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Yeni dönemde yeni yatırımlar 
Genç 
iletişimciler 

ödüllere 
ambargo 
koydu 
iletişim Bilimleri 
Fakültesi, Aydın Doğan 
Vakfı'nın düzenlediği 16. 
Genç lletişimciler 
Yarışması'nda en çok ödül 
alan fakülte oldu. 

Haberi 3'te 

Anadolu'ya 
ikincilik ödülü 
Engelliler Araştırma Ens
tillisü ~lüdürü Prof. Dr. 
Gönül Kırcaali iftar ve 
Dr. Yasemin Ergenekon 
ile Engelliler Entegre 
Yüksckokuıu·nctan Doç 
Dr. Yıldız Lzuner'in bir
liklr hazırladıkları proje, 
Başbakanlık Ödülleri !da· 
resi 200-l Proje Yarışma
sı'ncla ikincilik öclülünü 
kazandı. 

Haberi 3'te 

Öğrenciler 
alışveriş için 
indirimi 
bekliyor 

istatistik Bölümü öğrencileri· 
nin yaptığı araştırmaya gö· 
re, ı\nadolu Üniversitesi öğ· 
rcncilcrinin yüzctc 79'u alış
\eriş için indirim ve taksit 
olanaklarını tercih ediyor. 

Haberi 4'te 

Geçtiğimiz öğretim yılını Anadolu Haber' e değerlendiren ve yapılacak projeler hakkında bilgi veren 
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, bu yıl içinde başlatılan öğrenci-öğretim elemanı değişim programları
nın büyük ilgi gördüğünü söyledi. AÜBAUM'a, güvenlik sisteminin geliştirilmesi için yeni yatırım
lar yapılacağını belirten Ataç, TV A'nın yayın akışında da yeni düzenlemelere gidileceğini kaydetti. 

R
ektör Prof. Dr. Engin 
Ataç, 2004-2005 eğitim
öğretim yılını Anadolu 
Haber'e değerlendirdi. 

Yurt dışındaki çeşitli üniversite
lerle imzalanan işbirliği protokol
lerinden, sosyal ve kültürel alan
larda düzenlenen etkinliklere ka
dar çeşitli konularda açıklamalar 

yapan Prof. Dr. Engin Ataç, ger
çekleştirmeyi planladıkları proje
ler ve üniversitemizdeki önemli 
gelişmeler hakkında da bilgi ver
di. 

işletme yüksek lisans (e-MBA) 
öğrencilerinin hem Anadolu Üni
versitesi 'nden hem de SUNY'den 
çift diploma sahibi olmasını sağ
layacak proje kapsamında güz 
döneminde 6 öğrencinin eğitime 
devam ettiğini, 7 öğrencinin de 
bahar döneminde öğrenime başla
yacağını belirtti. 

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, 
geçtiğimiz öğretim yılında State 
University of New York (SUNY) 
ile imzalanan anlaşma ile tezsiz 

Devamı 6'da 

Halk Dansları Topluluğu iki gün boyunca izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. 

K
urulduğundan bu yana halk danslarımızın 

derlenmesi, öğretilmesi, yurt içinde ve yurt 
dışında sergilenmesi ve tanıtılmasında önemli 
başarılara imza atan Anadolu Üniversitesi Halk
dansları Topluluğu, 6 ve 7 Ocak günlerinde bir 
kez daha seyircileriyle buluştu. 

M. Sadettin Sönmezoğlu'nun Genel Sanat Yö
netmenliğini yaptığı topluluğun programında Er
zurum, Trabzon, Bolu, Adıyaman, Eskişehir, 

Artvin, Çiftetelli ve Kıskanç yer aldı. Ancak 
topluluk bir kez daha seyircilerinin karşısına bir 

sürprizle çıktı. Topluluk, bu gösterisinde erkek 
dansçılar olarak adlandırılan köçekleri ağırladı. 

Halk Dansları Topluluğu geçen yıl da Seyitga
zi yöresinde varlığını sürdüren bebek kukla oyu
nunu izleyicilere sunmuştu. İstanbul'da 15. yüz
yıldan itibaren çok tutulup yaygınlaşmaya başla
yan köçeklik geleneğini sürdürmeye çatışan Mi
hallıççık Korucu Köyünden Mehmet ve Rama
zan Kaya ile Kayı köyünden Şevket Başaran 
gösterileriyle izleyicilerden büyük alkış aldılar. 

