
Anadolu, İnönü zaferini kutladı 

MluJ MÜCADELE ·nin dönüm nok• 
ıal:ınmlan 2. lnönü Zafcri'nin 85'inci 
yıldönllmü 1 Nisan gllnü törenlerle 
kutlandı. 

Eski~hir Valiliği ınrafmdan Bozü• 
yük Meııisıcpe. Bozilyllk lnönll Şe
hitliği ve lnönil ilçesinde düıcnlerıcn 
törenlere Anadolu Ünivcrsiıcsi·nin 
öğretim elemanlan. yöneticileri ve 
ajrencilcri de katıldı. Törenlerde 
Rektör Prof. Dr. Fevzi Sünneli'yi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nezih 

AÖF ara 
sınavları 

tamamlandı 

Sınavlara 900 bine 
yakın öğrenci girdi. 
AÇIK00RETİM FAKÜLTESi ara sı
navıan 1-2 Nisan g ünlerinde yapıl

dı. 82 ildeki 89 merkezde ve 90 
bin 395 salonda gerçekleştirilen sı
navlara 873 bin 362 öArcnci katıl
dı. 266 dersten yapılan sınavlarda 

250 bin 340 kişi görev aldı. Ceza
vcindc bulunan 437 öğrenci de 85 
ccı.aevinde sınava girdi. 4 oturum 
halinde gerçekleştirilen sınavlara 1 
milyon 968 bin 320 öğrenci girdi. 

2 iLDE SINAVLAR iPTAL 
Diyarbakır ve Van Valiliği tar.ıfın

dan ara sınavların güvenlik nede
niyle yapılmasının mümkün görül
mediği bildirildiğinden, bu illerde 
0 1-02 Nisan günlerinde yapılması 

gereken ar.ı sınavlar Oniversitcıniı; 
Yönetim K ı.ınılu'nı.ın aldığı k:ır.ır 

ile iptal edildi. Sınavlar. ileriki ta
rihlerde Anadolu Üniversitesi Yö
ne tim Kunılu"ııun belirleyeceği ta
rihlerde yapılacak. Sınav tarihleri 
Anadolu Üniversitesi RektörlllğU 
tarafından duyı.ıııılacak. 

2. İnönü Zaferi'nin 85'inci yıl kutlama 
törenlerine, üniversitemiz öğretim 
elemanları ve öğrencileri de katıldı. 

Varcan temsil ederken. Rektör Yar• 
dımcılan Prof. Dr. Ömer Zühtü Al
lan ve Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul ile 
üniversitemizin tüm fakülte dekanlan 
ve yOksekokul müdürleri. daire b;ış

kanları ile her eğitim biriminden beş 
öğrenci ıörcndc hazır bulundu. Ede
biyaı Fakültesi Tarih BölUmU ise 40 
öğrenciyle törenlere katıldı . Toplam 
dört otobüsle yunuscmrc Kanıpu

sü'ndcn hareket eden Anadolu Üni
versitesi kafilesi. kutlama programı 

Törene katılan Anadolu Üniversitesi öğrenci leri, 
gazilerle bir a raya gelerek fotoğraf çektirdile r. 

çerçevesinde ilk !örenin yapıldığı Bo
züyük Mcıristcpc Anıtı ' na gitti. Bu
rada. lnönü muharebelerinde şehit 
olan askerlcrirniı. nnısıııa gerçekl~n 
saygı duruşu ve saygı atışının ,miın

d:ın tören Bozüyük İnönü şehitliğin
de devam eui. Törende Bilecik Mil
leıvekili Ya.,-w T üzün. Bilecik Valisi 
Musa Çolak. BoıllyUk Belediye Baş
kanı Ahmet Bcrtıeroğlu ve Tlhi:: Si-

lahh kuvvetleri adına Jandarma Osı
ıcğmen Alper Demir b irer konuşma 
yaptılar. 

Törenin son bölilmU ise Eskişchir"in 

lnönii ilçesinde düzenlendi. Anado
lu Üniversitesi öğretim e lemanlan 
ve öğrencilerinden oluşan kafile. lnö
nü savaşlannd:ı şehit olanlar anısına 
lnönü anıtına çelenk bıraktı. 

Berk ÜTKÜ 

Güneş tutuldu biz seyrettik 

Eskişehirli çizerlerden 
ortak karikatür sergisi 

ETV 30. )'llılll 

törenle kutlayacak 
Aıuulolıı Üııivı•rstesi TV Yapım 
Merke:i (E1V). 30"uııcıı kıırıılıış 

yıltlöııiiııiimii bir dizi ctkiıılikle 

kııtfayacak. SAYFA J"TE 

Eğitim Karikatürleri 
Müzesi'nde açılan ser
gide, yerel ve ulusal 
basında çizen 22 Esk~ 
..,hirli sanatçının kari
katürü bulunuyor. 

HABERi S'TE 

Uydu ve Uzay Bi
limleri Araştırma 

ı Eıısitüsü' ııüıı güneş 

tuııılmasım izlemek 
için kurduğu teles
kop sistemine ilköğ
retim öğrencileri 

biiyiik ilgi gösterdi. 
Öğrenciler, tutul
mayı izlemek için 
enstitüye akın etti. 
HABERİ 4"TE 

Sanayici ve 
esnaf nasıl bir 
çalışan ister? 
Eskişehir ve Saııayi 
Odası Başkam Savaş 

Özaydemir, İİBF'de dii
zeııleııleııeıı koııferaıısıa 

işverenlerin nasıl bir 
çalışan istedikler ini an
tarak ipuçları verdi. 

3'TE 

AÖF Katkı 
payı ödeme 
s iiresl uzatıldı 
Açıköğreıim öğrenci 

katkısı ve öğretim gi
derleri 2. taksir ödeme 
süresi 10 Nisana kadar 
ıızatıldı. 

4'TE 

·DJ$ TICAKETrt: 
11,\ SSAS DE~GBl,BK VAK 

İşletme ve Ekonomi Kıılii
bii' ııiiıı tliizeıılediği ııygıı

lamalı dış ticaret eğitimi
ne koıııışmacı olarak ka
tılan Sanır Grııbıı yöneti
cisi Numllalı Taç. "Dış 
ıicareı siireciııi baııkalar 

ve gümrükler :orlaş

ıırıyor'' dedi 
6'DA 
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Eskişehir'deki tiyatro etkinliklerini ne sıklıkta izliyorsunuz? 

[ 

[ 

[ 

[ 

[ 
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ÇACLAR KAYA 
MMP Endüstri MUh -Ben tiyatroyu çok sevmeme 
rağmen, cıkinliklerc fazla ka
tılamadım. Ama ünivcrsıcmiz
deki oyunlan izledim. Bu 
oyunlara yenisinin eklenmesini. 
özellikle her ay yeni bir oyun 

izlemeyi isterim tabii ki. Şu ana kadarki iki 
oyun gerçekten çok kaliteli ve güzel ki herkes 
bu kadar ilgi gösterdi. Merkez.deki oyunlara da 
gitmeye çalışıyorum. Aynca üniversitemize ge
lecek yeni oyunlan da döıı gözle bekliyorum. 

---■ GÜLAY GÜNGÖR 
Fen F;ıkoıtçşi Kimya 4 Sınıf 
ÖUlliklc okulda izleyiciye su
nulan ıiyatrolan kaçırmadan 
izliyorum. Aynca Haller'dc 
bulun:ın tiyatrodal,:.i oyunlan 
da k.açınnamaya gayreı edi

- - ---'-_. yonım. Fiyatlarının uygun ol
ması. öğrenci olmam nedeniyle bütçemi de 

sarsmıyor. Ben Ankara'dan geliyorum: fakat 
orada bu sıklıkla takip edemiyorum. Burada bel
ki de o çevreye yakın olmam ya da duyunı
lann dahu etkili yapılması tiyatro oyunu izleme
mi bir alışkanlık haline getirdi. 

ESYO MQ(la ToMnmı 
LSııııl 
Faı.la ödevlerden ve yoğunluk• 

tan pek izleme fırsutı bulamı

yorum. Fakat izleyen arl;adaş-

• ..._.....ıl_ ~=no:~:~~m~ad~~ıı!~ 
ERMAN KAYIŞDAĞ 
fütilim Fatjiltçşj Sıoıf 
Orı:r:ımrnliti ? Sınıf 

• ,:..-...-.. Öz.ellikle üniversitemiz bünye
sindeki Tiyatro Anadoıu·nun 

gayet güzel çahşmalan var. 
Aynca biz Eskişehir'deki öğ-JL,,_,_ rencilerin diğer illerdeki öğ

rencilere göre daha pıısh olduğunu dUşünilyo
runı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve diğer 
belediyelerin de sıklıkla ıiyaıro gösıerimleri 

oluyor. Belediyemizin külıür merkezi Torkiye• 
deki ilkler arasında. Ünh·ersitemiı.in ve beledi
yelerin çahşmalan sık ve tiyatrolar da çok uy
gun olduğundan sıklıkla tiyatro gösterimlerinde 
bulunuyorum. 

