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Anadolu'ya yakışır bir yıl yaşadık 
Üniversitemiz geçtiğim iz eğitim öğretim yılında da atılımlarına devam ederken, bir yıl içinde 1011 etkinlik gerçekleştirildi. 

A 
nadolu Üniversitesi 2004-
2005 eğit i m öğretim yılı

nı adına yakışır atılım l ar 

ve etkinliklerle tamamla
dı. Geçtiğimiz eğitim öğretim y ı

lında üniversi ter eğitim konusunda 
pek çok yeni çalışma gerçekleşti
ren Anadolu Üniversitesi düzenle
diği kü ltür, sanat ve sportif etkin
likleriyle öğrencilerine, öğretim 

elemanlarına, personeline ve Eski
şehir l ilere dolu dolu bir yıl yaşat
tı. 

Tercihlerde ilk sıralarda 
Yeni öğretim yılında 5301 yeni 

öğrenci ÖSYM tarafından üniver
sitemize yerleştirildi. Yerleştirilen 
öğrencilerin yarısını Yabancı Dil
ler Yüksekokulu Hazırlık Progra
mı'na kayıt olanlar oluşturuyor. 

1011 etkinlik 

1 Temmuz 2004 - 30 Haziran 
2005 tarihleri arasında gerçekleşti
rilen sosyal, kültürel, sanatsal, 
ulusal, uluslararası, bi limsel ve 
sportif etkinliklerin sayıs ı ise 
1011 'e u laştı. Bunlardan 33 1 'ini 
ulusal ve u l uslararası alanlarda 
düzenlenen bilimsel etkinlikler, 
658' ini de sosyal ve kültürel et
kinlikler oluşturuyor. Buna göre 
Anadolu Üniversitesi'nde bir yıl 
boyunca günde ortalama iki etkin
lik gerçekleştirildi. 

Devamı 2'de 

BAUM'dan 
demirbaş 
programı 

Anadolu Üniversitesi Bilgi
sayar Araştırmaları ve Uy
gulamaları Merkezi, birim 
yöneticileri için ayniyat de
mirbaş programı hazırladı. 

Program sayesinde yönetici
ler zimmetli malzemeleri 
üniversitemizin web or
tamındaki bilgisayarlarda 
kontrol edebilecekler. 
Program düzenlenen bir 
toplantıyla yöneticilere 
tanıtıldı. 

Haberi 2'de 

Prof. Dr. 
Latchem 'dan 
konferans 
Kanada Atabasca Üni
versilesi'nden Prof. Dr. 
Colin Latchem. AÖF'ün 
düzenlediği bir dizi et
kinlikle Anadolu Üniver
silesi'nin konu{!u oldu. 

Haberi 3'te 

Gökte 
aranan 
çözüm yerde 
bulundu 

BU, küresel ısınmaJa 

önlem o/ara/... ı.:arboıı 

dioksil gazınw 
ycrallmda depola11-
masmı plaıııı.wr. 

Yaşam 'da 



2 19-25 Eylül 2005 Anadolu Haber Haber 

BAUM'dan demirbaş programı 
Bilgisayar Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi, birim yöneticileri için ayniyat demirbaş programı hazırladı. Program 
sayesinde yöneticiler zimmetli malzemeleri üniversitemizin web ortamındaki bilgisayarlarda kontrol edebilecekler. 

BAUM Müdürü Prof. Dr. Önder Özkazaç, 
toplantıda programın nasıl kullanılacağını anlattı. 

Anadolu'ya yakışır bir yıl yaşadık 
E

tkinliklerin birimlere göre dağı
lımında ilk iki sırayı Rektörlük 
ile Basın ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü alıyor. Bu iki kurum 112 
seminer ve 119 tiyatro etkinliği dü
zenledi. 