Ayfer ER 

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç 

Terör deh etini 
erglye taşıdı 

Eğitim Fakültesi öğren
cisi Nebahat Karyağdı, 

2003 yılında lstan
bul' da yaşanan bombalı 
saldırıları ve yarattığı 

acıları "Terör Bu Sokak
ta" adlı sergisinde göz

ler önüne seriyor. 
Haberi 5'te 
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Şu anda Avrupa üniversitelerinde okuyan öğrencilerimize sorduk: 

Erasmus Programı'nm size neler kazandırdığını düşünüyorsunuz? 

MMF Mimarlık Bölümü 4. Sınıf 

Çek Cum. Brno Teknoloji 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Yaklaşık dört aydır Çek Cumhuriye
ti'ndeyim. Gerçi anlayamadım bu 

dört ay ne ara geldi geçti ama hafızamda epey 
bir müddet yer edeceği kesin. Zira bir mimarlık öğ
rencisi olarak en büyük şikayetlerimden biri hep, böy
lesine üçüncü boyutta gelişen bir dalda sadece ikinci 
boyutta kalmak, tüm gelişmeleri, örnekleri ,çalışmaları 
dergilerden-kitaplardan takip etmek oldu. Halbuki me
kanı görmek de yetmiyor bazen, hissetmek gerek. Şim
di. hocalarımın "gezip, görün, gözünüzü dört açın" di
ye bas bas haykırmalarına mana verebiliyorum. Gezip 
de gördüğüm,hissettiğim her yeni mekanın iç dünyama 
neler getirdiğini daha iyi ayırdedebiliyorum. Bir de ta
bii, mimarlık ve de şehirciliğin, kültür denen olgudan 
ne denli ve nasıl etkilendiğini; farklı yaşam tarzı ve 
birikimlerin mimarlığı ve şehirleri nerelere götürdüğü
nü gözlemleme fırsatı buldum. Bana hep bahsedilen o" 
kültür şoku"nu yaşatmasa da bazı şeyleri netçe görme 
fırsatını verecek, yeni pencereler açacak kadar farklı bir 
kültürle karşılaştım burada. Hatta pekçok kültürle diye
yim. Erasmus Programıyla aşağı yukarı tüm Avrupa ül
kelerinden öğrenci var hurda, tabi bu da ayrı bir ke
yif. Dahası , buradakilerin bize olan bakış açısını da 
gözlemleme şansım oldu. Açıkcası herzaman olumlu 
şeylerle karşılaştığımızı söyleyemem; belki de bu yüz
den Erasmus Programı ögrenciler için olduğu kadar ül
kemiz imaji için de oldukça yararlı. Zira bizler sürek
li olarak Avrupada yaşayan Türklerle karşılaştırılıyoruz 
ve onlar hakkında pek olumlu izlenimler aktardıkları 
söylenemez. Ancak, konuştuğumuz zaman insanların 

gerçekten kafalarında yerleşmiş olan şeylerle çeliştikle
rini ve ülkemiz hakkında daha çok bilgi edinmek iste
diklerini görmek,"biz türkleri böyle bilmezdik " deme
leri azıcık kızdırsa da bilmeden yargılamalarından ötü
rü, gururumu okşamıyor da değil hani! 
Kısacası şu an bu konumda bulunabilmekten ötürü 
şans lı hissediyorum. Bu şansı bizlere tanıyıp, her türlü 
yardım ve bilgiyi bizden esirgemeyen Uluslararası Iliş
kiler Birimi çalışanları ve tabii ki tüm bölüm 
hocalarıma çokca teşekkür, sevgi ve saygılarımı gön
dermek isterim hurdan! Üniversitemizce sunulan bu im
kandan haberdar olmayanların bu programı göz ardı et
memeleri dileğiyle ... İyi seneler ... 

