
Hollandalı 

öğrencilerin 

kampus keyfi 

AEGEE'niıı lı:onıığıı olarak 
Aııadolıı Üniı'ersitesi'ııe 
geleıı Utreclıı Üııiı'ersiıesi 
öğrencileri, giiııeşiıı ı·e 

Yıınııseıııre K"mpusii'ııiiıı 

tadını çıkardı. 

HABERİ4'TE 

'Her dört 
aileden birinde 
şiddet 

uygulanıyor' 

İİBF İletişim Grııbı/111111 
düzenlediği "Aile İçi Şid• 
deıiıı Önlenmesi" konıılıı 
p(melde komışoıı Yard. 
Doç. Dr. Serap Sıığıır, 

oraşıırnıa/(ıra göre, lıer 
dörı aileden birinde şiddeı 
ııygıılandığım söyledi . 

HABERİ4'TE 

Köy 
Enstlliilerrne 
66. yıl kutlaması 

Eğirim Fokiilıesi rorofmdoıı 

dıi:erıleneıı törene eıısıirii 

mezıınları koıııışmocı 

o/aralı: katıldı. 

HABERİ 6'DA 

Öğretim 
elemanları 

korosnndaıı Tiirk 
Sanat Miizlğl 
konseri 
Tiirk Saııaı Mıi:iği Öğretim 
Elemanları Korosu, rerdiği 
lumsertfe Tiir/ı: Saııaı Müzi
ği' ,ıi,ı iiıılii lıesıekorlarmııı 

eserleri seslendirdi. 
HABERİ S'TE 

ASO'dan 
mlnlklere özel 23 
Nisan konseri 

Aııadolıı Seıı/oııi 
Orkestrası'nıııı dinleyici• 
/eri bu ke; ilköğreıim 
öğrencileri olılıı. 

HABERİ 5 'TE 

.. 
Universitemiz ERASMUS'ta 

model olma yolunda 
lsparta'da düzenlenen ERASMUS Bahar Top
lantısı'nın ikinci günü "ERASMUS'ta Bir İyi 
Uygulama Örneği: Anadolu Üniversitesi" adı 
altında Anadolu Üniversitesi'ne ayrıldı. 

Koordinatör Yardımcısı Araş. Gör. 
Erdem Çeıintaş ile Uluslararası ilişki
ler Birimi 'nden Onur Metin ile Miı

haı Bilik'ten oluşan bir ekip temsil 
etti. 
.. ERASMUS Ofisi Gelen-Giden Öğ
renci Uygulamaları" konulu sunuşun
da karşılaşılan sorunlara ilişkin Ana
dolu Oni\·ersitcsi'ndc geliştirilen prn• 
ıik çözümleri :ınlaıan Anadolu Üni
versitesi ERASMUS Kurum Koordi
naıörU Prof. Dr. Suavi AhipaşaoA• 

lu'nun konuşması ise benzer sorun-
lan yaşayan diAer üniversite temsilci
lerinin büyllk ilgisini çekti. 
Toplantıda söz alan lsrnnbul Teknik ~ 
Üniversitesi (ITÜ) tem silcisi Prof. Or. 
Lerzan Özkale kendisinin aynı zıı
manda Bologna rehberi de olduğu 
için Awupa'daki uygulamalan çok iyi 

AVRUPA BIRlJĞi EAitim ve Gençlik 
Programlan Merkezi BaşkanlıAı, Ulu• 
sal Ajans tarafından dUzenlenen ve 
Türkiyc'de ki tüm üniversitelerin 
ERASMUS koordin:ıtörlcrinin katıl• 

dığı ERASMUS B:ıhıırToplantısı, \ J. 
14 Nisan gUnlerinde Süleyman Demi
rel Üniversitesi' nin ev sahipli!indc 
y·apıldı. Üniversitelerimizin ERAS
MUS Programı 'nda geldiği aşamayı 
tanışmak ve deneyimleri paylaşmak 
amacıyla gerçekleştirilen toplantıda. 

Ulusal Ajans tarafından ERASMUS 
çalışmaları nedeniyle daha önce "iyi 
ômek" seçilen Anadolu Oniversiıesi. 
toplantının ikinci gününde Uç sunuş 
yap:uak deneyimlerini diğer Universi• 
telerle paylaşıı. Toplantıda üniversiıe

mizi Rekıör Yardımcısı Prof. Dr. Ali• 
la Barkana başkanlığında, Uluslarara
sı i lişkiler KoordinaıörU Öğr. Gör. 
Zekiye Doğan, ERASMUS Kurum 
Koordinatörü Prof. Dr. Suavi Ahipa• 
şae>gıu. Uluslararası ilişkiler Birimi 

~:!f.i!!:\~'~;e~~~:::~go~~a~:::~;i~ Prof. Or. Atila Barkana ve Öğr. Gör. Zekiye Doğan yaptıkları 
Avrupa çapında çok bu~arılı bir örnek sunumlarda, Anadolu Üniversitesi'nin 
olduğunu ifade eni. ERASMUS deney imini kalıhmcılara aktardılar. 

Hukuk Fakültesi'nden birincilik ödülü 

AÜBIBAM YENi 
PROJELER BEKLİYOR 

Aııltdolu Üııfrersitesi Bitki. İlaç \'e Bi
limsel Araştırma Merke:i, öğretim fiyesi 
w yardımcıları, doktora, yiihek /i,w,ıs 

w lisaııs öğreııcileriııi,ı araştırma JJ/"O

jeleriııi bekliyor. 
SAYFA J"TE: 

Avrupa Genç Hukuk
çular Derneği'nin dü
zenlediği Ord. Prof. 
Dr. Hıfzı Veldet Veli· 
dedeoğlu Kurgusal 
Duruşma Yarışma

sı'nda Ali Başbuğ, 
Reyhan Sağdıç, Dev
ran Günday ve Meh
met Emin Elçi, Özlem 
Meriç ve Keziban Ke
bapçı'dan oluşan 

Anadolu Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Takı
mı birinciliği kazandı, 

HABERİ J'TE 

"TÜRKİYE'NİN 
TANITIMI YETERSİZ" 
Tııri:m ve Otel frletmedligi Yiisekokıılıı tara
fırulaıı dii:eıılerıerı '"Turi;nule Yeni Ufııklor Pa
ııeli"' ııde Tiirf..iJe· rıirı tııri:m çalışmaları 11ws0Ja 
Jmırıldı. Paııef,fe korıııfan SKAL Başkam Deni: 
Aııopa Tiir/.:iye'mrı turi:m gelirlerinin dıişiik ol• 
nıasıııdaki eıı biiyiik ııedeniıı umıtını yetersi:ligi 
ofdıığıımı söyledı. SAYFA 3'TE 

Hava ile 
bulaşan 
hastalıklara 

karşı doğal 

zeolit 
Prof Dr. Ertuğrul Yörüko
gulları ve ekibi, doğal 
:eolitiıı lıal'a yoluyla bulçışaıı 

lwsralıkları öıılemede etkili 
olduğıımt ortaya çıkardı . 

GEÇTiĞIMiz YIL yaptığı çalışmalarla 
doğ:ıl zeolitin birçok alanda kullanıla• 

bileceğini ortaya koyan Fen FakUltc
si Fizik BölUmil öğretim llycsi Prof. 
Dr. Erıuğrul YörUkoğullan ve e kibi 
son olarak doğal zcoil iı in. haslalıkla

nn hava yoluyla bulaşmasına ka~ı 
kullanıl:ıbilcceAini kanıtladı. 
YUksck Lisans öğrencisi Mahmuı 

Yeşiloğlu tarafından gerçckleıııirilen 

"Kapalı Ortam Hava KirliliAinin Gi
derilmesinde Doğal üolitin Kullanıl
ması" konulu tez çalışmasında. doğal 

1.eoliıin kapalı oramlardaki hava kir
li liğinin gideri lmesinde ve aynı za
manda hava yoluyla bulaşan hastalık• 
lan veya bu hasıalıklann oluşmasına 
neden olan bazı bakterilerin ıuıulma
sında önemli rol oynadığı belirlendi. 

DEVAMl6'DA 
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Aile içi şiddet nasıl önlenir? 

[ 

r 

HASAN KUYUCU 
iBF İletişim 2. Sınıf 
Aile içi şiddeı insanların bilinç 
altındaki sorunların açığa çık
masından dolayı meydana gelir. 
Toplumsal bir sorundur. dolayı• 
sıyla tek tek ilg ilenmek olanak
sızdır. Bu nedenle bu problemin 
eğitimle çözühııesi gereklidir. 

Şayet bu amaca yönelik eğitim ıemelde verilirse 
onadan bu problem kalkar görüşündeyim. 

IBF Basın Yayın 1. Sınıf 
Hemen her gün TV ekranların• 
da scyrcıtiğimiz kadın prog• 
ramlarmm içeriğini aile içi şid
deı oluşıumıakıadır. Bu prog• 
ramlarda, dayak yiyen kadın
lar, şiddete maruz kalan ço-

cuklar ve yaşlılar yer alıyor. Aslında bu şa
şınıcı bir durum. Sözde örfi kurallara çok bağlı 
bir toplumuz. Bizim toplumumuzun ahlakında. 
kllçGklere sevgi. bGytlklere saygı, anaya saygı tG
r(lnden birçok kalıplaşmış örfi kural bulunmakta
dır. Ama görOnen o ki. bu kurallar artık insan
lar Uzerinde hiç de etkili değil. Bence bunun çö
zümü eğitim ve caydırıcı yasalardır. Eğitim se
viyesinin anması insanlann sorunları yasalarla 
çözmeyi öğrenmesi eşdeğerdir. Aynı zamanda 
şiddet üzerine caydırıcı yasalar çıkarılırsa insan
ların eğitimle dahi içinden atı lamayan şiddet un
surunun önüne bir nebze geçilmiş olur. Bence 
şiddeıi eğitimle durduralım. yasalarla vuralım! 

