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7 Mort okşoml Aydın'ın yerel televizyonu olon AY
TV'de hoz r onon conlı progromo Genel Boskonımız Av.
Semo Kendirci ve Aydın Şube Boşkonımız Hotice Bosno

ll koil]orok "Kod]n ve Eğitimi" konusundo görüşlerin ok
tord lor.

Genel Boşkonımız Kendirci'nin konuşmosı Aydln
holkı torqflndon tokdirle korılond .

8 Mon günü kutlomo törenlerimiz, Gene Bcşkon
m z ve Şube Boşkonlorlnln Belediye Boşkcnı Hüseyin Ak
su ve Aydın Vclisi Enrir DUrmoz'I ziyoretleriyJe boşlodı

TBMM Boşkon Vekili Yüksel Yğlovo, AyJın millei
vekileri Ho]it Dikmen ve Ali Uzunırmok, Tırk Kodlnlor
Bir]iği üyeleri ve Aydın holkınln kotılmıylo l pro}okolü
ger.ekle'iri]di Tören, kotılımcılonn bondo eşiig nde
yoptrğl "Ato'yo soyg] Yürüyüsü" i]e sona erdi.

Ög eden sonro Hüseyin Aksu Konferons so]onun
do "Kod]n Hoklon Ve Gelişinri" konulu konferons yopıl
dl' Konferonso Aydın Boro Boskonı Av TUnc Aytur Ve

8 Moı-t "Dünyo Kodlnior Günü', 2002 yılı etkinlik_
leri i]imiz Aydln'do gdrkemli bir şekilcl. kutio"dl.

Türk Kodlnlor Birliğjnjn bir|k ve beroberl;glnl ser_
gi edigJ ve kodın|or n kodın hokloın dünyoyo hoıırlottık
'o ı bi q..iı oıo- 8 Moı Dııyo (odlr or GünJ.ü bU ) l'
Aydın"Jo kutiomok biz ere gurur verdi.

Türk Kodlnlor Bir|iği'nin Türkiye,nin dörü bir köşe
s nden, Kıbnlian, Bolkon Koclınlon Federosyonu.ndon
geJen 300 konuğumuzo ev sohipJigi yopmonln mııtlulu_

ğunu yoşod k.

Hozıronon üç güniük progrom,7 Mort günü Boş_
konlor ToPlont slylo boşlodl. Toplonıyo koılmoyon üye_
ier Aydın merkezindeki Trolleis ontik kentini gezdiier.

Türk Kodün]or Bir]iği'nin Ayd]n şulıesi üyeJerinin
özverili çoiışmoJarlylo hozırlonon kermes bıyık ilg; gar
dü.

"uys;lkl., vodisi Aydrn,, belseselinin izenme
s]yie, m sofiıierimiz zengin ku]ti;r hozinesine sohip Ay_
dün' m zün iüm ören yerlerini ve turistiI beldelerini görme
imkonın huIcluIor
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Kutlomo yemeğimiz B Mori okşom Ayd n Voli ]ği Ve

tcrofındon Koryo Restouron|io uerldi' Kotkıdo bu]unon

i.m kişi ve kuruluşloro lesekkür ploket] verildi. Etkinlikle

re koh]on tüm şubelere de koılım belgeleri verilerek bir
ikte güzel b r gece geçirdik.

9 Mori Cumoriesi günü Aydın iimzn kü iüre

zeng]nliklerini misofirlerim]ze ionrfmok omocü ie Koro
cosu ilçesindek Afrodisios, su tğnh]5or ]lçesindeki Nyxo
ören yerleri ve Yenipozor ilçes]nde Yörük AI] Efe müze

sine gezi düzen enmiştir.

I Mod etkinlikLerinde misofirlerimizle b rlikte ol-

mokton cok müJt]ıJ olduk' Önümüzdeki 8 Mo*lon do so-

runlor n n çözüldüğü b]r Türkiye'de kut omoy orzu edi-

Etkin iklerimize koilon iüm şUbe boşkonlor mlzo

üyelerine çok teşekkür ed yor, soygllor sunuyorum.

Boşkon
Hotice Bosnolr

Genel
Boşkonı

Semo

konuş-

otorok

tor.

