ortak sergi açtı. 

E
ğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü 
dördüncü sınıf öğrencileri, Kütahya'da karma re
sim, heykel ve özgün baskı eserlerinin yer aldı

ğı bir sergi açtı. Erhan Sadıç, Mehmet Çakıcı, Em
re Birecik, Aysima İnandık, İsmail H. Ordu, Melda 
Çoban, İlknur Kurtuldu, İlknur Kunduracı, Gülşen Öz
yüksel, Cihan Gündüz ve Serdar Kulaboğa'nın birey
sel çalışmalarından oluşan ve 45 eserin bulunduğu 

sergi, 23 Mayıs-4 Haziran günleri arasında, Kütahya 
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle bu
luştu. 

lsmail ILKSELVI 

Genç sanatçıtlafil"ebru sergisi 
Resim-iş Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Mehmet Ka
rasu gerçekleştirdiği sergide, yeni arayışlara girerek klasik 
ebru yeı•fne modern bir ebru sanalı anlayışını benimsiyor. 

Eğitim Fakültesi Resim İş 
Öğretmenliği 4.Sınıf öğ

rencilerinden Mehmet Karasu, 
bir ebru sergisi açtı. Genç sa
natçının 22 eserinin bulundu
ğu serginin açılışı ise, 2 Ha
ziran Perşembe günü, Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eği
timi Bölümü Galeri B'de 
gerçekleşti. Daha önce bir 
karma sergide yer alan Kara
su'nun bu sergisinde mavi, 
turuncu, yavruağzı renkler 
ağırlıklı olarak kullanılmış. 

Genellikle klasik Ebru'nun 
dışına çıkmaya çalıştığını ve 
modern bir Ebru sanatı ara
yışına girdiğini söyleyen 
Mehmet Karasu'nun sergisi, 
9 Haziran gününe kadar açık 
kalacak. 

Grafik Bölümü mezunları sergide buluştu 
G üzel Sanatlar Fakültesi 

20. kuruluş yılı etkin
likleri çerçevesinde grafik 
bölümü mezunlarının sergi
sine ev sahipliği yapıyor. 

"Az Gittik Uz Gittik" adlı 
sergide Göksal Günaydın, 

Kemal Hayıt, Murat Tekde
mir, Pemra Ataç, Aydın 

Özön ve Engin Kafadar, 
mezun olduklarından bu ya
na yaptıkları profesyonel 
grafik tasarımlarını sergile
diler. 

GSF Galeri G' de 30 
Mayıs günü açılan serginin 
yanı sıra Galeri F' de Gra-

fik Bölümü öğrencileri de 
"Daha Gidiyoruz" adlı ser
gide sosyal afiş projelerini 
ve diğer çalışmalarını sergi
liyorlar. 
Mezunların okul sonrası 

çalışmalarının gözlemlenme
si ve öğrencilere gelecekle
rin in gösterilmesi amacı ile 
açılan sergi, 20 yıl boyun
ca alınan me afenin değer
lendirilmesini de sağlıyor. 
Geçmişin öğrencileri ve 

bugünün öğrencilerinin ça
lışmalarının buluştuğu sergi, 
1 O Haziran Cuma gününe 
kadar gezilebilir. 

Okuma 
Köşesi 

TÜRK AYDINLANMASl'NDAN 
BİR SAYFA ... 

Hasan-Ali Yücel'in 1938 yılında 
Milli Eğitim Bakanlığı'na getiril

mesiyle birlikte, yakın kültür tarihi

mizde bugün "Türk Aydınlanması"· 

diye adlandırılan dönem başlar. Yü

cel'in sekiz yıl süren bakanlığı döne

minde Köy Enstitüleri, Halkevleri ve 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 

oluşturulan Tercüme Bürosu gibi, 

hepsi o günün Türkiye'si için köklü 

birer devrim niteliğinde olan atılımlar 

peşpeşe gerçekleştirilmiştir. 

