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Bilgi çağında Anadolu farkı 
Türkiye'nin dört bir yanındaki çalışanlara ya da iş arayanlara, güncel bilgisayar yazılımlarını internet ortamında öğreten AÖF B_ilgi_ 
Yönetimi Önlisans Programı büyük ilgi görmeye devam ediyor. Programdan mezun olan öğrencilerin en önemli avantajı, "Bilgi Yö
netimi Meslek Elemanı" ünvanı alarak kamu ve özel sektöre ait işletmelerin birçok departmanında ara eleman olarak çalışabilmesi. 

B
ilgisayar alanında çalışan ve bu 
konuda uzaktan öğrenim görmek 
isteyen adaylara güncel uygula

ma yazılımlarını İnternet ortamında 

öğretmeyi amaçlayan Bilgi Yönetimi 
Önlisans Programı, mezunlarının çok 
daha kolay iş bulmasını sağlıyor. 

Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 
2001 yılından bu yana eğitim veren 
Bilgi Yönetimi Önlisans Programı, 
öğrencilere yazılımları kullanarak, iş

letme problemlerini çözme becerilerini 
kazandırmayı, İnternet ortamında bir
likte çalışma deneyimi vermeyi ve iş
letmelerde bilgi yönetimi yöntem ve 
kavramlarını kazandırmayı hedefliyor. 
Program böylece, öğrencilerini bilgisa
yar kullanıcısı olmanın çok ötesine ta
şıyor. 

Güncel yazılımlar öğretiliyor 
Bilgi Yönetimi Önlisans Progra

mı ' nda piyasada yoğun olarak kullanı
lan XP, Office, Project, Frontpage, 
Visio, Publisher ve Sharepoint Portal 
Server gibi yazılımlar öğretiliyor. 

Güncellenen yazılımlar derslere de ay-

nı şekilde aktarılarak, öğrencilerin ge
lişmeleri yakından izleyebilmeleri sağ
lam yor. 

iş bulmaları kolaylaşıyor 
İlk mezunlarını verdiği 2001-2002 

öğretim yılından bu yana elde edilen 
veriler programdan mezun olan öğren
cilerin çok daha kolay iş bulduğunu 

ve çalışanların da veriminin büyük öl
çüde arttığını gösteriyor. 
Programın en önemli avantajı öğ

rencilerin dersleri İnternet ortamında 

takip edebilmeleri. Programda CD
ROM ortamında hazırlanmış ders vi
deolarına, lisanslı yazılımlara, online 
akademik danışmanlık hizmetlerine ve 
sanal şirket uygulamalarına ulaşmak 

mümkün. 
Öğrencilerin programı tercih etmele

rinin en önemli nedenleri arasında, İn
ternet ortamında ekip çalışması dene
yimi kazanmak, güncel yazılımları en 
iyi şekilde kullanabilmek .ve kolay iş 
bulabilme yer alıyor. 

Devamı 2'de 

üniversitemizin yeni öğrencileri için her y ıl düzenlenen Oryantasyon 
Programı 28 Eylül Çarşamba günü, Yunusemre Kampusli Spor Salo

nu'nda yapılacak. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayn oturum
da gerçekleşecek programın sabah oturumu saat IO.00'da başlayacak . 

Programda Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, Öğrenci İşleri Daire Başkanı 
Nesrin Susuz, Mediko-Sosyal Merkezler Müdürü Dr. Turgut Kutlu, Reh
berlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi Sosyal Çalışmacı Ayşe Kızıl
taş ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Kenan Şanlıer birer 
konuşma yaparak sorumlu oldukları birimler hakkında öğrencilere bilgi 
verecekler. Öğleden sonraki oturumun ise saat 14.00'te başlayacağı prog
ramda öğrencilere Yunusemre ve İki Eylül Kampusleri gezdirilerek daha 
iyi tanımaları ağlanacak. 

Şeyda DALGIÇ 

MMF mezunları 
bir araya geldi 
ilk kez geçen yıl dü· 
zeulenen buluşmaum 
ikincisi, 17 Eylül Cu
martesi günü gerçek
leştirildi. 

Haber12'de 

Patara Antik 
Kentl'ne Anadolu 
imzası 

Üııiversilemiz Bilimsel 
Araştırma Destekleme 
Fonıı'nwı kalkılanyla 

yürütülen Patara Antik 
Kenti TiyalI'o Kazısı ve 
bu yıl hayat.a geçirilen 
Palara Anlik Kenti 
Hurmalı/... Hamamı Ka
zısı'nw 2005 yılı çalış
ma/an tamamlanclı. 