ALl AYNACI 

- ---., EN!im fakiilıesi Sıoıf 
ÖRreımcoliRi 2 Sıoıf 
Eskişchir'deki tiyatro etkinlik
lerini çok sık takip edemiyo
rum. Ancak ilgimi çekenleri 

--~...-•~ :~;"::i:e~Tı:i:t;;;;k~ı: 
ıirilen bu etkinliklerin bir kısım öğrenci tara
fından değil de: öğrencilerin çotunluğu tarafın. 
darı takip edilmesini istiyorum. Çünkll gittiğim 
oyunlarda karşılaşutım insanlar genellikle aynı. 
Bu durumun değişmesi hem öğrencilerin ktihilr 
seviyelerini yilksclıccek hem de etkinliklerin ar
ıarak devam etmesini sağlayacakur. 
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CAN GÜNEŞ KARACA 
liBF lm:iliıce bletme 
.L..Sınıl 
Aslında tiyatroya önceden il
gi duymuyordum. Çünkü örı• 
ce scyrcııiğinı tiyaıro oyunları 
bana çok yapay geliyordu. Fa
kat Eskişehir ve üniversitedeki 
tiyatro etkinlikleri hem çok ni

telikli hem de ucuz. Bu nedenle fırsat bulduk
ça gitmeye çalışıyorum. 

,-___ 1. EREN AKGÖZLÜ 

Hukuk fakiilirsi 2 Sıoıf 
Çok nadir oluyor tiyatroya 
gitmem. Sınavlann olmadığı 

boş vakitlerimde belki. Aslın

da fozla da takip edemiyorum. 

ı_..,.. .... ~:a: =~i ~~n:: 
afişleri daha görilnür yerlerde olanlar dikkatimi 
çekiyor. Bu yüzden de yılda birkaç defa olu
yor. Kişisel bir eksiklik bu benim için. İlgili ol
mak kendi elinde kişinin . 

FERHAT NAUNCI 
Hukuk fatYUesi ? Smıf 
Bölllnıllmllzün ror olması se
bebiyle fazla sosyal aktivitele• 
re katılam ıyorum. Az olan 
boş vakitlerimde de tiyatro
dan ziyade sinemayı tercih 

1 _...,_.- ediyorum. Tiyatro önemli bir 
sanat dalı olmasına rağmen ülkemizde fazla il
gi gömıilyor. Bunun nedenlerinden biri tiyatro
nun yeıeri kadar ıanrıılmamas1 bence. insanlar 
tiyatroya gitmeye daha çok özendirilmeli. 

GÜLDEN ÖZDEMiR 
Em;bivaı Fatfihçs.j 
~ 
ilk senelerde daha sık izleye
biliyorken derslerin yoğunlu• 

ğundan dolayı bu sene daha 
aı izlcycbiliyon.ım. Tiyatro bi

- - ...... leılerinin ücretlerini uygun bu
luyorum. Öğrencileri bu anlamda yıpratmadığı• 
nı dUşUnUyon.ım. Fırsat buldukça gitmeye çalı• 
şıyorum. Ama hep aynı oyunlar tekrarlanıyor. 

ÇICDEM ASATtKIN 
GSE Resim I Smıf 
Eskişchir'dc tiyatroya önem 
verildiğini dilşünüyorum. En 
azından Universitede hem ti· 
yatrolar hem de konserler çok 
iyi. Tiy:ııroya her sefer gidece_,_oLI:. ğim diyorum ama daha kısmet 

olmadı . izleyenlerin beğendiğini biliyorum. En 
kısa zamanda ben de gideceğim. 

EKiN HAMiŞ 
GSE Besim I Sınıf 
Daha önce Eski~hir'dc hiç li• 
yatroya gitmedim. Dolayısıyla 
çok yon.ım yapmam saçma 
olur. Ama duyumlarıma göre 
çok fazla şey kaybctmemi

•a...:....,- şim. Birkaç bllyük istisna dı• 
şmda ıabii. 

Sorumlu Müdür 
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN 

Habtr Merkeıl Müdürü : Uzm. Ufuk TÖZELIK 

HÜSEYiN GÜMÜŞ 
Edebixm Fatnhcsi 
Ltıilt...J..S"1 
Ben Eskişchir'e geldikten son• 
ra Tiyatro AnaıJolu'da oyna-
nan bOtUn oyunlura gittim. ;ı -~~J ~~!~~;i~~- f~~~noy=~~n:;~ 

bu yana hep aynı oyunlar var. Nitekim bu Ti
yatro Anadolu için o lumsuz bir durum. Bu an
lamda Tiyatro AnaOOlu'da oyuıı çeşitliliğinin art
ması iyi olur. 

AYŞE SiBEL ALTINÖZ 
~ 
Kimya 4 Sıoıf 
Eskişehir'de tiyatro etkinlikleri 
Eskişchir'e ayn bir güzellik 
katıyor. izleyicisinin yoğunlu
ğundan dolayı bilet bulmakla 
zorlandığımız 1.amanlar oldu. 
Bu yOzdcrıAnadolu Ünl\·ersiıe

si'nde yer alan tiyatro etkinliklerini daha rahat 
takip ediyonını. Ayda oynanan oyun sayısı 2-3 
ile sınırlı olduğundan tiyatro etkinliklerine rahat
lıkla 1.aman ayırabiliyon.ım. K~ke daha faı.la 

oyun oynansa da izleme şansımız ansa. 

ONUR EROOW 
lıeıisim Fatoııesi 
Sinema yç Tolcviıyon -Öncelikte tiyatroyu çok sevi• 
yorum ve e limden geldiğince 
gitmeye çalışıyorum.Şimdi l ik • 
haftada bir kez gidiyo• 

rum.Şehir tiyatrolan iyi işler yapıyor ve farklı 

oyunlar oynuyor:fakat Üni\·ersite tiynırosu sade
ce iki oyun oynuyor.Daha fazla oyun gönrıek 
istiyorum. 

i LHAN SOYSAL 
EMYO Dıcizm vr Otel 
fslrımççiiiRi 2 Sıoıf 
Ben genelde tiyatro takip ede
mem. Gencide sinema ile il-

- gilcnirim. Ama hoşuma giden 
bir tiyatro olursa giderim. 
Eskişehir'dc hiç tiyatroya 

gitmedim anıa arkad3ilannı. çevremdeki insan• 
hır gider \'e bana anlaıırlar. özellikle kampüs-
te \'e Bilyllkşchir Belediyesi Tiyaırosu'nda çok 
gU.zel oyunların olduğunu söylilyorlar. Fiyaılar • 
da makul. En kısa zamanda gitmeyi dilşllnil)'O
rum. Özellikle .. Hırsız .. adlı oyuna. 

ESRA ÖZEL 
E@im Hilimlrci eu~ıuıusıı 
Tezli xnkwt lisons 2 Yıl 
Yedi yıldır bu okulda okuyo
rum. ilk başladığım yıl ile 
gllnDnıUz arasında, üni\'ersite 
jçi etkinlikleri hızla anıyor. 

1 _.-' _ _ Amatör tiyatrolann oyun lan 

harici. konservatuvar \'C belediyenin de çıkardı• 
ğı ıiyatro etkinlikleri ise bence kaçınlmaması 
gereken deneyimler. Ancak bul özel oyunlar 
(dışardan gelen) çok pahalı oluyor. 13unlıınn bi· 
raz daha halka ve ögrcııciye indirgenmesi ben 
ve benim gibi diğer arkad3ihırı da çok mem
nun edecektir. 

An:ıdolu Ürıivcr..iıcsi Ba-ımc~rnde .m)aı:lct b:ıı,ılm~ır. 
Anadolu OniVCl'ilcsi. YunuscıtlfC Kampusll. 

Vakıf Billa',I, 26-170 Esl:işchir 
Tel:0-222-33505 80/ 1790 Fak..,:0.222- 3307440 

E-posuı:lıabcr@anadolu.edu.ır 
Web: www.nnlıbcr.ıınadolıı .edu.ır 
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Sanayici ve esnaf nasıl çalışan ister? 
ESKiŞEHiR Sanayi Odası Başkanı 
Savaş Özaydcmir. iktisadi ve İdari 
Bilimleir Fakaltcsi'nin düzenlediği 

"Sanayici ve Esnaf Nasıl Bir 
Çalışan Profili ister?" konulu kon
feransa konuşmx-1 olarak katıldı. 
27 Mart Pazartesi gUnil. IIBF An• 

fi 3'dc gerçekleşen konferansta 
&.:aydemir. sanayici ve işverenin 
çalışanlardan beklentileri koıııısıında 
göıilşlcrini aktardı. 

Bir elemanın yükselmesi için ilk 
önce işin muıfıığından başlaması 
gerektiğini kaydeden Öı.aydcmir. 
"Önce mutfakta soğan so>·arsırıız 
daha sonra şef olursunuz. Çeşitli 

konulan dcııcycrek kendinizi gdiş

tirir.,cniz ıccıiibe kaz.anırsırıız ve in
sanlann sınma basmadan yilksclc
meı.siniz. Çıılışaco.ğınız finnanın he
dcneri. planlan ve bunlara giımck 
için gereken yollan bilirseniz o iş
yerinin bir parçası olursunuz. Ak
s inde dışlanırsınız. Bunlar için ise 
o laya analitik bakmak ve detaycı 

olmak lazım. Çahşui!,mız işyerine 
siz ne kaclar faydalı olursanız, o iş

yeri de size o kadar faydalı olur" 
dedi. 
Konuşmasında bir işyerinin nasıl 

bir eleman aradığına değinen Ö1.ay
demir, başarıda kullanılan bı:cerile-

ETV 30. yılını 
törenle 
kutlayacak 
ANADOLU ÜNiVERSiTESi TV Ya
pım Merkezi (ETV). 30'uncu kuru
luş yıldönününıü bir d izi cıkinlikle 

kuılayacak. ETV 30. Yıl Kutlama 
Töreni 28 Nisan'da Atatürk Külıür 

ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiri
lecek. Rektör Prof. Dr. Fevzi Sür
nıeli'nin açılış konuşması ve 'kay
bettiklerimiz için saygı duruşuyla 

başlayacak törende "ETV' dc ilk 
Gün" konulu bir söyleşi dü1.cnlcne
cck. Söyleşiye Anadolu Üniversite
si Kurucu Rektörü ve Büyükşchir 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşcn ile i letişim Bilimleri 
Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Sinan Bozok. Prof. Dr. Dursun 
Gökdağ \"C Prof. Dr Levend kılıç 

konuşmacı olarak katılacak. 

