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Şehitlere saygı için yürüdüler 
Anadolu Üniversitesi öğrencileri, 
Öğrenci Konseyi tarafından düzen
lenen "Atatürk'e ve Çanakkale'ye 
Saygı Yürüyüşü"nde bir araya geldi. 

zi unutmadı

ğımızı belirt
miş olmakta
yıı .. dedi. 
Oğuz Şükril 

Ener açıkla

masında şöy
le devam etti: 
"Bu yürüyü
şün vermesi 
gereken tek 
mesaj. Ana

Öğrencilerimiz, Ulu Önder Atatürk ve Çanakka le şehitlerine saygılarını 
Öğrenci Ko nseyi' nin düzenlediği yürüyüşle gösterdiler. 

ANADOW ÜNIVERSlrEsl öı,ooci• 
lcri Ulu önder Mustafa Kemal Aııı
ıUrk ve Çanakkale Şehitlerine Saygı 
YUrtıy(lşü'ndc bir araya geldi. 
Öğrenci Konseyi tarafından dUzcn
lerıen yUrtlyüş 23 Maıı gilnll Yu
nuscmre kampusü'nde dUr.enlcrıdi. 
"AtnıUrk gençliği görev başında" 
sloganıyla Yunuse= KampusU'nU 
başlan sona yürüyen öğrenciler adı
na Anadolu ÜnivCf'Sitesi Öğrenci 

Konseyi Başkanı Rektörlllk binası 
önilndc bir basın açıklaması yaptı. 
Ener açıklamada ... Bu yürtıytışle biz, 
Atatllrl:.°e, Atatürk ilke ve inkılapla

nna olıın bağlılığım1z.ı göstenniş, 

bizler için, vatanı için gözünü kııp

ma(fan canını feda etmiş şehitlerimi-

dolu Onivmitesi öğrencisi olan 
genç aydınlann Aı.atürf(c bağlı ol
duğu. kendilerinin bugün rahat yaşa
rnasım sağlamak için canını feda 
eden şehitleri :ısla ı.ını.ıtm:ıdığıdır." 

DEVAM16'DA 

Girişimci adayları akademide buluştu 

Ulusal Girişimcilik Akademisi" ııde Tiirkiye' niıı farklı 

yerlerinden gelen eğitimciler Marka Yönetimi, Stratejik 
Planlama, AB Fonları ve Proje Yazımı, Kurımısallaşma 

ve Profesyonel Yönetime Geçiş ve AB Üyeliğinin Kadııı
(ara Getirecekleri koııularıııda bilgiler verdiler. 

ESKiŞEHİRLİ 
KARiKATÜRİSTLER 
ORTAK SERGİDE 
BULUŞUYOR 

HABERİ 3'TE 

21 karikatiir 
stıııarçısı Eğitim 

Karikatiirleri 
Mii:esiııde ortak bir 
sergiye imza atacak. 

HABERİ 5'TE 

Nevruz'a coşkulu kutlama 
NEVRUZ Bayraıııı Anadolu Prof. Dr. Fevzi Sürmeli. öğ-
Onivesiıesi'nde düzenlenen rcncilerin Ncvnı1. Bayromı·n, 
yemekle kutlandı. Türk eunı• kutladı. Prof. Dr. SümlCIİ, 
huriyeılerinden gelerek 0ni· dünyanın hiçbir yerinde bu 
,·erııitemizde öğrcnım gören kadar ayn devletıen gelıp de, 
öğrenciler, Rektörlük tarafın- kardeşliği bir arada kutlayan 
dan di11.enlcnen Nevnıı Ye- başka bir yerin bulunmadığı-

meli , ·c Şöleni'nde bııluşıu. nı ifade ederek. "Bu güzel 
ötrcnci Yemckhane~i"ndc evrenselliği siılcrle paylıış-

21 Man akşamı düzenlenen maktan büyük mutluluk du-
cıkinlikıe konuşan Rektör yuyonını' dedi. 

DEVAMI 8 'DA 

KIDEll Tı\ZMINATI 
KOM'ERSı\~SIYl,ı\ 30 
\ 'il, SOı~RA \ 'ENIDEN 

ı\Nı\OOLU"Dı\ 

Aııkara Üııi• 
ı•ersiıesi öK
reıim iiyesi 
Prof. Dr. 
Yaşar Kara
yalçııı wra
fmdaıı 30 yıl 
önce l'eri/eıı 
kıdem ıo:

nıinatı koııferonsı 30 yıl sonra 
ıekrar iiniı-ersitemiz öğreııci

ll'riyfe bııfııştıı. SAYFA 3 'TE 

·GÜNÜMÜZ GENÇl,ERI 
OKUMA l'I SEVMll'OR 

Edebiyat Kulübı"i'ııfiıı düzenle
tlif.i söyleşiye koıııışmacı ota
mk katılan Okııınıan Aydııı 
Fındılwğlıı. gıiııünıı1zdt' genç
luiıı. kolay ıiikeıilt'n koımltır 
ilt' tJOlitik diişiincelt'rtleıı t'lki
fennıe korkıısu yiizıimleıı kitap 
okımıtıyı seı·nıediğini söyteıli. 

SA YFA 4'TE 

'KR~DI RCITl\1 
\IODEl.l\111. 01,\1Al,I ' 

TıinıFiiııirisıfer 

DenwJi kıırucu 
ıiytsiProf.Dr. 

O!,u: Munus. T,irli
Jt'·nııı başl.a iilJ..,le
ri örııck utmak yeri• 
il(' J..tıuli ,girim SİS• 
ttıııine ilıriyacı ol
dııJ!ıımı söyledi. 

SAYFA li'l)A 
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Harcamalarınızda kredi kartını ne sıklıkta kullanıyorsunuz? 

L 
[ 

r•"""'--• Qı:ııleı Konservatn:tan 
Ovııocuhıl 4 Sınıf 
Kredi kanını devamlı olar.ık 

kullanmaktayım.Harcama anm
da yarattığı imkanlar sebebi ile 
ö1,.ellikle kitap ve ev ihtiyaçl:ı
nnda ilk başvurduğum şeydir. 

Aynı zanıanda, sonrasında ödc
nıe yapıl:ıcağı vaki11ertle gerek haciz gerek faiz 
durumlanndan ölUıtı yine ilk yapuğım geri öde
mek oluyor. Olmaması benim için büyük bir ha
fiflik. varlığı ise rahatlık. Bu arada bu ayki ekst
re gelmiş ... Yahu ben nasıl ödeyeceğim bu he
sabı !! .. Durum budur. 

NEJDET ÜSTÜNER 
)BE Bosın-Yavıo I Sıoıf 
Kredi kartı günümüz sistemi
nin gerektirdiği en bllyllk ih
tiyaçtır. Ö,,elliklc taksit imkıı
nıyla insanlara ca.lİp gelmek
te bunun yamoda toplumda 
birçok sosyolojik ve psikolo

jik vakalann meydana gelmesirıc neden olmuş
tur. Ben kredi kanı kullanmıyorum. Çünl:U elim
de ekonomik özgürlüğüm olm3dan bunun benim 
için gereksiz bir araç olacağım dilşilnilyonım. 

MAHiNUR NENG 
SHYO füv Hav Hiş isi 
2....Sııııl 

Ben de bir kredi kartı k ul
lanıcısıyım. Bir öğrenci ola
rak özellikle nakit sıkıntısı 
çektiğim durumlarda \"e taksit 

-__,___....ı■ yaptınnak istedi!im umanlar
da kredi kartına sıklıkla b,aşvunıyonım .Kredi 
kartının bilinçli bir şekilde kutlanıldığı surece 
avantajlan olduğunu düşünüyorum. Arf:adaşlara 

ıavsiycm şudur ki: kredi kartım mllmkün oldu
ğunca gerekli durumlarda kullanalım, aşırıya 

kaçnıayalını. 

ENGiN GÖKOOLU 
Hukuk Fak 2 Sıoıf 
Kredi kartı kullanmıyonım. 

Gerek maddi koşullardan kay
nal:lı gerekse de kredi kartla
nnın mantığı açısınd:ın. Kredi 
kartlannın rtlkeıim kOllthilnU 

.____..-- pohpohlayan bir yam var. 
Bizler ise 1.aıcn ı:ğitinı hayatımız boyunca birta
kım sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani olmayan pa
ralarımızla ne gibi ha!'C'.ımalar yap:ıbiliriz ki . Ön
celikle eğitim. sağlık. b.·ınnma sorunlanmız çö
zümlenmeli. Yani kredi kar1ı kullanma bizler 
için lüks bir kullanım. Kapitalizmin ıükeıim kül
türüne destek olmamak için de kredi k.:ırtlanm 
kullanmamayı tercih ediyorum. 

MURAT AK.iN YILMAZ 
IBF Sinema-TV 4 Suııf 
Bu konuda şu soleulann kul

landığı cümleleri değil de kı

saca. cebimde paranı vımu 

harcayıp yok ise de aç katmak 
kanaatimce daha iyi. Geliri ol
mayan bireyleri tilkc time yön

lendinrıek de iyi olmasa gerek. Okul önlerinde 
cima, anımı gibi dağııılmasına da sonunda bir 
engel koydular. 