AÖF dünyaya açılıyor 
Uzaktan eğitim alanında atılımları

na devam eden Açıköğretim Fakül
tesi 'nde nitelik ve nicelik açısından 
önemli bir artış söz konusu. Bu yıl 

ÖSYM, Açıköğretim, İktisat ve İşlet
me Fakültelerine 229 bin 281 lisans 
ve önlisans öğrencisi yerleştirirken 

Açıköğretim Fakültesi 'nin bu yıl 

yaptığı en önemli atılımlardan biri 
fakültede öğrenim gören görme en
gelli öğrencileri için hazırladığı sesli 
kitap projesi oldu. Engelli öğrencile
re büyük kolaylık sağlayacak olan 
projede ilk etapta, Genel İşletme, 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve 
İktisata Giriş gibi zor derslerin ses
lendirilmesi yapılarak kaset, CD ve 
MP.3 ortamında öğrencilere ulaştırılı
yor. Üniversitemiz ve Açıköğretim 
öğrencileri için hayata geçirilen bir 
diğer proje ise, Türk Telekom A.Ş. 
ile bir protokol imzalanmasıydı. Açı
köğretim öğrencilerinin bilgiye eri
şim olanaklarını artırmak amacıyla 

imzalanan protokolden, fakültenin 
yurtdışındaki öğrencileri de faydala
nabilecek. 

Anadolu Üniversitesi, 21-27 Ağus
tos günleri arasında 1. Dünya Okul-

Üniversitemiz geçtiğimiz 
eğitim öğretim yılında da 
atılımlarına devam eder-
ken, bir yıl içinde 1011 
etkinlik gerçekleştirildi. 

lararası Satranç Şampiyonası'na ev 
sahipliği yaptı. Yunusemre Kampu
sü'nde düzenlenen şampiyonaya Ka
nada, Güney Afrika, Hindistan. Rus
ya, İngiltere, Sri Lanka, Gürcistan ve 
Türkimenistan'dan 93 sporcu katıldı. 

Yunusemre Kampusü'ne 
Anadolu park 

Yunusemre Kampusü'nün tam or
tasına yapılan ve kampuse yeni bir 
görünüm kazandıran Anadolupark, 
Haziran ayında açılarak hizmet ver
meye başladı. Açıköğretim Fakültesi 
ile Fen Fakültesi arasındaki 35 dö
nümlük arazi üzerine kurulan Ana
dolupark'ta, havuz, dinlenme mekan
ları ve 800 kişilik bir anfi yer alı
yor. 

Anadolu, Almanya'yı 
yeniden büyüledi 

Almanya'nın Köln kentinde Spar
kase KölnBonn Bankası 'nın deste
ğiyle 3-6 Temmuz günleri arasında 
ikinci kez düzenlenen Türk Günle
ri 'nde Anadolu Üniversitesi de yer 
aldı. Rektör Prof. Dr. Engin Ataç. 

etkinlikte 'Türkiye'deki Eğitim Siste
mi' konulu bir konuşma yaparken, 
Gençlik Senfoni Orkestramız da Şef 
Burak Tüzün yönetiminde verdiği 

konserde Türklere ve Almanlara mü
zik ziyafeti sundu. 

Bilgiye yatırımlar devam ediyor 
Türkiye'nin sayılı üniversite kü

tüphaneleri arasında gösterilen Ana
dolu Üniversitesi Kütüphane ve Do
kümantasyon Merkezi, gerçekleştiri

len yatırımlarla her geçen yıl kulla
nıcılarına sunduğu bilgiyi daha da 
zenginleştiriyor. 

Bilimsel Araştırmalar 
2004 yılında Üniversitemiz Bilim

sel Araştırma Projeleri Komisyo
nu 'na sunulan projelerden Fen Bi
limleri alanında 37, Sağlık Bilimleri 
alanında l l , Sosyal Bilimler alanın
da da 61 proje kabul edildi. Fon ta
rafından sağlanan destekten 25 pro
fesör, 7 doçent, 19 yardımcı doçent 
olmak üzere 51 öğretim elemanı ya
rarlanıyor. Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Nezih Varcan'ın verdiği bilgiye 
göre 2005 yılı Eylül ayı itibariyle 42 
proje daha komisyonca kabul edildi. 
Kabul edilen bu projelerden de 37 
öğretim elemanı yararlanıyor. Geç
miş yıllarda kabul ve 2004 yılında 
tamamlanan 38 proje bulunuyor. Ay
nı şekilde 2005 yılında ~u ana ka
dar 32 proje tamamlanmış durumda. 