Söyleşinin ardından Stlldyo l 'de 
kurulmakta olan ETV Teknoloji 
Milzcsi'nin açılışı yapılacak. Plaket 
ve sertifika töreninden sonra tanıtım 
filmi gösterilecek ve Sinema Ana
dolu'da "30 Yılın Ardından" adlı 

bir forum dü1.cnlenecck. Tören son 
bölümünde i.<;c Atatürk Kültür ve 
Sanaı Merkezi fuayesinde '"Anılarda 
ETV" konulu bir fotoğraf sergisi 
açılacak. 

Kal'iyel' Giinleı·i 
24 Nisan'da 
ANADOLU ÜNiVERSiTESi Kariyer 
Günleri 24-26 Nisan günleri arasın

da Aıaıllrk KUltUr ve Sanat Merke
z i- Fuayesi ve Oda Tiyatrosu Salo
nu'nda gerçekleştirilecek. AIESEC 
tarafından düzenlenen etkinlik. katı
lımcı fınnalarla geleceğin çalışanı 

öğrencilerin bir araya gelmesi iç in 
bir fırsat olacak. 

ESO Başkanı Savaş Özaydemir, İİBF' de düzenlen/enen konferans·
ıa işverenlerin nasıl bir çalışan istediklerini antarak ipuçları verdi. 

rin bilgi teknolojisi olduğunu ve iş- lar s izin iç in önemlidir. CRM prog- fim1amda da var. Ancak bu arka-
yerinde MS Office. ERP. CRM gi- ramı ile nıllsteri ilişkilerini. sıcak daşlanmızın artık fikirleri değişti. 
bi programlann kullanıldığım söy- gelişmeleri ve bilgi ahş\"erişini sağ- Bu progrJmlar sizde yok ise duru-
!crek. '"Sizler ve yönetici ler bu layabilirsiniz. Bu ortak kullanılan munuz hiç parlak değil"" diye ko-
programlan kullanıyorlar. Bu prog- progmııılara yenilik ve eziyeımiş gi- nuşıu. 
ramlar sonucunda alacağınız rapor- bi bakan arkaşlar var, hatta benim İşverenlerin çalışanlanndan sosyal 

olmalannı beklediklerini ve öğrenci
lerin bu noktada üniversitedeki çe
şitli aktivitclere katılabileceklerini 

söyleyen Öıaydenıir, "Bir çalışan, 
modem. kadın ve erkek o larak to
leranslı , ölçUlll, saygılı. bilgili ve 
meraklı olmalıdır. Bunlar s ize prim 
veren noktalardır. Karşındakini çok 
iyi dinlemelisiniz"şcklinde konuştu. 
Konferans sonunda Savaş Ö1.ayde
mir öi!,rencierin sorulannı yanıtladı. 

lsmail lLKSELvl 

Fen Fakültesi yabancı 

akademisyenleri ağırladı 
FEN FAKÜLTESi'nin düzenlediği ""Anı- Rektör yardımcısı Atilla Barkana ııe ls-
pirik Araştınnada Correspondencc Anali- ıaıistik Bölüm Başkam Ali Fııaı Yüzcr"iıı 
zi ve ilişkili Teknikler'" koııulu konfo- konuşmalanyla açılan konferansta koııuş-
rans 27 Man günU Salon Anadolu'da macılar. Ampirik Araştınnada Corrcspon-
yapıldı. Konferansa, Almanya Bonn Oni- <lcrıcc Analizi ve ilişkili Tcknikler'in is-
vcrsiıcsi Siya~i Bilimler \"e Sosyoloji Bö- ıatistiktc neden kullanıldığı ve ne gibi 
IUmi.i öğretim üyesi Prof. Or. Jörg Bla- kolaylıklar konusurıd.."\ bilgi verdiler. iki 
sius ile Pompeu Fabra Üniversitesi Siya- bölüm halinde gerçekleştirilen koııfcran-
set Bilimleri Bölümü öğreıim üyesi Mic• sın sonunda Blasius ııe Grcenacre'a bi-
hael Grcenacrc konuşmacı olarak katıldı. rer t~kkür plaketi verildi. 

Uşaklı AÖF 
öğrencilerinden 
çevreye 
saygı yürüyüşü 

AÇIK<XiRETIM FAKÜLTESi Uşak Doğa ve Çevre Kulü
bü öğrencileri, 12 Mart gllnü '"Doğaya ve Çevreye Say• 
gı Ylhilyüşü" düzenledi. ""Doğa ve çevrenin konmması, 

toplumda çevre bilincinin oluşturul ması.doğa ve çevreye 
duyarlılığının aıııınlnıası özellikle de kentte son yıllarda 

artış gösıcren görilntü ve gürilltü kirl iliğinin önlenmesi ve 
bu konuda kenıtc yaşayan halkın dikkaıinin çekilmesi 
amacıyla düzenlenen ytırüyüşc Uşak Valiliği. 11 Çevre ve 
Omıan Müdürlüğü. Uşak Çevre Gönllllllleri Derneği ile 
Tema il Temsilciliği de destek verdi. Yürüyüşe kentteki 
tüm siv il toplum kuruluşlan ile Uşaklılar da katıldı. 

TOİYO'dan 
Turizm ve Yeni 
Ufuklar paneli 
T1JRiZM ve Otel işletmeciliği YUk
sekokulu'nun dü1.enleycceği "Tu
rizmde Yeni Ufuklar" paneli 18 Ni
san günü Kongre Merkezi Salon 
Anadolu'da gerçekleşecek. 
Turizm sckıöıilnün önemli isimleri
nin katılacağı panelde SKA L Clııb 
Başkanı Deniz Anapa. SKAL ikinci 
Başkanı Kemal Özyiğit , l-lavayolu 
Ulaş1ım1acılan Dcmeği (BART) Baş
kanı Bahar Birinci. Turistik Oteller 
işletmeciler Yatınmcılar Birliği 
(TROB) Genci Sekreteri Ertıan Çan• 
kay, Türkiye Seyahat Accnıalan Bir• 
liği (TÜRSAB) ikinci Başkam Rı1.a 
Ekipmcn. T HY Bölge Mildürtl Öz
lem Öztürk, PEGASUS Hava Yolla
n Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sa
bancı ile üniversitemiz Turizm ve 
Otel lşlctııx'Ciliği YUksckokulu öğre
tim üyesiProf. Dr. irfan Ankan ko
nuşmocı olarak yer alacak. P;ınaclde 
aynca Boğazici Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Önder Kayhan da 
"Anadolu"nun Bitmeycıı Öyküsü" 
adlı bir sunum gerçekleştirecek. 
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Güneş tutuldu biz seyrettik 
Uydu ve U1,ay Bilimleri Araştırma Ensltüsü'nün güneş tutulnıasırıı izlemek için Uydu ve U1,ay Bilimleri 
Araştırma Ensltüsü'nc akın cLUler. Öğrenciler, eıısULüdc hem bilgi aldılar hem de tutulmayı lzledileı·. 

29 MART gtınU gerçekleşen 
gUneş tutulması, Eskişchir'dc 

ele ilgiyle izlendi. Onh·crsite• 
miz Uydu ve Uzay Bilimleri 
Araşıırma EnsıiıUsU uırıı.fırıdan 
kunıhm te leskop s istemiyle tu• 

ıulma daha iyi izlenirken, il 
köğncıiın öğrencileri ensiıUye 
akın eni. 
Fen Fakültesi 4. sınıf öAren• 

cisi Esin Dcr'iıı öğrencilere 

güneş tutulması konulu bir se
miner vermesinin ardından, 

öğrenciler, özel gözlUkle rlc tu
tulmayı seyretti. Güneş tutul
ması Eskişchir'de 12 .41'de 
başladı ve dört dakika surdu. 
Uydu ve Uzay Bilimleri 
Araştınna EnsıiıUsO MUdUril 

Prof. Or. Can Ayday: asıl ıu
tulma anının Manavgaı'ıan 

başlayarak. Giresun'da son bu
lan bir haıtıı gerçekleştiğine 
dikkat çekerek. Eskişehir'de 

parçalı tutulma gerçekleştiğini 
belirtti. 
Eskişchir'de gilneşin yü1.de 

93'10k böli.lmllnlln ay ıarafın

dı;ın örtilldüğünil kaydeden Ay
dııy, güneş tutulması ile dep
rem arasında herhangi bir bağ
lantı olmadığının altını çizdi. 
Prof. Dr. Can Ayday. ıutulma 
sırasında meydana gelen. ısı 

dilşilklilğil ve hava kararması 

gibi ck:ğişikliklerin de nonnal 
olduğunu sözlerine ekledi. 

Nuran ILTER 

'Çocuklara uygulanan şiddet çok tehlikeli' 
Üniversitemiz Çocuk Yuvası ile Psikolojik Danı..,,a ve Rehberlik Merke
zi tarafından düzenlenen "Çocuklarda Uyum Güçlükleri" konulu semine
re konu..,,acı olarak katılan Psikolog Sevgi Koç'a göre, fiddet uygulanan 
çocuklar ileride duygu ve düfiincelerini ifade etmekte zorluklar yaf1yor. 