Bakan olmazdan önce de yeni Tür

kiye Cumhuriyeti'nin aydınlanma ça

baları bağlamında Mustafa Kemal 

Atatürk'ün yakın çevresinde yer alan 

Hasan-Ali Yücel, yaşamı boyunca 

Atatürk'ün genç cumhuriyet için gös

terdiği "çağdaş uygarlık düzeyini ya

kalama" hedefine gönül vermiş bir 

uygulamacı ve idealist olarak yaşadı. 

1925 yılında kaleme almış olduğu 

"Yeni Hayat" adlı şiirinin şu son 

dörtlüğü, kanımca Yücel'in kendini 

neye adadığını da açıkça dile getir

mektedir: 

Okuyup okutmak, işimiz bizim, 

Haram lokma kesmez dişimiz bi

zim, 
Her yerde bulunmaz eşimiz bizim, 

Biz yeni hayatın erenleriyiz! 

Hasan-Ali Yücel'in 1946'da Milli 

Eğitim Bakanlığı 'ndan ayrılmasıyla 

birlikte, Türk Aydınlanması diye ad

landırdığımız dönemin üzerinde de ilk 

kara bulutlar belirmeye başlar. Her 

şeyden önce Köy Enstitüleri 'ne karşı 

bozuk sesler yükselir. 1960 yı I ına ka

dar bütün Anadolu'ya yayılması ön

görülmüş olan bu kurumlaşma, kısa 

sürede köy kökenli, kendilerini Ata

türk Devrimleri'ne adamış ve birbirin

den parlak eleştirel kafalar yetiştirmiş 

olması nedeniyle, cumhuriyet ideoloji

sini sindirememiş olanların düşmanlı

ğını kazanmıştır. Sonuçta, ellili yıllar

da Köy Enstitüleri tamamen kapatıla

cak, altmışlara gelindiğinde ise hem 

halkevleri, hem de Tercüme Bürosu 

artık yalnızca birer anıya dönüşmüş 

olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti, 

böylesine değerli girişimlerin önünün 

nedensiz ve zamansız kesilmesinin 

bedelini, günümüze kadar devam eden 

bir süreçte, çok ağır ödeyecektir. 

O dönemi merak eden - ve bence, 

kesinlikle merak etmeleri gereken -

gençlerimize, Prof.Dr. A.M.C. Şen

gör'ün "Hasan-Ali Yücel ve Türk 

Aydınlanması" adlı ve TÜBiTAK Ya

yınları Bilgi Dizisi ·nden çıkmış olan 

araştırmasını özellikle tavsiye ederim. 

Bu eser, Türk Aydınlanması'nı ide

olojik temelleriyle ele alması bakı

mından da büyük önem taşımaktadır. 
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Anadolu'nun Altın Kızları 
Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü altyapıya yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. Genç bayan 

masa tenisi takımımız Türkiye Şampiyonluğunu kazanırken, genç bayan hentbol ve yıldız bayan voleybol 
takımlarımız ise Türkiye Finallerinde boy gösterme hakkını elde ettiler. 

A
nadolu Üniversitesi Spor Ku
lübü altyapıya verdiği öne
min sonuçlarını almaya baş

ladı. 

Voleybolda Şahin kızlar 10 yıl 
sonra finallerde 

Voleybol Yıldız Bayanlar Tür
kiye Şampiyonası yarı final grubu 
müsabakaları Kütahya'da oynandı. 
Takımımız 27 Mayıs'ta İstanbul 
Koç'u 3-0, 28 Mayıs günü Ank. 
Emlak TOKİ'yi 3-0 ve 29 Mayıs 
günü ise İzmir DSİ 'y i 3-0 yenerek 
10 yıl sonra Türkiye Finallerinde 
yer almaya hak kazandı. 8 takımın 
mücadele edeceği Türkiye Finalle
ri 22-26 Haziran tarihleri arasında 
Şarköy/Tekirdağ ' da yapılacak. Vo
leybolcularımız en son 1995 yılın
da finallerde boy göstermiş ve 
Türkiye Şampiyonluğunu elde et
mi şti. Antrenörümüz Şahin Çatma 
" 1 O yıl önceki başarıyı tekrarla
mak istiyoruz. Bütün planlarımızı 
şampiyonluk üzerine yapıyoruz" 

dedi. 