Haber12'de 

Şiddet içeren 
oyunlar tehlikeli 

Yaşam'da 

Semih Poroy' dan Porsuk kesitleri 
Ülkemizin önde gelen karikatür sa-
natçılarından, Cumhuriyet gazetesi 
çizeri Semih Poroy, Eğitim Karika
türleri Müzesi'nde sergi açtı. 
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MMF mezunları bir araya geldi MEZUNLAR 
NE DEDİ? 

ilk kez geçen yıl düzenlenen buluşmanın ikincisi, 17 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirildi. 

Bilgi çağında 
Anadolu farkı 

Baş tarafı l 'de 

2 yılda 16 ders 

İki yıl süren eğitim programında 
öğrenciler 16 ders alıyorlar. 4 ku
ramsal dersin dışında kalan 12 uy
gulamalı ders tümüyle bilgisayar 
ortamında gerçekleştiriliyor. Tür• 
kiye'de birçok kitle tarafından ilgi 
görmeye devam eden AÖF Bilgi 
Yönetimi Önlisans Programı saye
sinde öğrenciler, her hafta inter
nete konulan dersleri çalışmakla 
birlikte, yıl boyunca 1. Sınıf öğren

cileri için toplam 24, 2. Sınıf öğ• 
rencilerl içinde 12 bireysel 12 ekip 
ödevi olmak üzere toplam 24 adet 
ödev hazırlamaları gerekiyor. 

Sanal şirket uygulaması 

Bilgi Yönetimi Önlisans Progra• 
mı ' nda öğrencilere, Anadolu Ya• 
yıncılık A.Ş. (http://www.ana
yay.com) isimli sanal bir işletme 
ortamı sunularak şirket benzetimi 
yapılıyor. Öğrenciler bu uygulama 
sayesinde şirketin hemen hemen 
her departmanında çalışarak, ça
lıştıkları bölüme göre çeşitli roller 
üstleniyor. 

Akademik Danışmanlık hizmeti 

Öğrenciler öğretim elemanlarıyla 
gerek e-posta yoluyla gerekse 
sohbet odalarında sesli ve görün
tülü olarak görüşerek, uygulamalı 

her ders için, ders içerikleri ya da 
anlayamadıkları konular hakkında 
bilgiler alabiliyorlar. Forum sayfa• 
ları da öğrencilerin bilgilerini bir• 
birleriyle paylaşmalarına olanak 
tanıyor. Bilgi Yönetimi Önlisans 
Programı'ndaki her bir ders için 
beş öğretim elemanı akademik da• 
nışman olarak görev yapıyor. 12 
ders için görev yapan 60'a yakın 
akademik danışman, Eskişehir dı
şında yaşayan öğrencilere hafta• 
da 240 saat akademik danışmanlık 
hizmeti veriyor. Öğrenciler bunun 
dışında haftanın her günü, günde 
15 saat teknik destek hizmeti ala• 
biliyorlar. 

Programına kayıtlar online 

Bilgi Yönetimi önlisans programı
na bu öğretim yılında yeni kayıt 

yaptıracak öğrenciler, 15-22 Eylül 
tarihleri arasında http://aofka• 
ylt.anadolu.edu.tr/ adresinden ka• 
yıt işlemlerini yapabilecekler. Açı• 
köğretlm Fakültesi Bilgi Yönetimi 
Önlisans Programı hakkında bilgi 
edinmek için www.bilgi.aof.ana
dolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Mevlüt DEMİRC IOĞLU 

Anadolu Haber 
A. "ADOLU Ü "İVERSİTESİ 

A
nadolu Üniversitesi Mühen: 
dıslık Mımarlık Fakültesı 

mezunları, ikinci kez düzen
lenen Mezunlar Güııü'nde yeniden 
bir araya geldi. 17 Eylül Cumarte
si günü fakültenin arka bahçesinde 
gerçekleştirilen buluşmaya Rektör 
Prof. Dr. Engin Ataç, Rektör yar
dımcıları, fakülte öğretim elemanla
rı ve çok sayıda mezunun katıldı
ğı etkinlikte MMF mezunları, bir 
yıl aradan sonra bir kez daha bu
luşmanın heyecanını yaşadılar. 