"MEDENı KANUN' IoPtANTlsl YAPllDl

8 Mo D :r)o Kodrn o' ,.,'ri ned"- y arloro
' oro.ıepe -op uı Me.iez_cevo ,'doqo- (o]__o9l.

Eğit m Tesisler nc]e, l5 Mort 2002 qijnij, T0rk Kodınlor
Biriei 'e sosyol Hizmeier ve Çocuk Esirgeme KırıJmu
-eıe Müdıılugu_ n .olt' o'7lo b ' ıooo-' Jiz.n:'
d (ot sozıdo .od -ıı toıld o' !e Mede' RonJ_ıJ1.n
iorr i düğ toploihyo konuşmocı o orok eski Bokoı ve M _

levekili imren Aykut ile, Turk Kodlnlor Bir1Jgi Gene Boş_

]oı bilen kod,"," hoklorn, d. biieceğ n]n önemıne

Kodınlor n Yerel Yonet m erde, görev olmolor
nın gereklilğ ni be ]rien mren Aykut, yöneiim kode

-".;;.,]. .;[ oz kod n n buunusunın' demokrosi
kon,*".]"ki od m or n ç"k yovos olmoııdon koy
nok ond ğ]n ifode etmiştir

Doho sonro tekror soz o on Av Semo Kendir
ci Meden] Konın hokk ndo oynnı bilgi verdigi ko'
nuşmosındo, l926'do çıkon ik Meden Konun'un dcl

kodn hokor konusundokj önemini vurgılocl
Medeni Konunun votondoşlor için clogumdoı olume
ıooo .-. li .o'yo o.,lo" o.,_'.,-r b- ....

.en."nd. ı-ni 7o'",lo 9-, ',
/-- ll. "-oen çoz e'' ' l"rr" yo, -," , ' '_ d o

Kocor oilen ı .ei'; oloı q. :lı.ı, o'9 ' ld 9
A en n ekono. k geleceğinden yo n zco kocon n sorum

u olmodlgı, yen] mol reiimi uyguiomosı gei rild]ği, Yen
Me;eni Konln o hoklordo eş]t]]k geiir d ğ]n] ifğde eden
KenJ;rc , kodln or n hoklonnı ku lo".* y o bı yoso","
d"h. J. bir 

"nlom 
nın o o.oğ]n die gei rd

lonı Av Semo Kendirci koı d lor
TKB Genel Boskonr Av.Semo Kend rci, 8 Mort'n

ior hçesi lıokk ndo hilg] velirken' bU eikinliğ n oriok oşo
hozür onmos . n Ve kod iloı bilgi end rme omocln n

o .- ıi .u-q loo D-lreqirız -

l, .. o, o.t 
"oo 

do oııq e-en /.ncl -(l 8 Mon n

sesimiz yükselfiiğ miz bir tor]hin semlıo ı" oldugunu,
o' .o' ,o.l.o B Mul'lo oeg. Jo5 9ü" LoLlor r z cie
ses;rİ]z yükse imem;z gerektiğinin o t iü çjzc]].

imren Aykuı, "Kod n nereden nereye ge mişt]r?"

50rUsunUn öneİrine şoret eİtikten sonro, geçmişten beri
[odın ve kod n soıun oı içinde oldığlnu ve bunlor çöz'
rel ,.. e o"ng""- yop'9'r oil"ge_'d ıeı 

^^ede'' (o- n'' _o'rt,l_losr o'-mnio'roor A.L!, .,oro
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"Jopon Topluınunun Çoğdoş|oşmoı 5ürecİnde l(oünın Rolü" ve

Joponyo ve Türkiye'de Kodının RoIü" torlışıldı

ken telekomünikosyon, enformosyon, reklomcllık gibi

yeni oJonloro koydıklorını do belirıri'

Doho sonro "Joponyo ve Türkiye,de Ko-
dlnln Rolü", Prof. Feride ,lcln 1oo ü ıor.
Yönetimive Siyoset Bilimi Anobilim dolı Boşkonı), Bir

fen Gökyoy (Uiusiororosı Üniversiieli Kodlnlor

Derneği Üyelik Komitesi Üyesi), Nur Korokoc (Tırk

Jopon Kodınlorı Dostluk ve Kültür Derneği Boşkon ) ve

Av. Semo Kendirci (Türk Kodlnlor Bir]iği Genel

Boşkonı)'nin de kotlldığı ponelde to*lşıldı.