Hentbolcular a blalarını 
aratmıyor 

Bayan hentbol takımımızın Tür
kiye Kupası zaferinden sonra, genç 
bayan hentbolcularımız da final 
grubuna yükselme başarısı göster
diler. Türkiye Genç Bayanlar 
Hentbol Şampiyonası yarı final 
grubu karşılaşmaları Sakarya'da 
oynandı. Hentbolcularımız 27 Ma
yıs günü İstanbul Emniyet'i 38-23, 
Bursa Osmangazi Belediyesi'ni 27-
24 mağlup etti. Genç sporcularımız 
28 Mayı s günü ise Lüleburgazs
por'u 53-10 ve Kütahya Demirs
por'u 48-16 yendi. Bu sonuçların 
ardından grubunu ilk sırada bitiren 
hentbolcularımız Türkiye Şampiyo-

nası finallerinde mücadele etme 
hakkını kazandı. Türkiye'nin en iyi 
1 O takımınının mücadele edeceği 
Türkiye finaller 8-12 Haziran tarih
leri arasmda Samsun' da oynanacak. 

Genç bayan masa tenisçiler Tür
kiye Şampiyonu oldu 

Genç Bayanlar Masa Tenisi Tür
kiye Şampiyonası, 26-29 Mayıs ta
rihleri arasında Aydın'da dütenlen
di. Takımımız şampiyonaya Ildız 

Meral Ali, Gözde Koç ve Çisem 
Çalışkan ile katıldı. Masa tenisçi
lerimiz eleme grubunda Malatya 
Beden Terbiyesi 'ni 3-1 mağlup et
ti. Takımımız yarı final grubunda 
ise sırasıyla Ank. TED Koleji 'ne, 
Antalyaspor'a ve İskenderun Demir 
Çelikspor'a 3-1 üstünlük sağladı. 

Sporcularımız daha sonra İzmir B. 
Ş. Belediyesini ve BUSKİ 'yi 3-1 
ile geçerek finale yükseldi . 

Türkiye Kupası Rektörtük'te 

2004-05 sezonunu Türkiye Kupası -~aferi ile kapatan bayan hentbol ta
kımımız, 30 Mayıs günü Anadolu Universitesi Kulüp Başkanı Prof. Dr. 

Engin Ataç'ı makamında ziyaret etti. Rektör Yard. Prof.Dr. Nezih Varcan , 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Aybulus, Anadolu Üniver
sitesi Genel Kaptanı Muzaffer Öğütveren ve Hentbol Şube Sorumlusu 
Cengiz Yenipazarlı 'nın da hazır bulunduğu ziyarette antrenörümüz Sinan 
Öner ve takım kaptanımız Şenay Kabadayı Tjirkiye Kupasını Rektör En
gin Ataç'a sundular. Ayrıca hentbolda bu yıl kazandığımız lig ikinciliği 
kupası ve Türkiye Üniversiıelerarası Şampiyonası 'nda elde ettiğınıız üçün
cülük kupası da Engin Ataç·a taktim edildi. Engin Ataç hentbol takımı
mızın yıllardır sürdürdüğü istikrarlı çizgisini bu yıl da devam ettiğirdiği
ni söyledi. Ataç bu yıl li g şampiyon luğunu kıl payı kaçıran hentbol ta
kımımızdan önümüzdeki yıl ise şampiyon luk beklediğini ifade etti. 