Nesrin Kartan 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim 
Bölümü Yüksek Lisans 2. Sınıf 

Avusturya, University of Klagenfurt, 
Communication Science 

Avusturya 'ya Eylül başında geldim. 
Burada nerdeyse 4. ayım olacak. Ben 2. dönem de 
burada kalacağım. Buraya gelme amaçlarımdan bir ta
nesi 2. bir dil öğrenmek, bir diğeri başka bir kültür
de yaşamak ve farklı insanlarla tanışmaktı. Burada bi
z im gibi birçok Erasmus öğrencisi var. Değişik ülke
lerden farklı insanlarla tanışmak gerçekten güzel. 
Türkiye ' yle ilgili insanların oldukça fazla önyargıları 
var. Özellikle Avusturya'da Türkiye'nin Avrupa Birli
ğine girmesiyle ilgili olumsuz düşünceler var. Bizde 
burada el imizden geldiği kadar bunları değiştirmeye 
çalı ş ıyoruz. Türk kültürüne ve İslamiyet'e ilgi duyu
yorlar fakat bildikleri birçok şey gerçeğe uygun ol
mayan şeyler. Erasmus öğrencisi olmanın birçok avan
tajı var. Her zaman ve heryerde özel bir statüsü ol
duğunu düşünüyorum. Farklı bir ülkede yaşamak ger
çekten çok zor, ama çok da güzel. Burada kazandığı

mız deneyimler ve öğrendiklerimizin hayatımız boyun
ca bize yol göstereceğini düşünüyorum. 

Can Kasapoğlu 

İletişim Bilimleri Fakültesi, 
İletişim Bölümü, 
4. Sınıf 

Avusturya-Klagenf urt, 
Alpen-Adria-Universitiit Klagenfurt, a~-........ -
Fakultiit für Kulturwissenschaften 
Publ izistik und Kommunikationswissenschaft 

9 Eylül 2004 tarihinden bu yana Avusıurya'dayım. 
Neden Avrupa üniversitelerinden birine gitmek istedin 
diye sorarsanız, cevabım ilk olarak, "yeni ülkeler ve 
yeni kültürler tanıma" olacaktır. Avrupalı olmanın ve 
bu kültüre sahip olmanın nasıl birşey olduğunu me
rak etmişimdir her zaman. Burada yaşadığım süre içe
risinde çok çeşitli ülkelerle tanıştım ve hepsinin bana 
kazandırdığı, ufak da olsa, birşeyler oldu. 
Avrupalının Türkiye imajı çok farklı, buradan bunu 
daha iyi görme imkanı buldum. Özellikle dinimiz ve 
sahip olduğumuz politik sorunlar, Avrupalının temel 
aldığı noktalar. Örnek vermek gerekirse Kürt Sorunu, 
PKK Sorunu ve de tabii ki EU Sorunu. Bunlar hak
kında çok soru soruyorlar ve bu sorulara en aydı_nla
tıcı şekilde yanıt vermeye çalışıyorum. Anadolu Uni
versitesi 'nin tanıtımı ise benim için en güzel nokta 
çünkü okulumuzu anlatmaya başlayınca ve de fotoğ
raflarını gösterince hayranlıkla dinliyorlar. Bu benim 
en mutlu olduğum noktalardan birisi. 
Erasmus öğrencileri olarak bu tecrübeleri kazanmamız 
da okulumuzun yardımlarını göz ardı edemeyiz. Bize 
sağladıkları kolaylıklar ve destekler bizim en büyük 
artımızdır. Erasmus projesinin okulumuzda ilk olarak 
uygulanmasına rağmen çok başarılı bir şekilde yürü
düğüne inanıyorum. Biz ilk öğrencileriz ve 
yaşadığımız deneyimlerin daha fazlasını, bizden son
raki arkadaşların yaşamasını umuyorum. Benim 
Anadolu Üniversitesi' ndeki arkadaşlarıma tavsiyem; 
yeni insanları tanımanın ve yeni ortamlarda bulun
manın insana çok şeyler katacaklarını bilmeleri ve 
"araştırmacı", "merak eden" ve "düşünen" insan ol
maları . .. 

Nimet Ceylan 

Edebiyat Fakültesı Türk Dili ve Ede
biyatı Bölümü 4 . Sınıf 

Macaristan Szged Universitesi 
Altayistik Bölümü 

Dört aydır buradayım . Avrupa üniversitelerine 
gi tme isteğimin nedeni, başka ülkelerdeki Türkoloji 
çalışmalarını tanımaktı. Bu beklentimin fazlasıyla kar
şılandığını sevinerek ve gururla belirtmek isterim. 
Gerçekten Macarlar Türkolojiye çok fazla değer veri
yorlar ve bu alanda çok çaba 
harcıyorlar. Macarlarda genel anlamda Türklere karşı 
bir sempati ve Türk kültürüne ilgi var. Bu nedenle 
burada ilgi odağı olduk. Türk yemekleri, Türkçe mü
zik ve danslarımızla birazcık olsun onlara kendimizi 
tanıtmaya çalı ştık. Üniversitemi zaten çok seviyordum. 
Böyle bir olanaktan yararlandıktan ve o güzel kam
püsten uzak kaldıktan sonra orayı daha çok sevdiği