FATiH ERDOğAN 
OSF iç Mimarlık 1. Sınıf 
Şiddeti engellemenin herhangi 
bir yolu yok. Bu. do!adan 
gelen içgtıdtlscl bir davranış
tır. Modern insan bunu bas
ıırmanın yollarını ararken. 
bundan kurtulmanın yolu in-

sanları birer android haline getirmektir. Bu 
noktadan sonra da insandan bahsetmek söz ko
nusu değildir. Bu doğal bir tepkidir. Sorun bu
nu tetikleyen kurumların l'e onlara ait olan de
ğerlerin. yaptırımların. kuralların köklerine in
mekıir. insan insan kaldığ ı sürece şiddet hep 
olacaktır. Her yerde, her zaman. Hayatta kal
mak için, yemek için vs. 

ERDAL GÜNGÖR 
IBF Reklamcılık ve Halkla 
ilişkiler 3. Sınıf 
Aile içi şiddet günümüzün en 
önemli ve önlenmesi gereken 
konularından biri. Aile içi 

--......... ~~~due;g~~:;:ns:;eştdaJ;t~/~~: 
lanan kişi ler arasında kalmayıp, onların çocuk
larının ruh halini , dolayısıyla Ulkenin geleceği
ni etkiliyor. Aile içi şiddetin önüne geçebilmek 
için öncelikle kişilerin eğitilmesi gerekiyor. Ta
bii ki eğiımek derken onları bir yerde ıoplayıp 
ders vermek imkansız bir şey ama bunun med
ya kanalıyla kişilerin bilinçaltına yerleştirmek 
bu sorun için bir önlem olabilir. Ayrıca şiddeı 
uygulamayı alışkanlık haline getiren kişilere de 
caydırıcı cezalar uygulanması fena o lmaz. 

Anadolu Haber 
ANADOLU 0NİVERSİTt:Sİ 

Hı\Flı\LIK İU:TIŞİM GAZETESİ 
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HiLAL ALMANAR 
ESYO Endüstriyel 
Tasarım 2. Sınıf 
Aile içi şiddeıin en önemli 
nedeni eğitimsizliktir ve en 
iyi çözüm de eğitimdir. 

Sahibi: ıı 

Rekıör Prof. Dr. Fevzi SÜRMELİ 

G<ııd Yayın YiiMCmetıl: 
Prof. Dr. Ömer Zühlü AL TAN 

AYŞEGÜL TURAL 
Eğitim Fak. Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği 3. Sınıf 
Bence aile içi şiddeıin teme
linde ailelerin bilgisizliği ve 
eğiıimsizliği yatmakıadır. Ço• 
ğunluk\a, istisnalar olsa da 

_..,__ ~ şiddet uygulayan ailelerin eği• 
tim d(lzeyinin en alt seviyeler

de olduğu bilinnıektcdir. Bu nedenle birer öğ
retmen adayı olarak bizlere düşen görev çevre
mize ve sorunlara karşı daha duyarlı ve ilgili 
olmak. Devlet olarak da eğitim sorununun ıe
melden ele alınması gerekıiğine inanıyorum. 
Yine önemli sebeplerden biri de ekonomik so
runlardır. Bu ıGr noktalarda iyileşmeler sağla
nırsa daha mutlu ve huzurlu bir aile ortamı ya
raıılacağını düşünüyorum. 

SERPiL ERDEM 
Efüim Fak. Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği 3. Sınıf 
Aile içi şiddetin önlenmesin
de her zaman olduğu gibi 
eğitim şart. Ailelerin bazı eği
tim kurumlarınca bilinçlendi
rilmesi gerekir. Eğiıimin ya• 
nında ailelerin çocuklarıyla ile

tişim i de önemli bir unsurdur. Şiddeıin neden
leri araştırılmalı bunun için ise çeşitli önlemler 
alınmalı . Örneğin sosyo-ekonomik koşulların te
meline inilerek bunun ailelere nasıl yansıd ığı• 

nın (!zerinde durulmal ıdır. 

--~4 GÜLTEN İNCE 
IIBF Kamu Yöneıimi 2. Sınıf 
Aile içi şiddet Türkiye"de da
ha fazla. Bunu engellemek 
için ilk önce i nsanları eği ti

me yöneltmek gerek. Bir ai
le içinde eğer şiddeı varsa 
bunun ıemelleri mutlaka 

uzak gcçıııi~e dayanıyordur. Yani şiddet 
ebeveynden çoçuğa geçebilen bir olgudur. Şid
deti önleme konusunda annenin de çok önem
li bi r rolü vardır. Ebeveynler arasındaki ileti
şim kuvvetliyse eğer sorunlar şiddet aşamasına 
gelmeden önce önlenebili r. Yine dGşGnce yapı
sının da şiddeıi önlemede çok önemli bir yeri 
olduğu yadsınamaz. Sosyal düşünce yapısı ebe
veynlerin çocuklarını daha iyi anlanıaları ve 
şiddete başvurmamaları iç in önemli bir unsur. 

HAYRmİN KOSTABAR 
Edebiyaı Fak. Tarih 4. Sınıf 
Aile içi şiddeı öncelikle yasa
lardan ziyade bireysel eğitim. 
bilinçlendirme ve refah dGze
yinin armrılması yoluyla da
ha sonra yasalarla önlenebi• 

, ..._-"'"' __ tir. Cezaların ise caydırıcı ol

ması önemlidir. Aile içi eğit im ve bunun öğ
retimle desteklenmesi gerekir. 

SEÇKiN KABAL 
Edebix,aı_ı:_ak.,_ 

Sosyoloji 1. Sınıf 
Aile içi şiddetin temelinde ai
te içi eğitimsizlik yaıar. Birey 
aiı olduğu ailede anne-babadan 
şiddeı gördüyse. bunu kendisi _..______cC,_ aile kurduğunda da yapar. in-

sanlar ilk başta özgür bir birey 
olmanın ve bir insanın diğerinin hayatına hilk• 
medcmeyeccklcrinin bilincinde olmalıdır. 

Sorumlu Miidiir 
Prof. Dr. Halil lbrahim GÜRCAN 

Habtr Mukni Müdürü : Uzrn. Ufuk TÖZELIK 

Eğiıim Fak. Almanca 
Öğretmenliği 3. Sınıf 
Aile içindeki saldırganlığın se
bebini şiddeti yaraıan kişiyi 
ycıiştiren ailenin ortamında 
aramak lazım. Anne- babalar 
)'e1erince bilinçlendirilmeden 

çocuk sahibi olmamalı . Çocuk dilini anlayama
dığı için otoriterli!i sözle ve fiziksel şiddeıle 
gösteren anne-babaların çocukları da evde veya 
okulda şiddete eğilimli olur. Aileleri bilinçlendir
me amaçlı ana-baba okulları ve çocuk dilini öğ
retmeye yönelik yazılmış bir sürü kiıap var. in
sanlar biraz kendilerini zorlayıp okusunlar. 

NEDA AYTEKİN 
Eğitim Fak. İngilizce 
Öğretmenliği 3. Sınıf 
Aile içi şiddet eğiıim yoluyla 
e~ı;ellene.bilir. Toplumdaki her 
bıreye hııap eden programlar 
yapılmalı. Eğitimci olarak.öğ
retmenler de çocukların veli-

tı:riyle konuşabilirler. Ama ıabii uygun bir dil
le. insanlar kendi haklarının bilincine vardırılma
lı. Kendi haklarından haberdar edilmeli böylece 
gerektiğinde gerekli yerlere başvurabil irler. 

EMiN MURADOV 
Hukuk FakUltesi 3. Sınıf 
Bence sadece ai le içi değil 

genel o larak Türk insanının 

şiddeıe eğiml i olmasının sebe• 
bi medya ve dışardaki yaşa
mın insanları şiddete ıeşvik et

-~-• mesidir. Art ık bir aile ferdin
den daha çok ev içine giren televizyon sağlık• 
sız haberlerle kişilerin piskolojisini bozmakla• 
dır. Genel olarak sıresli yaşam şekli s(lren in
sanlar bu eğilimde daha çok bulunuyorlar. Bu
mı önlemek de yaymak gibi medya sayesinde • 
sağlanabilir. Kişiler bu yolla bilinçlendirilerek 
bu ıarz olayların bu gün olmasa da yıllar son• 
ra ne kadar köıü sonuçlar doğurabileceğini in
sanlara aşılamak lazım. 

CÖMERT UYGAR ERDEM 
Hukuk Fakültesi 2. Sınıf 
Aile içi şiddeti n genci sebebi 
eğiıimsizlikıir. Toplumsal yapı
daki olumsuzluklar, kişileri bu 
tan eğilimlere sürOklemekte• 
dir. Türk ıoplum yapısına ba
kacak olursak. Ailelerimizin 

bizlere birıakım dayatmaları ile karşılaşabiliyo

ruz. Evlilik, okul, askcrlk. iş sahibi olma gibi 
hissenirimeye çalışılıyor. Görücü usulü gibi ol
gularla insanlar bugün tanışma yarın evlenme gi
bi saçmalıklarla tosluyorlar. B ir yandan da sos
yal durumları insanlarda oluşan memnuniycısiz- ~ 
liği şiddeı o larak dış dünyaya yansuıyor. 

MEHMET ÇEViK 
GSF Resim 2. Sınıf 
Aile içi şiddet köt(I bir şey. 
Zaten şiddeı başlı başına kö
tü bir şey. Ben şiddete karş ı• 

yım. Her şeyin şiddetlisi insa-

- .... ■ ~~tl~r~~~~;ğıy:!ı~:~ ~~~eotti:~ 
o lur. Şiddet savaşın temelidir. Çünkü savaşıa 
şiddcı uygul anır. Aile de toplumun en küçük 
birimidir. Aile içinde şiddet olursa SM•aş hiçbir 
zaman bitmez. Ayrıca şiddete başvuran insan 
aslında zayıf ve cahi l insandır. Ben inanıyorum 
ki kişilikl i , felsefesi temelli ve olgun düşünce
li bir insan şiddet uygulamaz. 

MadoluÜni\"Cl'SİlcSİBasımevi'mle5QX>adı:'I~. 
Anadolu Oniveniıesi. Yıınu5erıff ~. 

VakıfBinaM,264;,)~hir 

Tel:0-222-33505 80/ J790Faks:0-222- 3307440 
E-poıııa:haber@anadolu.cô.ıJr 

Wd).:www.ahaber.anıdolu.edu.tr 
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Hukukçulardan birincilik ödülü 
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Avrupa Genç Hukukçular Derneği tarafından düzenle

nen Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandı. 