ANADOLU ÜNIVERSl!tsl Ço
cuk Yuvası ilı: Psikolojik Danış
ma ve Rehberlik Merkezi tarafın

dan 30 Mart günü Kongre Mer
kezi Kırm11.1 Sakm'da "Çocuklar
da Uyum Giiçlllklcri" konulu bir 
seminer seminer dllı.cnlcndi. 
Çocuk Yuvası'ndaki öğrencilerin 
velilerine yönelik olarak dil1.enle
nen seminere konuşmacı olarak 
katılan Psikolog Sevgi Koç, ço
cuklara şiddcı uygulamanın ileri-

deki dönemlerde büyük gUçlllklcr 
yaşanmasına ııcdcn olacağını söy
ledi. Çocuklann yalan söylemele
rine karşı ebeveynlerin verecekle
ri tepkinin çok önemli olduğunu 

belirten Koç. çocuk yalan söylc
diğiıxlc kızmanın çocuğu yalan
dan uzaklaştırmayacagına, ıam 

ten.ine yakmla.ştırxağ.ına dikkat 
çekti. Sevgi Koç, velilerin öfke 
anlannda verdikleri tepkilerin ay
nısının çocuklar tarafından arka-

daş çevresinde tekrarlandığını, bu 
yllulcn ebcbeyinlerin öfkelerini 
kontrol eunesi gerektiğ.ini vurgu
ladı. Çocuklara hiçbir nedenden 
dolayı şiddet uygulanmasının ~ 
ru olmadığının altım çizen Koç. 
ııraştırmalann çocuklara uygulanan 
şiddcıin ileride çocuğun duygu ve 
düşüncesini ifade eunesinde ı.or

luk yaşanmasına yol açtığını gös
tenliğini belirtti. 

an ün(ü 

1 milyon 635 bin çocuk işçimiz var 
4857 sayılı İş Kanunu' na göre, 15 yaşın altındaki ço.cuklarııı çalıştırılması yasak. Devlet İstatistik Enstitiisii 
(DİE)' niıı /999 veri/eriııe göre ise göre ise Türkiye' de 6-17 yaş arası J nıilyoıı 635 biıı çocuk çalıştırılıyor. 

TÜRKiYE'dc 4857 sayılı iş yasası 15 ya
şın altındaki çocuklan n çalıştırılrmısınıı 
izin vermiyor. Ancak, Devlet lsıatiksik 
Ensititüsü 'nlln 1999 yılında gerçekl~tiri
diği çocuk işgüci.l anketi verileri 6- 17 yaş 
arasındaki 1 milyon 635 bin çocuğun iş
çi o larak çalışıınldığmı ortaya koyuyor. 
Çocuk işçiliği: Ankara. lzmir, Bursa, 

Adana. Antalya, Çonım, Diyarbakır, Ga
ziantep, lstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Ela
zığ, Ağn, Mardin, Sinop. Ordu, Kastamo
nu. Çankın. Van gibi illerde yaygın ola
rak göıillOyor. Ekonomik işlerde çalışan 

çocuklar kentsel yerlerde sanayide çalışır
ken, kırsal kesimde daha çok ıannı sek
ıöriı:nde yoğunlaşıyor. Çocuklann çalıştı

nlmasmdaki sebeplerin başında yoksulluk 
geliyor. Bundan farlc.h o larak 6-17 yaş 

arası çocuklar işsizlik, göç, ailevi sebep
ler ve işverenlerin çocuk işçiliğine olan 
ıalebi nedeniyle çalışunlıyor. Çalışan ço
cuklann yansından fazlası haftalık ortala
ma 51 saatin Uzcrindc çalışıınlınalan ne
deniyle okula devam edemiyor. Çalışıın
lan çocuklann yll7.de 62.6. sı asgari Oc· 
reıin altında kazanıyor. 

Tllrkiye' de çalışan çocuklarla ilgili is
tatistik veriler 1999 yılına ait. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2004 yılı 

iıibariyle açıkladığı rakamlara göre; 12-
14 yaş arasında kayıtlı çalışan 469 bin 
çocuk bulunuyor. Ancak Ulkemitde ka
yıt dışı çalışıınlan ve sayılan tam olarak 
bilinmeyen çok sayıda çocuk işçi var. 
1992 yılında Çocuk Emeğinin Sona Er
dirilmesi Uluslar arası Programı {IPEC) 
'na katılan altı ülkeden biri o lan Türl:i
ye. öncelikle Çalışma ve Sosyal Gü,·eo
lik Bakanlığ.ı (ÇSGB) bünyesinde Çalışan 
Çocuklar BölUmUnü (ÇÇB) kurdu. Bu bi
rim sayesinde projelerin koordinasyonu 
sağlanıyor. 

YÜRÜTÜLEN PROJELER 
TUriı:iye'dc çeşitli kurumlar çocuk işçiler 

konusunda farklı projeler yürütüyor. Bun
lardan bir tanesi de Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Ba
kanlığı koonlinatörlllğllnde yUriltUlen 
''Türkiye' de Eğ.itim Yoluyla Çocuk işçi• 
liğiyle Mücadele Tarladan Okula" proje
si. Bu proje ile Ankara, Şanhurfa, Gazi-

payı ödeme 
süresi uzatıldı 
ANADOLU ÜNIVERSİTESh><k 
uznkuı.n öğretim s~tcnıi ile eğitim 
,·eren lktisaı. işletme ve Açıkögrc
lim FakUlıelerinin öğrencilerinin 

cari hizmet ıııaliyetlerirıc öğrenci 

katkısı ve öğretim gideri 2. taksi• 
tini ödeme süresi IONisan 2006 
tarihine kadar uz.atıldı. 

RckıörlUktcn yapılan açıklamada, 
bu uygulamanın ilk kez yapılması 
nedeniyle surenin bir kereye mah
sus olmak 111,ere uzatıldığı belirtirl
di. Rektörlüğün açıklaması ŞÖyle: 

"Anadolu Üniversitesi Açıköğre• 
tim sistemi ile öğretim Y8JWl b:
tisat. işletme ,•e Açıköğretim Fa
kllltelcri ôg,cocilerine Önemli I)u. 

yunı: 2005-2006 eğitim öğretim 
yılı cari hizmet maliyedcrinc tıg
renci katkısı \'C öğretim gideri 
2.ıaksitini ödeme stırcsi, bu uygu
lamanın ilk kez yapılması nede
niyle, 29 Mart-10 Nisan 2006 ta
rihk:ri arasında ödenmek Ilı.ere . bir 
kereye mahsus olarak uzatılmış

tır.Bu sllre içerisinde ödeme yap
mayanlar. 2005-2006 elitim öğre
tim yılı, yılsorıu ve bUtUnleme sı

nııvlanna alınmayacaklardır:· 

antep, Elazığ. Ağrı, Mardin illerinde gezi
ci ve mevsimlik tunnı işlerinde çalışan 10 
bin çocuğun temel eğitiminin sağlanması 
amaçl:ımyor. 
Çalışma Sosyal Gıı,·enlik Bakanhg.ı Çalı

şan Çocuklar Bölilmll tarafından ABD des
ıeğiyle yllriltlllen "Zamana Bağ.lı Politika 
\'e Program Çerçevesi' nin uygulanmasına 
dc:sıek vcnnek amacıyla yürütülen "1'tı.ı1ci
ye· deki Çocuk işçiliğinin En KOOI Biçim
lerinin Ortadan Kaklınlması" projesi ise 
Sinop, Ordu, Kastamonu, Çankın, Van, Er
zurum ve Elazığ illerini kapsıyor. '°Çocuk 
işçiliğinin en köıil t,;çimlcri .. sokakta çalış

ma, 3#ır ve tehlikeli işlerde çalışma. gezi
ci ve geçici tanm işlerinde çalışma olarak 
tanımlanıyor. 

Çalışma Genci MOdllrlUğO Çalışan Çocuk
lar BölOmU tarafından ILO'IPEC kapsa
mında yilriltlllecek olan " Çocuk işçiliği 
Konusund:ı Ulusal Kapasitenin Geliştiril

mesi IJoArudan Eylem Projesi .. nin hedef 
grubunu d:ı çocuk işçiliği alanında dogru· 
dan ya da dolaylı yer alan kamu kurum
lan ve sivil toplum kunıluşlan oluşıuruyor. 