Pone]de söz olon Genel Boşkon Av. Semo Ken

dirci, derneğimizin torihçesi hokkındo bilgi verirken,

yosol düzeniemelerin yopılmosındo ve hoklonmlzın

kozonllmosındo dernegim;zjn öncülüğünü dile getirdi.

Yeni Medeni Yoso'nln kozonımlorındon do söz eden

Kendirci, Medeni Yoso'doki değişikl;kierin yeierli ol

modıgını, diger bozı yosolordo yopılocok değişikJik'

lerle birlikte doho do onlom kozonocoğını ifode eiti'

Türk Jopon Vokfı Kültür Merkezinde ]5 Mort

2002 torihinde düzenlenen bir toplonıdo, ,,Jopon

Toplumunun Çoğdoşloşmosı Sürecinde Ko-
dının Rolü" Ve "Joponyo we Tüıkiye,de Ko.
dının Rolü'' tort şlldı

8 Mori etkinlikieri çerçevesinde Joponyo Büyü_

keiçi/i5i torofındon düzenJenen topiontıdo Jopon_

yo'don geien Hokuhodo Yoşom Ensiitüsü AroŞhrmo

Direktörü Moriko Fuiımoro 
'erdiği konferonsto, Jopon

topiumunun çoğdoşloşmo sürecindeki kodlnın rolünü

çeşiili oroşfırmo verilerine doyonorok dile gelirdi. Jo_

pon toplumundo kodının nüfusun çoğunluğunu oluş-

iurduğu ve uzun yoşodığıno dikkot çeken Fujimoro,

kodının zomon içinde büyük gelismeler kotetliğini ve

eğitimJi kodln soyıslnın o*mosıylo do toplumdo büyük

degişik ikler oidugunu ifode etı'i.

Kodlnın oiJe büyüklerine bokmok için iş ve eği

tim hoyoino oro verdikierine de dikkolçeken Fuiimo_

ro, günümüz kod nlnın ise lisons eJde eimeye çolışlr
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Türk kdınhr Birliği $ke Şubesi 
(olısmo Ropoıu

l 2208 20al trrihinde Koym"k.m]ık
mokomındon olınon olur belgesi ile derneğin oçı ç izni

2' Kuruculoı Kuru1ı ıopJonorok ç]örev toks]m]
yop Jmışır'

Boşkon Hülyo Azbozdor
Bşk.Yrd FiJiz Aykonot
Soymon Ebru Bolloslu
l,]"-ü, ü l"" Sanrlet Yavılz
Kurucu Uye totmo Dovos
l(Uruc! Üye Sedef sökmen
3. Dernek bürosu olorok Tuntoş Psi. No: 50

Kotl2'dek doire düzen enmiıir.
4 - 04 -l 0.2001 torihinde derneğimizin kurulduğuno

doir bilgiyi ue o.oçlo".,.' sUnmok ijze.e, söke
Koymokomı'no, Söke Belediye Boşkon'no, ilçe Milii eğitim
mıdurıne, ilçe Emniyet Müdürüie, içe HoJkegitim
müdürune ziyoretler yopılmşİr'

5 08 l0200l Pozodesi .ıünü dernek oçılış Söke
holl no dU/,JrU mUşfUr.

ö Uye loyltloı no lıos onmıshı
7 ll 10 2001 Plşembe güni] izmir Çesme'ye bir

gez; düzenlenmiştir
8 08.l0.200l torihinde Koymokomlık mokom nco

UlUso] Eğii]me Destek komponyos ndo Boşkon, Hılyo
Azbozdor ve Bşk' YrJ. Filiz Ay[onoı yürütme kuru undo
görevlendirilm]9]r'

9. 29 1a.2001 torihinde stod do yopılon
Cumlıuriyet Boyroml törenlerinde TKB o]orok,
Koymokom'ıkço yollonoıı protokol doveiiyesiyle yer
ğllnmlş ve Çe]elrk konmu'u.. Ayn' Gece CUrİhUriyei
Bolosıno kotılınmıştır

l0. l0.ll'200] iorihinde Atotür]< bıstl.;ne çelenek
konulmustur.

l l. l5.l l.200l ıorihinde Söke Beediye'sinin yen

oçıJon Ki]ltür Soionu'nun oçılııno kot lınmışiır
12- 21 1] 2001 tor;h;nde yerel sonotçlnrlz Ayf

Kobokçl ve soz heyeii eşliğinde yo.dlm omoçlı b r konser
yopıJmı9ır.