AVRUPA Genç 1-lukukçular Dcmeği 
(ELSA) ıarafından bu yıl alııncısı 

düzenlenen "Ord. Prof. Dr. Hıfzı 

Vcldeı Velidcdcoğlu Kurgusal Du-

~~7t ~~~;:;~~~~:::'~~t:ı:~~ w. ...... ...ı ... 
yapıldı. 37 üniversitenin hukuk fo
kUltelerinin katıldığı yanşm;ıdıı. dör
düncü sınıf öğrencileri Ali Başbuğ. 
Reyhan Sa!dıç. Devran Günday \ e 
Mehmet Emin Elçi ile üçüncü sını f 
öğrencileri Özlem Meriç ve Kezib:ın 
Kcbapçı"dan oluşan Anadolu Oni
versiıcsi llukuk Fakültesi ELSA T a
kımı Türkiye birincisi oldu. 

o lay llzerinde tamşarak. hakem he
yeti ö nllnde b irbirlerine Ustllnlük 
sağlamaya çalışu. 

Yazı lı ve sözlü o lmak üzere ik i 
aşam:ıdan oluşan yarışmada Anada,. 
lu Üniversiıesi 'ni temsil eden Hukuk 
Fnklllıesi Takımı. yazı lı aşamada ilk 

· altı ınkım arası na girerek. sözlü aşa
maya katılmaya hak kazandı. Yarış

ma sonucunda yazılı aşamada en 
yüksek dosya puanını Anadolu Üni
ve rsitesi Hukuk Fakllhesi Tak ımı el
de eui. 
SözlU aşamanın finalinde Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile 
karşılaşan Anadolu Ünh·e rsitesi ıakı
mı T ürkiye Birincisi oldu. 

lannda büyllk başarılara im za anık
larını ve bunun da A nadolu Üniver
s itesi Hukuk Fakülıesi 'nde verilen 
eğitim ve öğretimin ka litesinin so
nıuı bir gösıergesi olduğunu söyle
di. 
Yarı~ma Vclidedcoğlu Ailesi ' nin 
katkılarıyla. aralarında T ürkiye Ba
rola r Birliği ve Ankara Barosu' nun 
da bulunduğu 12 kurumun desıeğiy• 

le gerçekleştirildi. • 

Araş. Gör. Mesut Aygun·un Hukuk 
Fakültesi Kurgusal Dava ve Duruş

ma Yanşm:ılan Koordinaıörlilğüni.l; 

Araş. Gör. Barış Toraman·ın da ta
kım çahştıncılığmı yaptığı ıakımımıt. 

37 yazılı ve sözlll o lmak üzere iki 
bölllm halinde dllzenlenen y anşnıa
da yazılı aşamanın en yllksel dos
ya puanını kazandı. 

Yarışmacı hukuk fakülıcleri, davacı 
ve davalı vekilleri ro lünde, 
IMKB'de )atırım yapan yabancı ya
tırımcı ile aracı kurum ve acente 

banka arasındaki borsa uyuşmazlığı

n:ı ilişkin. semı:ıye piyasası hukuku. 
ıicaret. borçlar ve devleıler özel hu
kuku alanlan ile bağlantısı bulunan 

Araş. Gör. Mesut Aygün. yarışma• 

da. Universitemiz Hukuk Fakültes i 
öğrencilerinin, ço~ iyi bir perfor
nıans sergilediklerini kaydeııi. Ay
gün, Hukuk Fakütesi ögrerıcilerinin 

geçen yıllarda olduğu gibi. bu yıl 

da çeşit li kurgusal duruşma yarışma-

Hukuk öğrencilerinin ve genç hu
kukçuların mesleki gelişimlerine knı

kıdıı bulunmayı amaçlayan. bağımsı1, 

ve politik anlamda tarafsız bir der
nek o lan E LSA Avrupa Genç Hu
kukçular Derneği. 3911\kede 25 bin
den fazla genç hukukçuya ulaşmış 
durumda. Merkezi Brilkse l'de yer 
alan derneğin. Türkiye'de Ankara, 
lsıanbul ve lzmir'de şubeleri bulu
nuyor. 
Burcu YILMAZ 

ENDÜSTRiYEL Sana!lar 
Yilksekokulu 20 N isan 
Perşembe günll Türk hazır 

giy im sektörilnlln bugünil 
ve gelece~i konulu bir 
konferans dUzenledi. 
Kongre Mertezi Kımıızı 

Salon· da gerçekleşen clkin-
1 iğe konuşmacı olarak ls
ıanbul KHALKE Ulus larn• 
rası T ekstil ve Moda En
dilsırisi Limited Şirkcıi Ge
nci Mildüril Hakan Aıakan 

Çiftçi katıldı. 
Gelişmekte olan ülke lerin 
kalkınmak için sarıldıklan 
sektöriln tekstil olduğunu 
belirten Hakan Atakan 
Çiftçi bu illkelerin to plam 
ihracatının y11zde 25'iııden 
fazlasmııek.sıilinoluşturdu

ğunu. Tllrkiye'de ise bu 
oranın yllzde 50 olduğunu 
söyledi. Teks til sektörünün 
vasıfsız ve ucuz işgilcUnün 
dinamosunu otuşıurarak fa. 
kirlik çemberinin kmlması

na yardımcı olduğunu ifa
de eden Çiftçi. bllyllk ıeks• 

til yaıaklarına sahip ülkele
rin bile vasıfsız işçilere İS· 
tihdam sağlamak amacıyla 

td:sıile yöneld ikle rini dile 
gecirdi. 

.. ydo DWIIÇ 

TOll 'O tarafından düzeıılcıı<•n Turizmde Yeni Ufuklar Pa
ııcll 'ııdc Tiirkl)c' ııln lurlznı ç.ılışın.ıları ııı.ıs.ıya yalıııldı . 

TURiZM ve Otel işletmeciliği 
Yükseko kulu ıarafından dllzenle
ne n "Turizmde Yeni Ufuklar°' 
konulu pane lde konuşan Rektör 
Pro f. Dr. Fevz i SUrıneli. T urizm 
Haftası'nın toplumda ııırizm bi
linc in i geliştirmek açısından 

önemli olduğunu söyledi. 
Turizm ve Ote l lşlcımeciliğ i 
Yilksekokıılu tarafından 18 N i
san gilnU Salo n Anadolu'da d ü
zenlenen " Turizm d e Ye ni 
Ufuklar" konulu panelin açılış 
konuşmasını Rekıör Prof. O r. 
Fe vzi Sürmeli yapıı. Sürmeli 
konuşmasında. Avrupa 'nın ah ı 
Ulkes inde hizmet ve ren Anado lu 
Ünivers itesi'nin Türkiye g ibi 
okuma oranı düşük o lan bir ili • 
kede yılda 3.5 milyon kitap da
ğıtarak ıoplumun her kes imine 
eğitim hizmeti sağladığını söyle
d i. Bu yıl 30 ' uncus u kutlanan 
Turizm Hafııısı ' nın toplumda 
turizm bilinc in i gel iştirmek aç ı

sından önem ı:ışıdığın ı vurgula
yan P rof. Dr. Sürmeli. turizm 
sektörüy le hava)·o lu ulaşımının 

ayrılmaz iki unsur olduğunu 

belimi. 
Açılış konuşmasının ardındıın 

başlayan panel i Turizm ve O te l 
iş letmeciliği Yilkseko kulu öğre
tim üyesi P rof. Dr. i rfan Arıkan 
yö neui. Panele . Uluslararası T u
ri zm Profesyone lle ri Derneği 
(SKAL) ikinci Başkanı Kemal 

Özyiğ iı. Turistik Oıelciler işlet
meciler ve Yatırımcılar Birliği 

(T U RO B) Gene l Sekreteri Erhan 
Çakay. Havayolu Ulaştırmacılar 

Derneği ( BART ) Başkanı Bahar 
B irinci. T MY Bö lge Müdürü 
Özlem Sal ihoğl u. T ürkiye Seya
hat Acentaları B i rliği (TÜR 
SAB) İ kinci Başkanı Rıza Ekip
men ve S KA L Başkanı Deniz 
A napa konuşmacı olarak katıldı. 

SKAL Başkan ı Deniz Anapa 
Türkiye' ııin turizm g elirle rinin 
dilşilk olmasındaki en büyük ne
denin tanıtım yetersizliği o ldu
ğunu söyledi . 
TÜRSAB ik inc i Başkanı Rıza 
Ekipmen de TUrkiye'nin yıllık 
ıurizm geli rinin 15 milyon 
A me rikan Doları olduğunu belir
ıerek. bu gelirin T llrkiye'nin tu
rizm kapasitesiy le karşılaştırıldı
ğ ında "devede kulak" kaldığını 
ifade eni. Ekipmen ayrıca . ıu
rizmde yeni ufuklar geliştirmek 
adına yapılan çalışmalarda çok 
d ikkatli olunması gerektiğine 
d ikka t çeke rek. turizmi canlan
dırmak uğruna kıyı şe ritlerini 

yerleşime açıp lllkeınizin doğa l 

g üzellik lerini kaybetmemem iz 
gerektiğin i vurguladı . Rıza Ekip
men. geçmişte bunu yapan il i • 
kelerin bunun bede lin i çok pa 
halı bir şeki lde öded iklerine 
işaret eııi. 

Berk ÜTKÜ 

AÜBİBAM yeni 
projeler bekliyor 

ıt.~ 

1980 yılından bu yana hizmeı veren 
Anadolu Ünive rsitesi Bitki ilaç ve Bi
limsel Ara~tınııa Merke1.i (AÜB IBAM) 
çalışnıalanna arnlıksız devam ediyor. 
Şimdiye kadar sayısız projenin tamam
landığı ve hala birçok projenin yllıiltill
düğü mert.ez; genellikle son yıllarda 

alımı gcrçckleşıirilen 300 MHz Ulıras

hield CP MAS NMR, 500 MHz Uh
rasihcld Sıvı NMR, Transinıisyon 

Elektron Mikroskobu. MALOI-T OF-MS 
ve ICP-OES, gibi yük.sek teknolojik 
donanımları Üni\·ersitemizin araştınnacı• 
!arı başta olmak üzere kamuya servis 
hi1.meıi vemıe amacını güdüyor. AÜBI
BAM, TSE EN ISO/EC 17025 Stan
dardına göre akred itasyon sertifikası al
mak için de çalışmalara başladı. Mer
keı aynca Avnıpa Birliği Araştımıa 
Altyapıları kapsamına alınmak üzere 
başvuruda bulundu. 
AÜB IBAM MUdür Yardımcısı Yard. 