Etkinlikle ilgi li düşüncelerini 

Anadolu Haber'e açık layan Rektör 
Prof. Dr. Engin Ataç, mezu nlar gü
nünün tüm üniversite açısından çok 
önemli olduğuna dikkat çekerken , 
"Mezunlarla ilişki lerimiz aç ı sından 

biraz geride kaldık diye düşünüyo
rum. Fakat son ik i senedir bu ko
nuda çok cidd i atılım lar yapt ı k. 

Mezunlar B irli ği'ni kurduk ve bir
lik vasıtasıyla da bu iş bayağı yo
la girmeye baş l adı" dedi. Anadolu 
Üniversitesi'nin 650. binin üzeri n
de mezunu olduğunu belirten Prof. 
Dr. Ataç, "Üniversite olarak bu ko
nunun üzerinde gerçekten çok du
yarlı olmalı y ı z. Çünkü üniversite le
rin olmazsa olmaz ni teliklerinden 
bir tanesi de mezunl a rıy l a yakın 

iletişim ve ilişk ileridir" dedi . 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Hasan Mandal da 
"Bir üniversitenin veya bir fakülte
nin başarısının en önemli gösterge
si, mezunlarıyla kurduğu d iya log
dur." diye konuştu. 

Geçen yıla göre katıl ımc ı sayısı

nın yüzde 100 art tığını ve gelecek 
yıllarda bu sayının çok daha faz la 
artmasını istediklerini kaydeden 
Prof. Dr. Mandal, başlayacakl arı 

kali te çalışmasında mezun lardan 
destek bekled iklerini söyledi. 

Çev re Mühendisli ği Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Serap Kara ise 
öğrenc il erin i n bi r çoğuyl a y ıll ardır 

i letişimlerini koparmad ıklarını ve 
onları güzel yerlerde çalışıyor gör
mekten, aldıkları bilgileri topluma 
yansıtabilmelerini görmenin mutlu
luk verici olduğunu belirtti. 

Yard. Doç.Dr. Osman Tuta! ise 
"Böy le bir bu luşmanı n gerçekleş

mesini hem mezunların okuldak i 
i l işkilerin i n yenilenmesi açısından 

hem de mezunları takip etmek açı
sından bunu gerçekleşt i rmeye baş

lad ı k. Bu ikincisi. Bundan sonra 
daha da iy i gidecek gibi gözükü
yor "dedi. 

Şeyda DALGIÇ 

Çevre Mühendisliği'ni bitirdim. 
Bugün burada olmak gerçekten 

çok güzel. Hele ki biz bayağı eski 
mezunlarız. Dört yıl önce buraları ter
kedip gittik ama her şey şu anda çok 
daha iyi. Biz buraya ilk geldiğimizde 
kimse yoktu. Daha yeni yapılıyordu. 
Her taraf inşaat halindeydi. Ve biz 
buranın yeni halini görmeyi hep ha• 
yal ederdik. Şimdi burada hocaları 
görmek, geliştiğini görmek, piyasa
da artık iş gücünün Anadolu Üniver
sitesi mezunlarıyla dolu olduğunu 
görmek çok güzel bir duygu. Çok he
yecan lıyım. 

Selim Canbek 

Semih Poroy'dan Porsuk kesitleri 
Mezunlar Günü ilk defa katıldığ ım 

bir aktivlte. Daha önce hiç katıl• 
mamıştım. Dolayısıyla çok fazla in• 
sanla karşılaşmad ım. Bizim dönemi
miz eski olduğu için Osmangazi
Anadolu ayrımına denk geldi. Diplo
masını Osmangazlden alan arkada• 
şım daha çok. Biz Anadolu diploma• 
sı aldık. Bir tek hocalarımla karşılaş
tım. Onları gördüğüme çok memnun 
oldum .. Bundan sonra bizim dönem
den ve daha eski mezun arkadaşları
mı da toplayıp buraya getirmeyi dü• 
şünüyorum. Belki bunun öncülüğü
nü ben yaparım. Çünkü çok hoşuma 
gitti. Güzel bir ortam olmuş. İ nsanla
rın birbirini görmesi, fikir alışverişin
de bulunması çok güzel. Üniversite
miz çok değişmiş. Ben zaten Yunu• 
semre Kampüsünde okumuştum. 
Buraya ilk defa geliyorum. Çok gü
zel, modern olmuş. 

Ülkemizin önde gelen karikatür sa
natçılarından, Cumhuriyet gazetesi 
çizeri Semih Poroy, Eğitim Karikatür
leri Müzesi'nde sergi açtı. 