13. 31.12.2001 rorihinde yoprlocok olon ke.mes
içiı ço]lşmoloro boş onmışİr.

Boşkon
Hülyo Azbozdor

Şubemizin 200l yılı

l Merkez Dereli Köyüne kitop komponyğsl düzen

2 HUküJkçU üyemiz Fotoş Esenioş ve Psikolog oyo
Limoncu ile isteyen honümiorlm zo Jonlsmonlık hizmeii ve
ri]miştir

3. Ko.ocooğIon, Fotih, DumlUplnğr, AsJonbey mo"
]ro]le]eriide, soğ]]k Müdürlüğü ebe, hemşire, dokfor Ve ps]'
ko]og]on ]Je ]rizmeı verilmis. 650 honlmo "Gebelik 'e do_

ğUm kontro]ü. Anemi, çocuk Bok üİr, Aile Psikooiti konu-
lorndo seminer verilmi;tir Kenfie büyük memıluniyet yo

a. Lise 2 snl öğrenciler] oro'ndo "Çoğdoş Türk
Kodrnl Nos] omolldr?' konUlu kompozisyon yorşmosı
duzenlenm ş Kozonon 5 öğrenciye Üniversiteye hozlrllk
k!rsu ormoğon o orok Ver] miştir.

Ayn çollşmoyı buyıl ıniversite öğrenciJeri oroındo
.y" konudo Jüzenledik. 8 Mort 2002'de düzenlediğimiz
loplont do ilk ıc agrenciyi birer olt n ile ;Jüilendirecegiz'

5 KoJün]orimrz orosündoki sosyol poyloşm ve do
yon şmoyü orllrnro omocry]o oydo bir kez yemek düzenle
dik Toplürmso] konUlor hokklndo konUşiU]<.

6' KüItüre poyoınr Ve ilgiyi ortırmo omocıylo; Ur
fo' Kilis, Goziontep, Antokyo' Konyo, Sofronbolı, ürgüp,
Amoyo bö ge erine geziler düzenhdik

/ Top]Um merkei: inşooiımızln giderleri için yiyecek

Boşkon
Hoyrunni5ğ ARAs

Iürk (odınlor Bhligi l(ohromonmoros subesi çollşnıo Roporu

çoi şmolon ve temennileri bilgi- kermes]er, Cumhuriyer Boiosu dızen edik
inşooiımızın su, kolorifer, e]ekirik iesisoti tomomen

daşendi' Ye. 'e duvor foyonsJoı kopondl' Yogiıboyo ve

çoİnün yopiml iç;n modd] desfa[ oroy ş ndoy]z'

i,oco" /0O2 ol -oe'11lz5;l\üiTon J_ e5i
tesi ile işbiriiği kUrdırk llimiz kodlnlğnnli sosyoloiik öze]li_

ği iie ilg]]i bi. oroşflrmo boşlofilk. öğrencilere tez konUsüJ

olorok Veri m$iii soğloJlk
2)7 Marı 2aa2'de ijniversitemiz]e şbir]iği yoporok

D0nyo Kodınor Günü ile iqili i cop ndo bir konferons

çol şmomz uor Konuk profosorler]n yon slro odü
kozonon ün]Versite öğrencilerimize hoiI m z ön'jnde ödü
Vereceğiz.

3' Dünyo Kodınor Günü kutlomo çollşmos kop.
somındo B Mort 2002 torihinde Aske.i ve Mül[i erkon n

e'eri, Dernek üyeler miz, ii]mizdek] sivi Top Um

lUrUlU o' nln }öıe'ir RJ'JU J/eer L e 'l-|i
hğnlmlonmzjn koİldğ bir coyo kıtlomo yopı|ocokır
Ioploniıdo kemon dinletis ve "Atotürk ve Kod n Meden
KonUn' konulon oğ l] kto oIocokrr.