Mevlüt DEMİRCIOĞLU 

ı; 

A 
nadolu Üniversitesi 
Bilgisayar Araştırmala
rı ve Uygulamaları 

Merkezi (BAUM) ay
niyat demirbaş programı yöne
ticileri için zimmet kontrol 
programı hazırladı. Hazırlanan 

programın tanıtımı ise 21 Eylül 
Çarşamba günü, BAUM'da ger
çekleştirildi. Program hakkında 
bilgi veren BAUM Müdürü 
Prof. Dr Önder Özkazanç hazır
lanan program sayesinde birim 
yöneticilerinin birimin zimmet
lerini daha kolay bir şekilde 
kontrol edebileceğini söyledi. 
Demirbaş Malzeme Zimmet 

Servisi'ne ulaşmak için öncelik
le bilgisayarın üniversitemizin 
ağ sitemine bağlı olması gerek
tiğini belirten Özkazanç, yine 
servise girmek için BAUM ta
rafından verilen şifrelerinin kul
lamlacağını söyledi. 

Prof. Dr. Önder Özkazanç et-

kinlikte, demirbaş malzeme da
ğıtım ve zimmetleme, oda de
mirbaş sorgu, kişi bazında de
mirbaş malzeme zimmet sorgu, 
demirbaş malzeme numarasın

dan arama. demirbaş malzeme 
zimmet değişimi, şifre değiştir
me, çıkış, ayniyat saymanlığı 

işlev prosedürleri, demirbaş 

malzeme zimmetleme ve kayıt
tan düşme süreci. malzeme mu
ayene kabul ve teslim alma sü
resi konularında bilgisayarda 
yapılacak işlemleri de anlattı. 

Tanıtıma katılan yöneticilere 
ayrıca zimmetleme programında 
yapılacak işlemler ve demirbaş 
malzeme değişimi, demirbaş 

malzemenin iade edilmesi, ko
misyon kararı ve onayı, demir
baş malzeme hurdaya ayırma 

konularını kapsayan birer kitap
çık dağıtıldı. 

İsmail İLKSELVi 

Zeki Sezer' den 
Rektöre ziyaret 
D

emokratik Sol Parti 
Genel Başkanı Zeki 
Sezer, Anadolu Üni

versitesi Rektörü Prof. Dr. 
Engin Ataç'ı makamında zi
yaret etti. Ziyaret sırasında 
üniversitemizin başarıların
dan bahseden, Zeki Sezer, 
"Sayın Yılmaz Büyükerşen 

ile başlayan ve Prof. Dr. En
gin Ataç ile doruğa çıkan iş
ler var. Anadolu Üniversite

DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer Rektör 
Prof. Dr. Engin 
Ataç'ı ziyaret ede
rek YÖK'deki yeni 
görevinde başarılar 
diledi. 

si Açıköğretim Fakültesi öncülük yaparak çağdaş eğitimin 
oluşmasına katkı sağlamıştır. Fakat bu kadar iyi işler ya
pan Sayın Rektörümüz Engin Ataç'ın görev süresi dolu
yor. Ona yeni görevinde ve YÖK'te başarılar dilerim" de
di. 
Prof. Dr. Engin Ataç da çağdaş, laik, akıla ve bilime daya
nan eğitimin çok önemli olduğunu söyledi. 
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Hentbolcular sezona iyi başladı 
Yenilenen kadrosuyla lige başlayan Bayan Hentbol Takımımız, ilk 
maçında Kadıköy Belediyesi'ni yenerek sezona galibiyetle başladı. 

T
ürkiye Bayanlar Hentbol 1. 
Ligi A Klasmanı 2005-06 
sezonu 24-25 Eylül günü 
oynanan karşılaşmalar ile 

başladı. Hentbolcularımız, ligdeki 
ilk maçında 25 Eylül günü ligin 
yeni takımı Kadıköy Belediyesi 
karşısında kolay bir galibiyet aldı 
(39-20). 

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan 
takımımız ilk 10 dakikayı son iki 
yılın gol kraliçesi oyuncumuz Ser
pil 'in golleriyle 8-3 önde kapattı. 
20. dakika sonunda fark 8'e çık
tı( 14-6). Etkili oynunu sürdüren ta-

kımımız ilk yarıyı da 22-10 galip 
bitirdi. 