C 
umhuriyet gazetesi çizerlerinden Semih Poroy' un 
" Porsuk" adlı karikatür sergis i 14 Ey lül Çarşamba 

g ünü Eğitim Karikatürleri Müzesi'nde aç ıl dı. 

Poroy'un su konusunu i şledi ği serg ide 50'den faz la eser 
bulunuyor. Serginin haz ırlı ğı iç in 5- 10 Ağustos günleri 
arasında Eskişeh i r 'e gelip yerinde görerek çizen Sem ih Po
roy, Anadolu Üniversites i'ni de ka rikatür leriyle ölümsüz
l eş tirdi . Sergi, 12 Ekim 'e kadar aç ı k kalacak. 

Şeyda DALGIÇ 

il Sahibi: I'. 
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Patara Antik Kenti'ne Anadolu imzası 
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Destekleme Fonu'nun katkılarıyla yürütülen Patara Antik Kenti Tiyatro Kazısı 
ve bu yıl hayata geçirilen Patara Antik Kenti Hurmalık Hamamı Kazısı'nın 2005 yılı çalışmaları tamamlandı. 

A
nadolu Üniversitesi Bilım
sel Araştırma Destekleme 
Fonu'nun desteği ile ger
çekleştirilen arkeolojik ka

zılar devam ediyor. Edebiyat Fakül
tesi Arkeoloji Bölümü öğretim üye
si Yard. Doç. Dr. H. Sabri Alan
yalı ' nın 2003 yılından bu yana sür
dürdüğü Patara Antik Kenti Tiyat
ro Kazısı'nın bu yılki etabı tamam
landı. 20 Temmuz'da başlayan ça
lışmalara Yard. Doç. Dr. Alanya
lı 'nın yanı sıra Arkeoloji Bölü
mü öğrencileri Özel Teraman ve 
Ulaş Emek Ermiş, Mimari dokü
mantasyon, restitüsyon ve rekonst
rüksiyon çalışmaları için ise Han
nover Üniversitesi 'nden Prof. Dr. 
Joachim Ganzert ve ekibi katıldı. 

Yard. Doç. Dr. H. Sabri Alanyalı, 
10 Eylül'de ona eren tiyatro kazı 
çalışmalarının bu yılki ana hedefi
nin, binanın iç kısmının temizlene
rek açılması ve mimari hakkında 
daha ayrıntılı bilgi elde etmek ol
duğunu söyledi. 

(Scaenae Frons) ve sahne yapısının 
iç yapısına ait mimari buluntular 
sayesinde, ilk kez tiyatronun iç ya
pısına ait restitüsyon denemeleri 
yapılabilecektir. Ayrıca oturma ba
samaklarının üzerleri tümüyle te
mizlenerek iç kısım mekansal bir 
görünüş kazanmıştır. Kazı sonucun
da oturma basamaklarının alt kıs
mının tahmin edildiği gibi 23 ka
demeli olduğu fakat geç roma dö
neminde orkestrayı çevrelemek için 
örülen duvarların alt kısmında ba
samakların daha devam etmesi ge
rektiği, fakat duvar yapımında alt 
kısım söküldüğü anlaşılmıştır. Or
kestra ana zeminine halen ulaşıla
madığı için sökülen basamakların 
kaç sıra olduğunu tahmin etmek 
olası değildir. Geç devir duvarında 
iki kapı yer almaktaydı" dedi. 

Buluntular sayesinde yapının res
titüsyonu yapılabilecek 

Tiyatro binası içerisinde şimdiye 
kadar hiçbir kazı işlemi yapılma

ması nedeniyle bu kesimdeki mi
mari oluşum hakkında herhangi bir 
veri bulunmadığını kaydeden Alan
yalı, "Orta eksendeki sahne kapısı
nın (Porta Regia) önü ve arkasında 
yapılan kazılarda sahne ön cephesi 

Bu kapılardan batıdakinin çatısı 
yıkıldığı için kazı çalışmalarında is
tenilen düzeyde sonuç veremediğini 
belirten Alanyalı, doğu kapısının 

temizlenerek ortaya çıkarılması so
nucunda çok küçük bir odanın or
taya çıktığını ifade etti. Alanyalı 
"Sahne binasında yapılan kazılarda 
geçen yıl açılan sahne dış cephesi 
gibi, iç cephenin de (Scaenae 
Frons) oldukça gösterişli olduğu, 
hatta süsleme bakımından daha ön
de olduğunu söyleyebiliriz" dedi. 