Nuran ILTER 
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Eskişehirli çizerler sergide buluştu 
Eğitim Karikatürleri 
Müzesi' nde açılan 
sergide, 22 Eskişe

hirli sanatçının kari
katürü bulunuyor. 
ESKlşEHIRıJ Sanatçılar Karikatür Ser
gisi, 22 karikatüristin eserlerini bir ara• 
yıı getirdi. Yerel ve ulusal basında çi
zen Eskişcrli kariklltllristlcrin çalqnıala
nmn yer aldığı sergi 31 Mruı gllnll 
An:\dolu Üniversitesi Eğitim Kaıikatllr• 
leri Milzesi'ndc .ıçıldı. 
Serginin açılışında bir konuşma yapan 
ve üniversite olarak karikatür sanatına 
büyük önem ven:iiklerini belinen Rektör 
Prof. Dr. Fevzi Silmıeli. sergide emeği 
geçen sanatçılara ve mllı.enin açılması

na \'CSİk: olan eski rektör Prof. Dr. Eıı
gin Aıaç'a teşekkür elti. Sergide. Ana
dolu Üniversitesi Kurucu Rektörü ve 
Eskişehir Bilyükşehir Belediyesi B~k.a
nı Prof. Dr. Yılmaz Bllyükerşen, Ana
dolu Hııber Gazetesi çizeri Prof. Aıila 

Özer, Sakarya Gaı:eıesi'ndcn Penev Er
tiln, iki Eylill Ga1.eıesi'ndcn llcyıullah 
Heper. Midns Gazctcsi'ndcn Hikmet 
Cerrah, Milliyeı Gazeıcsi'nden Aziz Ya
\'Uı.doğan ile Bülent Arabacıoğlu, Sü
leyman Genç. Abdullah Üçyıldız, Din
çer Pilgir. Atilla Yakşi, Sertaç Ürer, 
Cengiz Çalış. Ekrem Borazan. Erol BU
ytıkmeriç, H.Nezih Sezer. Yaşar Arda, 
Zeki Tümlü, Ahmet Sofuoğlu, Şchabet
tin TOStıner. lsınail Turan ve Ömer Fa
ruk Servi'nin karikatUrleri yer alıyor. 

Sergi. 17 Mayıs gününe kadar açık ka-

'""'· lımaıı lLKSELvt 

Hükümlülerin yorumuyla 
'Yaşar Ne yaşar Ne Yaşamaz' 

SiNEMA ANADOLU, Açık Ceza infaz 
Kurumu hilkilmlUlerinin sahneye koy
duğu Aziz Nesin'in Unlü oyunu "Ya
şar Ne Yaşar Ne Yaşıımaı."a ev sa
hipliği yaptı. 20 hUkUmlUnUn rol al
dığı oyun Sinema Anadolu'da seyir
ciyle buluştu. 
Oyunun danışmanlığını Yani. Doç. 

Dr. Ebru Gökdag yapan.en yönetmen
liğini BUyükşehir Belediyesi Şehir Ti
yatrolan sanatçısı Sinan Demirer üst
lendi. Cumhuriyet Başsavcıhğı·nm dU-

zenlediği etkinlik ücretsiz olarak izlen
di ve OA.rctim elemanlan ile öğrenci
lerin bUyUk beğenisini topladı . Oyu
nun sonunda. oyuncular tarafından 
sahneye davcı edilen Sinan Demirer, 
çalışmaya ilk başladıklannda hUkUmlU
lcrden baz.ılannın okumakta ve konuş
makta gllçlilkler yaşadıklannı bclirtc
rck. geldikleri noktanın çok önemli ol
duğunu ve hUkilmlülerin göstenliji 
performansı çok beğendiğini kay~detti~ 

,._QOLCU 

Konservatuvar'dan 
Dünya Tiyatrolar 
Günü etkinlikleri 

DEVLET KONSERVA11JVARI Sahne Sanaılan BölUmU, 
20 Mart Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyaırolan Günü 