4. 200] Mori bü iei 2002 Morilndo do cıkor locol
Holklmızo ücrehiz doğıtılocokı r.
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Türk Kodınlor Biıliği Beyoğlu Şubesi Çolqmo Ropoıu

yord mlon ile pilot balge seçilen Von Erciş Ulup ıor l<ö-

yü'nün 600 öğrencili ok!lunun eksiklerinin tesp]ti yop lJı

Öğ.encilerin k,şllk k,yofetler]nin olmodığı' okılın ve

holk n her tıriü yord mo gereksinim duydugu onloşld ' Tijm

üvelerimiz]n çolışmolon ve destegi ile hozrlodıg mlz 30 ko

bot çizme, onorok, eşofmon, ons]klopedi, kiıop ue 
'"uht'

lif giysileri Von i Jondormo Aloy lomılonlıg no teslim ettik'

o"ı. -"'. ."l."."* b]zzoi Kur Kd' A]b' sÜleymon

Yeşilyurt ve beroberindeki suboyor torofındon U1upnor

kayı agrenciier ne ve holkıno dogılld '

o;" ı, l"""a" y".dımcl oLon ve her iırlı loloyllğ

soğ]oyon Jeğer i Suboyloım zo ve Mehmeıçig]mize bir kez

doho teselkür eder]z. 
Boşkon

GÜnseli sÜtekin

Değerli Do5i]or,

Yozlmüzo UzUn zomondon berj, 
"n çok ihtiyoç dly

duğumuz ŞubeLerorosı et]s mi soğloyon gozetemizin ho

z r on ş ndon, e mize get şine lodor emeğ] geçen iÜm or

koJoşlor m zo teıekkür ederek boş omok isiiyorım

B]zer Beyoğlu Şub*] oorok kuruluş omoç"'mız

en önemlisi olon doğuyo ve eğiıime de$ek komponyo

bu y i gerçekleştirebıd;k

Ku,uluşu.uzdon lıu yono gec]rdiğnrz 3 yldo bU

inscn oro dostluk eL]nı zitopıoklor i]zer nde yo9oyon iiJm

B ]yoruz ki dertler ve ıkınİ oı poy oşı dlkço ozo r

B zc]e burodon yol" ç'kc,.oL doğudoki kordeş erim]zin ve

çocuklonm zın ht yoçlonnr lesp i etmek Üzere Von i Jon

dormo Komutonlg nc nrij.ocooü et [.

Alboy si]leymon Yeş lyuri ve J A boy coşkUn Atok' i

Türk Kodınlor Birliği Çonokkle Şubesi Çolışmo Roporu

l
{

B]z Conok[oLe şUbes] ve yönet]m] oL'rok sze'd"n

o dıgm z ltrigi ve tovsiyeler dogrultusunclo yönetmei;g mize

boğ ı ko orok fooLiyeılerimizi 5ürdijrüyoruz Yopm ş oLcJu

gumuz ] k kongredek] foo ]yef roPorürmUzdon sonro, B Mori

Kod nlor Gijnü do oy s y o' Çonokko e Aioiijrk A" l'"' Yö-

netim KürrU ıl Ve ijyeleİ]m]zLe b]rl kte çe enk koyduk o gUn

Iırt Kod nLor B rlğ , Çoğdoş Yoşoml Destek]eııe Derneği

ve s.H K Elemeği Derneği ;le birl]kte Cumhır]yet Meydo

n,"Jo. koJın hokoı üzerine gÜnÜn on]om ı be ıen ko

nuyıo or yopt k. 9 Mori 2002 cumorlesi gÜnÜ Çonokkole

kozoı Ayvocık Be ecliye Boşkonı toro|ndon s H Y o Mer

kez] yoıl or korosunl dovei etiiler ve k] otobÜs, biz Kodün

or Birli6i grubu olorok koıld k orodo ko obo l b]ı boyon

9rıbıno S.H' Uzmon Nigor Koroc k ve eııek|i s H Uzııo

nl Nuron Akıncl torofınd." kod 
" 