üzerindeki süsleme detaylarına ba
kınca M.S. 2. yüzyılın ortalarına 

tarihlenen antoninler dönemi barok 
özelliklerini çok iyı yansıttığını be
lirtti. 

yalı, kazı sırasında fazla derine ini
lemediği için buluntuların tüm gö
rünüm için tam bir fikir vermedi
ğini ve heykeltraşlık buluntuları 

için bir şey söylemenin erken ol
duğunu kaydetti. Alanyalı, "Orkest
ra ve oturma basamaklarını ortasın
dan ele geçen mimari parçalarda, 
basamakların üst kısmındaki tapına-

ğa ait yapı oluşumu için önemli 
bilgiler elde etmemizi sağlamıştır. 

Bu anlamda Patara Tiyatrosu tapı
nak-tiyatro oluşu, günümüze kadar 
dokunulmamışlığı ve antoninler dö
nemi baroğu ile bize roma dönemi 
Anadolu tiyatro araştırmalarında te
kil bir eser olmuş ve olmaya da 
devanı edecektir" diye konuştu. 

Yapı hem tapınak hem tiyatro 
Mimari şekillenmedeki hareketli

liğin mimari süslemedeki abartılı 

kabartma eserlerle dışa vurucu bir 
şekilde yansıtıldığını anlatan Alan-Sabri Alanyalı, mimari parçalar 

. . . . . .. 

U
nıversıtemız Bılımsel Araştırmaları 

Destekleme Fonu'nun desteğiyle yürü
tülen ve bu yılki bölümü tamamlanan 

kazılar arasında Patara Antik kenti Hurma
lık Hamamı kazısı da yer alıyor. 20 Tem
muz'da başlayan ve Arkeoloji Bölümü öğre
tim üyesi Yard. Doç. Dr. Feriştah Soykal
Alanyalı 'nın başkanlığında yürütülen kazılar 
10 Eylül'de tamamlandı. Çalışmalara Yard. 
Doç. Dr. Feriştah Soyka! Alanyalı 'nın yanı 
sıra Arkeoloji Bölümü 'nden Araş. Gör. Se
rap Akça ve öğrencilerden Sedat Bilgi, Mi
marlık Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Çabuk, 
Öğr. Gör. Abdullah Deveci, Öğr. Gör. Fe
ray Ergincan, bölüm öğrencilerinden Özgür 
Özal, Hülya Tuncer ile Mimar Esra Ünal 
tarafından gerçekleştirildi. 

Çalışmaların bir ayağını kazının ve arke
olojik buluntuların belgelenmesinin oluştur
duğunu belirten Yard. Doç. Dr. Feriştah 
Soyka! Alanyalı, çalışmaların diğer ayağının 
ise yersel fotogrametri ve gerçek zamanlı 
küresel konumlandırma sistemi uygulamaları
nın kullanıldığı mimari dokümantasyon ve 
mimari rekonstrüksiyondan meydana geldiği
ni söyledi. 

Patara Antik Kenti 'nin adının erken kent 
sikkelerinde Likçe olarak Patara yazısı ile 
belirtildiğini kaydeden Feriştah Alanyalı, 
"Naumann bu ismin Urartu dilinde şehir an
lamına geldiğini söyler. Hititçe Patar ve 
Grekçe Patara açık olarak görülmektedir ki 
Likçe Pttara kelimesinden türetilmiştir. Yu
nan mitolojilerinde kentin kurucusunun Pata
ros olduğu söylenmektedir. Pataros ulusal 
tanrı Apollon ile Nynıphe Xanthos'un oğlu 
olup kenti kurmuştur. Başka bir mitosta Pa
taros ile Xanthos korsan kardeşdirler ve her 
ikisi de eş zamanlı olarak kendi adlarını 
verdikleri birer kent kurmu)lardır. Gerçekten 
de tarih süreci içerisinde erken dönemde 
Xantlıos başkentken daha sonra Patara Lik
ya'nın başkenti olmuştur" dedi. 