Doç. Dr. Llltfi Genç donanım ycterlili• 
ğı açısından mert.ezin TUriı:iye'nin sayı

lı araştırma mcrtezleri arasında yer al
dığını belirte rek. merkezden ilnive rsite• 
mizin öğretim Uyesi ve yardımcıları, 

dokto ra, yüksek lisans ve lisans öğren-

Vard. Ooç. Or. 
Lütfi Genç 

rına veya ka-
mu ve ö1.cl kuruluşlanna arnştırmalan 
için destek olmayı amaçladıklannı be
lirterek. bu desıeği vermek iç in alı ) 'il• 

pı o larak hiç bir eksiklerinin bulunma• 
dı~ının altını çi1.di. Bundan sonra sıra
nın yeni projeler üretecek öğretim ele
manlarında olduğunu bclinen Yard. 
Doç. Dr. Genç. AÜBIBAM olarıık ça
lışma yapmak isteyen hcrtcse kapılan• 
nın açık olduğunu sözlerine ekledi. 

-Üll(Ü 
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'Her dört aileden birinde şiddet var' 
"Aile. İçi Şiddeti_n Önlenmesi" konulu pa, 
nelde konuşan Yard. Doç. Dr. Serap Su• 
ğur, araştırmalara göre, her dört aileden 
birinde şiddet uygulandığını söyledi. 

Yard. Doç. Dr. Rüçhan Gökdağ Yard. Doç. Or. Serap Suğur Av. Suna Özgür 

iınişlM Bilimleri Fakültesi iletişim 
Gnıbu'nun Odunpazan Belediye
si'nin katkılarıyla düzenlediği "Aile 
içi Şiddetin Önlenmesi" konulu pa
nel 19 Nisan günü Kongre Merke
zi'nde yapıldı. iletişim Grubu'nun 
bitirme projesi kapsamında düzenle
nen panele lteıişim Bilimleri 
Fakilltesi öğretim üyesi Yard. Doç. 
Dr. Rüçhan Gökdağ, Edebiyat Fa
kültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Or. 
Serap Suğur ve Avukat Suna Özgür 
konuşmacı olarak katı ldı. Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Üyes i Yard. Doç. 
Dr. Serap Suğur yapılan araştırmalar 
sonucunda her dört aileden birinde 
şiddet uygulandığının sapıandığırıı 

belirtti. 

boyuıu hakkında bilgi veren Yard. 
Doç. Dr. Rüçhan Gökdağ. aile içi 
şiddetin: kadına. erkeğe, çocuğa ve 
kendine yönelik olmak ilı:ere dört 
grupta toplandığım söyledi. Ataerkil 
bir toplum yapısına sahip olduğumu• 
zu ifade eden Gökdağ, bu nedenle 
aile içinde bireylerin birbirine uygu• 
ladığı şiddetin "kapının dışına çıkar
tılmadığını" kaydetti. Bireyin çocuk
luğunda :ınne ya da b:ıbadan gördü
ğü şiddetin ileride kendi ailesine 
karşı gösterdiği olumsuz davranışlar
da büyük etkisi olduğunu belirten 
Yard. Doç. Dr. Gökdağ, ailelerin ço
cuklarını yetiştirirken çok dikkatli 
olması gerekıiğinin alımı çizdi. 
Yard. Doç. Dr. Serap Suğur da ai

le içi şiddetin sosyolojik boyutlarını 
ele aldığı konuşmasında, Turkiye'de 

aile içi şiddetin yaygın olmasının en 
büyük nedeninin bireyin günlük ha
yatta yaşadığı sıkıntıları aile ortamı

na yansıtması olduğunu söyledi. Ya
pılan araştırmalarda. her dön aileden 
birinde şiddet uygulandığının saptan• 
dığını belirten Suğur. bu durumun 
onaya çıkmasında haberlerde, diziler-

de şiddet görünıülerini tekrar tekr:ır 
yayınlayan medyadanın payının da 
büyük olduğunu vurguladı. 

Yönelik Yasa ve Ceza Kanunu" ile 
şiddete maruz kalan bireylerin hak
larının sonuna kadar korunduğunu 
ifade eden Suna Özgür. bu yasala
rı çıkarmak için sivil toplum örgüı

lerinin büyük çaba sarfeııiğini ve bu 
çabaların sonuçlarının en iyi şekilde 

alındığını sözlerine ekledi. 
ŞiDDET GERİ DÖNÜYOR 
Panelde aile içi şiddetin psikolojik 

HOWNDA'nın Utrecıh Üniversiıesi 
Coğrafya Topluluğu öğrenci leri 20 Ni
san Perşembe günü Anadolu Ünive r
sitesi Avrupa Öğrenci Forumu Kulübü 
(AEGEE)'nin konuğu oldu. 
Her yıl başka ülkeleri ziyaret eden 
ıopluluk bu yıl Türkiye'yi seçti. Ut
recth Üniversitesi Coğrafya Topluluğu 
için Sosyal Bilimler Enstitüsü Mavi 
Salonda bir seminer düzenlendi. Smi
nerde EMYO öğretim üyesi Yard. 
Doç. Dr. Bülent Açma konuk öğrenci
lere "Türkiye'den Avrupa'ya Süren 
Göçlerin Ekonomik Boyutları" adını 
taşıyan ve Birleşmiş Milletler Üniver
sitesi tarafından yayınlanmış o lan ça
lışmasını sundu. Sunum sonrasında Bü
lent Açma öğrencilerin sorularını ya
nıtladı. Seminerden sonra kendilerini 
yunuscmre Kampusü'nün çimlerine bı
rakan Hollandalı öğrenciler, güneşin 

tadını çıkardılar. Konuk öğrenciler da
ha sonra da Avrupa Öğrencileri Foru
mu Kulübü (AEGEE-Eskişehir) ile or• 
ıaklaşa dü1.enlenen bir atölye çalışma
sına kaııldı. 

Hatice GÖLCÜ 

Vakıfbank'tan 

52. yıl kredis i 
VAKIFBANK. S2'nci kuru l uş yıldö

nümü nedeniyle yeni bir tüketici 
kredisi kampanyası başlaııı . , 
Başvuru süresinin 13 Nisan-12 Ma
y ıs tarihleri arasında olduğu ve is
teyenlerin 60 aya kadar vade ile çe
kebileceği kredinin faiz oran ı yüzde 
1,35 olacak. 
Banka müşıerilerinin kefi lsiz 10 bin 

ve ıek kefille 20 bin YT L'ye kadar 
kullanabileceği krediden, bankadan 
daha önce kredi alanlar da yararla
nabilecek. Ancak her iki kredinin 
ödeme cuıarı maaşın yüzde 70'ini 
geçemeyek. Krediden yararlanrnas 
is teyenler. işyerindcn onaylı nüfus 
cüzdanı fotokopisi, maaş bordrosu. 
işyeri kimliği. kurum yazısı ve bi
reysel kredi formu ile bankaya baş
vurabilecekler. 

Avukat Suna Özgür de aile içi şid
det sonucunda hukuki yollara başvu
rulması durumunda uygulanan yap
tırımlar konusunda bilgi sundu. Ye
ni çıkarılan "Ailenin Korunmasına 

en 
MÜHENDlsLiK Mimarlık Fakültesi Öğren
ci Kulüpleri ile Öğrenci Temsilcileri tara
fından 20 Nisan 2006 Perşembe günü bir 
havuz başı partisi düzenlendi. FakUlıe 
öğretim elemanlarının ve 250'nin ü1.erinde 
öğrencinin katıldığı partinin açılışında ko
nuşan Dekan Prof. Dr. Hasan Mandal. bu 
tür etkinliklerin bölümler arası etkileşimi 

ve işbirliğini arttıracağını belirterek, ve et
kinliğin geleneksel hale gelmesini istediği• 
ni söyledi. Parti öğreııciler tarafından ha
zırlan:ın rock konscii ve yarışmalarla saaı 
22.00'ye kadar sürdü. 

Savaşa karşı yazı yazmak AW SnlRYAU şair ve yazar lngeborg 
Bachman 'm adına düzenlenen "Savaşa Kar
şı Yazmak" başlık lı belgesel sergi Avus
turya Küllilr Ofisi ve Eğitim Fakültesi iş
birliğiyle 17 Nisan'da Anadolu Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi'nde 
ziyarete açıldı. 
Savaş soıırası akımının en önemli temsilci

lerinden biri olan Baehman için düzenlenen 
sergi ziyaretçilerini bilgileııdirmcnin yanında 
edebiyat ve sosyal gelişmeler arasındaki pa
relelliği de gözler önüne seriyor. Bach
man 'ın tamamında savaşın yıkıcılığına yer 
verdiği yar.ıları ve resimlerinden oluşan ser
gi 30 Nisan·a kadar görtllebilecek. 
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Öğretim elemanlarından konser 1 ~~~~s1 
Üniversitemiz öğretim elemanlarından oluşan Türk Sanat Müziği Öğretim Elemanları Koro
su'nun verdiği konserde Türk Sanat Müziğl'nin ünlü bestekarlarının eserleri seslendirildi. 

ANADOW üNIVERShtsl nınc 
Sanııı Milziği Öğretim Eleman
lıın Korosıı , 20 Nisan Perşembe 
gUnil bir konser verdi. Ünlll 
besıekar Yesari Asım Arsoy 
anısına düzenlenen konser, Sine
ma Anadolu'da gerçeklcşıi. 

Semra Akyol'un şeniğini ilsılen
diği konsere, öğretim eleman
larından oluşan oıuz kişilik bir 
korisı grubu eşlik etti. 
HUiya Söker, Murat Ertuğrul. 