hoklo. Üzerine önce ko

nu9moLor yopıldl, son." yoş lo, k"rosu ç"k gijzel bir kon

,er r"rdl' sen Nerimon Urgoncı 6 yldlr yoşlıor korosındo

kor st olorok bıLınuyo-m. Çok gijzei bir g ve olokodoi

sonro çğnokkole'ye döndijk

Aynco J 1 Mort 2002 gijnÜ soot l0'00'']o Truvo oie

]]nde Kod n n El Emeğ Derneğinin dı.."l.d 6i "' lı 'ç'k
komu yorol no çolışon dernek ıemsilcilerinin cle bu uncluğu

serg ye kotlLJk. (KiDoK) temsj]c]ern;en stonbı]'don 4

boyon sözci] ge di' Y ne çok oydın oı c Lon,ş.olo'yop1
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dl Vederne\ı.rsıl,lle' oü' o :( sool|iioyr'bi.colüsmo
']e reİ)lr oğl npl -oı( ol:şı,'roı' üze.e coi'snolor yopİL
Çolışmo sonundo şohıs ve klrum]orın oırok omoçlor doğ
rUhUsundo biigi ve duygu dışünce hızlı verimlj biı sekil<.]_^
q :.le'ini bllles|i,.nF cd7'in jleI11F/e yö1e,'( .aı.L'. il:ı( Jeı
ve çoJlşmoiordo sülekliiik soğ]orİok omocl kororl oilnC]

' 
o7dol' b ' co'ı'no 'Ji lB Mor 2oo2 Pozodes' qLıi / re

or 'o ' deıl lolup ooy-om o.ogron lno tor,ocoğ z.

Bğşkon
Neİİmon U.9ğnc'

ANADoIU'NUN iır moııı VAtİtERİ KAYSERı'DEN...

' 
8 Moll Dijlyo Kod|"'o. O:nü ce1'.,i et|:_,Itlerje \Ut

'o"|'ter günd_ıü/den o50 /l|öl.e tod'_ . r.on|o.n vo
| ''t gö'.'']el: rop''(lorl "ı.: o,o.oı' ıolıoıcı ıleleı z'yo

"l.' ",it i ,e ıedıes" zoo''.olo\ .9,ıın- oıy;ı ıolı,
30ğlod]llo. lrlldi(ldi

'.' '"' ü'^.,r...', (o)se, \A vo|e'- lol:\ Aro'|,r
no Me.|"z| tMflA.ıa) orıron'Me.rı.ı Ço)ldoğ
7optlgı o ı\Jonooo. roJ,n tol'o'ın'n lıooolu Seıçı,lıJ
lol ve Be)''(ler do_"m lde gün'rıüuden do|o 'er d.;
evde'oJdısunt Gd," ,o',|".'r gör"u yoohk1orlnl /Urtd_s'no e| :oIo'ot gönd-]ild|hle.|ni ,e co. 'orıoo ıed.e elro'e| "e hos-o.elin JF \odlr Lro^'o' ,o.olı"oon 

ıopııIdıgın söyledl

' 
Mezoı (oy.eıiıın G-l|ep. Mol.ol|.' ndet| (osl
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Tffi "Tüzük Todili" 0loğonüstü Genel Kurulu Yopıldı

Türk Kod nlor B]r igi Derneğinin o]oğonüstü Iüzü|
Todii Genel KUrUU Ankoıo DiI Torih Coğro'o Fokühesi
solonundq boşkon, ;ye 'e delegelerin kotıJım ylo 23 Mo11
2002'de eerçekleıirilm]şt r. Soygı duruşu ve istiklol Morşl
ie oç lon kongre' verilen önergeyle tekliI edilen oşogldoki
divon boşkon. yordımcı 'e yozmon]ornın seçimi ile

Boşkon: Av. Gü oy Gökmoğol
2 Boslon Ozen Oztonyel
Koıp er. Hü yo lonyei, GJhel ozben
Di'on ioroflndon TKB Gn.Bşk. Av.semc Kendirc]

k.r5üye Jovet edildi. Kendirci T.K.B. tüzüğünün doho
coğdos ve doho demokrofik bir yozl]lmo 50hip o]mos için
bozl moddelerin todili geıekliJiğini oçıkiodı. isteıiJen Tı
zük iodilofinJo.