Patara limanının şehrin kurulduğu günden 
beri tarihçesi içerisinde önemlı rol oynamış 
olduğunu ifade eden Alanyalı, "Ege denizin
den Suriye ve Alexandria'ya uzanan ticaret 
yolu üzerindeki bu merkez aynı zamanda 

Xanthos ovasınında 

dünyaya açıldığı bir 
nokta olmuştur. Likya 
bölgesindeki M.Ö. 8. 
yüzyıla tarihlenen bu
luntular Xanthos ve 
Letoon'dan ele geç
miştir. Patara'da 
M.Ö. 7. yüzyıla 
tarihlenen 

rak-

keramik buluntular Tepecik diye adlandırılan 
şehir yerleşim alanında toprak yüzeyinde ele 
geçmektedir. Yunan antik yazarlarından 

M.Ö. 6. yüzyılın sonunda yaşayan Miletli 
Hekataios ve M.Ö.5. yüzyılda yaşayan Hali
karnassos'lu Herodotos ilk defa Patara ken
tinden söz etmektedirler. Daha sonraki dö
nemlerde ve Bizans döneminde de Patara 
kenti metropolit merkezi olmuştur. M.S.7. 
yüzyıldakı Limana doğru çekilen kent yerle
şimi doğal limanın da kum ile dolarak kul
lanılmaz hale gelmesiyle M.S. 15 .yüzyılda 
terkedilmiştir" diye konuştu. Yard. Doç. Dr. 
Feriştah Soykal-Alanyalı. Kentin 1988 yılın
da bu yana Prof. Dr. Fahri Işık'ın başkan
lığında farklı üniversitelerden gelen ekipler
le hızla gün ışığına çıkartılmaya çalışıldığı
nı dile getirdi. 

Kentin deniz feneri Akdeniz Üniversite
si 'nden Prof. Dr. Havva İşkan, tiyatrosu üni
versitemizden Yard. Doç. Dr. H. Sabri Alan
yalı ve Hannover Teknik Üniversitesi 'nden 
Prof. Dr. J. Ganzert, Hurmalık Hamamı üni
versitemizden Yard. Doç. Dr. Feriştah Soy
kal-Alanyalı ve Doç. Dr. Alper Çabuk, Bo
uleuterion 'u Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. 
Dr. Taner Korkut ve Magdeburg Teknik 
Üniversitesi'n.den Prof. Dr. Grosche, Tepe
cik, Akdeniz Universitesi Doç. Dr. Gül Işın, 
Tübıngen Üniversitesi 'nden Ralph Becks, 
Sütunlu Cadde'si Akdeniz Üniversitesi'nden 
Şevket Aktas, Marcia Mezar Anıtı ise Ak
deniz Üniversitesi 'nden Fatih Gülsen tarafın
dan gün ışığına çıkartılarak bilimsel değer
lendirilmeleri yapılıyor. Ayrıca Patara Kenti
nin tüm epigrafik malzemesi de Köln Üni-

versitesi 'nden Prof Dr. Helmut Engelman ta
rafından inceleniyor. 

Hurmalık Hamamı hakkında da bilgi ve
ren Feriştah Soykal-Alanyalı, hamamın ismı
ni batısında yer alan ve botanikçilerin en az 
bin yıllık olduğunu ileri sürdükleri Kuzey 
Afrika kökenli Hurma ağaçlarından aldığın ı 
kaydetti. Alanyalı "Parara kentinin Kuze
yinde, Tepeciğin güney eteğinde, doğu-batı 
aksında yerleştirilmiş olan Hurmalık Hama
mı antik limanında hemen yakında olması 
bakımından Patara'ya liman yolu ile gelmiş 
ziyaretçilere de hizmet vermiş bir hamam 
olmalıydı. Batı cephenin hemen önünde ku
zey-güney yönünde uzanan cadde, güney 
cephenin hemen önünde doğu-batı yönünde 
uzanan cadde ile hamamın güney batı köşe
sinde kesişmektedir, doğu-batı yönünde uza
nan cadde buradan batıya doğru uzanarak li
mana geçiş vermektedir. Hamam batıdan do
ğuya doğru Caldarium (soğukluk), tepidari
um (ılıklık) ve frigidarium 'dan (soğukluk) 
oluşan toplam üç ana mekandan ibarettir. 
Ancak frigidarium buradan doğusunda yer 
alan bir Palaestra'ya açılmaktadır" dedi . 