İkinci yarıda antrenörümüz Sinan 
Öner bu yıl ilk kez A Takım kad
rosu içine aldığı genç oyunculara 
yer verdi. Kaleci Merve, Burcu ve 
Gülizar A Takım seviyesindeki ilk 
resmi karşılaşmalarına çıktılar. Mü
sabakayı 1 gol ile tamamlayan Bur
cu kariyerinin de ilk golüne imza 
atmış oldu. Karşılaşmanın 50. daki
kası da ekibimizin 33-16 üstünlüğü 
ile geçildi. Müsabakadan da 39-20 
galip ayrılan hentbolcularımız lig 
maratonuna galibiyet ile başladı. 

Yeni transferler görücüye çıktı 
Yeni transferlerimizden Sırp ka

leci Maja Tankosiç yaptığı kurtarış
lar ile yerinde bir transfer olduğu
nu kanıtladı. Diğer yabancı transfe
rimiz ise sakatlığı sebebi ile forma 
giyemedi. Yerli transferlerimizden 
Bilge ve Asiye de ilk kez taraftar
larının önüne çıktılar. Asiye ayrıca 
attığı 12 gol ile takımımızın ve 
maçın en skorer ismi oldu. Gol 
kraliçemiz Sepril ise karşılaşmayı 9 
gol ile tamamladı. 

Taner AYYILDIZ 

Futbolcular ilk yenilgiyi aldı 
Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, 
Süper Amatör Lig'deki 3. karşılaşma
sında Sağlıkspor'a 1-0 mağlup oldu. 

Futbol takımımız, Süper Amatör Lig'deki 3. 
hafta karşılaşmasında Sağlıkspor'a 1-0 yeni
lerek bu sezonki ilk mağlubuyetini aldı. 

Üniversite Sahası'nda 25 Eylül günü oynanan 
ve karşılıklı ataklar ile başlayan karşılaşmada 

ekibimiz ilk ciddi atağını 27. dakikada geliştirdi. 
M.Arı ceza sahası içinde oluşan karambolde po
zisyonu harcayan isim oldu. Müsabakanın ilk 
yarısı golsüz kapandı. 

İkinci yarının başlaması ile birlikte takımımız 
oyunu rakip yarı alana yıktı. Oyunda üstünlüğü 
yakaladığımız dakikalarda ani gelişen atakta Can
daş'ın hatalı pasında araya giren rakip futbolcu 
63. dakikada topu ağlarımıza gönderdi. Bu daki
kadan itibaren rakip kaledeki baskısını artırran 
takımımız bir türlü arzuladığı gole ulaşamayınca 
ligdeki ilk yenilgisini aldı. 

Antrenörümüz Ercüment Şahin " Bugün kon
santrasyon eksikliği yaşadık . Futbolcularımın ço
ğu gününde değildi. Sağlıkspor genç ve diri bir 
takım. İyi konsantre olamadığımız zaman iyi ta
kımlara karşı bu tür sonuçlar almamız doğal. Bu 
yenilgi bizim için erken uyarı olması bakımın
dan iyi oldu. Daha iyi oynamamız gerekirdi. Se
zon boyunca böyle 1-2 maç olur. İşte o karşı
laşmalardan birini oynadık" diye konuştu. 

Prof. Dr. 
Latchem'dan 

konferans 
Kanada Atabasca Üniversitesi'nden Prof. Dr. 
Colin Latchem, AÖF'ün düzenlediği bir dizi et
kinlikte Anadolu Üniversitesi'nin konuğu oldu. 

A
çık ve uzaktan eğitimde liderlik, stratejik planlama, 
öğrenci değerlendirme, eğitim sistemlerinin kurul
ması ve yönetimi, eğitsel tasarım ve eğitim teknolo

jileri alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. 
Dr. Calin Latchem, Açıköretim Fakülte
si'nin konuğu olarak bir dizi seminer, 
atölye çalışması ve konferansa katıldı. 

Kanada'nın Atabasca Üniversitesi'nde 
görev yapan Prof. Dr. Calin Latchem 
TÜBITAK'ın Konuk Bilim insanı Des
tekleme Programı kapsamında Ana
dolu Üniversitesi'ni ziyaret ederek çe
şitli etkinliklere konuşmacı olarak ka
tıldı. Prof. Dr. Latchem, 7 ve 9 Eylül 
günlerinde bir lngilizce seminer ve 
atölye çalışması, 14 Eylül Çarşamba 
günü de Kongre Merkezi Kırmızı Sa
lon'da "Open Learning" konulu bir 
konferans verdi. 