Masa tenisçiler rövanşı vermedi 
Finalde geçen yıl olduğu gibi 

bu yılda Bursa DSİ Nilüferspor ile 
karşılaşan takımımız rakibini 3-1 
yenerek üst üste ikinci kez Türki
ye Şampiyonluğuna uzandı. Çift 
bayanlarda ise sporcularım ızdan Il
dız Meral Ali ve Gözde Koç iki
lisi Türkiye Gençler Çift Bayanlar 
Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. 

Ildız Meral Ali Unvanını korudu 
Ferdi Gençler Masa Tenisi Şam

piyonasında başarılı sporcumuz Il
dız Meral Ali geçen yıl olduğu gi
bi bu yılda zafere ulaştı. Meral 
Ali. sırasıyla Emine Gürsev, Ekin 
Şahin, Selde Işık, Derya Özgen ve 
Banu Çiftçi'ye üstünlük sağladı. 

Bir diğer sporcumuz Gözde Koç 
ise üçüncü lüğü elde etti. 

Taner AYYILDIZ 

Yabancı oyuncuları gönderdik 

Maryna ' nın Anadolu Karnesi 

Lig 

Kupa 

Toplam 

O G G.Ort. 

20 86 4.3 

4 16 4 

24 102 4.2 

Simona'nın Anadolu Karnesi 

o G G.Ort. 

Lig 22 171 7.7 
Kup,ı 4 32 8 

Toplam 26 203 7.8 

Anadolu Üniversitesi ba
yan hentbol takımı re

vizyona giderek sezon ön
cesi transfer ettiği yabancı 
oyuncuları ile yollarını ayır
dı. Ayrıca yardımcı antre
nör Bulgar Minko Zapri
anov'un da sözleşmesi 

uzatılmadı. Sezon başında 
Tekelspor'dan transfer edi
len Bulgar oyuncu Simo
na Zaprianova ile Üsküdar 
Belediyespor'dan takıma 

katılan Ukraynalı Maryna 
Rubtsova önümüzdeki yıl 

hentbol takımımızın kadro
su içinde yer almayacaklar. 
Bu gelişmelerin ardından 

hentbol takımımız yeni ya
bancı oyuncu arayışlarına 

başladı. Yeni sezonda Av
rupa Kupalarında iddialı bir 
takım kurmak isteyen ekibi
miz transfer çalışmalarına 
hız verdi. 
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Socrates Programı'na anlamlı proje 
Prof. Dr. Murat Barkan tarafından geliştirilen proje, Erasmus Programı Koor
dinasyon Kurulu'nda Türk üniversitelerinden kabul edilen ikinci proje oldu. 

A 
çıköğretim Fakültesi Dekan Yar
dımcısı Prof. Dr. Murat Barkan , 
11- 15 Mayıs tarihleri arasında 
Portekiz'in Tomar kentinde Soc

rates Program Koordinasyon Kurulu ' nun 
düzenlediği Minerva Semineri ' ne katıldı. 
Yapılan toplantılarda Prof. Dr. Barkan ' ın 

s unduğu proje Türkiye'den kabul edilen 
ik inci poje olurken, çalışma ilginç, yara
tıc ı ve yenilikçi olarak değerlendirildi. 

Konu hakkında bilgi veren Prof. Dr. 
Murat Barkan, 2004-2005 öğretim yılında 
Socrates-Grandtvig projesi olarak bir ça
lışma yaptığını ancak bunun koordinasyon 
tarafından kabul edilmediğini söyledi. 
Prof. Dr. Barkan Portekiz ' de yapılan bu 
toplantılarda geçtiğimiz yıl hazırladığı ve 
koordinasyona önerdiği Socrates-Grandtvig 

projesinin, koordinasyon tarafından Socra
tes-Minerva şekline dönüştürülmesinin ta
lep edildiğini belirtti. Bulunduğu tarihler 
arasında projesini yeni şekliyle Socrates
Minerva 'ya uygun hale dönüştüren ve 
128 katılımcıya sunan Prof. Dr. Barkan, 
yaptığı çalışmanın katılımcılar tarafından 

diğer 8 proje arasından ilginç, yenilikçi 
ve yaratıcı olarak değerlendirildiğini kay
detti. 