12. yüzyılda mezar olarak kullanıldı 
Hurmalık hamamında bu yıl yapılan arke

olojik çalışmalar ile özellikle yapının kuzey 
cephesinin araştırılması ve yapının kuzeyde 
kesin olmayan planına açıklık getirilmesinin 
amaçlandığını belirten Feriştah Soykal-Alan
yalı kuzey cephenin önünde tespit edilen 
geç dönem duvarlarının ise buradan ele ge
çen seramiklerin yardımı ile Osmanlı döne
mine ait basit barınaklar olduklarının tespit 
edildiğini söyledi. Alanyalı "Ayrıca bu yıl 
frigidarium 'da yapılan toplam 4 ayrı sondaj
la sistematik bir şekilde frigidariunı 'un ori
jinal taban seviyesine doğru inilmek isten
miştir. Frigidarium 'da yürütülen bu çalışma
lar esnasında yapının hamam fonksiyonunu 
kaybettikten sonra özellikle exedra bölümü
nün M.S. 12 yüzyılda mezar alanı olarak 
kullanıldığının te ·pit edilme ı bu yıl kazanı
lan ilginç sonuçlardandır" diye konuştu. 

- - -- lsmail İLKSELVİ 
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Şiddet içeren 
oyunlar tehlikeli 
Şiddet içerikli bilgisayar 
oyunlarının özellikle çocuk
larda saldırgan davranışla
ra neden olduğu yönün
deki yaygın inanış, bilimsel 
olarak da kanıtlandı. 

Ş 
iddet içerikli bilgisayar oyunları , sal dırgan 

davranı ş ları körüklüyor mu? ABD 'de ya
pılan 20 yıllık bir araştırmanın sonucuna 
göre yanı t "evet". 

pıl an araştırma, bilgisayar oyunlarının , özel
likle erkek çocuklardaki saldırgan davranı şlarda 

artışa yol açtı ğın ı ortaya koydu. ABD' deki Sa
int Leo Univers itesi'nde 20 y ıl süren araştı rma

lara göre bu durum uzun vadeli de olabiliyor. 
Yani ş i ddet içeren oyunların , insan psikoloj is i 
üzerindeki etkileri sadece çocuklar için değil , 

ye ti şkinl er için de tehdit edici boyutta. 
Araştırma testlerinden birinde, bir grup çocu

ğa 1 O dakikadan daha kı sa bir süre şiddet içe
rikli oyunlar oynatıldı. Daha sonra bu çocukla
ra ruhsal durumlarını belirlemeye yardımcı o la
cak psikolojik testler yapıldı. Çocukların oyun
dan kısa süre sonra aldırgan davranış lar sergi
l edi ğ i tespit edildi . Yaşları 13 ila 15 aras ında 

değ işen 600 çocuğun öğretmenleri , zamanlarının 

çoğunluğunu şiddet içerikli oyun oynayarak ge
çiren öğrenc il erin diğerlerine kıyas la daha sal
dırgan olduklarını söyledi. 

Eskişehirli 
lise öğrencileri 
robot yaptı 
Temizlik işlerinde ve okulu 
ziyaret edenlere yol gösteri
ci olarak kullanacaklar. 

Es~işeh i r:de, mes lek lisesi öğretmen ve öğrencile
rı kendı ımkanlarıyla robot yaptı. Turgut Reis 

Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin 
2004 yı lının Hazi ran ayında yaptığı ve 'Türemeli 
2005'adın ı ve rd i ği robot, açı lan stantta vatandaş l ara 

tanıt ı ldı. Okul Müdürü Osman Anı l , robotu temiz
lik işlerinde ve okula gelenlere yol göstermekte kul
lanmay ı d ü şündüklerini kaydetti. 

600 YTL'ye malolan robottan bu yıl 2 tane da
ha yapacaklarını bildiren Anıl , şöyle konuştu: 

"Bu tür çalı şmaların meslek eğitimine bakışı de
ğiştirmesini umuyoruz. Robotun yapım süresince 
öğrencilerin okula devamsızlığı yok deni lecek kadar 
az oldu. Tüm ekip olarak çok heyecanlı bir sü reç 
yaşadık. Tesviye, metal ve elektrik bölümü öğrenci 
ve öğretmenlerinin işbirliğiyle yapılan robot, okul
daki rekabeti de art ı rdı. Projeyi daha da geliştirmek 
için AB'nin ilgili kurumlarından maddi destek al
mak istiyoruz." 

Koyuna kalp, insana umut 
Fransız bilim adamları , fare embriyonlarından alınan kök hücreleri, 
koyunların kalp rahatsızlığ ının tedavisinde kullandıklarını açıkladı. 

M 
ontpellier'deki Bilimsel Araştırma Merkezi ve Paris'teki Georges Pompidou Av
rupa Hastanesi'nden araştırmacılar, fareden alınan kök hücreleri, ka lp krizi ge
çirmi ş dokuz koyuna nakletti. 'The Lancet' tıp dergisinde yayımlanan çalışma

da, kök hücre nakledi len koyunların kalpleri, bir ay sonra nakil yapılmam ı ş kontrol 
grubundaki koyunl arınkinden daha sağl ı klı çıktı. 