mi anladım. Lütfen arkadaşlar üniversitemizin sağladı
ğı olanakları sonuna kadar değerlendirin. 
Baştaki olağan sıkıntılar dışında Erasmus Programı 
mükemmel. Ona katıldığım için kendimi çok şansl ı 

hissediyorum. Program daha çok t anıtılmalı ve daha 
fazla öğrenci bundan yararlanmalı. Arkadaşlara tavsi
yem fırsatları hayallerinize hapsetmeyin, bırakın onlar 
hayalle rinizle beraber gerçekleşsin. Risk almaktan kaç
mayın , her risk ya da risk sandığımız şey ler aslında 

yeni olanaklara gebe. 
Herkese başarılar dilerim. 

Anadolu Haber·cten 
Anadolu'da gelişim 

hiç durmuyor 

Anadolu Üniversitesi "nin farklı 
üniversitelerle yaptığı öğrenci 

ve öğretim elemanı değişimine 

yönelik çalışmalar hızla devam 
ediyor. .. 

Yan sütunlarda. Erasmus prog
ramı çerçevesinde Avrupa 'nın 
değişik tini versitelerine giden 17 
öğrenciden 4'üni.in görüşlerini 

okuyorsunuz ... 
Bahar döneminde ise AB ülke

leri ve Norveç dahil olmak üze
re çeşitli üniversitelere 58 öğren
ci gidecek . .. 

Amerika'da SUNY ile yaptlan 
protokol çerçevesinde de 6 öğ
rencimiz eğitimlerini sürdürü
yor ... 

Bahar döneminde de yine 6 
öğrencimiz aynı proje kapsamın
da öğrenim görmeye gidecek ... 

Üniversitemizdeki bu hareketli
lik, yabancı üniversitelerle kuru
lan ve öğrencilerimizin farklı 

üniversitelerde öğrenim görebil
melerine olanak sağlayan geliş
meler artarak devam ediyor. .. 

* * * * 
Anadolu Üniversitesi 'nin yeni 

bin yılda kaydettiği hızlı gelişim 
devam ediyor... Üniversitemiz, 
ülke genelindeki uzaktan öğretim 
hizmetlerini. TSK ve emniyet 
personeline yönelik programlar, 
İngilizce ve Okulöncesi Öğret
menlikleri ile genişleterek sürdür
mekte, açıköğretim sisteminde e
öğrenme hizmetlerine ve online 
derslere öğrencilerin ilgisi her 
geçen gün artmakta. üniversite
miz kütüphanesi. 200 bin kitap
lık açık raf sistemiyle öğrencile
rimize hizmet sunmaktadır. 

Üniversitemiz. Türk yüksek öğ
retiminde, en iyi eğitim-öğretim 
olanağı sunma amacını, çıtayı sü
rekli yükselterek 
devam ettire
cektir ... 

Sağlıcakla 

kalın ... 
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Genç iletişimcilerden ödüllere ambargo 
IBF, Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlediği Genç iletişimciler Yarışması'nda en çok ödül alan fakülte oldu. 

A
ydın Doğan Vakfı'nın İleti
şim Fakülteleri arasında dü
zenlediği 16. Genç iletişim

ciler Yarışması'nda en çok ödülü 
Anadolu Üniversitesi öğrencileri al-

ı dı. Yazılı, Görsel, İşitsel, Reklam, 
Halkla İl işki ler ve İnternet Yayın
cılığı dallarında düzenlenen yarış
maya Akdeniz, Anadolu, Ankara, 
Atatürk, Bahçeşehir, Başkent, Bil
gi, Doğu Akdeniz, Ege, Fırat, Ga
latasaray, Gazi, İstanbul Ticaret, 
İstanbul, Kırgızistan-Türkiye Ma-

Murad Kayacan 

Kayacan'dan 
'Sermaye 
Piyasaları' 

dersi 
IMKB Eğitim ve Ya
yın Müdürü Dr. Mu
rad Kayacan, ikinci 
kez düzenlenen Ser
maye Piyasaları 
Eğitimi Progra
mı'na konuşmacı 

olarak katıldı. 