Anadolu Haber 
ANADOI.U ONİVt:RSİTF.Si 

H,UTALIK İI.F.TİŞİM GAZF.Tt:SI 
Is.\~ 1301-0005 

Basım Tarihi: 29.03.2006 Sayı: 368 

Sahibi, 
Rektör Prof. Dr. Fevzi SÜRMELi 

Genet Yayın \1öneımtni: 
Prof. 0,-, Ö. Zühlü ALTAN 

MUSTAFA EREN SAKARYA 
IRF lleıişim 2 Sı□ıf 
Kredi kıırııma pahalı bir eş• 
yaya taks itle sahip olabilmek 
için başvumıuştum. Açıkçası 
ilk başvurduğumda bu kad:ır 

zorluk çekeceğimi tahmin et
memiştim. Kredi kartına ba
ğımlı hale geldim. ilk başta 

ıek bir eşya için aldığım kartı hayaıımın her 
alanında kullanmaya başladım. Açıkçası benim 
için bir felaket oldu. Her ay artan ödemeler so
nucunda bu yaşta sUrOnOr hale geldim. Ödedi
ğim faizler de cabası . Şimdi yavaş yavaş kre
di karımdan kurtulmaya çalışıyonım. Aç !;alsam 
bile asla başvunnuyonım bu alcıe. 

MÜGE GÜÇLÜ 
GSF k Miondık I Sıoıf 
Elimizde para kalmadığı müd
detçe ba~vuruyonız. Özellikte 
başkalanndan borç almaktan 
ya da ailelerinden para iste-

.__.,..,.:;;~ :Cn!tenyi~ki';tlci~içi~::: 

çllnkil sanki geri ödemesi yokmuş gibi harcan
dığından bir sonraki ay cla.lıa da baı.ı:ığa saplanı

hyor. Ben de e limdeki nakit bitıikçe kredi kar
tıma b:ışvuruyonım. 

---cı MURAT SÜLÜŞOCLU 

1 ·--· fü0 :!~'t~:jrıı~:\ 2 yır 1!~ce 
aldım. Kredi kartını genellik
le taksitlendirme işlemlerinde 

kullanıyonım . Fakat ödeme
lerde bazı sorunlar yaşadım. 

\Al._-«--- 200 YTL borcum 250 oldu 
ve ı.or zahmet borcumu kap:ıuım. Artık kredi 
kartı kullanıyorum. Kn.-di kartım genellikle pa
ra sıkıntısını yaşadığım dönemlerde borç amaç
lı kullandım. Fakaı ödemeleri gl.-ciktirdiğim için 
ağır bir faiz uyguland ı . ileride sabit bir gelirim 
olmadan kredi kartı kullanacağımı düşün
müyorum ve de bu ağır faizler devanı etıiği 

sürece kredi kartıııa karşıyım. 

SERHAT YEŞiL 
BESYO Bckr:s:,aşyon 2 Sınıf 
Kredi kanımı genellikle giyim 
ilzcrine kullanıyorum: ama gü
nOmilzde insanların dilştükleri 

zor dunımlan göz önünde bu
lundurarak. Kredi kartı yeri 

--..._.~ geldiğinde çok mantıklı ve ben 
şimdiye kadar hiç sıkıntı çekmedim. Durumunu
za göre kullanırsanız hiçbir sonın yok. Birde ye
mek için kullanıyorum. Tek sıkıntısı faizleri ka
çırırsanız toparlamanız oldukça zor. O yü1..den 
dikkat etmek gerekir.Aman arkadaşlar dikkat 
ucunu kaçmnayın. 

1 •--1.1 SUXO Pik:ıı;ıi 1 Smıf 
Kredi karımın en büyük a\·an
ıajının taksit yapılabilmesi o l
duğunu dilşüııilyorum . Taksitli 
elektronik \·eya kıy:ıfct alıŞ\'C
rişinde kredi kartım tercih 

-~•- ediyorum. ı\rf:adaşlarla g idi-
len ortamlanla nakiıin yetmediği duruıııl:ır

da da başvuruyonım. Ancak ırıcdyodaki kredi 
kanı facialarını gördükçe elimden geldiğince 

kontrollü kullanmaya çalışıyorum. 

Sorumlu Müdür 
Prof. 0,-, Halil lbrııhim GÜRCAN 

Haber Mtrktıi Müdürü : Uzm. Ufuk TÖZELIK 

_ __ ., ARDA KÜÇÜK 

MME Kimya Milh 2 Sınıf 
Alışverişlerimde kredi kartı 
kullanmamaya özellikle· dik-
kat ediyorum. Elimden geldi
ğince peşin ödemeye çalışı- l 
yorum. Kredi kurtı sahtekar
lığa oldukçu açık ve güve

nilirliği oldukça zayıf bir s istemdir. Kredi kar-
tı sahtekarlığı yapmak için ileri derecede ıek-

nik bilgiye sahip olmak gerekmez. Bas it bir 
keylogger programıyla kredi kartı numaralarını 

ele geçinnck işten bile değil . Teknolojiyi seven 
ve yakından takip eden biri ol:ırok bu haliyle 
kredi kartı kullanımına karşıyım. 

MMF Mimarlık 3 Sın,f 
Kartımı ihtiyacım olduğu t:ı

manlarda kullanmayı tercih 
ediyorum. Kartımı kullanırf:cn 

dikkatli olmaya çalışıyorum 

çünkil ödererrıeyeccğim ıaksit

-==-~ı ler altına ginnek istemiyorum. 
Bir önceki taksitlerimi göz önlirıc almaya çalışı
yonım . Dikkatli kullanıldığında yararlı olduğu

na inaıııyonım. Fakat bazen içimizdeki alış\'criş 
c:ınavannı uyandırdığım düşünüyorum. Özellikle 
öğrenci olduğumuz için ba7.cn bir takım şeyleri 
bir anda almak kolay olmuyor: ama kredi kar
tıylıı bu çok daha kolay hale geliyor. Kredi kar
tıyla yoş.ımayı öğrendiğimiz surece tabii ... 

Dcvlçı K905CO'.i1Dlnn 
Qyuncuhık 4 Sıoıf 
Kredi kartı kullanmıyorum. kul
lanmak da isıemiyorum. ÇUnkU 
çe\'rcmdc kredi kredi kartı 
borcu y(lzlinden sıkıntı çeken 

- - -- pek çok insan \'ar, O sıkınll
yı yaşamak istemiyorum. Ayrıca Eskişchir"de öğ

renciliğim başladığından beri parn hep ıcnıet so
nıııfannıdan biri oldu. Bu sayede harcanıalanmı 
dengelemeyi öğrendim diyebilirim. Ancak kredi 
kartının bu dengeyi bozacağını d(qUnUyorum. Zi• 
ra parıı ödemeden alışveriş. yapmak oldukçu ca
ı;ip geliyor insana. Ödcnıcyeccğim harcamalar 
yapmak ve pişman olmak istemiyorum. 

OZAN KARAAHMET 
Devlet Konscrvaıuvan 
Tiyatro 4 . Sınıf 
Kredi kartım yok. Ülkemizde 
kredi kartı faizleri çok yilksek • 
ve gelir dengeleri düşük o l-

- ---,&..• :;~~d~~dut~a 
1~:reti;iı; h~~~: • 

ğunu düşünüyorum. Me\'Cut s istemin insanlara 
kredi kartı kullanımını öı".endimıc~ini ve insan
ların intihara sUrilklcnmcs ini de kınıyorum. 

YÜCEL DÜZCESOY 

BESYO Anır Ffi! 4 Sınıf 
Bilindiği gibi kredi kaıtlan 

hayaıımızın vazgeçilmezi oklu. 
Tabii bir de sorun var: doğnı 
kullanmak! Genelde gelirimizi 
gö1.etmeden yaptığımı1, abartılı 

...__ ___ ,. alış\"erişlcr ııy sonunda patlak 

veriyor. Bunun için öğrencilere 
yönelik kredi karılan ideal. Limit olar.ık da bel• 
liorand.1. 

Anadolu Onhcnı&csi Bası~i·ııde mı adet bıtiılnuşıır. 
Anaı.lotu Oni\\.'rsiıesi. ~ Kampusü. 

\<.ıkı.f Bimsı. 26470 E-ılı:~ 
Tcl: 0..222-33505 iKi/ 1790 Faks:0-222- 33074 40 

E-po.sıa:hıbcr@anıdohı~Jr 

Web: www.ahalıcr.aııadotu.edu.ır 
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Girişimci adayları akademide buluştu 
"5. Ulusal Girişimcilik Akademisi" nde Tiirki-

1 ye' niııfarklı yerleriııdeıı gelen eğitimciler Mar
ka Yöııeıimi, Stratejik P/aıılama, AB Fonları ve 
Proje Yazımı, Kurumsallaşma ve Profesyonel 
Yönetime Geçiş ve AB Üyeliğinin Kadınlara 

' Getirecekleri konularıııda bilgiler verdiler. 