Seminer ve atölye çalışma
larında öğretim ele
manlarının yetiştiril-
mesi ve geliştiril-
mesi, uzaktan öğ
retimde stratejik 
planlama konula-
rını anlatan 
Prof. Dr. Latc-
hem, konfe-
ransta ise yö-
neticilik, araş-
tırma ve ra
porlamaya 
dayalı yo
ğun dene
yimlerden 
yola çıka
rak, geliş
miş ve ge
lişmekte 
olan ülkeler
deki açık öğretim 
konusundaki gelişmeler 
ve kritik konular üzerine 
bir sunum yaptı. 
- lsmail İLKSELVİ 
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Gökte aranan çözüm yerde bulundu 
BM, küresel ısınmaya önlem olarak karbondioksit gazının yeraltında depolanmasını planlıyor. 

B 
irleşmiş Milletler uzmanları, karbonik gazların yeraltında de
polanmasının, dünyaya 2050 yılına kadar yayılacak karbon
dioksitin yüzde 20 ila 40'ının atmosfere ulaşarak küresel 
ısınmaya yol açmasını engelleyebileceğini düşünüyor. 

BM'ye bağlı Hükümetler arası İklim Araştırmaları Grubu (IPCC) 
tarafından yayımlanan rapora göre, yeraltına gömülmesinin ekono
mik maliyeti karşılanabilecek karbondioksit miktarı yaklaşık 220 ile 
2200 milyar ton arasında değişiyor. Karbondioksitin yeraltına gö
mülmesinin küresel ısınmaya kesin çözüm olmadığı, ancak sera et
kili gazların yayılmasını engelleyebileceği belirtiliyor. IPCC'nin 
2003'te hazırlamaya başladığı raporun, 22-28 Eylül'de Montreal 'de 
yapılacak bir toplantıda hükümetler tarafından onaylanması gereki
yor. IPCC 'ye göre, özellikle, büyük termik .---------
santraller ve ağır sanayi bölgelerinden top
lanacak karbondioksitin, yeraltının en az 
800 metre derinine ya da okyanus tabanı
nın en az 1000 metre derinine gömülmesi 
gerekiyor. 

Karbondioksitin yeraltına gömülmesinde 
her türlü teknolojinin kullanılabileceğini be
lirten IPCC. karbonik gazların okyanus ta
banına gömülebilmesi için araştırmalar ya
pılması ve karbondioksitin denizaltı canlıla
rına zarar vermesinin önüne geçilmesi ge
rektiğini kaydetti. Bir ton karbondioksitin 
"toplanması" , yani fabrikalarda bu gazın di
ğer gazlardan ayrıştırılması ve yeraltına en
jekte edilmesi için sıkıştırılmasının 15-75 1 
dolara, nakliyesinin 1-8 dolara mal olacağı 
belirtiliyor. Aynı miktardaki karbondioksitin 
okyanus tabanına gömülmesinin 5-30 dola
ra, yeraltına gömülmesinin ise 0,5-8 dolara 
mal olacağı tahmin ediliyor. Karbondiok
sit ve diğer karbonik gazlar, özellikle kö
mür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtla
rın yakılmasıyla yayılıyor. 2030'dan itibaren 
dünyada kullanılan enerjinin yüzde 80'inin 
fosil yakıtlardan elde edileceği ve karbonik 
gazların iklim değişikliğinin bir numaralı et
keni haline geleceği belirtiliyor. 

Yılda 10 bin 
can alıyor 

Dünya Sağlık Örgü
tü'nden Hisaşi Ogava, 

geçtiğimiz hafta yaptığı 
açıklamada iklim değişikli
ğinin bütün insanlık için 
ciddi tehlike haline geldiğini 
vurguladı.İklimlerin ısınma
sından kaynaklanan faktör
ler yüzünden Asya-Pasifik'• 
te yılda 10 bin öldüğünü 
tahmin ettiklerini söyleyen 
Ogaya, bu faktörler arasın
da selleri, tayfunları, orman 
yangınlarına davetiye çıka
ran kuraklıkları ve sıcak ha• 
va dalgalarını saydı. Ogaya, 
Pasifik'ln batı bölgelerinde 
1980 ile 1990 yılları arasın
da doğal felaketlerin sayısı
nın yüzde 2, kurbanların ise 
yüzde 35 arttığını belirtti. 