Önder Orhun, Ziya Düzıepclilcr, 
Bekir Akarsu, Selahanin Can ve 
Ramazan Kale'nin solist olarak 
yer aldığı konserde koro; Tan
buri Ali Efendi, Zeki Duygulu. 
Şevki Bey, Şllkrii Tunar. Erdo
ğan Berker, Selahattin inal, Ze
ki Duygulu, lsak Vıuon'un 

önemli bestelerini seslendirdi. 

Öğretim elemanlarıTürk Sanat Müziği Kkorosu konserde 24 eser seslendirdi. lımaıı ILKSELVI 

Bayram coşkusu müzikle doruğa çıktı 
ASO'nun 23 Nisan dolayısıyla verdiği özel konserin dhıleylcllcrl llköğrcllnı öğrencileri oldıı . 

ANADOW ÜNMRSITEsl Senfoni Orkestrası 
(ASO), 23 Nisan Gençlik ve Spor Bayramı do
layısıyla Eskişchir'deki ilköğretim öğrencileri 

için özel bir konser verdi. 
AıaıUrtcçu Düşuncc Derneği Eskişehir Şubesi 
tarafından dllzenlenen ve Anadolu Üniversitesi 
ile Bllyükşchir Belediyesi'nin de destek verdi
ği konser, AıaıUrk Kültür ve Sanaı Merkezi 
Opera Bale Salonu"nda gerçekleşti. 
Eskişehir'in çeşitli bölgelerinden 11 ilköğretim 

okulundan ile yeıiştinne yurtlarından. okul yö
netimleri tarafından belirlenen 450öğrenci kon
ser için Anadolu Üniversitesi tarafından okulla
nndan alınarak, Ataıllrk KUltUr ve Sanat Mer
kezi'ne getirildi. Konserden önce öğrencilere. 
Anadolu Üniversitesi'nce hazırlanan ve Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk'Un söylevinin 
bulunduğu CD'ler ile Büyllkşehir Belediyesi ta
rafından hazırlatılan ıişönler dağıtıldı. 

Müzije yeıenekli ilköjreıim 0ğreneilerini kon
servatuvar eğitimi almaya özcndinneyi amaçla
yan konserden önce, bir konuşma yapan Ata
tUrkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi Baş
kanı Dr. Azmi Kennan. dllnyada ilk kez ço
cuklar yapılan bayramın 23 Nisan Ulusal Ege
menlik ve Çocuk Bayramı olduğunu söyledi. 
Sahanaıın Ulkeyi geriye götürdüğünü ve Mus
tafa Kemal Atatürk'Un buna son verip Cumhu
riyeti ilan ederek, bu ülkeyi çocuklara ve Türk 
milleıine armağan eniğini kaydeden Kennan. 
etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Ana-

dolu Üniversitesi Rektörlüğü ve Konservatuvar 
çalışanları ile Eskişehir BUyllkşehir Belediye
si'ne teşekkür eui. 
Devlet Konservaıuarı ilköğretim Okulu Müdll• 

rü Öğr. Gör. Gllntekin Alpaı da 23 Nisan 
1920'nin Türk milletinin iradesini temsil eden 
Birinci Büyük Millet Meclis'nin açıldığı ve 
Türk halkının egemenliğinin ilan edilen tarih 
olduğunu söyledi. Cumhuriyetimizin kurucusu 
uluönder Aıatürk'ün çocuklanna bayram anna-

t:a~:e;u;dku~!!~~id~~i~~~uı~:~ ~~r~u;~p~: 
"Uluönder Aıaıürk'Un sizlere gösterdiği bilim 
ve aklın aydınlık yolunda, onun ilke ve dev
rimlerinden sapmadan yürüyeceğinize eminim" 
dedi. 
Konserde, Anadolu Senfoni Orkesırası'm Şef 

Muhammed Jan Turdiev yönetirken. Devlet 
Konservatuvarı lise sınıfından öğrenciler de or
kestrada yer aldı. 

Konserin solisıi ise geleceğin Suna Kan'ı ola• 
rak gösıerilen 8 yaşındaki keman öğrencisi Ber
fin Aksu idi. Bilkenı Üniversiıesi Müıik ve 
Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık llköl
reıim Okulu ikinci sınıf öğrencisi Aksu, perfor
mansıyla yaşıtı dinleyicilerin bUyük beğenisini 
kazandı.Konserde orkeısıra O. Respighi, J. B. 
Accolai. W. A. Mozart'tan eserler seslendirdi. 
Konuk öğrenciler konserden sonra yeni Anado
lu Üniversitesi ıarafından araçlarla okullanna 
bırakıldı. 

Türk Halk Müziği Bahar Konseri 
HAU<BİUM Araş• 
tınnlan Merkezi 
Türk Halk Müziği 
Personel korosu tara
fından verilen bahar 
konseri 18 Nisan Sa-
h günü Sinema Ana
dolu'da gerçekleştiril• 
di. Öğr. Gör. Erdal 
Uludağ'ın şeniğini 

llstlendiği konserde 
Antalya. Karadeniz 
ve Küıahya gibi çe-
şitti yörelerden ezgi-
ler seslendirildi. 

Geleceği Su na Kan'ı olarak 
gösterilen Berfin Aksu, konserde solist 

olarak sahneye çıktı, 

Özdüşüm, perdeyi 
'Tango' ile açtı 

TiYATRO KULÜBÜ Ö1.dllşüm Oyuncu Atölye
si 21 Nisan Günü Halk Bilim ve Araşıırmala
n Mertcezi Salon 2003'ıe Slawomir Mrozek'in 
.. Tango" adlı oyun unu .sahneledi. Hiçlik ve 
cehaleıin anlamsızlığının vurgulandığı oyuna se
yirciler büyUk ilgi gösterdi. 

Ahmet CEMAL 

SANAT l'E TOPLUM 

G ~~~:~zs!:ur:u:ı::~•~:1:aen~ıı ın 
kendi toplumundan kopukluğu o l
duğu üzerinde bundan önce birkaç 
kez durmuştuk. 
Toplumbilinısel (sosyolojik) anlam

da çözümlemeleri henüz yeıerli dü
zeyde gerçekleşı irilememiş bir ıop

Jumda sanat dUşilnces i, yetersiz 
kalmaya yargı lıdır. Gerçi U l kenıizde 

"Sanııt Sosyolojisi" başlıklı derslere 
rastlanmakıııdır: ancak genel ıop
lumbilimsel düşüncenin henüz yete
rince Ureıken olabilme kten uzak 
kaldığı bir orıamd:ı "sanat sosyolo
jisi"nin yerini tam anlam ıyla bula
bilmesi. gerçeklen beklenemez. 
Geçen yüzyılda batının yetiştirdiği 

en bUyük sanat tarihçilerinden ve 
sanat felsefecilerinden biri o la n Ar
nold Hauser. "'Sanatın Toplunıbili
mi" başlıklı başyapıtında ıoplumbi
lim araşıınnalarının ve toplumbi
limsel düşüncen in herhangi bi r o r
tamda sanalın gelişmesiyle ne ka
dar yoğun bir il işki içersinde oldu
ğunu açık ve seçik ortaya koymuş

tur. Hauser'e göre toplumsal öğe, 
sanatın felsefe açısından sorgulan
ması demek olan estetik açısından 
da çok büyük önem taşır. Bu bağ
lamda Hauser, asıl estetik olgunun 
tek başına ya da toplumdan yalıtıl
mış bir biçimde e le alınan sanat 
eseri değil. fakat bir bütün olarak 
insanın. yaşamın bütünlüğünü yaşa

ma biçimid ir. Bu dinamik süreç 
içersinde gerek yaratıcı . gerekse 
alılmayıcı özne. gerçek. yani ya• 
şanmış ve yaşanmakta olan yaşam

la birlik ve büıünlUk içersindedir. 
Bu gerçek karşı sında, Hauser·e 

göre insan açısından anc:ık yaşamla 
böyle bir bağıntı kurabilmiş, insa
nın varoluşunun tllmllyle kaynaşmış 
bir estetik yaşan t ı, duygu bağla

mında da gerçek bir değer ve ya
şamı biçimleyici. daha yoğun dUze
ye ıaşıyıcı bir ni ıeliğe sahip olabi
lir. Buna karşılık toplumsal öğe 
temelinden yoksun kılınmış, kendi 
içine kapanık sanat eseri, aslında 
dinamik bir sllreç olan estetik sU
reçıe sadece bir kesintiye uğramayı 
belirleyebilir. Toplumsal temelinden 
kopartılan sanat eseri. ne kadar çe
kici veya çarpıc ı olursa olsun. ya
rarsız bir oyuncağa dönüşür ve in
sancı içeriği ni de yiıirir. 
Günümüzde sanat düşüncesin in 

i lerlemiş olduğu toplumlarda, sanat 
tarihi diye adlandırılan alanın bile 
çoğunlukla artık ·sanatın ıoplumsal 

tarihi' diye yeni bir adlandırmayla 

ele alındığımı tanık olmaktayız. 

Bunun nedeni, upkı esıeıikıe oldu
ğu gibi. sanatın toplumsal arka 
planını yeterince göz önllnde tut
mayan bir sanat tarihinin de so
nuçta bir 'üsluplar ıarihi' olmanın 
öıesine geçemeyeceğinin saplanmış 

olmasıdır. 