GIRIŞIMClı.JK Eğitirn ı•e Arıı.ştınmı ri h:ılinc geldiğine dikkat ~ kti. Üni-
Birinıi (GEAB) ve JCI (Genç Mü- ı·crsiıclcrin artık s.ıdcce kurulmuş 

ıeşcbbisler J:ıycces Derneği) Eskişc- bir işletmeye eleman yetiştiren klı-
hir Şubesi'nin onal:.la~ı dil7..cnlediği ruınlar olmak yerine risk alabilen . 
··s. Ulusal Girişimcilik Akademisi.. yamtıcılığını Urilrıe ve hizmete dö-
24-25-26 Mart tarihlerinde Kongre nllştürebilen ve başka birinin işlct
Meıi:ezi'rıdc yapıldı. Etkinlikte TOr- ınesinde çalışmalı.ansa kendisi de iş 
kiye'nin farklı yerlerinden gelen eği- sahibi olabilen girişimciler ycıiştir

timdler marka yönetimi, str:ıtejik mck durumunda olduğunu ifade 
pl3nlama, A B fonları ı·c proje yaıJ- eden Prof. Dr. Sürmeli. Anadolu 
mı. kunımsallaşma ve profesyonel Üniversitesi olarak girişimciliğin 
)'Önetime geçiş \ 'C AB liyeliğinin öı.cndirilmesi \'e geliştirilmesi konu-
kadınlara Getirecekleri gibi konular- surıda önemli çalışmalar yapııklannı 

da kaıılımcılara bilgiler vertlilcr. nırguladı. Prof. Dr. Fevzi Sünııeli 
Akademide. eğiıimlerin yanı sıra gi- "Amacımız. girişimcilik kültürünü 
rişimcilikle ilgili çeşitli konulıınn ele öğrencilere vennck. onların girişim
alındığı paneller de katılımcılar. cilik özelliklerini açığa çıkarmak. 
alanlanrıda u1.man konuşmacılann moti\'C eımck . yenilikçi iş fikirleri 
görüşlerini dinleme olanağı buldular. ile piyasaya yeni birer oyuncu ola-
5. Ulusal Girişimcilik Akademis i rak çıkmalanm sağlamaktır" dedi. 
kapsamında düı.enlencn .. AB SUn..--ci Bllyiikşchir Belediye Başkanı Prof. 
ve Girişimciliğe Etkileri" panelinin Dr. Yılmaz Büyükerşen de girişim-

açılış konuşnıalıınnı Reklör Prof. c inin bakan ve baktığını gören. ha-
L Dr. Feni Sürmeli, Eskişehir Bllyllk- yal edebilen. önllnU görebilecek viz-

şehir Belediye U:ışkanı Prof. Dr. yona sahip insanlar olabileceğini 

Yılmaz BUyUkerşen ve Odunpazıın kaydetti. Üniversiteden yeni mezun 

diklerini söyledi. Girişimcilik süre
cinin sadece yeni bir iş kurmakla 
sınırlı olmadığını \'urgulayan Yani. 
Doç. Dr. Tosunoğlu. günümüzde 
kamu sektöründe ve özel sektörde 
iç girişimcilik kavramı Uzerinde du
rulduğunu. bı.ılunduklan kunımlnnla 
farklılık yaratan, yenilikler oı1aya 

çıkarnn \ 'C yaratıcı dilşilnceyc sahip 
çahşanlann iç girişimci olar.ık nite
lendirildiğini ifade etti. Tosunoğlu, 
öğrencilerin kendi işlerinin sahibi 
o lan birer birey olmalannın yanı sı
ra çalıştıkları kunıluşlıın da sürekli 
olarak ileriye göıün:bilcn ve gelişti
rebilen çalışan!:ır olmalannı isted ik
lerini ifade e tti. 

Belediye Başkam Burhan Sakallı olan insanların girişimci olmaya yö-
yaparkcn. Rektör Prof. Dr. r-cvzi rıclmcdiklcrini. kamu sektörüne girip 
SUnneli konuşmasınd.1, gllnllmll1.de risk almadan rahat yaşamak istedik
girişimciliğin gelişmiş \ 'C gelişmekte lerini beliı1en Prof. Dr. BilyUkerşen, 
olan ülkelerin e konomik poliıikalan- öğrencilerin kamu sektörüne başla-

ğe ı:tkilerinin ele alındığı panele lk
ıisadi \'C idari Bilimler Fakllltcsi öğ
retim üyesi Prof. Dr. Yavuz Odaba
şı. Eti A.Ş. Yönetim Kurulu Başka

nı Finı1.hıın Kanatlı . Koç Ün i\•ersi
ıesi öğretim Uyesi Doç. Dr. Şuhnu 
Yılmaz ve Bilgi Üni\'ersitesi öğre
tim Uycsi-AB uzmanı Can Baydarol 
konuşmııcı olar.ık katılırken. "Giri
şimcilikte Yeni Yaklaşımlar ve Viz
yon" konulu panelde ise. IIBF öğ
retim üyesi Yani. Doç. Dr. Mehme t 
Başar. Doç. Dr. Necdet Sağlam. 

Yani. Doç. Dr. Tuğberk Tosuooğlu 
ve Araş. Gör. Emre Demirci ile As-

ya Hah Yönetim Kumlu Başkanı 

Şaban Şahnaz konuşmacı olarak yer 
aldılar. 

GEAB YllrUtme Kurulu Üyesi 
Yard. Doç. Dr. Mehme t Başar ise 
girişimciliğin tanımlarını . faktörleri• 
ni . bileşenlerini ve iş kunna ne<lcn
leri hakkındıı bilgi\cr \'erdi. Giri
şimciliğin ana temasının değişim 
olduğunu S6yleyen Başar. girişimci
liğin faaliyetleri canlandırması \'e 
kllresel rekabeti sağlaması açısından 
bllyllk önemi olduğunu vurguladı. 
Yard. Doç. Dr. Başar. küresel çap
taki girişimcilik faaliyetleri için 
ABO'nin girişimcilik yönll en yük
sek Ulke okluğunu S6ylerke n Türki
yc'dc bu omnın binde 7 olduğuna 
dikkat çekti. 

nın vazgeçilmez bir unsunı olduğu- dıklannda yönetic i sı.atüsUndc ola-
nu beliı1crek. ekonomik kalkınmanın caklannı düşündüklerinden hayal kı-
ancak değer yaratan girişimcilerle nklığına uğradıklanm ifade etti. 
mümkün olabileceğini söyledi. Ek~ Prof. Dr. Yılmaz Bilyiikerşen. öğ-
nomik kalkınmada en önemli unsur- rencilere "Ecir olmak isıemiyorsamz 
lann girişimcilik şemsiyesi altında girişimci otun·· mesajını \'erdi. 
teknolojik gelişme. yenilikk:r ve in- Odunpazan Belediye Başkanı Bur-
san scnnayesi okluğunu beliı1cn han Sakallı da konuşmasında iyi yö-
Prof. Dr. r-c\'Zİ Sünneti, girişimcili- neıişim ilkelerini anlattı. 
ğin ıoplumlann gllndcminin en üst Eıkinlik kapsamında dil1.enlcrıen ve 
sıralarında yer alan l.:onulıınııdan bi• Avrupa Birliği sürecinin girişimcili-

GEAB Koordinatöril Yard. Doç. 
Dr. Tuğberk Tosunoğlu akademinin 
temel amacının girişimcilik kUltürtı

niln toplumumuzda \'C Uni\'CTSİte
mizde geliştirilmesi. bı.ı kültürün 
öğrencilere aşılanması konusunda 
çaba gösıermck okluğunu belirtir
ken. öğrencilerin kamu ya d:ı ö1.el 
sektörde iş o lanaklan bı.ılmalannın 

yanı sıra yaratıcı fikirler onaya k~ 
yabilecek. farklılık yaratabilecek bi
reyler olarak hazırlanmasını hedellc- Şeyda DALGIÇ 

'Türkiye çok 
israf ediyor' 

Kıdem tazminatı 

konferansıyla 
'Yemeklerimizi reddeden 

bir tutum içindeyiz' 
HALKBhJM Amştırma
ları Merkcz.i tarafından 
dü1.enlcnen Yen.ek ve 
KUltür konulu konfe

ransa konuşmacı olarnk 
kaıılan Yemek ıe Klll• 
tür dergisi yayın kurulu 
Uyelerinden Musa Dağ
devi~n yemeklerimiz 
konusunda sürekli ken
dini reddeden bir tutum 
içinde olduğumu,.u SÖY· 
lcdi. 24 Marı gün 

AIESEC Eskişehir Şubesi ile lroğllı'içi Eğitim Öğretim 
Danışmanlık l-7mıası'nın ortaklaşa dUı..cnlcdiği "Yalın 
Üretim Sistemi" adlı eğitim seminer 24 Mnı1 Cuma gü
nü Kongre Merkezi'nde \'erikli. 
Katılımcılaro ~ı1iflka ı·erilen eğiıim programına Endüst

ri Mühcııdisi Alper Ak.ıdam konuşmacı olarak kauklı. 
Akııdam. ün:tinı dışı hammaddeden son mUş

ıeriye ulaşıncaya ladar geçen süreçte israfın 
ortadan kaklmlma.,ını amaçlayan \'C lali-

_. ıe. iş güvenliği ı'e ~VTC )Öııctim ı.istem

lcrinin uygwı olarak uygulandığı entegre 
Un.'tim sistemi olan yalın 0retim sistemi 
hakkında bilgiler \·erdi. Otomoıiv scktörtin

dcn ortaya çılan sistemin an.acının i,;rafı 
orıadan kaklırmak okluğunu belirten 

Akatbnı ... israfın sürekli aı.ılıılması 
kaliıe, maliyet \'e ıcslimaıın iyileş

tirilmesi için ıınahıardır. j,quf her 
yerdediı'' dedi. ı-\lpt,T Akadam. 

TUrkiye'nin çok israf \'erdiği 
için Avnıpo Bir1iği"ne girebile
ceğini s.ınm.'ldığını <la söı.ler
irıc ekledi. 

Eıra DEMiR 

30 yıl sonra yeniden 
Anadolu'da 

ANKARA Onh•ersiıcsi öğretim 

uresi Prof. Dr. Yaşar Kar.ıyalçın 
tarafından 30 yıl önce \·erilen 
kıdem ıaz.minaıı konferansı 30 
yıl 1>0nra tekrar üni\'crsiıcmiz 
öğrencileriyle buluşıu. 
20 Maıı P37.eı1esi gilnll gerçek
leşen "30 Yıl sonra Kıdem Tnz
min.ııı \'C Fonu" ko nulu konfe
ransta Karaya)çın. Türkiye iş 
Kanunu'nun tarihçesini anlatarak. 
Kıdem Taı.nıin:ıtı 'nm günümil1.e 
kadar geçirdiği aşamalar hakkın

da bilg i verdi. Ku.lenı Taznıina
ıı·nm terim olarak anlamı kal• 
madığmı söyleyen Prof. Dr. Kn
r:ıyalçm i~ knnunı.mda k ı<lcm 
tazminıuıyla ilg ili ayn bir bölllm 
düzenlenmesi gerekıiğini söyledi. 
işçi ve işverenlerin oı1ak bir 

paydada bı.ıluşıurulması gerekti
ğine dikkat çeken Karayalçm iki 
tarafın da çalışma ilişkilerinde 

karşılıklı çıkarlanmn korunması 

gcn:kıiğini kaydeıti. 
Tilrkiye·nin AB')'C gim.eye ça
lıştığı bir dönemde üretimde bU
yOk bir n:knbet yaşandığına de
ğiı.en Prof. Dr. Yaşar Karayal• 
çın. sendikaların işverenlerin re
kabcı gilcOnU kımıadan ve isıih• 
<lam olanaklannı daralını.adan iş

ç ilerin haklannı koruması gerek
tiğini SOylcdi. 
Knr.ıyalçın Türki)•c'de sendiknla

nn iyi 7jhniyete ve iyi niyete 
sahip olduklannd:ı. işçi ve işve
ren arasında birlik sağlanacağını 

ı.özleriııe ekledi . 