:ıe~!ile~~Tn1k~u~::i. T~:=i~ ~:ı~;~i!~~:. 
Dcvleı Konscrvatuvan Uygulama sahnesinde gerçekleş
tirildi. 
Doç. Dr. Hasan Erkek. Yani. Doç. Dr. Erol ipekli. 
Öğr. Gör. Ümit Aydoğdu \'e Araş. Gör. Pınar Ank ta
rafından koordine edilen program. 20 Man 2(X)6 Pa
zartesi gUnU Almanya KUltUr Eğitimi Akademisi Baş• 
kanı Thomas Lang'ın "Çocuk Tiyatrosu Yalnız Çocuk 

~~~~criDc;~ldı~~l~;=i K~:=nclak~~~iı: 
iletişim Biçimleri" konulu konferansıyla başladı. Prog
ram kapsamında 28 Man gUnil de Tiyatro Yaı.arlan 
Derneği işbirliğiyle, '°Çağdaş Çocuk Oyunu Yazarlığı" 
konulu bir panel dllzenlcndi. Panele. Emine Kaygun, 
ÜlkU Ayv8'L ve Doç. Dr. Hasan Ertek konuşm:ıcı ola
rak kadıldı. Etkinlikler çerçevesinde Yani, Doç. Dr. 
Nedim Yıldıı'm "Çağdaş Çocuk Tiyatrosunda MUzik" 
konulu çalıştayı ise 31 Mart gUnO yapıldı. 

BRECHT GÜNL.Efri 
Sahne Sanatlan BölUmU yine Dünya Tiyatrolan Gilnü 
kapsonıında'"Brccht Günleri" başlıklı bir dizi etkinliğe 

daha imza attı . Brcchı Günleri, 24 Mart 'ta yönetmen. 
yazar ve çevinncn Yılmaz Onay'ın ··Brecht'tc Gerçek
çilik" başlıklı konferansıyla başladı. 27 Mart'ta ise 
Prof. Dr. Ayşm CANDAN, "Breıcht Sonrası Politik 
Tiyatroya Ne Oldu?' 29 Mart gUnU Prof. Dr. Sevinç 
Sokutıu, ·•erccht öncesi. Brecht ve Brectıı Sonrası 
Oyunculuk ve Reji Anlayışlan" konulu konferanslar 
\'erdiler. "Brccht Günleri~ dolayısıyla Devlet Konscrvı

tuvan Tiyatro BölUmll 2. sınıf ~ncileri 23 Martta. 
ı . sınıf öycrıcilcri 27 Martta 4. sınıf öycrıcileıi de 30 
Martta birer gösteri sundular. 

OKUMA 
KÖŞESİ 

Ahmet CEMAL 

IIIÇIIIR ZAMAN, 
IIUGÜNKÜ KADAR .. 

ö :!~~1\ir:~;: ~!i:d~e,~~~~ 
kuruluşundan beri belki de hiçbir 
zaman bugünkil kadar önem k:17,.ın

mamıştı. 

Çevremizde olup bitenlere ·alıcı 

göz.le' bakmak da öyle ... 
Cumhuriyetimiz, bugün Mustafa 
Kemal Ataıürk·un ve onun dava ar
kadaşlannın önce savaş. ardından da 
barış yoluyla bu ülkenin halkına ka
zandımıış oldukları uygarlık değerle

rini birer birer yitinnc yoluna girdi. 
Ve bu tehlikenin yoğunlaşmasına 

belki de hiçbir şey. özellikle genç 
kuşakların. yani Aıatürk tarafından 

cumhuriyetin kendilerine ·emanet' 
edilmiş olduğu gençlerin yakın ıari

himizi okuyarak öğrenmek karşısın

da sergiledikleri umursamazlık kadar 
katkıda bulunmuyor. 
Büyük yıkımlar hızla yaklaşırken : 

"Yok canım. olmaz öyle şey!°' sap
taması. aoc:ak bir körleşme durumu• 
nun giderek yaygınlaşmasına hizmet 
eder. Bugün. örneğin Türk.iye Cum
huriycti"nin en önemli temel taşla

rından birini oluşturan laiklik ilkesi
nin sistemli çabalarla ortadan kaldı
rılmak istendiğinde, ne yazık ki bir 
kısım basının da işbirliğiyle sıkça 

dile getirilen "Yok canım. olmaz. 
öyle şey!°· söylemi. aslında laiklik 
ilkesinin altına yerleştirilen bir saat
li bombadan farksız. Ancak bi limsel 
düşüncenin bannıığı ve yayıcısı olıı• 

bilecek ders kiıaplanna din kaynak
lı açıklamaların yaygın biçimde gir
mesi. eğitim birl iğinin hızla bozul
ma sinyalleri ,·ennesi. bugün Olkc
mizdc neredeyse norm al karşılanan 

olaylar arasında yer almış durumdıı. 
Tarih, toplumları en korkunç yı

kımlara sürük lemiş olanların uygula
dıklan ilk stratejinin, bu yıkımları 

'olasılık dışı· gösterme çabalan o l
duğunu ortaya koyan örneklerle do
lu. Burada sözünü ettiğimiz tarih. 
kasalarda saklı gizli belgelerde de• 
ğil. fakat girilen her kitapçıda bulu
nabilecek kitaplarda yazılı . 

Osmanlı lmğparatorluğu'nun neden 
yıkıldığı . Milli Mücadele destanının 
nasıl yazıldığı, Kurtuluş'un ardından 

gelen Kuruluş döneminde nelere 
karşı savaşım yUrütUlcrek yeni bir 
ülkenin temellerinin pekiştirildiği de 
aynı kitaplarda yazılı. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün 
karşı karşıya bulunduğu tehlikeler 
karşısında uyanıklılığı elden bını.k

mamakıa kararlı olmak isteyen bir 
gençliğin tek yapacağı, o kitapları 

edinmek ve okumak. 
"Zamanı gelince okuruz!°' tail.ında 

geçiştirmelere de rastlamıyor değiliz. 
Ama unutulmamalı ki. o zaman. ar
tık çoktan geçmiş olarak gelebilir: 
ya da öyle bir zaman gelip çatar ki. 
artık hiçbir şey sadece yakın geçmi
şi bilmekle kurtarılamayacak konu
ma ginniş olabilir! 
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'Dış ticarette hassas dengeler var' 
işletme ve Ekonomi Kulübü' nün düzenlediği uygulamalı dış tica ret eğitimine konuşmacı olarak kafi/an 
Sarar Grubu yöneticisi Nurullah Taç, "Dış ticaret sürecini bankalar ve gümrükler zorlaşlfrıyor" dedi. 

IŞlETME ve Ekonomi Kulübü. Sarar 
Şirt.ctler Grubu Dış Ticaret Dcpart· 
marn yöneticisi Nurullah Taç'ın ko
nuşmacı olar.ık kaııldığı ··Uygula
malı Dış Ticaret" konulu bir eği
ıim programı düzenledi. 
27 Mart gün0 Kongre Meri::eı:i'ndc 

yapılan progrumda Nurullah Taç; dış 
ıicıı.retin ashnd:ı çok basit bir süreç 
olduğunu belirterek. bunu gllmrük ve 
b.ınl.:alar gibi kurunılann zorlaştır
dığını ifııdc cııi. Özellikle dış ıica
reıin çok hassas dengeleri olduğunu 
vurgulayan Taç; ··Bugün Kadd:ıfi 
Türkiye ile ilgili kölil bir rüya gör
se ertesi gUn bizimle olan ıicarcıc 

son ,·erebilir.işte ticaret bu kadar 
h:ıssasıır, bu yüzden çok dikkatli ol
malısınız" dedi. 
Dış ticarcı konusunda Türtiye'nin 

iyi bir ilenrıe kaydettiğini belirten 
Numllah Taç, dünyada Türtiye'nin 
ithnlnıta JO'uncu sırada. ihracatta 

Dağcılarımızdan 
şehitler anısına 

tırmanış 

ÜNiVERSiTEMiZ Doğa Sporlan 
Klübü 18 Mart Günü Türkiye Dağ
cılık Fcdnmsyonun dllzcnlediği. Ça
nııkknle Şehitlerini Anma Zir.·esi 
Kaz Dağlan Tınnanışı·na knııldı. 

Tımıanışuı Doğa Sporlan Kulü
bO'rıden Enlem Souksu. Kazım Öz
türt. Burak Kural'ın da yer aldığı 

31 il 56 kulilplt,'Tl 181 dağcı katıl

dı.Etkinlikte 29 ilden gelen 181 
dağcı. 18 Mart'ta Çıı.nııkkalc'de dü
zenlenen anma törenlerinde de kor
tejde yer aklı. 

Selim ileri geliyor 
Anadolu Üni\'ersiıesi, 7 Nisan gü

nü. llntu yazar Selim ileri 'nin söy
leşisine ev sahipliği yap::ıcak.BllyOk
şchir Belediyesi tarafından dllıen

lenen etkinlik Kongre Merkezi Sa
lon An:ıdolu'd:ı yapılacak. 

Ahmet Şeııol 'da ıı 

halk kültül'ii sergisi 
Ar:ıştım~ı-yaz.ar Ahmet Şeool'un 

Mnlk Kllltilıü Üıilnlcri Sergisi 5-14 
Nis:ı.n gllnlcri arasında Külilphnrıc 

Sergi Salonu"nda sanatse\'erlerie bu
luşacalc , Anadolu Üni\'cısiıesi Halkbi
lim Araştmnalan Merkezi ıanıfıncbn 

dU7.cnlenen llalkoyuıılan Kosıümlcri 
konulu sergide hali,; Oyunları mal:et 
bebekler, halk çalgıları. halk kültürO 
m.ıl1.cnıclcri. ctnografik mal.ıemclcr 

\'e sulu boya tablolar yer alacak, 

Kadın ma~dlll'l)'eli 
konferansta ele alınacak 

HUKUK FAKÜLTESi 7 Nisan Cu
ma günü 1 1.00 de Kongre Merl:c
zi Mavi Salonda .. Kadın Mağduri

yeti" konulu bir konferans dü1.cn
liyor. Konferansa lstanbul Ünh·er
siıesi Hukuk FakUltcsi Hukuk Fel
sefesi \ 'C Sosyolojisi Ana Bilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. Yasemin 
lşıktııç konu~nıacı olamk katılacak, 

'Clinton da bu halıyı kullanıyor' 
BALIKESiR Halı Kilim ve El Sanatları Dcmcgi. Sos- dokunduğunu söyledi. Saf ytin ve kök boya ile hazır
yıı.l Bilimler Ensıitilsü fuayesinde düzenlenen sergiyle !anan halıların fiyaılann 150-600 YTL arasında değiş
birbirinden değerli halı ve kilimleri ziyaretçilerin be- tiğini belinen Sar.ıç en yüksek fiyata sahip olan h.ılı-

ğcnisine sundu. 27-31 Mart günlerinde dllzcnlerıcn nın Yağcı Bedir isimli halı olduğunu kaydetti, 
scrgillc yer alan Urtinler hakkında bilgi veren demek Samç dünyaca UnlU Yağcı Bedir halılanndan birini 
b::ışkanı Şevket Saraç sergilenen halı ı·e kilimlerin dağ de Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı 13ill Clin-
köylcrirıdcki ev hanımlan ıanıfından el ıezgnhlannda ton·n,n kullandığını söyledi. 

Cemil Ağacıkoğlu ile fotoğraf yolculuğu 
Ta,ıuımış fotoğrafçı, ANFO',ıiıı dii:e,ı/ediği etkinlikte ça