• 
ır 

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri 
Prof. Dr: Aylanur Ataklı, Doç. Dr. Canan 

Yertutan ve Araş. Gör. Sebahat Ekinci üniver
site gençliğinin kadına bakışını araştırdı. 

H 
acettepe, Ankara ve Gazi Üniversitelerinde öğrenim gören öğ
rencilerle yapılan araştırma, kızların evlenince soy isimlerini 
değiştirmek istemediklerini ortaya koydu. Araştırmada kız öğ-

HAZIRLAYAN: Kemal T \ŞÇJOGLU 

rencilerin yüzde 90'ının evlendikten sonra kendi soyadını kul
lanmak istediği, erkek öğrencilerin yüzde 61' inin ise 

böyle bir durumu kabul etmedikleri belirlendi. "Ka
dınlar hangi durumlarda çalışmalıdır?" sorusuna 
ise kız öğrencilerin yüzde 81'i 'her koşulda' yanıtını 
verirken, erkeklerde bu oranın yüzde 38.2'ye düş
tüğü belirlendi. Araştırmaya katılan erkek öğren
cilerin yüzde 19.6'sının 'ailenin ekonomik sıkıntı-

. sı varsa', yüzde 12.7'sinin 'anne oluncaya kadar', 
yüzde 8.B'inin ise 'eşi izin verirse' kadının çalış
masına olumlu baktı!)ı anlaşıldı. 
Araştırma ayrıca, öğrencilerin kadınların erkek

ten yüksek kariyeri olmasının evliliği olumsuz etki
leyeceğini düşündüğünü de ortaya çıkardı. Kız öğ

rencilerin yüzde 47'si erkeklerin bundan hoşlanma
yacağını, erkek öğrencilerin yüzde 32.3'ü ise böyle 

bir durumda kadınların kendi&ini erkekten üstün göre
bileceğini söyledi. Araştırmaya katılan ö!)rencilerin 

büyük çoğunluğu kadın ve erkeklerde evlenme yaşının 
25-29 arası olması gerekti!)ini düşünürken, kız öğrenci
lerin yüzde 74.S'inin, erkek öğrencilerin de yüzde 60.7'si
nin ailede ideal çocuk sayısının iki olduğunu belirttiler. 

Gameboy 
küçüldü 

Teknolojik cihazlardaki kü
çülme eğilimi oyun dün

yasının dev markası Nintendo 
ile sürüyor. Gameboy Micro 
adlı yeni oyun cihazı 1 O cm 
uzunluğa ve 5 cm yüksekliğe 

Suda yürümek 
isteyenlere 

Çinli lise öğrencisi Wang 
Wenting'in icadı ile su üze

rinde yürünebiliyor. Wenting, 
icadını mümkün olduğunca az 
enerji harcayarak su üzerinde 
kalabilen ördeklerden ilham 
alarak geliştirdiğini söylüyor. 
Wenting'in su üzerinde yürüyü
şü sağlayan ayakkabılar için 
farklı malzemeler denemesi ve 
geliştirme süreci dört yıldan 

uzun sürmüş. 180 santimetre 
uzunluğundaki ayakkabılar yak
laşık 85 YTL'ye mal oluyor. 

sahip. Genişliği ise 
sadece 1.5 cm. Cihaz nere
deyse avuç içinde kaybolacak 
kadar küçük. Fiyatı 100 dolar 
olan Gameboy Micro şu an 
sadece Japonya'da satlıyor. 

Motorsiklete de hava yastığı 

Japonya 'nın önde gelen otomobil üreticisi Hoııda , motosik
letler için geliştirdiği hava yastığıyla iki tekerlekli taşıtlar

da güvenliği artırmaya çalışıyor. Hava yastığı, yerleştirilen 4 
sensörle gelecek darbeleri tespit ederek sürücünün önünde 
açılacak. Firma yetkilileri hava yastığının, önümüzdeki yıl 
ABD'de Honda'nın en büyük motosikleti 1800 cc'lik "Gold 
Wing" modelinde kullanılabileceğini açıkladı. 