Pınar DOKUZLUOOiW 

Kongre MerkCli'nde 
yapılan lonfcr:ınsta 
Dağdeviren, turisılik 

mekanlarda bile bu anlayışın anlayışın hakim oldu
ğunu ve otellerde yabancı şeflerin çahştınldığını 
söyledi. "Gcli,lmcye açığız fakaı kendi değerlerim•• 

z i otellere. restoranlara enıpoı.c ederek de gclişnıe

miı mümllln. Türk mutfağının sunumunun kötü ol
duğu söylenir ama bu doğru değil" diyen Dağdevi

ren. yaşadığımız coğrafyanın inamlmnz füellikleri 
olduğunu ve coğrafyanın yemeklerini öğrenip onla
ra sahip çıknıamız gerekıığinin alımı çizdi. 

Burcu YILMAZ 



4 20-26 Mart 2006 Anadolu Haber Haber 

'Günümüz gençleri okumayı sevmiyor' AEGEE'den 

Edebiyat Kulübü'nün düzenledigi söyleşiye konuşmacı olarak katılan Okutman Aydın Fmdıkoğlu, günümüzde geııçle
rin, kolay tüketilen konular ile politik düşüncelerden etkilenme korkusu yüzünden kitap okumayı sevmediğini söyledi. 

EDEBiYAT KULÜBÜ'nün dilzcnlcdi• 
ği "Yııraucı Yazarlık ve Deneysel 
DilşUnme" adlı konferansa konuşma
cı olarak katılan Edebiyat Fakllltesi 
okutmanı Aydın Fmdıkoğlu , iyi bir 
yaı.ann kendi kUltllrünU, ıarihini ve 

STS'de birincilik 
Çağdaş'ın oldu 
fükişehir i l Milli Eğitim Müdürlüğ{I 
tarafından 2 Maı1 günü gerçekleştiri
len Seviye Tespit Sınavı sonuçlan 
açıklandı. 
ilköğretim düıeyiııdc toplam 179 

okulun katıldığı sınavda. Özel Çağ
daş lıkölrcıim Okutu·nun 4., S. ve 
8. sınıflıın il birincisi oldu. 

yaşadığı sosyal çevreyi tanımasının 

Ft olduğunu söyledi. 
Kongre Merl<ezi'nde 23 Mart günll 

dU1.cnlcnen konferansta Fmdıkoğlu, 

"Bir saat yazı yazmak için en az 
beş saat okumak gerekir. Daha ön-

cc yazılanlar bilinmelidir çtınkll nn
cak neler yapıldığını bilen yııı,.arlar 

yeni şeylere soyunurlar" dedi. iyi bir 
yv..arın kendi klllttiri.lnll. tarihini ve 
yaşadığı sosyal çevreyi ıanımasının 
şart olduğuna değinen Fınchkoğlu 

yazının; bilgisizliği, cahilliği ortadan 
kaldıran bir araç olamayacağını, bil
gi kadar özgün ve özgUr olmanın da 
önem taşıdığını kaydeni. 
Günümilroe bir grup yaz.arın. kolay 

olmalan ve çok fazla bilgi gcrckıir
memelcri nedeniyle cinsellik. aşk. 
yalan gibi çabuk tUkctilen konulara 
yöneldiğini. diğer bir grubun ise 
edebi türün estetik değer taşıdığını 
reddeden ve sadece politik düşünce
lerini metne yerleştiren yazarlar ol• 
duklannı belinerck .. GUnllmüzde 
gençler okumayı sevmiyor bunun al
tında bu kitaplardan o lumsuz etkilen
me kort.usu var" dedi. 
Aydın Fmdıkoğlu gerçckıe sanaısal 

yazarlann dil. özgUnlük ve hayalgU
cünü birlikte kullanarak sanaısal ya
ı.ınlar oluşturduğunu ve bu yazarla
n n yaşamla ilgili sorunlan olan. tu
tunmaya karşı çıkan ve kendini ger
çekleştirme amacım taşıyan kişiler 

olduklannı kaydetti. 

Aılze BOZTAŞ 

ETi için stajyer seçti ETi Şirtctler Grubu. Grup 
Kalite Güverıcc Mlldtırtı 

Ultfı Pişiren, lşleıme ve 
Ekonomi KulUbU'ntın tlyeleri 
için dl17.enlediği konferansa 
konuşmacı olarak katıldı. 22 
Mart Çarşamba gUntl ll llF 
16 nolu derslikte gerçekle
şen "Yaşam Kalitesi'" konulu 
konferansta Ultfi Pişiren, 
konferansa katılan 3. ,·e 4. 
sınıf öJırcocileri arasından 

Eti'<le staj yapmak için ~ 
öğrenci seçti. 
işletme ve Ekonomi Kulübü 

Yönetim Kurulu Başkam Ke
nan KILJÇ, bu organizasyon
larla kulüp üyelerine sı.oj im
kanlan sağlayarak U)·elcrle 
sektör arasında bir bal kur
mayı hedeflediklerini söyledi. 

üyelerine 
eğitim 
ANADOW Üniversitesi 
Avrupa Öğrencileri Foru
mu Kulübü (AEGE&Eski
şehir) tarafından. 17-18-19 
Mar1 tarihlerinde dUzenle
nen iç eğitimde. organizas. 
yon düzenlemeye ilişkin 

çeşitli bilgiler verild i. Et• 
kinlikte, "Organizasyon 
Nasıl Düzenlenir, f-on 
(sponsorluk) Görilşmesi 
Nasıl Yapılır, Etkinlik Ta
nıtımı Nasıl Olmalıdır. Et
kinlik Takibi Nasıl Yapı• 

lır" gibi konulann yanısıra 
AEGEE•nin temel ıaşlan, 

organizasyonel yapısı ve 
AEGEE felsefesi hakkında 
eğitimler verildi . 
Eskişehir'in yanı sıra An• 

kara. lsıanbul, lzmir, Sa
karya. Bolu, Hatay g ibi 
çeşitli kentlerdeki AEGEE 
üyelerinin de katıldığı eği

lim programında aynca 
kulüp danışmam ,·e Ana

dolu Ünivenitesi Gençlik 
(Youth) Programı Üniversi
te Koordinatöril Yard. 
Doç. Dr. Özgür Tonus da 
"Youth (Gençlik) projeleri 
hakkında bilg iler sundu. 
Eğitimler sonunda grupla

ra aynlan katılımcılar, 

kendilerine verilen sanal 
lokalleri yönettiler. Ayncıı 
t:ıkımlar. yapılacak eıkin• 

ilkler için sponsorluk gö
rüşmeleri yaparak, eğitim

lerde akhklan ıeorik bilgi
leri değerlendirme olanağı
na sahip oldular. AEGEE
Eskişchir'in gcle<:ek dö
nemlerde yapacağı etkinlik
ler için http:/fwww.acgee
eskisehir.org adresinden 
bilgi alınabilir. 

Sınava katılan ıüm okullar başan sı
ralamasında da Çağdaş iıkölrctim 
Okulu. yl17.de 8i.9CY1ık dereceyle il 
dUı.cyinde en başanlı okul oldu. 
Çağdaş'ta fiziksel. duygusal ,·e zi

hinsel yönden blıtUnlUk içinde bir 
eğitim için çalışııklannı belincn Okul 
Müdürü Scdnt Stımbül, .. ÇaJıdaş'ın 
sınavlwtlııki başansı bu eğitim anla
yışımızın ~al bir sonucudur" dedi. 
Öı.cl Çağdaş ilköğretim Okulu, geç
tiğimiz yıl yapılan Milli Eğitim Mil• 
dürlüğll Seviye Tespit Sınavlan'nda 
da Eskişehir Birincisi olmuştu. 'Saddam' dan Sonra Irak' söyleşisi 

'Kampüste Reklam Var' 
29 Mart'ta başlıyor 

ILETtşiM KULÜBÜ ıarafından düzenlenen 
"Kampüste Reklam Var'' adlı seminerler 
dirisinin ikincisi 29. 30 ve 31 Mart ta
rihlerinde Sinema Anadolu' da gerçekleş
tirilecek. 
Seminere 29 Mart günü: Pembe Aıaç 

(Alruffl-i Farika). Bumı Tokatlı (Alameı
i farika), ilk.ay Gürpınar (Alamct-i Fari
ka) ve reklamı yöneten Hakan Yo
nat.(Kala Film), Kıvanç Baruönil(Kala 
Film). Hll7.cr Baycan (Kala Film)vc Al• 
gün Albayrak (Lovc Ajans) konuşmacı 
olarak katılACak. 