l Bi.çok moddeler;e dil düze]tmeleri.
2 ile'd-- ,e.e.'ı' suoeleıoeı gele" silö7eı|er. ze

r ne yop lmos zorunlür dUzenlemeler,
3 J,quoıo olorlonndo uzülıe .nev.-l e\5li

lfodeq olo.o^ (ooLl eoile.ı slloyeıel; dü el,:h.esi
4 Delnel o'dotlnl1 gü1jn sonlonıo ce"op verıre

d ginde' o"do n ilyon ıirjon y ıdo '2 nilyor 'i 
ovo cı

üorn mosü l5İek Ve gereğl'
.ı ı -ni deg ıl' (|.ıe Jg.o/on Meoeni ro.o.ı" iç r.

deki Dernekler Yososındo yop]lon değiş]]<likierii de tüzijk
te yer olmosl gerektiğini söyled]

Avıro bu'un buı|o. r / Moı|o Aıoın oo lop'lon
Bos(on'J- <urulu Toplor'sınoo oo ele o(ndıg - '" 

_ı-.

bos(onlor n loı m 'ile oy, nılı oo-o^ 'o1l.;llp .oro.o
boolondıgııı .öyeoi Bu oıodo veni De-ıe'le. vosoı
degisil ıkle'inin de qü-demoe olouquıı. beiiren Ke d .ı
"Eğer bizim öngördüklerimizin üstünde değişik ik|er olur-
so, o zomon Moyıs oyındoki oloğon Genel Kongre'de bu
değişikliği bir modde ile düzenieyebilir]z. Amo so,''yo,u'.
t bu _osondo önqöıdüt e|:mildel doho oü'ıl oiı o"g;
şltlll olmoyoc"l' i.d;

Genel boşkon konuşmo.ının sonunJo şimdiye ko
dor yopı1on bıtın çolışmoloro ue Kongreye koıIonlonn
hepsine teşekkür et}i.

Divon boşkonı |üzüğün değişiklik öngörülen mod
delerinin tomomını torıışmoioro oçorok ve bu konudo saz
olmoI isteyenlerin görüşerini de göz önünde bulun
durorok gerekli çollşmo|onn yopllmosıylo bir]kte tım
moJJelein oylonorok dızeitilmesinden sonro geneJ kuru
lun koponlşnıyopı

Genel Boşkon Kendirc] son kez sazı olorok b]rl]kte
o| .rroııı önemini vu.g-looı Gi b lğinder .u^.ı

dogo.ogııı lrer'm sLlr"T e- " ş b"' 'o lışmos o|.
ıol s z'n biz'. ço ışnolorımız deme i deoi V" i o'e e-
8- ü]le icin eı e|e o|nolı Crü. bi'liq le el ıokı 'e

lo-iln|o bil bi'ini/e des'eı ol","., bJ jl_nin loJ'ao''
çocuklon ve oyd nlık geleceği için çoilşmo]ylz dedi

Konq'e boşoııyıo lopono.._or sor'o An}o o
A'l5oor KlJbü rd. b ıliil" güz"ibiı l" nFll" JodlJLlo. p"
Li' ' ]di veTe(-^n "o.ro c,"ı-lıı.ıql-z- gldıd

\
BitGisAYAR.EAsLNDA çA!!şMAK ZoRUNDA KAIAN KADı^ifriii;ffi

BOtUMU, "Et BIIEGI SENDROMU"NA YAKATANIYOR
' 

B lgisoyor boşndo çollşmok zorunJo kolon' biı de ev isleriy]e yorulo" l.a 
"ı".," 

t,,;yıl l,aiı.ü, el]erin n oş.L "l b,'eg, ,"nd,oru no yororon,o.
Abo--ızu - Bovso| U_ ,.l. ,en üA BL] clz 
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üUZl 's, o''.9r ıodrloı'uzeiıd"vooııllororo, "erodo oze|'"leoI,."t;lqisoz", bos _oo .o '.on 'oo'nlo'oo G'
poll.:rel send'on_ (el bileg. seıdromu] ıoho.sz '9ı.ıı s i göıü oig,J_un b;|:'leıdloini loyoetti
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BITIIYI DUNYASINDA KADIN...