I. şletme ve Ekonomi Ku
lübü ile lMKB Eğitim 

nas, Kocaeli, Lefke Avrupa, Mar
mara, Selçuk, Uluslararası Kıbrıs, 
Yakındoğu, Yeditepe Üniversitele
rinin İletişim Fakülteleri'nden 727 
lisans öğrencisi katıldı. Yarışmada 

öğrencilerin, 2003-2004 ders yılın
da yaptıkları çalışmalar değerlendi
rildi. 

3 Ocak günü sonuçlanan yarış
mada, Basın Yayın Bölümü öğren
cisi Neslihan Onat 'En İyi Haber' 
dalında, Sinema ve Televizyon Bö
lümü 2004 Mezunları, Meltem Ce-

miloğlu, Nurhak Karayol, Gonca 
Küpçü, Emir Çakaroz ile son sınıf 
öğrenc i si Alaz Soytemiz ise 'En 
İyi Televizyon Programı' dalında 
birincilik ödülüne layık görüldüler. 

Ayrıca Reklamcılık ve Halkla 
İlişkiler Bölümü'nden Şafak Şahin, 
Emre Yurdakul, Adnan Çakır, Se
mih Erman Yüksel ve Özgür Uslu 
'En İyi Reklam Kampanyası Bü
yük Ödülü 'nün, aynı bölümden öğ
rencilerinden G. Cem Öztürk, 
Umut Deniz Kırca ve Fırat Arslan 

ise 'En Özgün Toplum al Sorum
luluk Projesi' birincilik ödülünün 
ahipleri oldular. 
Basın Yayın Bölümü 'nden Erhan 

Arık 'En İyi Fotoğraf', Aslı Hazal 
Şerifoğlu 'En İyi Magazin Haber
ciliği', Alaaddin F. Paksoy 'En İyi 
Kişisel Site', Sinema ve Televiz
yon Bölümü'nden Barış Kılınç, Di
lay Durmuşlar, Deniz Aybar, Onur 
Akşit ve Mehmet Yılmazer 'En İyi 
Televizyon Programı' , Reklamcılık 

ve Halkla İlişkiler Bölümü 'nden 

Değer Çötelioğlu da 'En İyi Ba ın 
Reklamı' dallarında ikincilik ödülü 
aldılar. 

Sinema ve Televizyon Bölümü 
öğrencileri Onur Akşit, Deniz Ay
bar, Alaz Soytemiz, Dilay Durmuş
lar ve Sinem Akarsu'dan oluşan 
ekip ise 'En İyi Belgesel' dalında 
üçüncülüğü elde etti. Yarışmanın 
ödül töreni I Mart 2005 günü 
Bağcılar' daki Doğan TV Center'da 
yapılacak. 

Kemal TAŞÇlOĞLU 

Anadolu'ya 2'ncilik ödülü Dil kursları 
kariyer için önemli 

Engelliler Araştırma _Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Gönül Kırcaali Utar ve Dr. Yasemin Er

genekon ile Engelliler Entegre Yüksekokul u 'ndan 
Doç Dr. Yıldız Uzuner'in birlikte hazırlad ı kları 

proje, Başbakanlık Ödülleri İdaresi 2004 Proje 
Yarışması'nda ikinciliğe layık görüldü. Öğretim 
üyelerimiz ödüllerini 3 Aralık Dünya Özürlüler 
Günü'nde, Ankara'da gerçekleştiri len törende, 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'dan aldılar. 

Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar , ikincilik ödülü ka
zanan ve "İlk yılındaki zihin engellilerin öğret
menlerine İnternet üzerinden sunulan kılavuzluk 
hizmetlerini değerlendirilmesi" konusunda hazır
ladıkları projeyi önümüzdeki aylarda hayata ge
çirmeye başlayacakların ı söyledi. 

Pembe KARA 

WESTEDU uzmanı Ayşegül Efeçınar, 
düzenlenen tanıtım toplantısında 

yurt dışında eğitim ve dil öğrenimine 
ilişkin bir dizi konuda bilgiler verdi. 

Turizm ve Otel İş
letmeciliği Yük

sekokulu, WESTE
DU Uluslararası 

Eğitim Danışmanlı

ğı 'ndan uzman Ay
şegül Efeçınar' ın ka
tıldığı bir tanıtım 

toplantısı düzenledi. 
5 Ocak günü TO
İYO'da düzenlenen 
toplantıda, yurt dı

şında eğitim ve staj 
olanakları ele alındı. 