30 Mart' ıa " Reklam Trendleri .. başlı~ 
altında dUJ.enlenen programda Hayri 
Cem, Ali Danış ve Mehmet Ali Öt.kan 
. Gülümse adlı reklam için ise Melih Za• 
fer Ancan, Fmu &ez Apo lçdağ ve Za
fer K~u yer alacak. 
31 Mart gUnU gcrçcklcşocd:. MMarlca ve 
Medya- konulu bölüme ise Canan Ô'ı
soy. Didem Can, Elif Ancan, Yinocnt 
Bouvard ve Emre Faks konuşmacı ola· 
mk kaulacak. "lyiki OoidtJn Rek.lwn" 
konulu oturumun konuşmacılan ise Tul
rul Karadeniz, Serdar Işık ve Oğuz Peri. 

'Zaman gazetesi fotoğraf editörü Selahallin Sevi, saydam gösterisi ve söyleşiyle İBF' nin konuğu oldu. 

Zaman gazetesi foıoğraf editör• 
lU Sclahattin Sevi "Saddam'dan 
Sonra lrakM konulu saydam 
gösıerisiylc iletişim Bilimleri 
FakUltesi Mavi Salon'da öğren
cilerle bir araya geldi. 
Gösıerinin ardından öğrcncile• 

rin son.ılannı yanıtlayan Scla
hatıin Sevi. ideal fotoğraf anla• 
yışm, "gündemden uwk o lan" 

o larak ıanımladı ve şimdilerde 
gazetede manşcı o llll'lll: verebi
lecekleri fotoğraflann gündemi 
yansıımak zon.ında okluğunu 

vurguladı. Zaman zaman özel
likle röportajlarda. sipariş 01.eri
oc fotoğraf çektikle rini de ifa
de eden Sevi gerçekıen istendi
ği takdirde iyi çalışmalara im
za atmanın çok zor olmadığını 

söyledi . 
Sevi, foıoğraf bilgilerini geliş• 

timıe ve yenileme fırsatı ya
kalamak adına Oç yıldan bı.ı ya
na düzenli olarak eğitimlere de· 
vam ettiklerini ve bu cğiıinı\e

rc çok değerli foıoğraf sanatçı• 

Jannın da katılarak deneyimle
rini paylaştıklannı kaydetti. 

Hatt~ OÖLCÜ 
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Grup Pazartesi'den Kocaeli'de sergi 
GSF Seramik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin oluşturduğu Grup 
Pazartesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde bir sergi açtı. 

GÜZEL SANATUR Fakültesi 
Seramik Bölllmil ö!retim eleman
lan ve öğrencilerinden oluşan 
Grup Pazartesi, hayvanlann ligllr
leri ve soyut yonımlanndan mey
dana gelen "Pa.7.artesiden" adlı 

sergiyi Kocaelili sanaıscvcrlcrin 

beğenisine sundu. 
Grup Pazartesi , sernmik bölll

mllnde llçllncil yıllannı tamamla
mak llıc:rc olan öğrenciler ile Pa
z.artesi gllnleri, Serbest Seramik 
Tasanmı 1-11 adı altında yapılan 

detsin öğretim üyesi Prof. Ayşe
gül Türedi Özen ile dersin asis
wıı Araş. Gör. Yllccl Başcğit'ten 
oluşuyor. 
Prof. Ayşegül Türedi Özen 

grupla ilg ili olarak, '1'tlrkiyc'dc 
her yıl yüılercc genç. yetenekle
riyle uğ.raş verdikleri sanat alan
Jannda, kendilerini kanıılamak 

için çalışmaktadırlar. Bu çalııma
ya güzel bir örnek olarak Sera- Grup Pazancsi ' nin derse ait ça
mik Bölllmllndc otrcnim gören lışmalan yer alıyor. Sergide hay
öğrenciler ve dersin öğretim ele- vanlann fıguraıif ve soyuı yo
manlannın ortaklaşa oluşturdukla- rumlarma yer verildiğini belinen 
n Grup Pazartesi'nin sergi çalış- Prof. özen. 

lışmal:ırm izleyenlerle paylaşıl

ması fikri. böyle bir sergi ile 
gerçeğe dönllştUrillmllştUr'' diye 
konuştu. 

Ekmekçi. Cenkay Kılıç, Durmuş 

Ceylan. Esra MUhilreU, Gülşah 
Yağız. Gökhan Üzmez, Hülya 
GOi. Orçun !iter. Öncü Çclikoğ
lu, Önder Cankara. Rahmi lmrak. 
Umut Can Çapar ve Şafak Çetin 
Özkan·ın çalışmalan yer alıyor. 

ması gösterilebilir" dedi. "Sanat eğitimin bir parçası olan 
1 S Man gUnU açılan sergide ve eğitim sil recinde yapılan ça-

31 Mart'a kadar açık kalacak 
sergide, öğrencilerden Arif Fın

dık, Can bora Bayraktar. Cansu 

Aybulus ve Serter'den konser 
DEVlET KONSERVATUVARI tarafından düı.cnlencn konserde Gökhan 
Aybulus ve Şeniz Sener dinleyici karşısına çıktılar. 20 Mart Pazanesi 
günü, AııııUrk KllltUr ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda ger
çekleşen konserde sanatçılar, Becıhoven, Mozart. Vitali, Chausson, Proko
fıev ve J. Bhrams'm eserlerini seslendirdi. 

Klarinet ve piyano buluştu 

Eskişehirli karikatüristler 
ortak sergide buluşuyor 

ANADOUI ÜNIVERSh'Esl Eğitim Karikaıllrleri Mllzcsi 
bu kez Eskişehirli çizcrlcrin sergisine ev sahipliği yapa
cak. 31 Man 2006 Cuma gOnll Saaı:17.30'da açılacak 
"Eskişehirli Sanatçılar" karikatUr sergisinde Bilyükşchir 

Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Bilytlkerşcn, Sakarya 
gazcıcsi çizcri Pencv ErtUn. iki Eylül gazetesi çizcri Bcy
ıullah Heper, Midas gazetesi çizcri Hiloneı Cenah, Ana
dolu Haber gau:tcsi çizcri Prof. Dr. Atila özer. Milliyet 
gazcıcsinde çalışan Aziz Yavuzdoğan. "En Kahraman Rıd
van"ın yar-aucısı BUlent Arabacıoğlu. ıx,rtrc çizcri Süley
man Genç. zaman zaman yerel basında çizen. ulusal ve 
uluslararası yanşma ve sergilere katılan Abdullah ÜÇYll
dız, Dinçer Pilgir, Atilla Yakşi, Senaç Ürer, Cengiz Ça
lış, Ekrem Borv.an. Erol BUyükmcriç. H. Nezih Sezer. 
Yaşar Arda, Yard. Doç. Dr. Zeki Tümlü, Ahmet Sofuoğ
lu ve Şchabeııin Tosuncr"in karikatürleri yer alıyor. Ser
gi 17 Mayıs 2006 tarihine kadar açık kalacak. 

Süleyman ve Öbürsüler 
Anadolu'da sahnelendi 
Scma,·cr Kum

panya Gösteri 
Sanallan, SUJey
ınarı ve~
lcr adlı tiyatro 
oyunu ile Ana
dolu Onivcr:siıc
si'nc konuk ol
du. Yavuz Pck
m:ın'ın Maıt 
Frisch'dcn csinJe.. 
ncrek yazdı~ ve yöncimcnliğini Ayşcnil Şamlıoğlu'nun llSt· 
Jendili oyun, 24 Mart Mart Cuma günü, Sinema Anado
lu"da sergilendi. Arzu üş. Sarp Aydınctıu, Önem Durmaz. 
Sm-an Keskin, Emel Çölgcıçcn. BIUcnı Çukurcuma, Bıınu 
Çiçek, Fatih Ak~u. Ali Savaşçı , Metis Şeşen, Omiı Fe
rit. Sibel Altıın'm rol aldı~ı oyunda, insanoııunun hayaıa 
karşı duyduğu vurdumduyrna;,Jık alaycı bir dille aıılat.ılıyor. 

OKUMA 
KÖŞESİ 

Ahmet CEMAL 

ESTETiK ECITIMI ... 

B ~f ~ı:ı:~~~:rs~.t~::t:'.~i:dt!:::~-
da bir ders okutulmakta. En geniş 
tanımıyla. sanata felsefe açısından 
bakmak anlamımı gelen bu :alanın 

yararlılığı elbet ıanışılamaz. Ancak. 
öğrencilere doğru bir yönlendir
meyle verilmediği durumlarda, ger
çekte sanatsal uygulama açısından 
son dcre<:e önem taşıyan estetiğin , 

alışılagelmiş deyişle. salı kuramsal 
dilzeyde kalması. bu daldan bekle
nen yararlan geniş ölçüde engelle• 
yen bir durumdur 
Bu bağlamda, öğrencilerin doğru 
yönlendirilmesi kadar, öğrencilerin 
de estetik derslerine gereken önemi 
venneleri ve okumalannı bu yönde 
gel iştinneleri büyUk önem taşımak• 

tadır. 

Biraz yukarıda da belirttiğim gibi. 
sanata felsefe açısından bakmak 
anlamına gelen estetik. sanata, sa• 
nat eserine ve sanatçıya felsefenin 
o UnlU "Nedir?'" sorusunu yönelte
rek, sanatın özilne inmeyi. tilm sa
nııısal olguları en derinde yatan te
melleriyle kavramayı ve kavratmayı 

amaçlar. Tıpkı felsefe gibi. onun 
bir dalı olan estetik de çoğu kez 
doğrudan günlük çözilmlcr sunmaz: 
buna karşılık hertıangi bir sanat 
dalma genel bir bakışın zorunlulu
ğu ile karşılaşıldsığmda ve o sanat 
dalında örneğin bir sanat eserinin 
ne zaman varcdilmiş sayılacağına 

ilişkin bir soru onaya çıktığında. 

estetik ölçUtlerc başvurmak kaçınıl-

maı olur. 
BugUn resmin, sinemanın. tiyatro

nun, heykelin estetiğinden söz edi
yoruz. Kısacası , genel nitelikte bir 
estetiğin yanı sıra, her sanat dalı• 

nın kendine özgil estetiğini de 
devreye sokuyoruz. Böyle yaptığı

mızcfa amaçladığımız şey, o san:ıı 

dalına özgü olarak sanatsal koşul
lan eleştirel düşünce bağlamında 

sorgulamak, böylece de örneğin o 
sanat dalında neyin sanat olduğu

nu. neyin de sanat sayılnmnyacağı

m birbirinden ayınnaktır. 