Biim dünyosndo erkek egemen iğinin |ıüküm

sırdıgi.; konıs, yoygın olmosıno roğmen, bilimde ç ğır

oçocok buluşlo." imzo otmış birçok kodln bu unuyor.

Bilim dünyosındo en çok ıonınon kodın olorok bilinen

Modom Curie den boşko, insonlık ]çjn yororlı çolış

molor yopon yüzlerce kod n vor.

,nte'net soy'oio',noor yopılo_ de' leıreye göre

20. Yüzyıi ln en büyük keşiflerinden biri DNA nın yopı

s,n bulJukoınl i]on eden ingi]]z bilim odomı grubu

nUn ]çinJe bir de kadln yer oJlyordu' DNAnlnyop'
nın bulunmosndo kotkıion oJcn boyon Rosolind Fronk

iin, bilim dünyoındo büyük çğr oçllmosı yolundo

emekleri geçen koclın bilimci]erden sodece birj.

lnsonoglıınıın en bıyık hoyollerinden biri o on

Mors o gidilmesi için çolşmoior yoplon NASA n n,

Mors Proie direkiörlüğünü de yürüten Donno Shirley,

in5onoğlUnUn hoyoJlerini gerçekJeştirmek icin çobo

horcoyon kodınlor ]çin en iyi örneklerden.

Biiim dı-inyoslndoki boşon]l kodınlordon 6ir

boskosü i5e Bqrboro McC]]nJock. Keşfettiği 'mlsrr bitki'

sinde zıployon genleriyle", McClintock Nohel ödü]ü

otd,.

Bilim Torihinde Kodın|or
ilk biigisoyor progrğmcisl o orok kobUl edi]en

tody Augusto Byron . ABD Deniz Kuweleri, hoz rlo

dklon bilgisoyor progromındok Jillerinden bjrne,

onun onrsrno 'Ado" odrnr verdl.

1a99 1179 yıllorı orosındo yaşoyon "e mo

nostırdo boşrohibe olon Hidegord, Newion dqn bir-

koc yüzyıl önce ortoyo koyduğu evrensei çekim üzeri

ne dışi-inceleriyle dikkoi çeken kodınlordon h]r '

B]|im torjhjnde dikkof çeken boşko bir kod n ise

lB78 i 968 yıllon oroslndo yoşoyon Lise Me tner Me'

itner, Nükleer Füzyon Kuromı n n gelişmesinde büyü[

rolı o]on fizikçi oiorok 5i im torihinde dikkoi çeken ko

dınJor orosındo yer olıyor.

önder Çevreci
Günümüzde önemi her geçen gün doho iy cn_

ioş lon çeı"enin korunmos için çobc hcrcoyonloın

boşındo do bir kodın geJiyor. 1970 lerdek çevreci ]k

horeketi önces]nde doğoyo sohip ç kon Roche] Cor

son, öndeı bir çevreci olorok onllıyor.

B]lim kodını olon Corso", DDT g]lıi kimyosolo

r]n çe"reye ,erdiğ zoıon k yoslycı e eştird] ve yozd gl

Sessiz ilkbohor'' kitoblylo bunı diie getird Kimyo

sonoyi deveri, Corson'o cephe o]d. Yiğ]i b]r kod]n

oion Corson u y ldırmoy hedefleyen çirkin komponyo,

çevre bi incin gelişfirdi. Bestseller olon k top, tıugün .J.

çevreciligin teme eserlerinden soyıiıyor

ıÜnr xaoıııı.en sinliĞi
Hober Bülreni

Türk Kod nlöl B r]iği A.Jlno 5.h b]

Av. semo Kendir.i (Genel Boskon)

sorlml! Yozi ]s]ei Mijdarü

zeliho Doğon Yeşil

Adres

Tunus coddes;, Cim Apr.
8I/2 Kovokl,dere / ANKARA

lel: |0312) 467 ı7 70
Foksı (03I2) 467 93 05

D zgi Bosk :

Ümh Yoyıncılık
Koiur Sok 2//l K,zroy / ANKARA

rel: lo3t2) atg 38 26 27
Foks (03r 2) 417 56 68

AYL|K HABER BüLTENi
PARA iLE SATILMAZ