lışnıalaruu öğrencilerle paylaştı ve sorularını ytuıırfadı. 

ÜNLÜ fotoğraf sanatçısı Cemil nm ve istediğim yolculuğa çıka-
Ağacıkogıu, Anadolu Üniversitesi nııı :· dedi. 
f-otoğraf Kulübü (ANFO)"nun dU- Son ıamanlarda UnlU şarkıcılardan 
zenlediği saydam gösterisinde öğ- Teoman ve Göksel"e klip çeken 
rcrıcilerle bir araya geldi. 30 Mart Ağacıkoğlu: maddi yönden daha 
günU Kongre Merkezi Mavi Sa- az olanaklara sahip olan bir çok 
lon"da gerçekleşen etkinlikte Ağa- projenin kendisini daha çok tatmin 
cıkoğlu . ''l'm Jvan" ve .. it was ettiğini ve iyi bir iş yapmak için 
whiıc.. adlı gösıerilcrini sundu, inançlı olmanın maddi olanaklar
Öğrencilerin son.ılannı da yanıtla- dan önce geldiğini belimi. 
yan Cemil Ağacıkoğlu; "Foıogrnf Cemil Ağacıkoğlu aynca fotoğraf 
ç-ekerl:en canınızın istediği yoku- çekmek için Yunus Emre K:ımpll
luga çıkmak önemlidir. Ben ce- sll'nlln çok iyi ol:ınaklara sahip 
binıdeki para kadar senaryo yaza- olduğunu kaydetti. 

Haber 

Film 
Gezgini 

Anadolu'da 
YAPI VE KREDi Banka
sı "nın düzenlediği .. Yapı 
Kredi Film Gezgini' baş

lıklı etkinlik 10-14 Nisan 
ıarihleri arasında Sinema 
Anadolu'da gı::rçekleşccek. 

10 Nisan Pazartesi gUnU 
saat 11 :OO"d:ı yönetmenli• 
ğini Mike Johnson ve 
Tim Burtun'm yaptığı ÖIU 
Gelin filmiyle başlayacak 

olan eıkinlikte bu yıl 

78,0scnr Ödüllerinde en 
iyi film seçilmenin yanı 

sıra en iyi kurgu \ 'C en 
iyi özgün senaryo dalla
nnda da ödüle layık göril
len Çarpışma(Cr:lsh) filmi 
dahil olmak llzcre toplam 
sekiz film gösterilecek, 

GÜZEL Sanatlar Faklllıcsi Bas• 
kı Sanaılan Bölümü öğrcıim 
llyesi Doç. Gülbin Koçak. 25 
Nisan gUnll lzıııir"dc bir resim 
sergisi açacak. lznıir TUrk
Amcrikan Derneği tarafından 

düzenlenen sergi. demek nıcr• 
kezinde açılacak ve 5 Mayıs'a 
kadar gezilebilecek. 

Emine Ceylan 
ANFO'ya konıık 
olacak 

FOT00RAF s:ın:ııçısı Emine 
Ceylan "Karına Dia Gösterisi" 
ve söyleşisiyle Uni ver.ıiıemize 
misafir olacak. Anadolu Üni
\'ersitesi Fotoğnıf Kulübü 
(ANFD)"nun düzenlediği etkin
lik 7 Nisan Cuma günü saat 
16:00"da Kongre Merkezi Mıı

vi sakında gerçeklcştirilttck. 

ASO'dan Mozart' ı 

anma konseri 
WOLFGANG Anıadcus Mo1Jırt 
doğumunun 250'nci yıl ı nede• 
niylc Anadolu Senfoni Ortcstra
sı"nın (ASO) düzenlcycccti 
konserle 3nılacak. Atatllrt KOJ
ıür \"C Sanat Merkezi Opera 
Bale Salonu"rıdaki konser 6 Ni
san gilnll gcl'\'Cklcşccck. Şef 
Burak Tüzlln yönetimindeki on
kesıraya kemanıyla Hııkan Şen

soy \'e \'iyolasıyla Efdal Altun 
eşlik edecek. 
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Spor Şenlikleri'nde erken final: AOF-SHYO 
Üniversitemizin geleneksel spor şenliklerinin 23'üncüsünün kuraları 29 Mart günü çekildi. En il• 
ginç eşleşme erkek voleybolda gerçekleşti. Son üç yılın finalistleri bu kez ilk turda karşılaşacak. 

Aybulus ve ögütveren'in temsilcilere bilgi vermesinden sonra kura çekimine geçild i. 

ANADOW ÜNIVERStfESI 23. Geleneksel Bahar 
Şenlikleri Spor Şöleni kuralan. 29 Mar1 günü 
Spor Salonu'ndaki Toplanu Odası'nd:ı çekildi. 
Sağlık . Spor ve Kllltllr Daire Başkanı Ahmet Ay• 

bulus ve Spor Ku11lb0 Genel Kaptanı Yard. Doç. 
Dr. Muzaffer ÖğUtveren'in fakülte ıemsileilerini 
bilgilendirmesinden sonra kura çekimine geçildi. 
BUtün branşlarda karşılaşmalar elcmiııasyon siste

mine göre yapılacak. Müsabakalardan galip ayn• 
lan takımlar yoluna devam edecek. Karşılaşmalar. 
24 Nisan gilnü başlayacak ,·e 5 Mayıs'ıa sona 
erecek. Aynca Masa Tenisi. Tenis. Badminton ve 
Satranç kategorilerinde bireysel olarak yarışmalar 
düzenlenecek. Maç tarihleri ile saaıleri önUmtJzde. 
ki hafta netlik kazanacak. Çim sahanın bakıma 

alınacak olması nedeniyle. çim sahadai:i futbol 
karşılaşmalnn yapılmayacak. Futbol sadece hah 
saha turnuvası şeklinde düzenlenecek. 

Şenliklerdeki eşleşmeler 

BASKETBOL ERKEK 
Öncteme: Bilecik MYO-BoZllyük 
MYO. 
I.Tur: Ede. Fak.-Dev.Konsv. ( 1). 
TOIYO-MMF (2) 
AÖF-IBF (3) 
Hukuk Fak.-Esk.MYO (4) 
Ecz.Fak.-Fen Fak. (5) 
IIOF- Eğit.Fak. (6) 
ESYO-SHYO (7) 
GSF-(Bil.MY0-801..MYOi) (8). 
Çeyrek final: 1-2, 3-4, S-6 ,·c 7-8 
mU.sabakalann galipleri Ç'Cyrek fi
nııldc birbirleri ile karşı\aşcakalar. 
BASKETBOL BAYAN 
! .Tur: AÔF-Fcn Fak. (1) 
IIBF-Eğit. Fak. (2) 
F.SYO-MMF (3) 
Yan Final: TOIY0-(1) 
2-3 maçın galipleri. 

VOLEYBOL ERKEK 
!.Tur: AÖF-SHYO (1) 
TOIYO-Ecz.Fak. (2) 
MMF-Boz.MYO (3) 
GSF-PMYO (4) 
Huk.Fak.-Fen Fak. (5) 
Eğit.Fak.-Bil. MYO (6) 
IBF-IIBF (7) 
Çeyrek Final; 1-2, ,ı.5, 6-7 mUsa
bal.:alann galipleri birbirleriyle kar
şılacak. i lk turu bay geçen 
Esk.MYO. ise 3. maçın galibiy le 
oynayacak. 

VOLEYBOL BAYAN 
1.Tur: Böz.MYO· IBF ( 1) 
MMF-IIBF (2) 
AÖF-GSF (3) 
TOIYO-ESYO (4) 
Eğiı.Fak.-Fen Fak. (5) 
lluk.Fak. - Ede.Fak. (6) 
Çeyrek Final: 1-2, 3-4. 5-6'nolu 
maçların galipleri birbirileriyle kar
şılaşacak. Diğer çeyrek final mü
sabakasında ise ilk turu ba)' geçen 
Esk.MYO- Eez.FııkOlıesi karşılaşa

enıc. 

MBOL (HAU SAHA) 
(Eğitim-GSF galibi)-Fen Fai:. (\) 
Dev.Kons.-TOIYO (2) 
Eng.Ent. - Huk.Fai: . (3) 
Hi1.MYO-Esk.MYO (4) 
IIBF-Ee1.rak. (5) 
Edc.Fak.-ESYO (6) 
801.MYO-MMF (7) 
( IBF-PMYO galibi-SHYO (8) 
Çeyrek Final; l -2. 3-4. 5-6, 7-8 
mUs:ıbakalann galibi birbirleriyle 
karşılaşacak. 

Futbolculara 1 Nisan şakası: 1-6 

ESKiŞEHiR A Gençler Ligi"ııde 
btJyUk bir haşan gösteren \'C fi. 
nal grubuna kalmayı başaran 
genç futbol takımız. final gru• 
bundaki ilk maçında I Nisan 
günü Celal Sölpük Futbol Sahıı

sı" ndn DSI Bentspor ile karşı• 
l:ıştı . 

Karşılıklı ataklar ile başlayan 

müsabakada. 15. dakikada 
nst·nin kullandığı köşe atışında 
cc1.a sahası içinde Ramaz.ıın topa 
e lle müdahale edince hakem pc• 
nalu dUdUğünü çaldı. Penaltı go-

lüy le 1-0 öne geçen DSI. 35. da
kikada Caner·in kısa dUşen geri 
pasında araya giren Samct"in go
lüyle farkı ikiye çık:ırdı (0-2). 
41. dakikada soldan kullandığı• 

mız köşe vuruşunda topun gelişi
ne mükemmel vuran Murat lp"in 
golüyle umutlandık. 45+l'de gol
cümüz Ahmet ceza sahasında 

yerde kaldı. Hakem pozisyonu 
devam eıtirdi. lıiraı.lannı sürdü
ren Ahmeı. san kan gördü. ilk 
yan 2- 1 DSl"nin üstünlOğ0 ile 
sona erdi. 

Maçın ikinci yansına baskılı 

başlayan ı:ıkımımız. 46. dakika
sırıda gole çok yaklaştı . Ceza sa
hasındaki karambolde Örıdcr'in 
vuruşu DS I savunması ç izgi U1.c
rirıden çıkardı. K:ı,rşılaşmanın 54. 
dakikasında DSI, geliştirdiği ani 
atakla Samet ile golO buldu. 4-
1 ·den sonra oyun disiplinden ko
pan takımımız, 84. ve 90. daki
kalarda kalesinde iki gol daha 
görilncc karşılaşmadan 6- 1 yenik 
ayrıklı. Takımımız. önümüzdeki 
h:ıfıa Şekerspor ile karşılaşacak. 

Bayan hentbolcuların iç saha maçları bitti 
Takımımız. bıı sezoıı kendi 
C\'İıuleki soıı maçta Trab
zoıı Belediyesi'ııi 53-3 / 
yenerek iç saha maçlamıa 
ııokıa koydıı. 

HENTBOL Bayanlar Süper Li- ha önce ikinci bitinmesi kesinle• 
gi·nde mücadele eden takımımıı.. şen takımımız. bu galibiyetle pu-
l Nisan günü Porsuk Spor Salo- anını 38'e çıkantı. Takımıımz. er-
nu"nd:ı konuk eniği Trab1.on Be- teleme maçında Kastamonu dep-
lediyespor'u 53-3 1 mağlup eııi . lasmanında Gençlik Merkezi ile 
Ekibimiz. karşı laşmanın ilk yan - karşılaşııktan sonra lig nıUsabaka-
sm da 3 1-18 önde gcçıi . Ligi da• lannı ıamamlayacak. 

Deniz Güler 
3. oldu 

TÜRKiYE Kulüplerarası Yüzme 
Şampiyonası. 16- 19 Man glln• 
terinde Ankara Üniversitesi 
Yüzme H:ıvuzu"nda yapıldı . 50 
kulUpıen 428 sporcunun kulaç 
anığı şampiyonada sporcutan
mızdan Deniz Güler. 50 m. 
serbesııe 17-18 yaş g rubunda 
Türkiye 3"ncüsü oldu. Güler. 
100 nı. serbest yarışını ise 4. 
sırad:ı tamamladı. 

BUyUk bayanlarımız. 17 ıakım 

arasında l3"ncU olurken erkek• 
lerdc yanşmaya iştirak etme
dik. Toplamda ise 18 takım 

arasında 16'ncı sırada kaldık. 
Gençlerde ise bayanlarda 20 
takım arasında IO'nculuğu elde 