Bunu yapabilmek hem bir dene
yim işidir, hem de estetik alanınd:ı 

doğrudan okuma yoluyla elde edi
lecek birikimle dogrudan ilintilidir. 
Estetik alanında okuma yoluyla 

birikim sağlamaya çalışırken belki 
de en dikkat edilmesi gereken 
nokta. estetik düşüncenin gilnlUk 
yaşamla olan dolaysız ilişkisini hiç 
gözden kaçınnamaktır. Salt kuram 
düzeyinde edinilen. ama iş uygula
maya geldiğinde tökezleyen bir es
tetik birikim, estetik birikim değil

dir! 
Esıeıiğin özü ve yaşamla doğru

dan bağlantısı konusunda Pror.Or. 
Afşar Timuçin'in "CSteıik'" ve "Es· 
tcıik Bakış" adlı kitapları . rehber 
olabi lecek niteliktedir. 
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'Kendi eğitim modelimiz olmalı' 
Tüm Fütüristler Derneği kurucu üyesi Prof. Dr. Oğuz 
Manas, Türkiye'nin başka ülkeleri örnek almak yerine 
kendi eğitim sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi. 
BiLiM ve Teknoloji Kulilbifnün 
düzenlediği ·111r1c Fütüristler Ül
kenin Geleceğini Belirliyor" OOh 
konferansa konuşmacı olarak katı

lan Tilm FUtUrisılcr Derneği kuru
cu üyesi Pror. Dr. Oğuz Manas. 
Türkiycııin bir an önce kendisine 
uygun, Ulkeyi ileriye götürecek. 
başka illkclcri örnek almak yerine 
kendimizi anlatan bir eğitim siste
mine ihtiyacı olduğunu söyledi. 
Pror. Dr. Oğuz Manas. Kongre 
Merlcezi"ııdc 20 Mart günü düzen
lenen konferansta. FütUıi:unin 20. 
yllzyılda geleneksel kurallan yık
mak amacıyla ortaya çıkmş bir sa
nat akımı olduğunu. günilmil1.de 

ise sadece sanat dallarını kapsama
dığını ve bilimin bütün dallarına 

sıçradığını kaydetti. Prof. Dr. Oğuz 
Manas, öğretim hayatı boyunca 
toplum 125 bin öğrencisi olduğunu 
belirterek, öycncilerine, eğer başıı
nlı olmak istiyorlarsa her zaman 
kendilerine bir hedef seçmeleri ge
rekıiğini ve bu hedefe ulaşmak için 
durmadan çalışmalannı öğütlediğini 
söyledi. 
Japonya·nın da önceleri Amerika 
Birleşik Dcvletlcri.ni bilim \'e tek
noloji alıınında taklit ederek bUyO
meye çalıştığını anlatan Prof. Dr. 
Oğuz Manas, "Ama daha sonra 
yapııklanmn yanlış olduğunu anla-

dılar ,·e kendi özlerine döndOler. 
Bu öu dönmenin karşılığını şu an 
bilim ve teknoloji alanında dlln)'a• 
nın en gelişmiş ülkesi olarak aldı

lar" dedi. 
Prof. Dr. Oğuz Manas, TUm FU

türistler Dcmeği'nin en büyük he
definin TUri:.iye'nin sıçrama yapma
sını isteyen ve bu bu konuyla il
gili projesi olan heri:.esi bir araya 
getirip T0l'Xiye•nin hak.ettiği dunı
ma gelmesini sağlamaya çalışmak 

okluğunu kaydederek. burada en 
bilyOk görevin Ulkenin geleceği 

olan öğrenci \"e bilim adamlanna 
dllşt0ğUnU söyledi. 
Berk Ü'TKÜ 

Prof. Dr. Hassa'dan 'Gençlik ve cinsellik' konferansı 
OSMANGAZi Ü,ıirersitni 
Tıp Fakıilıesi Kadın Hasıo

lıkları \'t' Doğum Aııabilim 

Dtılı Başkam Prof. Dr. Hik
meı Hassa, Psikolojik Da
ııışma re Rehberlik Merke
:i' ııiıı tlfizeııletliAi "Gençlik, 
CiııseJliJ:. ı·c Korumııa YOıı

ıemleri" atllı koııferaıısa 

koımşmocı olarak kaııldı. 
22 Marı Çarşamba günü Si
nema Aııodolıı"da gerçekle
Şt'II koııfenmsıa Praf Dr. 
Hiknıeı Hassa ... Sağlıklı 
Ciıısel Yaşam. Gebeliğiıı 

0/ıışıımıı. Gebelı"gi Öııleme 
Yolları ·· gibi koıııılarda bif

giler ı-erdi. 

Haber 

PDRM'den 
etkili sunuş 
teknikleri 
semineri 

Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Merkezi 30 M:ırt 
günü .. Eıkili Sunuş Teknikleri .. 
konulu bir seminer dUı.cnleye
cek. Psikolojik Danışma \·c 
Rehberlik Mcri:.ezi'nde 10.00-
12.00 saatleri arasındn gerçek
leşecek seminerde Psikolojik 
Danışman Sevgi Koç "Sunuş
tan Önce Y:ıpılabilec:ekler. Su
nuş Anında Yapılabilecekler. 
Sunuş Bitirdikten Sonra Yapı
labilecekler .. gibi konulanı yer 
verecek. Kaıılımlann rc1.erııas

yon ile kabul edileceği üereısi1. 

15 kişi ile sınırlı o lacak. 

Dalış 

dersleı·i 

başladı 
Sualu Kuli.ı'bü tarafından düzen. 

lenen sualtı dalış semineri için 
ilk ıoplruıtı 20 Mart pa1.artcsi 
günü Güzel Sanatlar Fnkillte• 
si"nde yapıldı. 

Sualtı dalış dersleri Deniz Kuv
,-etlcri'nden kurbağa adam li
sanslı eski kulüp başkam Burak
han Kaya ı.arafmdan \'cri1ccck. 
Kaya semirıerlerde scuba tari

hi. dalış teorileri. basınç dalga
sı ve dalış hasıalıklan başlıkla• 
n alımda ıoplam ahı ders ,·e
recek. Su altı kulUb!I başkanı 
Tan Taciroğlu ise bu eğiıim
den yaralanmak isteyenlerin 
kulübe üye olması gerektiğini 
belirterek derslerin bitiminde 
uygulamalı dal ış eğitiminin de 
verileceğini ifade etti. 

Atatürk'e ve şehitlere saygı için yürüdüler 

BAŞTARAF11'DE 

Vali Yardımcısı 0:rem l3allı ise. Bnlkanlanlruı Kafkasya·ya ve Orta 
Asya·ya 111..aıı:ın coğrafyada. Türi:. akraba ve topluluklanndruı gelen öğ
rencileri ilimizde ve Amıdolu Onivcn.iıcsi'ndc misafir etmekten mut
luluk \'C gunır duydukt:ırını söyledi. Milletleri aynktn tutun kavramla
nn klihllr l'C ortıık değerler olduğunu ifade eden 0:rem Ballı. "'Biz
ler bu kUlıUrtımtızU Ol'tak değerlerimizi yaş;ıunak için clinıiıdcn gelen 
her ıurtu gayreti g&;U.'11T1Cliyiz. Eğer dünyada SOl. sahibi olmak. TUrk 
ulusu olarak. Türk dünyası olarak ı~ığınııu ~ka topluluklara ka
bul ettirmek. kendi gOctlm0z oranında dünya siyaset coü,ıfyasmda yer 
almak istiyorsak kültürlerimizde ortak degerlerimizde bir ve bütün ol
maya bunlan daha ileri noktalara gôeürmcye her zaman ham olmalı• 
yız. Bi1.1cri biraraya gcıiren bu ortamda bu ımkanlan en güzel şekil· 
de dcğcricndim1eliyiz:· diye konuşıu. 
Eıkinlikıc. Univcrsitcmiz Halk Danslan Topluluğu Adıyaman yöresin

den oyunlar sergilerken Vurmalı Çalgılar Toplulugu·nun gösterisi de 
konuklara keyini dakikalar yaşattı. 

MeY1üt DEMIRCkıĞW 

Anadolu Üniversitesi öğ
rencileri, Öğrenci Konıeyl 
tarafından düzenlenen 
"Atalürk'e ve Çanakka
le'ye Saygı Yürüyüşii"nde 
bir araya geldi. 