Bilim adamları, bu çalışmanın bulgu larının, kök hücre naklinin bir gün insanlarda 
kalp rahatsızl ıklarının tedavisinde de ku ll anılabilme olasıl ı ğını güçlendirdiğ i ni kaydetti. 
Çalışmaya katılan bilim adamlarından kalp cerrahı Profesör Philippe Menasche, daha 
önceleri hayvanlar üzerinde kök hücre naklinin ka lp krizi sorunu üzerine 
etkisini araştıran geniş çaplı 

araştırmanın olmadığını ifa-
de etti. 

Kök hücreler, diğer hüc
re türlerine dönüşebilme 

özelliği taş ıyor ve zarar 
gören organ ve dokul arın 

yeni lenmesi çalışma l arında 

büyük önem taşıyor. Kök 
hücre çalışmaları sayesinde 
Alzheimer ve Parkinson 
gibi beyinle ilgili rahats ı z

lık ların yanı sıra, şeker 

hastalığı, kalp krizi, omur
gada zedelenmeleri ve 
beyin kanamalarına karşı 

tedavi yöntemleri gel iştiri

lebilir. 

Yaşam 

i' 
Mayınları arılar 

temizleyecek 
Kokulara karşı duyarlı olan arılar 
gelecekte belki kara mayınlarının 
aranmasında yardımcı olacaklar. 

B
irleşmiş Milletler'nin tahminine 
göre en az 70 ülkede yaklaşık 
olarak 110 milyon kara mayını 

bulunuyor. Montana Eyalet Üniversi
tesi 'nde Joseph Shaw yönetiminde 
çalışan ekip, mayınların günümüzde
ki yöntemlerle etkisiz hale getirilme
sinin 450 y ı l kadar süreceğini he
saplamış. 

Günümüzdeki yöntemler insanlara, 
köpeklere veya pahalı aletlere zarar 
vermekte. Shaw ve ekibi şimdi ma
yınların kokusuna alıştırılan arıları 
Lidar (Light Detection and Ranging) 
ile izlediler. Araştırmacılar bu amaç
ta DNT'nin kokusuna alıştırılan bin
lerce arıyı Amerikan ordusunun bir 
mayın tarlasına bıraktıktan sonra arı
l arın uçtukları hava sahasını san-ye
şil lazer tepileri göndererek yansıyan 
ışığı kaydetmi şler. 

Böylece Lidar ölçümleriyle, video 
görüntü leriyle örtüşen sonuçlar elde 
edilmiş. Buna göre arılar en çok 
mayınların bulunduğu bölgede uç
muşlar. Ancak Lidar'a göre arılar 
bazı mayınları "gözden kaçırıyorl ar". 

Shaw, arı l arın bu tuzaklarda yere 
çok yakın uçtukları için lazerle ya
kalanmadıklarını tahmin ediyor. Da
ha etkili ölçümler yapabilmek iç in 
arıların bitki lere ve cans ız objelere 
gösterdikleri tepkiy i ayırt etmek ge
rekiyor. 

TRENE BİNİP 
EVİNİ BULDU 

A 
rchie adlı labrador cinsi köpek, 
evinden uzaklarda sahibini kay
bedince, tek başına trene atla• 

yıp evini bulmayı başardı. 
Mail on Sunday gazetesinin haberine 
göre, Archie sahibi Mike Taltt'ı İskoç
ya' nın doğusundaki İnverurie garında 
kaybetti. Eğitimli köpek, sahibini bu
lamayınca trene atladı; Tren doğru is
tikamette gidiyordu ve Archie, doğru 
istasyonda inerek evini buldu. 
Sahibi Taitt, "Birbirimizi kaybedince, 
tasmasındaki bilgiler sayesinde biri• 
leri Archie'yi bana getirir diye düşün
müştüm. Bu trene daha önce de bin
mişti. Beni bulamayınca, herhalde bu 
trenin doğru tren olduğunu bilerek 
binmiştir" dedi. 
Köpeğin "kaçak yolcu" olarak trene 
bindiğini ve 12 dakika sonra İnsch is
tasyonunda indiğini kamera görüntü
leriyle iki güvenlik yetkilisi ve bazı 
demiryolu çalışanları da doğruladı. 
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