ettik . enieklcrde ise 23 takım 

iç inde 6. olduk. Toplamda da 
27 kulUp arasında 6.'lığı ka
zandık. Yıldızlar kategorisinde 
eniek ytızücUlerimiz. 27 takım 
içinde 16·ncı oldu. Bayanlarda 
ise yarışmaya katılmadık. Top• 
lamda 29 takım arasında 22. 
sırada kalırken. açıky~ yanşla

rıoda erkeklerde 25. takım 

sıralamasmdıı 18. old uk. Ba• 
yanlarda yanşmaya katılmadık 

ve ıoplamda da 26 takım için
de 2 1"nei sırada yanşalrın ta
mamladık. 

Basketçiler 
Kütahya 
yolcusu 

Anadolu Üniversitesi Er

kek Basketbol Takımı, tari
hinde ilk kez Türkiye final
lerinde mücadele edecek. 

TÜRKiYE finallerinde b:ıskctçi• 
lerin muhtemel rakipleri belli 
oldu: Genç Banvitlikr. Bursa 
Bosch, Ant. 8. Ş. Bld .. Gölcük 
Bld .. Konya Yo l. Yıldmmspor 
\ 'C T ar$US Çukurova. 
Türkiye finalleri 5-9 Nisan ta
rihleri arasında KUtahya"da dü• 
1.enlcnccek. Takmıalar 4'erli 
gruplarıı ayrı lacak ve daha son
rasında çnprnz olarnk eşleşecek. 
Hazırlıklarını aralıksız sUrdUren 
basketçilerimizin morali üst sc• 
viyede. Basketbol takımımız. 
Pa1.ar1esi gUnU KUtahya·ya ha
reket ı..-decek. 
AnırcnörUmUz Ali Rıza Sol

maz "Takırnınıdnn çok memnu
num. GüçlO rakipleri geride bı• 
r:ıkanık buraya kadar geldik. 
Bundan sonra he'lCY olabilir. 
Takımıma gıı,,eniyorum. 2. 
L ig'c çıkmai. istiyoruz·· diye 
konuştu. 

l ıtı\1.UU,A\'ı\~: Taner ,WYILDIZ j 
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Erozyonun zararı çok büyük 
Erozyon Türkiye'de yılda yaklaşık 1,5 milyar ton toprak kaybına, barajların ekonomik 
ömrünü erken tamamlamasına ve su depolamasının azalmasına neden oluyor. 
TÜRKiYE'NiN yaşadığı şiddetli erozyon nede
niyle büyük harcamalar )"apılarak inşa edilen 
barajlar, 70 yıldan a.ı. bir sürede ekonomik öm
rünü dolduruyor. Gilnde yaklaşık 192 bin kam
yon dolu~u toprak, göl, nehir \·c deni1.tcre ta
şınıyor. Erozyon nedeniyle Türkiye yılda 50 
milyon metreküp daha az su depoluyor. 
AJ!;açlandımıa ve Erozyon KontrolU Genel Mü
dürlüğü'nün ı;crilcrine göre. coğrafi konumu 
nedeniyle erozyon tehlikesi yaşayan Türkiye'nin 
şiddetli erozyon nedeniyle uğradığı zarar. toı>

rak kaybeımekle sınırlı kalmıyor. Şiddetli eroz
yon, barajlann ömrünü de kısaltıyor. Erozyon 
sonucunda barajlarda biriken katı matcryı:ıllcr. 

kullaııılabilir baraj rezcrvuar hacminde gözle 
görülUr kayıplara neden oluyor. Barajlar 100 yıl 

olarak öngörülen ekonomik ömrünü yıllar ön
ceden tamamlıyor. Tlirkiye'de yaşanan şiddeıli 
erozyonun sonucu olanık Altınapa Barajı 19. 
Bayındır Barajı 28. Dcmirköprü Barajı 41. Hir
fanh Barajı 33. Karamanlı Barajı 13. Kanalka
ya BaraJı 19. Kemer Barajı 22, Selevir Barajı 
27, Sürgü Barajı 35. Yalvaç Barajı 27 yılda 
ekonomik ömıi.lnil tamamladı. Erozyondan etki
lenmeye devam eden Buldan Barajı'mn 72, 
Çaygören Barajı'nın 77. Çubuk-] Barajı'nın 75, 
Kesikköpr!l Barajı'nın 66, Seyhan Barajı'nın ise 
70 yılda ekonomik ömrünü doldunnası bekle
niyor. Ülke ve bölge için bOyilk önem taşıma
sına karşın çevresi bitki önilsünden yoksun 
olan Keban. Karakaya ve Atatürk barajlarının 

da tahmin edilenden daha önce ekonomik 

Beatles, Apple'ı 
dava ediyor 
Efsanevi Beatlcs Uyelerinin kurduğu 

yapım şirketi Apple Corp. müzik en
düstrisine girdiği gerekçesiyle bilgisa
yar üreticisi adaşı Apple Computer şir
keıini mahkemeye verdi. 

ömürlerini ıamamlayacaklan ifade edi liyor, 

ÇÖLLEŞME TEHLiKESi KAPIDA 
Türkiye'nin yalnızca tanm alanlarından eroz

yon nedeniyle kaybettiği toprak mikıan yakla
şık 500 milyon ton olarak bclinil iyor. Kaybo
lan ıoprak yüzünden her yıl yaklaşık 50 mil
yar metreküp yağış toprağın su tutma kapasite• 
sinin azalması nedeniyle depolanamıyor. 

Erozyon sonucunda toprakla birlikte mineral 
ve organik maddeler de kaybediliyor. Erozyo
nun etkisiyle toprağın altındaki cansız ana ka
ya onaya çıkıyor, faydalı toprak katmanlannı 

kaybeden arazilerde çölleşme başlıyor. NA
SA 'nm yaptığı bir araşıınnaya göre, erozyonun 
şiddetlenerek devam etmesi halinde Tlirkiye' nin 
2040 yılında büyük bir _bölümü çöl olacak. 

anal veliler 
zla artıyor 
İnternetteki "Velim olur mu
sun?" kampanyasıyla, 2 bin 
263 çocuk birer veliye sahip 
oldu. Sisıemdel498 çocuk 
daha yardım bekliyor. 

Paul McCanney. Ringo Starr. John 
Lennon'm eşi Yoko Ono ve George 
Harrison"ın eşi Olivia Harrison·m sa
hibi olduğu Apple Corps. Ltd. daha 
önce bilgisayar üreticisi ile elma tema
lı logoları nedeniyle iki kez. davalık 
olmuştu . 1991 'dcki son mahkemede. 
bilgisayar şirketi Apple, 26 milyon do
lar karşılığında müzik endüstrisine gir
memeyi taahhüt etmişti. Ancak Apple 
Computer·ın 2003'ıe iTuncs sitesini 
açmasıyla ve MP3-çalar iPod"u piya
saya sünnesiyle . müzik endllsırisine 

ginniş oldu. Beatlcs'm Apple Corps 
şirketi, bilgisayar şirketi Apple'ın bu 
ürünlerle 'müzik endüsırisine girmeme· 
taahhUttUnü ihlal ettiğini ileri sürüyor. 
Beatles, şimdiye kadar şarkılarının 

hiçbir online müzik servisiyle satılma

sına izin venniyordu. Apple Corps·un 
avukatı Geoffrey Vos. intemcuen mll• 
zik indinncnin müzik endüstrisinde iş 
yapmak demek olduğunu savunuyor. 
Vos. Apple CEO'su Steve Jobs·un ko
nuşnıalamıda intcmctten müzik indir
meyi plak satın almanın 

Ç~ birçok çocuğıııı ıanıameıı eğilime yöııleııdirilnıesi lıedejleyeıı, www.vefimofurnııısım.or 
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yeni versiyonu olarak 
tanımlamasını buna 
örnek olarak gösteri
yor. 
Londra Yüksek Mah

kemesi'nde görlllecek 
davaya bakacak olan 
yargıç Edward Mann'm. 
basma 'bir iPocl kullanıcı-
sı' olduğunu açıklaması 

ise tanışmalara yol açtı. 

iPod'un sesi kısılıyor 
MP3 çalarlann duyma problemi yaratabileceğini onaya çıka

ran bir araşıınnanın ve ardından gelişen tanışmaların sonu
cunda, Apple. iPod MP3 çalan için bir yaz.ılım güncelleme

si yayınladı. Yaz.ılım güncellemesi. iPocr a maksimum 
sesi sınırlama özelliği katıyor. "'iPod Softwarc Up

daıe 1.1 .J"' isimli güncelleme, 
beşinci jenerasyon iPod'lar 
ve iPod Nano için geçerli 

bulunuyor. Yazılım gUncelle• 
nıesi. kullıınıcılara maksimum 

sesi belirleme gibi bir özellik 
kauyor. Yeni özelliklerin arasında 

en önemlisi ise ses sınırının bir kod 
ile kilitlenebilnıesi. Bu sınırlama özellikle çocuklarım yUk

sck sesten u7.ak tutmak isteyen ebeveynler için tasarlanmış. 

Yaşam 

İlal~aıılar 
karal,olıı 

iıılemclc taşıdı 

haıyanlar artık ınıcmcne do
laşırk:cıı karakola gldcbllocck. 

AVRUPA'DA bir ilke imza atan 
h.alyanlar. anık intemct üzerin
den karakola giderek polise ih
bar. şikayet veya istekte buluna
bilecekler. Uygulamanın fikir 
babası olan lıalyan Emniyet 
Teşkilatı Soruştunna Bölümü 
Başkanı Maurizio Masciopinto. 
ttlntcmctin yaygınlaşmasıyla sa
nal alemde işlenen suçların art
tığını görünce akJımıza böyle bir 
fikir gelditt dedi. 
Masciopinto, "Korsanların ban

ka hesabına musallat olduğunu 

fark eden inıcmeı kullanıcısına 

ıxılis gönderemezsiniz. Bu du
rumdaki kullanıcı için yapılabi

lecek en iyi şey, ona intemcıte 

başvurabileceği siıe sunmak" de
di. Masciopinıo. bu fikri gelişti

rip sanal kar.tkola polisin idari 
hizmetlerini de soktuklarım ve 
bu sayede vatandaşın pasaport, 
göç veya (){Omobil alım satımı 

gibi konularda da işlemlerini 
oturduğu yerden intemet ona
mında yapabildiğini anlattı. 

Blogumu 
yazsam 

roman olurdu 
diyenlere 

BWRB sitesinin Slurper adlı 

uygulaması blogunu1.dal:i yazı• 

lannızı toplayıp kitap haline ge
tiriyor. Olui}all kiıabmızı yine 
İnternet üstünden s.1tabiliyorsu• 
nuı.. Blogunuzun konusuna gö
re bazı şablonlar bulunuyor an
cak isterseniz sayfalanmı.ın ta
sarımına siz de karar verebili
yorwnuı.. Tamamı renkli sayfa• 
lardan oluşan 40 sayfalık kita
bın fiyatı 30 dolardan başlıyor. 
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