BAŞTARAFI 1'DE 
Çanakkalııc Zaferi'ni unutmanın ta

rihi unuımak olduğunu kaydeden 
Oğuz ŞUkrtl Ener. ··Anadolu Ünher
sitcsi Öğrenci Konseyi Başkanı ola
rak. tüm Anadolu Üniversitesi öıren
eileri adına söz veriyonım: Biz Ata
tllrk ilke ve lnkılaplanna her 1,mnan 
baglı olacagı1.. ulusal çıkarlanmıı.a 

7.arııt verenlerin karşısında olacağız. 
Çanakkale Zafcri'ni. Kurtuluş Sava
şı·nı asla unutmayac:ığız. gereken 
dersleri alıp Olkcmizin yaran için her 
zaman çalışacağız. Özgür \'e çağdaş 
bir bilim merkezi olan okulumuzun 
bu yapısını her uman konıyocağız. 
Vatanı biı.c emanet eden Atatari:.'e 
layık bir gençlik olacağız. Bizler için 
hyatlannı feda edenleri unutmadık. 

unutmayncnğız. unuııumıayacağız:· 
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Bayan voleybolcular 1.Lig'e koşuyor 
Haftaiçinde Marmaris Belediyespor'a mağ• 
lup olan bayan voleybol takımımız, hafta
sonu ise play-off mücadelesi veren UPS'i 
yendi ve üç yıl sonra yeniden play-off he
yecanı içinde yer almaya hak kazandı. 
GRUBUNDAKJ 17. maçında 22 Mnrı 
günü Mannııris Bclediyesıx,r'u konuk 
eden bayan voleybol ıakımımız. raki
bini mağlup ederek. Uç yıllık aradan 
sonra play-off maçlarmda mücadele 
etme hakkı W.arıdı. 

ilk sene rakibine nefes aldınnayan 
ı.akımımız, seti 25-14 kazandı. 2. se
le bir türlü konsantre olmayan SJ)OC'

culanmız, scıi de 25-1 1 kaybeui. 3. 
seue NilgUn'Un oyuna ağırtığını koy
masıyla scıi 25-20 aldı ve setlerde 2-
1 öne geçti. 
4. sete iyi başlayan konuk ekip, 8-

3'1Uk UstUnlUğU yakaladı. Bu andan 
sonra Mer.-e ve Da Silva'ııın smaç
tan ile sete ortak olmayı başardı (17-
18). Çok büyük çekişmeye sahne 
olan sette ıakırnımız, 24-23 öne geç
mesine rağmen seli 26-24 kaybeıti. 
Tyr-break setine de kötü başalayan 
takımımız. 8-2 geriye dilştü. Seyirci
nin olağanUstU desteği ile maçı dön
dürmek için son koilanıfı oynayan 
takımımız, skoru 8-I J'e getimıeyi 

başannasına rn#men seli 15-11 vere
rek s.ıloodan 3-2'1ik rrıağlııbiyeıle ay-

ESKiŞEHiR A Gençler Ligi'nde 
grubunu ilk iki sırada bitirerek fi
nal grubuna yükselme ~nsmı yaka
layan genç futbol takımımız. gru
bunda son maçında Oemirspor·a 
mağlup oldu. 
Futbol ıak1mımı1.. 26 Man gUnU 
Yalçın Kıhçoğlu Futbol Sahası'nda 

nldı. 
Manııaris maçındaki renilgiyi unut

tummk için ekibimiz. 26 Mnn gUnU 
lig dördilncüsU lsıanbul UPS'i ağırla
dı . Çekişmeli geçen ilk seıi takımımı 
25-23 aldı. ilk seti kaybetmenin mo
ral boıukluğunu Uzcrinden atamayan, 
UPS, 2. sette hiçbir varlık göstere
meyince seti de 25-9 verdi. Son seı
te maça ortak olmak isteyen UPS, 
b.ıyan voleybolculanm7..a diş geçire
medi ve seti 25-18 kaybetmekle kal
madı. müsabakadan da 3-0 ma~up 
aynlaralc evirıe puansız dörı<IU. Bu 
galibiyetle puanını 42'ye yükselten 
takımımız, play-offu garantiledi. Ta
kımımız en son 2002-03 sezonıında 
play-offa yükselmişti. 
Antrenöıilmüı Şahin Çatma "Genç 

oyuncularla ı:rx bir işin üstesinden 
gelerek play-offa yükseklik. Bizim 
için asıl mllcadclc bundan sonra baş
layacak. Play-offıa hedefimize ulaşa
rak J.Lig'e çıkm:ık istiyoruz" diye 
konuştu. Takımımız. önUmUzdcki 
hafta Bilecik deplasmanında Anadolu 
O.Birliği ile karşılaşcak. 

lider Dcmirspor'a 2-0 yenilerek gru
bunu 2 'nci sırada nokıaladı . Genç 
futbol ıakımımız, 23 Man gunu er
teleme maçında Orhangaı.i ile kar
şılaştı. Ekibimiz. ilk yansını 1-0 ye
nik kap.ıııığı maçta rakibini Önder 
ve Muzaffer' in ikinci yanda attığı 

goller ile 2-1 geçmişti. 

Amerikan futbol takımı 
2'nci yarıda yıkıldı 

AMERiKAN futbol takımınız. 25 Man günü lsıanbı.ıl deplasmanında 
istek Vakfı ile karşılaşıı. Takımımız. ilk yansım 22-14 önde kapanı
ğı müsabakadan 30-28 mağlup aynlar.ık ligdeki tUm iddiasını kaybet
ti . Kunköy'dc oynanan karşılaşma S saaı 30 dakika silrdU. Takımı
mız, aldığı bu yenilgi ile ligde 9'rıcı sımya geriledi. Ekibimiz, bun• 
dan sonra ligdeki ilk maçında 8-9 Nisan hafıası Eskişehir Vali Sami 
Sönmez Sıxır Kompleksi'nde Boğa;o.içi Üniversitesi ile karşılaşacak . 

Bayan basketçiler 
yine terfi maçlarında 
Üniversitelerarası / .Lig' de yer alan bayan bas
ketbol takımımız, geçeıı yıl oluğu gibi bu yılda 
Süper Lig terfilerinde yer alma başarısı gösterdi. 

ÜNtvERsiTELERARASI 1.Lig Oasketbol karşılaşmaları. 14-18 Man 
tarihleri arasında Ankara'da oynandı. Bayan takımımız. grubunda 
Maccttepc Ünivcrsitesi'ne yenilmesine ra~ll:n Bilkent ve Muğla 
Üni\·ersiteleri'ni mağlup ederek grubunu 2'nci sırada bitirdi ve ya
n finale ytikscldi. Ekibimiz. yan finalde Samsun 19 Mayıs Oni\•er
siıcsi·ni geçerek fınak çıktı. Takımımız. finalde grubunda maflup 
olduğu Haccııcpc Onivcrsiıesi·nc yine ycnileıck 2'nci sırayı aldı. 
Takımımız. bu başansı ile SOpcr Lig'e terfi karşılaşmalarında mO
cadclc ctme hakkını elde etti. 8 ta.kımın )'Cr alacağı \'e Uç !akımın 
bir osı lige yüksek:aii ıerfi karşılaşmaları 18-22 Nisan günlerinde 
oynanacak. Terfi mosabakalann hangi şehirde oynarıacaAı henüz 
netlik kazanmadı. Bayan ıııkımınıız, geçen yılda ıeıfilcrdc yer al• 
mışu fakat Süper Lig'e çıkamamıştı. Erlr:ek takımımız ise 4'Un
cU1Ukıe kalarak terfilere gitme şwısını yakalayamadı. 

Erkek 
voleybolcuların 

final üzüntüsü 
Bölgesel Lig' de mücadele 
eden erkek \-'Oleybol takımı
mız, güçlü rakipleriııi tek tek 
geride bırakarakji,ıa/ maçı
na kaldı ama fiııalde Salihli 
Belediyespor' a yenilerek 
2 .Lig' e yükselme şa11s1111 

kaybetti. Yenilgi,ıi,ı ardm
daıı antrenörümüz Rıfat Sez
giıı istıfa ettiğini açıkladı. 

ERKEK voley
bol takımımız. 
geçen yıl veda 
eııiAi 2.Lig'e 
tekrar geri 
dönmek için 
umutluydu. 
Bölgesel Ligi 
ilk iki içinde 
bitiren ıakı
mmıız. yan fi. 
nal grubuna 
yükseldi. Yan 
final grubunda 
O.Bakır ekiplerini geride bırakma
yı başaran takımımız. 2.Lig'e çık
mak için final maçı oynamaya 
hak kazandı. 
Final maçında rakibimiz Afyon 
Merteı; Güçbirliği olacııktı anıa Af
yon ıakımı grubundaki son maçın
da beklenmedik bir yenilgi alınca. 
finaldeki rakibimiz Manisa. Salihli 
Bclcdiyespor oldu. 
RIFAT SEZGiN 1St1FA m1 
Voleybolculanmız. 25 Mrut günü 

Ankara Batıkenı Spor Salonu'nda 
oynanan final maçının ilk iki seti
ni kaybetti ve karşılaşmada 2-0 ge
riye düştü. 3. seti galip bitiren ta
kımımız. milsabakayı 4. seıe taşıdı. 
4.seti kaybeden ı:ıkmumız, k~ılaş
madan 3-1 yenik aynlarnk 2. Lig'e 
yükselme şansını yitirdi. Şampiyon
luğun kaybedilmesinden sonra. 
2CXlO yılından bu yana ertek vo
)eybol takımımızı çalıştıran tccrtibc
li antrcnörümüz Rıfat Sezgin istifa 
ettiğini açıkladı. 

Eskrim 
Şampiyonası 
Anadolu'da 
ÜNiVERstm.ERARAsı TUrtiyc 
Eskrim Şampiyonası, 3-5 Nis.ıın ta• 
rihlcri arasında Yunusemrc Kam
pusü Spor Salonu'nda yapılacak. 
Şampiyonaya 24 ünh·crsitcdcn 19 
criı:ek ,·c bayan takımı yanşac-.ılı:. 