6 17-23 Nisan 2006 Anadolu Haber Haber 

Şenlik heyecanı başlıyor! 
Öğrencilerin sabırsızlıkla bekledikleri 'Bahar Şenliği ' 3 Mayıs günü yapılacak yürüyüşle başla
yacak. Mayıs ayı boyunca sürecek şenliğin en eğlenceli yanı olan panayırın tarihi ise 4-5 Mayıs. 
BU YIL beşincisi düzenlenecek olan geleneksel bahar 
şenliği yine renkli görüntülere sahne olacak. 3 Mayıs 
gilnil gerçekleşecek yllrüyilşle başlayacak e tkinlikler Ma
yıs ll)' I boyunca devam edecek. Her yıl binlerce öğren
cinin doyasıya eğlendiği şenlik alanı bir ay boyunca bir
birinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 
KONSERLER iKi EYLÜL KAMPUSÜ'NDE 
Şenlik yllrOyll~Uniln akşamında Çarşı A 'da gcrçcklcşc

cck Radyo A Bahar Şenliği Açılış Panisrnin ardından 
şenlik kapsamında gcrçd.:leşecek konserlerin ıilmil ik i 
EylOl KampusU'nde yapılacak. Konserler panayırın ilk 
gecui Cem Köksal, Joe Lynn Tumcr ve Şebnem Fc
rah"ın sahne alacağı konserlerle başlayacak. Ardından 11 
1\-fayıs ııkşanıı Grup 84. 15 Mayıs' ıa Kargo. 18 Mayıs'ıa 

ise Mor ve Ötesi ile Vega, iki Eylül Kampusü'nde öğ
renci lerle buluşacak. 
PANAYIRDA TÜM GÜN EĞLENCE 
Yunusenırc Kampusifndc Migros yannıdaki oıoparkta4-

5 Mayıs günlerinde kurulacak olan panayırda ise öğ
rencileri çeşitli eğlenceler bekliyor. Öğrencilerin açacak
ları standlann yanı sıra Coca Cola aktiviıeleri, Adidas 
kozmetik ürün ıan111m sıandı ve LG teknoloji tanıtım 
otobüsü de panayır alanında olacak. Panayır günleri dı
şında da Avon. Polo. Mercedes. Turkcell. Dunlop. Koç. 
Hyundai. Fiaı. gibi finnalar düzenleyecekleri etkinlik
lerle UrOnlerini tanıtırken bir yandan da şenliğe katılan
lara eğlenceli dakikalar yaşatacak. 

Kemal TAŞÇIOĞW ~nliğin bu yılki konukları arasında Şebnem Ferah, Kargo ile Mor ve Ötesi de bulunuyor. 

'Köy Enstitüsü mezunu olmak halkçılıktır' 
Köy Enstitüleri'nin 66. kuruluş yıldönümüne, enstitü mezunları konuşmacı olarak katıldı. 
KÖY ENSTiTÜSÜ mezunu eğit
menler ve geleceğin öğretmenle

ri Köy EnstiıUlerinin 66.'ncı ku
ruluş yıldönümünU kutlamak 
amac ıyla Eğitim Fakültesi"nde 
bir araya geldi. 18 Nisan günll 
fakülte seminer salonunda ger
çekleşen panele köy enstitüsü 
mezunu olan ve enstitüde uzun 
yıllar öğretmenlik yapan Mela
hat Sllder, Seyit Ali Uslu ve il
yas Küçilkcan konuşmacı olarak 
katıldı. Konuşmacılar panelde 
ensıi ı ülerin kuruluşundan kapa
nı şına kad:ır hangi aşamalard:ın 
geçt iğini ve enst i ı liyle ilgili anı
larını dinleyicilerle payl:ışıı. 

Panelde ilk söz alan Seyit Ali 
Uslu 17 Nisan 1940 tarihinden 
başlayarak Köy Enstitüleri 'nin 
tarihine kısaca değindi. Uslu, 14 
yıl hizmet vermiş olan Köy 
Ensıiıllleri"nin toplumsal yapının 

sajlığı ve geleceği olduğunu 
söyledi. Köy Ensıitüleri'nin köy
lünün yıllar boyunca uğradığı 
huksı :tlık ların tcl:ıfisi iç in açı lan 

bir yol olduuğunu bel irıen Sey i ı 
Ali Uslu. enstitülerin siyasi ik
ı id:mn duyarsızlık ları yüzünden 
devre d ışı kaldığın ı ifade eni. 
Ensti tll"ye girmekten ve görev 
almaktan kıvanç duydujunu be
lirten Uslu, "Köy Enstiıüsll me
zunu olmak halkçılıkıır'"dedi. 
Melahat SUder de. Köy Enstitü• 
sıı·ne girmek için ailes ini nasıl 

ikna eııiğini. okurken ve mezun 
olduktan sonra yaşadığı zorluk• 
lan, öjretmenleri ile ilg ili an ıla

ın ı ve kazand ığı deneyimleri 
dinleyicilerle paylaşt ı. SUder. 

Köy Ensıi ı üsll"nde sahip olduk
ları değerl i hocalardan birinin 
de mllzik hocası Aşık Veysel 
Şauroğlu oldujunu belirtirken 
ensıiıUde nasıl zor şartlarda eği
tim aldıklarını anlam. 
l lyas KUçllkcan da konuşmasın

da ise Eskişehirde kurulmuş 

olun Çifte ler Köy Ensı i ıüsü hak
kında bilgi verdi. Kendi kuşağ ı

nın hem şanslı hem de şanss ı z 

olduğunu söyleyen KUçükcan, 
enstitllnün hem özglln olduju 
hem de değ işim dönemlerini ya
şadığını kaydetti. 

Hatice GÖLCÜ 

Minik sanatçılar ödül aldı 
MAT-FKB Gelişim Okulla• 
rı tarafından okul öncesi 
eğilim kurumları arasında 
dllzenlenen 7. Minik Yllrek
ler Resim Yarışması"nda 

Anadolu Üniversitesi Çocuk 
Yuvası "nın üç öğrencisi 

mansiyon ödUIU aldı. Okan 
Uluçeşme (6 ). Berkecan 
Alp (5). ve Doğa Kapıan 

(5) ödüllerini 16 Nisan gll• 
nll düzenlenen ıören le aldı. 

Hava ile bulaşan hastalıklara 
karşı doğal zeolit 

IIAŞTARAFl 1 'IJE 
Prof. Or. Ertuğnıl Yörükoğullan. in

sandan insana bulaşan bazı hastal ık

lan!a bakterilerin önemli bir et.kiye 
sahip olduğunu bclinerek, bu bakte• 
rilerin ıslak yerlerde, buzdolaplannda 
ve sulann tahliye edildiği yerlerde 
yaygın olarak bulunduğunu bunun 
sonucunda da baş ağrısı , mide bu• 
lnıııısı gibi çeşitli rahatsızlıkların 

meydana geldiğini kaydeııi. 

Yörükoğullan. Biyoloji Bölllmü'nlln 
de destek verdiği çalışma sayesinde 
klimalara kllçllk bir apartıt şeklinde 
monte edilebilen doğal zcoliıin, ha
va yoluyla dola.şan bakterileri önle
diğini söyledi. 
Uygulamanın klima sistemlerine 
fazlııdan bir masraf geıimıcycccği 

için hem klima kullanımının yaygın
laşacağını hem de kapalı onamlarda 
hava yoluyla bulaşan çeşitli hasta
lıkların önllne geçilebileceğini ifade 
eden Prof. Or. Yörllkoğullan . ··Kul
lanılan doğal zeoliıi olduğu gibi de
ğil bir takım kaıyonlarla modifiye 
ediyoruz. Bu klima sistemine olduk
ça küçük bir mali)·eı geıinnektedir. 

Yalnızca insanların bulunduğu bir 
onamda değil, çifılikte ve ahırlarda. 
hayvanların bir anıda bulunduğu )'er• 
]erde de kullanılabilir" diye konuştu. 
Prof. Dr. Yörilkoğullan, bundan 

sonraki süreçte yapılan bu çalışmaya 
patenı alınması ve böyle bir klima 
sisteminin kUçük bir örneğini olu~-

Prof. Dr. 
Ertuğrul Yörükoğulları 

tumıak için çalışmalar yapılacağını 

açıkladı. Genel olarak, çev~ :ıçısın
dan isıenmeyen bazı gazl:ırın tuıul
nıasıııda doğal zeoliılerin etkisi Uze
rindc çalışııklannı dile geıiren Prof. 
Dr. Ertuğrul YörUkoğullan, yapılan 
liıeraıur taraması sooucunda scnıeıik 
zeolitlerin. hava kirliliğinin gideril
mesinde ve bakterilerin ıuıulmasında 
kullanıldığının göriildüğllnD ka)'(lcııi. 

Prof. Dr .. Yörük oğullan, bu bilgiler• 
den harckeıle doğal zeoliılerin de bİı 
amaçla kullanabilirliğinin a.raştınldı

ğmı ve çalışmadan olumlu sonuç al
dıklarını belirtti. 

MevliilDEMR:loöuı 
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Spor şöleni sürprizlerle başladı 
Erkekler voleybolda son dört yılın şampiyonu AÖF ve futbol· 
da geçen yılın şampiyonu İBF turnuvaya erken veda etti. 
ANADOW ÜNİVERSiTESi Gelenek• 
sel 23'ncll Bahar Şenliği Spor Şöle
ni sllrprizlcrlc başladı. Geçen yıl şam

piyonluk sevincini yaşayan Açıkö!

retim FakU\ıesi erkek voleybol ıakımı 
ve iletişim Bilimleri Fakültesi fuıbol 
takımı ıurnuvaya ilk maçlarında ved:ı 
ederek bilyllk bir hayal kırıklığı ya• 
şııdıtıır. 
AÖF iLK IIJRDA ELENDi 
Turnuva 21 Nisan günü oyananan 

voleybol karşılaşmaları ile başladı. 
Bayanlar voleybol açılış maçında 
AÖF, Güzel Sanatlar FakUltcsi "nin sa
haya çıkmaması sonucu ıcrlcnıcden 

adın ı çeyrek finale yazdırdı. G Unlln 
diğer maçlarında Turizm ve Otel iş
letmeciliği Yüksek Okulu (TOIYO). 
Ekişehir Meslek Yüksek Okulu (ES
YO)'yu: Elitim Fakültesi de Fen Fa
klllıesi'ni 3-0 ile geçeuk çeyrek fi
n:ıle yllkseldi. Erkekler voleybolda ise 
TOIYO, Ecıacılık Fakültesi'ni 3-0 
mağlup elli ve çeyrek finale çıkan ilk 
ıakım oldu. 
Erken final olarak adlandıran eşleş

mede son dört yı lın şampiyonu AÖF, 
son llç yı l finalde mağlup eıtiği Sivil 
Hovocıhk Yllksekokulu (SHYO) ile 
karşılaştı. Maça çok iyi konsantre 
o lan SHYO, AÖF'II 79 dakika sllren 
karşılaşmada 3-0 matlup ederek son 
Uç yılın rövanşını aldı. Kaı,ılaşmanın 
setleri de 25-21. 25-15 ve 25-22 so
na erdi. 
IBF PENALTILARLA VEDA mi 
Halı sahadaki futbol karşılaşmalan 

22 Nisan gllnil oynanan maçlarla baş-

!adı. Açılış maçında ESYO. Bilecik 
Meslek Yilksek Okulu'nu normal su
resi 2-2 sona eren karşılaşmada pe• 
nallı atışlan (4-3) sonucunda saf dışı 

bı r:ıktı. 