Kendi projesinin çalışma grubunda Por
tekiz, Almanya, İrlanda, Avusturya ve Po
lonya ' dan katılımcıların yer aldığını ifade 
eden Prof. Dr. Murat Barkan, "Yeni ça
lışma Active EU/EC Citizenship Via Lo
cal/Community Communications olarak 
yapılandırıldı ve katılımcılara yeniden su
nuldu. Bana göre özellikle Socrates Mi-

nerva koordinatörlerinin takdiri umut ve
riciydi. Projede ağırlıklı olarak, yerel ile
tişim ağlarının Avrupa Birliği'ne üyelik 
ve Avrupalı kimliğinin lokal yaşam çev
relerine etkilerini araştıran sivil platform
lar olarak yapılandırılmasını, açık ve 
uzaktan öğrenme modellerinin de bu plat
formlarda bilgi altyapısının sağlama sü
reçlerini modellemesini yapacağız" dedi. 

Anadolu Üniversitesi 'nin bir projesinin 
böylesine önemli bir koordinasyon tarafın
dan kabul görmesinin gurur verici oldu
ğuna dikkat çeken Prof. Dr. Barkan, pro
jeye ilişkin yeni bir toplantının Ağustos 
ayı içerisinde Kopenghag'ta yapılmasının 
planlandığını sözlerine ekledi. 

Mevlüt DEMİRCİOGLU 

Elektron nıikroskopları 
birçok alanda kullanılıyor 

"Bağımlılık yaparım" 

ühendislik Mimarlık Fizik Bölümü ' nün disiplinlera-

MFakültesi Malzeme Bi- rası çalışmalar yaparak yılda 2 
timi ve Mühendisli ğ i defa seminer düzenlediklerini 

Bölümü ' nden Prof. Dr. Servet ifade ederek, 17 Haziran'da bu 
Turan' ın konuşmacı olarak ka- çalışmalara ilişkin olarak bir 
tıldığı "Elektron Mikroskopi seminer düzenleneceğini dile 
Teknikleri" konulu konferans getirdi. 
27 Mayıs günü Kongre Mer- Prof. Dr. Servet Turan i e 
kezi Kırmızı Salon'da yapıldı. konuşmasında, elektron mik-
Konferansa çeşitli üniversite- roskoplarının tıp, gıda , biyolo-
mizin çeşitli birimlerden öğre- ji, fizik, kimya ve malzeme 
tim elemanları katıldı. bilimi gibi birçok alanda bir 

Konferans öncesinde bir ko- çok problemin çözümünde kul-
nuşma yapan Fen Fakültesi !anıldığını söyledi. Prof. Dr. 
Fizik Bölüm Başkanı Prof. Turan, özellikle nanoteknoloji 
Dr. Önder Orhun, katılımcıla- alanındaki birçok gelişmenin 
ra Prof. Dr. Servet Turan'ın elektron mikroskoplarınm nano 
özgeçmişini anlattı. Prof. Dr. (mm'nin bir milyonda biri) 
Orhun, Prof. Dr. Turan'ın mertebedeki çözünürlüğü saye-
doktora hocasının bir fizikçi sinde gerçekleştiğini belirterek, 
ve kendisinin de fiziğe çok sı- gelecekte elektron mikroskop-
cak bakan bir bilim adamı ol- Prof. Dr. Servet !arının biyo ve nanoteknoloji 
duğunu belirtti. Prof. Dr. Ön- Turan de önemli rol oynayacağını 
der Orhun ayrıca, Seramik ve ._ _____________ _. kaydetti. 