Anadolu Üniversitesi erkeklerde kı
lıç ve flore. bayanlarda epe kate
gorilerinde şampiyonada boy gösıe
l'C'C'Ck. Eskrim Şampi)-orıası'nın tek
nik toplantısı. 2 Nisan günO saat 
17.00'de Yunusemrc Kampu5U 
Spor Salonu Toplantı Odıısı'nd.1 
yapılacak. Anadolu Onivcrsi1esi 
2003 yılında da Eskrim Şampiyo
nası'na ev sahipliği yapmışıı. 
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Öğrencilerde kalp hastalığı artıyor 
İstanbul Maltepe' de 53 bin öğrenci üze
rinde yapılan sağlık taraması şaşırtıcı so
nuçlar ortaya koydu. İlköğretim ve lise 
düzeyindeki öğrencilerde görülen ilk 5 
rahatsızlık arasında kalp sorunları da var. 

MAL'ttPE snmtYESI ve Marmara Oniversiıesi'nin işbirliği 
ile ilçedeki 53 bin 622 öğrenci sağlık taramasından geçirildi. 
Ülkemizde ilk kez bu kadar geniş kapsamlı yapılan sağlık ta
ramasında, S'er kişilik ekipler tarafından öğrenciler 21 farklı 
kontrolden geçirildi. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrencilerden yUzde 

66.4Tsinin yani 31 bin ıSOO'UnUn diş sorunu olduğu ortaya 
çıku. Dişi, yUzde 6.2 ile göz, yüzde 4'1e ortopedik rahaısız

lık izliyor. 
Uzmanlan endişelendiren ise ilk beş rahatsızlık arasına yoz.

de 2.3 ile yani bin 111 kişi ile kalp rahatsızlığının girmesi 
oldu. Daha önce yaygın olarak göıillen kulak burun boğaz 
problemi ise 526 kişi ile yüzde 1 J'ıe kaldı. 

Maltepe Belediye Başkanı Fikri Köse. Olkemizde ilk defa bu 
kadar geniş kapsamlı bir tanıma yapıldığını belinerek böyle
ce ileride kalıcı olabilecek rahatsızlıklann erken teşhis ile te
davileri yapılabileceğini söyledi. Köse aynca bu sonuçlarla ai
le hekimliğinin altyapısının da oluşturulduğunu ifade etti. 

Windows XP Apple'da çalışıyor 
Düzenlenen bir yarışmada iki yazı/ı.mcı, lnte/ tabanlı Macintosh bilgi
sayar/ar üzerinde Windows XP işletim sistemini çalıştırmayı başardı. 

BU YIU N başında Apple Başkanı Steve Jobs yeni nesil bilgisayar!annda Intel 
işlemcisi kullanacaklannı açıkladı. Bu karar aynı anda iki farklı yanşı da te
tikledi: Apple UstUnde Windows ve PC'de Apple işletim sisıemi Mac OS X 
çalıştırabilmek. PC UstOnde Mac OS X çalıştırmak neredeyse bir ay içinde 
başarıldı. Colin Ne<lerkoom adlı Mac kullanıcısıysa lntel tabanlı bir Apple 
bilgisayarda Windows çalıştırabilene 100 dolar ödül \"ereceğini vaat eden bir 
site açtı. 
Gelen bağışlar ve katkılar sonucu 13 bin 850 dolara ulaşan ödülü geçtiği

miz günlerde sadece 778 KB boyutlu bir dosyayla bunu mümkün kılan Je
sus Lopez ve Eric Wasserman. (kod adlan 'narf ve 'blanka") kaptı. Özel 
tasarım XP işleıim sistemi. Apple'ın iMac, Mac Mini ve MacBook Pro bil
gisayarlannda işliyor. Wirıdows'uıı Apple üzerinde çalışmasını sağlayacak 

yeni yaıılımlann önünü açmak için Colin Nederkoom. kendi web sayfasın
da "Windows-on-Apple' adlı bir program başlaıtı . Diğer kullaıııcılann da ge• 
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~~. ~fuı:;~: ;:!:~;:i;eı~~~~ sağlayacak şekilde hazırlanaıı ---------

Windows"un Apple uyumu özellik.le Macintosh bilgisayarlara yarayacak. Şimdiye dek özellikle PC oyunlan olmak ÜU• 
re birçok popüler uygulamanın Apple versiyonunun olmaması, bu markanın piyasada yaygınlaşmasını önlemişti. Win• 
clows'un Apple bilgisayarda işletilmesiniıı. yeni bir pazann örıünü açabileceği yorumlan yapılıyor. 

Bu virüs 
haraç istiyor 
iLK olarak 1998 yılında ıanışıığımız 
fidyeci virüslere 10 ay önceki 
PGPcoder adlı ömeğiıı ardından 

Cryzip adlı yeni bir üye daha katıl

dı. Cry1.ip bilgisayara bulaştığı anda 
kayııak kodu ve veritabanı dosyaları

nı anyor. Bulduğu belgelerin hepsini 
şifreleyerek _CRYPT_.ZIP isimli bir 
dosya olarak sıkıştınyor. PGPcoder'a 
kıyasla daha güçlU bir şifreleme yön
temi kullaııan virüs işlemin ardından 

'Yasadışı pomo sitelerde gezerken 
uygulamamız bilgisayannııa bulaştı. 
Tüm dosyalarınız şifrelendi. Şifreyi 

tahmin etmenize imkan yok' şeklinde 
bir mesajla E-gold hesabına 300 do
lar para aktarmanızı istiyor. 

HAZIRLAYAN: Kemal TAŞÇIOGLU 

9 saat çalışabilen 
bilgisayar pili 
TAYVANU pil üreticisi Anıig tarafından 
ürctileıı yeni nesil piller çok daha uzun 
süre şarja ihtiyaç duymayan ıaşmabilir ci
hazların habercisi. Finnanın 2fff1 yılında 
satışa sunmayı planladığı piller metanolil 
elektrik enerjisine \'(:vimıe tekniğini kul
lanıyor. Uluslararası havocıhk kurallarının 

meıarıoı pilleriııiıı uçağa alınmasını ser
best bırakmasıyla yaygınlaşmanın hı;ı.lana

cağı dUŞUnülllyor. Yakıt pilleri mevcut 
bUtUn dizUsıü bilgisayarlara takılabilecek. 

GooAlt' ara~arak lıiil,iiıııı•t ıara~anıl, 

GOOGLE ar.ını:ı. 1-.a)ıtl,ırmı tc,lım cııncı.ını ı-t~)co \R[) hüJ...ıımcuııı.. J...an.ı 
vcıdıfı hııkul. ,;ı\a}ı ,(lflllı;l.ındı I cı.leral mııhl.eme Gougle'ın ıııama 

1,.ayııl:ınnı hul.ümcı~ ıı..~lım l!tRıc'lllC l.arar \t'"rdı c,.ıngle 50 bın ıoı~ııkt 

adrc,ını Aıfakt B.ıkımlılı n.ı ,c:n.-cek r\80 hul.Umetı \"O.:ul. pomoı;:rafbırıc: 

k:lf)ı ,urt.ıml~u opcr.ı.,,orıl.ırda 1.ullanın.ı.k Uıen.- G0tıtl,:- d.ı.n 1.u!lantı..ılann 
h:ın_!!ı ,ıtekn: gırdıjırıe daıı a~m;ı ı.,nııl:ı.nııı M~mı}II Anı:~ı. aram.ıl,ı.n 

Va[l,111 l.ullanıı..ı! .. nn lı,ıe,ınııı Gooıık"da ,aklı kal:ı.bılc-ccl. 

TIJRKIYE'de: özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar 
için soyulmak sıradan bir olay. Birçok defa bu şans
sız olayın kurbanı olan bir ö~tmco tarafından ku
rulan bu site, mağdurları bir araya geıimıeyi amaçlı
yor. Henüz çözümden daha çok denlerin bulunduğu 
siıede kullanıcılar forum sayfalarında soyulma hika
yelerini paylaşıyorlar. Sitenin ""Bizden Söylemesi'" kö
şesindek i yayınlanan uyanlardan biri de şöyle: ··Tati
le çıkarsanız, ev telefonunuzun sesini kısmayı unut
mayın. Uzun uzun çalan ve yanu verilmeyen bir te-
lefon etraftaki hırs11. için iyi bir işarettir." 

Microsoft Türkiye'de 
20 dava açıyor 

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Mic
rosoft, intemet sahteciliği gerekçesiy
le Türkiye'de 20 kişi veya kurum aley
hine dava açıyor. Türkiye 20 dava ile 
en çok dava açılan ülke konumunda. 

MICROSOA, 'Phishing' olarak tanımlanan kimlik hırn.ızhğı 
yap(ıkları gerekçesiyle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yüz• 
!erce intcmeı sitesine hukuk savaşı açtı. lntemeııe banka ,·e 
kredi kanı şirketlerinden gelmiş görilntilsü veren sahte e-pos
talarla kullanıcıların bilgilerj.ni çalan şebekelere karşı savaş 

açan Microsoft. TUrkiye'de phishing -yapan 20 site buldu. 
Tüm dünyada ISP numaralan bc:1ir1enen siteler arasında. 

Türkiye 20 site ile birinci sırada bulunuyor. Microsoft ycı

kilileri en çok davanın TUrkiye'deki mecralara açıldığını ifa
de eıti. 

Microsofı. Fransa'da 10, lspanya'da 7. Fas. Almanya ve ln
giltcre'de 4'er dava açacak. Microsoft yetkilileri. ticari amaç
lı kimlik sahteciliğinin. kurumun imajını zedelediğini ve bu 
nedenle de her tilrlü mücadelenin yapıl:ıcağını belirtiyor. 
Microsoft Avrupa Başkanı Neil Holloway. ·lntcmetin geliş
mesi için. btı mecranın kullanıcı için güvenli olması şart. biz 
bunun için elimizden geleni yapacağız" şekliıxle konuştu. 

Şirkeı, Haziran ayında aynı 50 yeni dava daha açmaya 
hazırlanıyor. Microsoft'un daha önce ABD'de açtığı davalar• 
da 4 bin 700 adet phishing sitesi kapatılmıştı. 
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