Gllnlln ikinci maçında ise geçen yı
lın şampiyonu IBF. Porsuk Meslek 
Yüksek Okulu kaı,ısına çıktı. Çok 
gergin geçen karşı laşmada IBF'den 
Musıafa Garip ilk yarıda çift san 
kanla oyundan ihraç edildi. IBF. ma
çın son bölilmlerine 3-1 öne girdi. 
Porsuk, penalııdan bulduğu gol ile 
farkı bire indirdi. Maçı bırakmayan 
Porsuk, uzatma dakikasında aııığı gol 
ile maçı penaltılara götllnneyi başar
dı. Penaltı atı~larında Porsuk, IBF'ye 
4-2 ilstllnlllk sağlayarak son şampiyo-

nu kupanın dışına ini. 
Turnuvanın en ilginç görtlntllleri ise 

TOIYO-Dcvlet Konservatuvarı arasın
daki karşılaşmada yaşandı. 

KONSERVAIIJVAR ŞOK mi(I) 
Konservutar oyuncuları 5-2 mağlup 

oldukları maçtan sonra TOIYO oyun
cularının şaşkın bakışları arasında bll
yllk bir sevinç yaşayarak sporun bir 
oyun olduğunu gösterdiler. Daha son
ra her iki ıakım oyuncuları hep bi r
likte sevindiler ve bu dosıl uk görlln
tiller hafızalardaki yerini ald ı. 
Hukuk Fakllltesi, Engelliler Enıere 

YUksck Okul u'nuıı sahaya çıkmaması 
sonucia 3-0 hilkmen: Eğitim Fakülte• 
si de GSF'yi 5-1 mağlup ede re k ı u r 

atladı . 

Anadolu'da bir kraliçe 
Bayan hentbol takımımıza ligde 696 gol kazan
dıran, son iki yılın gol krallçesl Serpil lskemle
roğhı , ı\vrnııa'ya transferi ,•e kendis i hakkında 
merak edilenleri Anadolu Haber 'e anlattı. 

ANADOW ÜNiVERSiTESi ooyon 
hentbol ıakımı. 2003-04 sezonundan 
önce sessiz sedasız bir şekilde 

TMO'dan milli hentbolcu Serpil 
lskenderoğıu·nu kadrosuna kattı. 
Serpil, Anadolu'daki ilk sezonunda 
auığı 176 gol ile S üper Ligin gol 
kraliçesi oldu. Geçen sezon da gol 
sayısını 267'yc çıkardı ve Unvanını 
korudu. Serpil leskerıderoğhı. bu 
sezon da takım ımız adına 253 go
le imza attı. 
'HAYALiMDE AVRUPA VAR 
Bugllnlerdc Avrupa ıakımlarının 
kıskacında o lan Serpil, ötell iklc Al
man ıakımlarmdan cazip tekliOer 
aldığını ve önllmllzdeki y ıl Avru
pa'da oynamak istedi!ini ifade edi
yor. Çok bllyllk bir aksilik çıkmaz
sa önümüzdeki yı l Alman Nümbcrg 
takımının fonnasını giymeye yakın 
olduğunu bclincn Serpil. yeıeneği
ni çok çalışma ile birleştirerek bu 
gilnlcu geldiğinin alımı çiziyor. 
'HÜLYA'YA KIRGINUĞIM OEÇri' 
Serpil, Anadolu Üniversitesi ' ne 
geldiği için hiç pişmanlık duymadı-

ğım ancak buradan şampiyonluk 

yaşayamadan ayrılacak olmasının 

kendisini llzdilğUnll söyledi. 
Serpil. 2004 yılındaki şampiyonlu

ğun kaybedilmesinde sorumlu gör
dilğil en yakın arkadaşı Hlllya'ya 
(Şu anda F.Bançe·1i futbolcu zarer 
Biryol ile evli) tepkisini onun dü
ğüne gitmeyerek gösterdi. Serpil, 
Hlllya'nın Tekel maçına gelmemesi 
sonucunda yeni ldiklerini ve şanı• 

piyonluğu kaybeıtiklerini söyledi. 
Şimdi HUiya ile ıekrar görüşiltllğnil 
belirten Serpil. Hülya'yı daha son
ra affeııiğini dile getirdi. 
Sözü bu yıl kaybedilen Havelsan 
maçına geıirdiğimizde Serpil, hü
zünlenerek o anı tekrar yaşıyor gi
biydi: 
" Onlar bize karşı çok bilenmişler

di. Sonuçta bizim çok geniş bir 
kadromuz yok ama biz e limizden 
gelenin en iyisini yapmaya çalıştık 

ama olmadı. O glln yabancı oyun
cularımızın kötll gllnUnde olması 
yenilg iyi hazırladı. Doğrusunu söy
lemek gerekirse o karşılaşmadan 
sonra şevkim kırıldı. O gün ıribiln• 

te ri dolduran taraftarım ız, keşke her 
maçta yanımızda olsaydı. Dolu ıri

bllnler önllnde oynamak insana &)"• 

rı bir zevk veriyor .. d iye konuştu. 

(Eskişchi r'dc 18 Mart g llnll oyna• 
nan şampiyonluk maçında ba)·an 
hentbol ıakımımız, Havelsan'a 49-
36 yenilerek şampiyonluk şansını 
kaybetmişti.) 
Anadolu Haber o larak, Serpil'e 

Avrupa 'daki kariyerinde başarılar 

diliyoruz. 

Karate takımı üç 
madalya ile döndü 

Anadolu üııı,,crsltesı sporcıılal'ı , 1'iiı·klye 
Ünlversltelerarası Karate Şamplyonası 'nda 
iki giiınüş bir de bronz madal)'a kazandı. 

TÜRKiYE Oniversitelerarası ederek gümüş madalya kaıan• 
Karate Şampiyonası , 14- 16 dı . 65. kg'da kumitede A. 
Nisan günlerinde Kafkas Fuat Tezeller ve ferdi kaıada 
Üniversiıesi'nde 35 ıakımın Leyla Mutlu dıı Türkiye 
katılımıyla düzenlend i. Ş:ımpi- üçilncillüğünü elde en i. 
yonada Anadolu Üniversi te- Anırenöıilmilz ilhan Moşyumu• 
si ' nden Uç sporcu kilrsllye ruk, yıllard ır devam eden ba- • 
çıkmayı başardı. Sporcuları- ş:ırı lara yeni dereceler ekledik
mızdan B. Erdal Yorguncr leri için muılu olduklarını ve 
75. kg'da kumite kategorisin- başanlanmndevıımının gclece
de Türkiye ikinc iliğini elde ğini söyledi. 

Atletler elemeleri aştı 
TÜRKiYE Kulilplerarıısı Y ı ld ızlar Alte tizm Ligi 
elemeleri 15-16 Nisan günlerinde lzmir'de koşuldu. 
Eleme lerde 336 puan ıoplayan yıldız bayan takımımı z. 
genci toplamda J O'ncı sı rayı alarak finallerde mücadele 
etme hakkını elde eıı i. Bir diğer Eskişehi r tak ım ı 
Üniversite Evleri ise 2 ı ·nci sırada kalarak finallerde 
koşma şansını yiıirdi. 

Genç bayan voleybol 
takımı yarı finalde 

GENÇLER Türkiye Şampiyonası elemelerinde bayan ıakımı
ımz, Afyon grubunda tllm rakiplerini se t vermeden geçe
rek yarı final grubuna yükseldi. Takımımız. 14 Nisan gll
nil Antalya BESK·i. 15 Nisan gilnO Isparta Keç.Belediye• 
si'ni ile Afyon Gllçbirliği 'ni ve 16 Nisan gllnü ise son 
maçında Uşak Anadolu Lisesi'ni aynı skorla 3-0 mağlup 
ederek yoluna devam e tti . 

Şampiyon ünvanınım 

Adana'da bıraktık 
Bayan hentbol takımımız, Tüı·klye 

Kupası'nda 3 'ncü olarak, llgden 
s onra kupada da istediğini alamadı. 

TÜRı<IYE KI.FASI 4'1ü finali 
2 1-22 Nisan ıarihlcri·nde Ada
na' da Çukurova Üniversitesi 
Spor Salonu' nda oynandı. 

Geçen yılın kupa şampiyonu 
olan takımımız, finale çıkma 

mllcadclesinde lig şampiyonu 

Havelsan'a 29-25 yenilerek fi. 
nale çıkma şansını yitird i. 
Takımımızın gollerini Asiye 

(7), Sanja (5). Esra (5). Ser
pil (2). Bilge (2), Fatma (2). 
Seda ( 1) ve GUlizıı.r (1 ) attı. 
Takımımız. 3·111k maçında bu 
sezon 1.Lig'de şampiyon ola
rak Süper Lig'e çıkan Çanka
ya Belediyespor ile karşılaştı . 
Hentbolculanmız, Çankaya'yı 

28-24 mağlup ederek Türl:iye 
Kup:m'ndıı Uçilncll o larak ıe

scll i buldu. Takımımızın gol
lerini Sanja (8 ). Esra (6), Se
dıı (5). Asiye (3). Bilge (2), 
Fatma (2), Serpil (1 ) ve G i
zem ( 1) k:ıydeııi. 

Finalde Tekelspor' u mağlup 
eden Havelsan, lig şampiyon

luğundan sonra kupa şampi• 
yonluğunu da kazandı . 
Ligi ikinici sırada bitiren ta
kımımız. önllnıllzdeki yıl Ulke
mizi EHF Kupası'nd:ı temsil 
edecek. Hentbolcularımız, ge
çen yı l Avrupa'da Kupa Ga
lipleri Kupası 'nda 3.Tur'a ka
dar çıkma ba~:ınsı g&tennişti. 