Öğr. Gör. Çeliker' den sergi 
M armara Üniversitesi Atatürk Eğitim 

Fakültesi Resim Anasanat Dalı 

Öğr. Gör. Halim Çeliker'in eserleri Gü
zel Sanatlar Fakültesi 20. yıl etkinlikleri 
kapsamında üniversitemizde sergileniyor. 
Sanatçı, 31 Mayıs günü Kütüphane ve 
Dokümantasyon Merkezi Alt Salon'da aç
tığı resim sergisinde, çalışmalarını sanat
severlerle paylaşıyor. 

Sergisiyle ilgili olarak Anadolu Ha
ber'e konuşan Çeliker, resimlerinin klasik 
sanatla yakından ilişkili olduğunu belirte
rek, "Bugün her ne kadar klasik sanatrn 
etkileri günümüzde kaybolmuş gibi gö
rünse de geleceğin sanatında belirleyici 
bir rol oynayacağrna inanıyorum. Bu ba
kımdan görsel sanatlarda estetik ahlaki 
bir zorunluluk olmalıdır" dedi. Çeliker'in 
sergisi, 17 Haziran Cuma gününe kadar 
ziyaret edilebilir. 

Ayfer ER 

Çarşı A' da yaklaşık do
kuz aydır hizmet ve
ren Kuaför Akın, iddi
alı konuşuyor: "Bana 
gelen bir daha başka 
bir yere gitmez." 

Ç
arşı A esnaflarından Akın 

Taşkıran, 20 yıldır saç kesi
yor. Mesleğe usta-çırak iliş

kisi ile başlayan Taşkıran, şu an 
uluslararası kuaförlük diplomasına 
sahip. Tansu Çiller'den Hüner 
Coşkuner'e kadar pek çok ünlü si
manrn da saçlarını şekillendiren 

Kuaför Akın, üç yılı aşkın bir sü
redir de Eskişehir'de çalışıyor. Ya
bancı Diller Yüksekokulu'nda 
okutman olarak görev yapan eşinin 
tayini nedeniyle Eskişehir'e yerle
şen Akın Taşkıran, 'asıl mekanım' 

dediği Ankara'da, milletvekili loj
manlarında ve ODTÜ'de çalışmış. 
Türkiye'nin ilk kadın başbakanı 

Tansu Çiller, Ekonomi Bakanlığı 
yaptığı dönemde dört yıl boyunca 
saçlarını ona emanet etmiş. 

Kendisini en çok saç kesiminde 
başarılı bulan Taşkıran, "Bana ge
len bir daha başka yere gitmez" 
diyor. Buna kanıt olarak da Anka
ra ' dan Eskişehir'e sadece saç kes
tirmek için gelen müşterilerini gös
teriyor. 

Müşterinin bilinçli olması lazım 
Müşterilerin bilinçli ve tercihle

rinde seçici olmaları gerektiğini 

belirten Akın Taşkıran, kullanılan 
malzemelerden, mekanın temizliği-

ne kadar pek çok konuya dikkat 
edilmesi gerektiğini vurguluyor. 

Çarşı A'ya gelen müşterilerinin 
büyük çoğunluğunu üniversite per
sonelinin oluşturduğunu belirten 
Taşkıran, fiyatların uygun olması
na rağmen öğrencilerin yeterince 
ilgi göstermediğinden yakınıyor. 

Türkiye'deki en kaliteli ürünleri 
kullandıklarını vurgulayan Kuaför 
Akın buna rağmen fiyatların çok 
uygun olduğunu söylüyor ve li le
den örnekler veriyor; "Saç kesimi 
5, fön 5, dip boyası 20, manikür 
5, röfle 35 YTL ... " 

Kemal TAŞÇlOGLU 

784 bin öğrenci sınava girdi 
Açıköğretiııı Fakültesi yıl sonu 

sınavları 4-5 Haziran günlerin
de yapıldı. 82 ildeki 89 merkezde 
ve 81 bin 119 salonda gerçekleşti
rilen sına, tara, 784 bin 251 öğren-

ci katıldı. 240 dersten yapılan sı

navlarda 221 bııı 913 kişi göıev 

aldı. Cezaeviinde bulunan 289 öğ
renci de 73 cezaevinde sınava lı.a

tıldı. 
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Uluslararası Bilişim Kongresi Eskişehir'de 
Uluslararası Bilişim Kongresi (BİLTEK 2005) 10-1 2 Haziran Günlerinde Anemon Otel'de gerçekleşecek. 

A
vrupa'nın en önemli bili
şim platformu olması he
deflenen Biltek 2005, 

10-12 Haziran günlerinde Ane
mon Otel' de gerçekleştirilecek . 

Türkiye Bilişim Derneği tara
fından, araş tırmacıların, uygula
mac ı ! a rı n, özel sektörün, kamu 
kurum ve kuru l uşlarının, eği
timcilerin bir araya gelerek, bi
l işim teknoloj ilerindeki yenilik
leri, deneyimleri, en yeni fikir
leri, gelişmeleri ve yaklaşımla
rı tartışmaları amacı ile başla
tılan kongreler serisinin ilki 
olan BİLTEK 2005'in bu yılki 
ana teması ise yazılım olacak . 

Etkinlikte, araştırmacıların 

orijinal çalışmaları ve yazılımın 
ekonomik boyutları, standartla
rı, açık kaynak kodlu sistemler, 
e-Dönüşüm a l t-yapısı ve sorun
ları tartışılacak. Kongrede işle
necek konu başlıklar ı ise şöy
le; Yazılım, Açık Kaynak Kod
lu Sistemler, E-Dönüşüm, İn
ternet, Yapay-Us Tabanlı Yazı
lım Mühendisliği, Mobil Sis
temler, Gömülü ve Gerçek Za
manlı Yazılım Sistemleri. Üç 
gün sürecek etkinlikteki toplam 
sekiz oturumda 29 makale su
nulacak. Ayrıntılı bilgi için 
kongren in İnternet adresi 
http://www.biltek2005.org.tr 

İnternette online 
fidye tehlikesi 

Trojan.Pgpcoder kodlu bir virüs, web 
keyfinizi bir kabusa dönüştürebili r . 

I. nternete Microsoft İnternet Explorer ile bağ
lanan kullanıcıları etkileyebilen bir kodun 

içine yerleşen bu virüs siteye girdiğiniz anda 
bilgisayarınızdaki bilgileri özel bir şifreyle ki
litliyor ve açılmaz hale getiriyor. Ardından 
masaüstünüze iliştirdiği bir notla, bilgilerinizin 
şifrelendiğini ve açmak için gerekli parolayı 
öğrenmek karşılığında 200 dolar gönderilmesi 
gerektiğini bildiriyor. Şu ana kadar fazla sayı
da kullanıcı etkilenmemiş olsa da yöntemin 
yaygınlaşma ihtimali yetkilileri endişelendiri

yor. E-mektup ya da web sitesi üstünden bu
laşabilen virüsün ilk sürümlerindeki şifreleme 
yöntemi çok güçlü olmadığı için çeşitli yar
dımcı yazılımlarla çözülmesi mümkün oldu. 

Çıplak gösteren 
güvenlik sistemine tepki 

A BD'li Qinetiq tarafından geliştirilen Passi
ve Millimetre Wave Scanner kodlu X 

ışınlı tarama sistemi vücudun kıyafetsiz gö
rüntüsünü ekrana yansıtıyor. Bu sistem, hava
alanlarındaki herkesin düz bir panel önüne ge
çerek taranması üstüne kurulu. Şu an 12 ha
vaalanında deneme amaçlı kullanılan 100 bin 
dolarlık cihazlar vücudun kıyafetsiz görüntü
sünü ekrana yansıtarak olası bomba yada si
lah benzeri cisimler hakkında yetkilileri uya
rıyor. Elbette bu sırada vücudunuzun bütün 
detaylarını da ekrana getiriyor. Birçok örgüt 
bunun mahremiyete aykırı olduğunu iddia 
ederek protesto başlattı. 