HAZlRLı\YAN: Taner An'ILOIZ 
---, 
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Online alışveriş yüzde 73 arttı 
Kredi kartlarıyla internetten yapılan işlemlerin tutarı 2006'nın ilk üç ayında, 2005'in 
aynı dönemine oranla yüzde 73 artarak 421 milyon 70 bin YTL olarak gerçekleşti. 
BANKA1.ARARASI Kart Merkezi'nin 
(BKM), 1 Ckak-31 Man 2006 dö
nemi ven terine göre. 2006 yılı birin
ci dönemde k:ırtlarla yapılan alışve
riş toplamda 22 milyar 964 milyon 
YTL olarak gerçekleşti. Bu işlemle
rin. 20 milyar 852 milyon YTL'si 
alışveriş, 2 milyar 112 milyon 
YTL'si ise nakit çekim olarak değer
lendirildi. 
Gcçıiğimiz yılın aynı döneminde 

kredi kartlanyla gerı;eklcşıirilen işlem 
hacminin 16 milyar 476 milyon 
YTL'si alışveriş olarak kayda girer
ken, nakil avansla değerlendirilen 

miktar I milyar 723 milyon YTL ol
muştu. 

kartı sayısı. bu yılın aynı dönemin
de 49 milyon 65 bin 354 adede 
y(lloeldi 
Banka kanlarının alışverişıc kulla
nım oranı, geçtiğimiz yılın aynı~ 
nemine oranla yllzde 68.2 anarak 
324.8 milyon YTL olarak gerçekleş
ti. 

Bu yıl banka kanı sayısında ve alış
veriş cirosunda da anış gözlendi. 
Gcçıiğinıiz yıl ilk Uç aylık dönemde 
44 mi lyon 534 bin 678 olan banka 

SANAL MASRAF ARTIYOR 
2006"nın ilk çeyreğinde yun dışı 

bankalara ait kredi kanlarıyla sanal 
POS'lar üu:riıxlen gerçek1eşıirilen e
ticareı işlemlerinin adedi. bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yllzde 
240'1ık arııı. Yun içi kredi karılarıy
la intemeıten yapıl:ın işlemlerin ade
di ise bir önceki yılın aynı dönemi
ne göre yüzde 35'1ik anış gösterdi. 
ilk llç aylık dönemde. yun içi ve 
yun dışı kredi karılanyla sanal 
POS'lar üzerinden gerçekleştirilen e-

ticaret işlemleri 2005 yılının aynı dö
nemine oranla yüzde 18'1ik anışla 4 
milyon adete yllkseldi. Bu dönemde 

gerçekleştirilen işlemlerin tutan ise 
yüı:de 73 oranında anarak 42 1 mil
yon 70 bin YTL olarak gerçekleşti. 

Uyuşturucudaki artış korkutuyor 
F:mnlyeı Genel Miidiirlüğii veı·llcrlne göre 2005'1.e yakalanan uyuşturucu hap mlkıarı 2004'e 
göre, yiizde 78.4. esrar miktarı yüzde 38.6 , e cl'Oln ise yüzde 2.28 oı·anında artış gösterdi. 

YAKALANAN miktarlara göre ero
in ve esrarda lstanbul. eestaey 
maddesinde i~c Adana ilk sırada 
yer alıyor. KOM Daire Başkanlığı 
tarafından hazırlanan rapora göre, 
Tilrki)·e'dc g~ıiğimiz yıl yapılan 
operasyonlarda yakalanan sentetik 
uyuşıuruculardan ec~ıacy mikıan. 
2004 yılına göre yüzde 78.4 ora
nında anarak I milyon 282 bin 
750 adete çıkıı. Bu miktarla. ya
kalanan ecıa~y maddesi miktarı 
2003 yılına göre ise yüzde 186.9 
oranında anış göstermiş oldu. Ecs
rncy mııddcsinde son 5 yılda arıı~ 

ise )'llı:de bin 167 oldu. 
Geçtiğimiz yıl yakalanan esrar 
miktarında da önemli oranda anış 

oldu. 2005 yılı ele geçirilen esrar 
maddesi miktan. 2004 yılma göre 

anışla 40 kilogram oldu. 
Yakalanan eroin mikıarında 2002 
yılından bu yana cidd i oranda ar
tış gözlendi. 2005 )'ı lında yaka
lanan afyon ve türevleri miktarı 
da önceki yıla göre yüzde 34.6 
oranındıı ıızalarak 34 kilogrıım ol• 
du. Bu düşüş. Güneybau Asya 
bölgesinden gelen afyon ve ıürev
lennin ülkemizdeki yasa.dışı ima
lathanelerde eroine dönilştürüldü
!Unlln ve birçok imalath:ınenin 
başka lllkelere kaydığının göster
gesi olarak de!erlendiriliyor. 
Yııkalanan bu uyuşturucu mad

delerinin mikıarları açısından il
lere göre dağılımına bakıldığın
da ise ecsıasy dış ında tllnı mad
deler en çok l stanburda görü
lürken afyon ve türevleri ile 

yü1.dc 38.6. 2003 yılına göre ise de 88 oranında yükseliş göstererek 
yüzde 117 .5 oranındaki anışla 6 bin 664 kilogram olarak gerçek-

uşın sürmesi dikkat çekti. 2005 yı- eromde Van. kokainde Hakkari. 
lmda yakalanan kokain miktarı. esrarda Haıay ikinc i sırada yer 
2004 yılına göre yüzde 68 oranın• aldı . Yakalanan ecsıaey mikıa
da dllşmesine karşın. 2003 yılına rında ise Adana ilk. '5tanbul da 

6bin 3 k ılograma uJaşu. Eroin leşti. Ele geçirilen kokain mikta-
maddesi ise önceki yıla göre yüz- rmda ise 2004 yılına göre azalma 

göre yüzde bin 233 oranındaki ikinci sırada bulunuyor. de 2.28, 2003 yı lı na göre ise yUı:- görUlse de önceki yıllara göre ar-

Bu da sanal popstal' 
HEM besteci ve yo rumcular. hem de 
dinleyic iler için hizmet veren 
www.birbestemvar.com adlı s ite, 50 
gün boyunca ziyareıçilerden alınan 

oylar sonunda galiplerin belirlendiği 

ve Ucreı~iz çalışan bir sanal yarı~ma 
site~i. Siıe , bestecilerin şarkı larını yol
laması. ziyaretçile rin de dinleyerek 
oylanmsı üstüne ku rulu bir s is tem su
nuyor. Bestelerinin inıemette yayım

lanmasının ardından başkaları ıarafın• 
dan kul lımılanacağından endişelenenler 
için bir online no te r hizmeti bile d il
şünillmüş. Bütün bunların ardından 

knanıın şöhret olur mu. a lbllm çıka

rır mı b il inmez. Ama s iıe bu aşama
ları geçip halk tarafından seçilen par
çaların ve sahiplerinin yapım şirl..etle• 
ri tarafından doğal olarak takip edıle
eeğin ı ö ne silrüyor. 

Türkiye'nin derdi kalp 
ve damar hastalıkları 

Sağlık Bakanlığı, kalp ve damar hastalıklarının ülkemizde 
en önemli halk sağlığı sorunu olduğuna dikkal çekli. 

13-20 NiSAN tarihleri arasıııda düzen
lenen Kalp Sağlığı Hafıası nedeniyle 
uyanda bulunan Sağlık Bakanlığı yet
kilile ri. dünyada her yıl yaklıı\ık 17 
milyon kişinin hayatını kaybeımesine 
yol açan kalp damar hastalıklannın. 
TUrkiye'de de en önemli halk sağlığı 
sorunu olduğuna dikkaı çekti. 
Türkiye'de yaklaşık 2 milyon koroner 
kalp hastası bulunduğunu ve bu hasta• 
ların yılda 130 bininin hayaıını kaybet
tiğini belinen yetkililer, kalp-damar 
hastalıklarına yakalanmıı riskini anıran 

faktörleri de şöyle sıraladı : Hayvansal 
kaynaklı ve aşırı yağlı gıdaların tüketi
mi. meyve ve sebzeyi az tüketmek, fi. 
zik.sel aktivite yetersizliği. yüksek tan
s iyon, sigara ve alkol kullanımı. şiş

manlık ve diyabet. 
Kalp-damar hastalıklarının en önemli 
betirıileri ise söğllsıe sıkışma ve baskı. 
kola. boyna veya çeneye doğru yayılan 

ağrı. bacaklarda. özellikle de ayak bi
leklerinde şişme, az hareketle nefes 
darlığı çekmek, çabuk yorulmak, terle
me ve çarpıntı. 

Yaşam 

Philips'ten 
anti-zapping 
teknolojisi 

PHIUPS'in yeni yazılımıyla 
iz leyici is tese de istemese de 
reklamlan i1.lemek zorunda ka• 
labilir. Hollandalı elektronik 
devi Philips ' in geliştirdiği ye
ni teknoloj i. yayınc ı şirketin 

iz lenen kanalı dondurmasına 

o lanak veriyor. Böylece 1.ap 
yapamayan izleyici reklamları 

izlemek zorunda kalıyor. 
Yeni teknoloj i için ABD'de 

patent alan Philips, kanal don
durma özelliğinin bazı özel 
programlarda uygulanacağını 

duyurdu. Yeni teknoloji tele
vizyonların veya )'aymcı kuru
luşun dekoderlerinde bütünle• 
şik olarak gelecek. 
Philips. anıi-zapping teknoloji

s inin izleyici le rin hoşuna git
mc)·eceğini kabul ediyor. Pa
tent anlaşmasında eklenecek 
bir maddeyle, izleyic i yayıncı 

kuruluşa ek bir ücret ödeyerek 
anıi-ı:apping özelliğini kaldırıı• 

bilecek. 
Philips söıcllsü Andre f.ian• 

ning. yazılımın ıanıııld ığı basın 
ıoplanıısmda teknoloj inin aynı 
zamanda reklamların izlenme
sini de engelleyebileceğini be· 
lirııi. Manning, amaçlarının iz
leyicile ri 1.o rda bırakmak ol• 
madığını. hedeflerinin bir filmi 
reklamlı ve reklamsız olarak 
iki ıürltı izlenmesini sağlamak 

olduğunu kaydetti . Yeni tekno
lojiyle. yayıncı kuruluş filmin 
reklamlı , e reklamsız ,·e rsi
yonlannı farklı fiyatlardan i1.
leyiciye satabilecek. 
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