HAZIRLAYAN: Kemal TAŞÇJOGLU 

1 □-1 2 HAZİRAN z □as 

Çin'de boy 
uzatma modası 
Çin' deki uzun boy modası, boy uzatma 

ameliyatlarında artışa neden oldu. 

H er gün boy 
uzattığı iddia 

edilen yeni bir 
ürün piyasaya çık
tığı ülkede, vücudu 
geren, ve evde 
kullanılabilen alet
ler rağbet görüyor. 
Kesin sonuç iste
yenler ise ameliyat
tan çekinmiyor. 
Ameliyat için ise 
önce bacaklar kırı
lıyor ve kırılan 

bölgeye metal iğ

nelerden yapılan 

yapay kemik takılı
yor. Yaklaşık 17 
bin YTL'ye mal 
olan bu yöntemle 
10 santimetreye ka
dar boy uzatıldığı 

da iddia ediliyor. 
Haftalık Capitol 

Post Dergisi editö
rü uzun boy takın
tısının nedenini Çin 
kül türüne bağlı yor 
ve, Çin kültüründe, 
insanların görünüşünün kaderiyle ilişkili olduğuna, uzun 
boyluların yükselme şansının daha fazla olduğuna ina
nıldığını belirtiyor. 

Ancak hem ameliyat hem de boy uzattığı iddia edi
len aletler kullananlar için risk oluşturuyor. Boy uzat
mak isterken sakat kalanların sayısı da oldukça fazla. 

İ nternet bağımlılığı 
kahveyi solladı 

İşyer inde İnternet kullanımı alışkanlığı 
kahveden daha çok bağımlılık yapacak gi
bi görünüyor. Kullanıcılarının yüzde 52'si 
İ nternet bağlantısını kaybetmektense sa
bah kahvesinden vazgeçmeye hazır. 

B 
u yıl yapılan 
'2005 
Web@Work' araş

tırmasına göre, 
ABD'deki çalışanların 
yüzde 93'ü işlerinin bir 
bölümünde İnternet tek
nolojisinden yararlanı
yor. Bu oran, geçtiği
miz yıl ise yüzde 86 
oranındaydı. Araştır

maya göre, kullanıcıla
rın yüzde 52'si ise İn
ternet bağlantılarını 
kaybetmektense sabah 
kahvesinden vazgeçmeyi 
tercih ettiğini belirtiyor. 

Araştınnayla, internet
te iş yapma süresi, 
haftada ortalama 12.6 
saat olarak belirlendi. 
Ancak, çalışanlar bu 
sürenin 3 .4 saatini iş 

dışı amaçlarla kullandıklarını söylerken, IT (Bilişim Teknolojileri) 
çalışanları ise bu süreyi altı saat olarak belirledi. 

En çok girilen İnternet siteleri ise yüzde 81 'lik oranla haber si
teleri olurken bunu yüzde 61 'le kişisel e-mail adresleri izledi. 
Erkeklerin yüzde 62 'si İnternet sitelerini çalışma saatleri içinde iş 
dışı amaçla kullanırken kadınlarda bu oranın yüzde 54 olduğu 
açıklandı. Erkeklerin yaklaşık dörtte biri de işyerinde porno sitele
rini ziyaret ediyor ancak sadece yüzde l 7'si bunu yaptığını doğru
luyor. İşyerinde İnternet kullanımı yaygınlaşırken, geçtiğimiz yıl 
yüzde 14 olan bilgisayar oyunu olan çalışan sayısı ise bu yıl 
yüzde 6'ya düştü. 

TAN ORAL 