Yurt dış ı eğitim-
de belli başlı mer- Ayşegm Efeçınar 
kezlerin esas alındı-
ğını belirten Ayşegül Efeçınar, gidilecek olan 
ülkenin dil kursu ya da lisans eğitimi için uy
gun koşullarının olup olmadığının araştırılması 
gerektiğini söyledi. Dil programlarının hangi 
düzeyde ve hangi amaçla alındığının da önem
li olduğunu belirten Efeçınar, yurt dışındaki bu 
programların lisans öğretimi yanısıra kariyer 
düşünenler için de faydalı olacağının altını çiz
di. Kurs tercihinde yabancı dil düzeyine de 
dikkat edilmesi gerktiğini vurgulayan Efeçınar, 
di li zayıf olanların önce kolejlere kayıt yaptır
malarını, burada başarılı olmaları halinde üni
versitelere geçmelerinin daha avantajlı olacağı

nı söyledi. 

İsmail İLKSELVİ 

\ ve Yayın Müdürlüğü'nün 
) işbirliğiyle bu yıl ikincisi 

düzenlenen 'Sermaye Piya- Çağdaş Eğitim Kulübü meslek tanıtımlarını sürdürüyor 
saları Eğitimi' 4 Ocak Salı 
günü gerçekleştirildi . Yak
laş ık 100 öğrencinin yer 
ald ı ğı programa İMKB 
Eğitim ve Yayın Müdürü 
Dr. Murad Kayacan konuş

macı olarak katıldı. Kongre 
Merkezi Salon Anadolu'da, 
gerçekleştirilen eğitim prog
ramında, öğrencilere serma
ye piyasaları hakkında bil
giler veren Kayacan, ko
nuşmasında yaşadığı dene
yimlerden örneklere de yer 
verdi. Yaklaşık altı saat 
süren etk inliğin sonunda 
programa katılan öğrenciler 

sertifikalarını Murad Kaya
can' ın elinden aldılar. 

Öğrencilere iletişim 
sektörünü Yard. Doç. 

Dr. Nezih Orhon tanıttı. 

Kulüp, Meslek Tanıtımı Projesi'ne iletişim sektörü ile devam etti. Kazım Karabekir ilköğ
retim Okulu öğrencileri sektör hakkında bilgileri Yard. Doç. Dr. Nezih Orhon'dan aldı. 

Ç
ağdaş Eğitim Kulübü ' nün, 
öğrenci lerin tercihlerini da

ha bilinçli yapmalarını sağla
mak amacıyla hayata geçirdiği 

proje kapsamında, kulübün 
kardeş okulu olan Kazım Ka
rabekir İlköğretim Okulu öğ
rencilerine iletişim sektörü 
hakkında bilgiler verildi. 6 
Ocak Çarşamba günü Kongre 
Merkezi Mavi Salon ' da ger
çekleştiri len etkinliğe İletişim 
Bilimleri Fakültesi ' nden Yard. 
Doç. Dr. Erol Nezih Orhon 

konuşmacı olarak katıldı. Or
hon öğrencilere, medyadaki 
çalışma koşullarını, mesleklerin 
zor ve keyifli yanlarını tecrü
belerinden örnekler vererek an
lattı. 

Etkinlikte ayrıca TVA 'da 
yayınlanan 'Birileri Çalışıyor· 
adlı programın çekimleri de 
yapıldı. Böylece öğrenciler, bir 
televizyon programının 

hazırlanma aşamasını da gör
müş oldular. 

Kemal TAŞÇlOGLU 

Etkinlikte TVA'da yayınlanan 'Birileri Çalışıyor' 
adlı programın çekimleri de yapıldı. 
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Oğrenciler alışveriş için indirimi bekliyor 
istatistik Bölümü öğrencilerinin yaptığı araştırma Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin harcama alışkanlıklarını ortaya koydu. 

F
en Fakültesi İstatistik Bölümü 
öğrencileri tarafından yarıılan 

araştırmaya göre Anadolu Uni
versitesi öğrencileri, alışveriş yap
mak için halk günü, indirim ve tak
sitli kampanyaları tercih ediyor. Se
nem Yaykın ve Fatma Umar tarafın

dan, Yard. Doç . Dr. Zerrin Aşan da
nışmanlığında gerçekleştirilen çalış

ma, Yunusemre Kampusü'nde oku
yan öğrencilerin aylık gelirlerini har
cama alışkanlıklarını ortaya çıkar

mak için yapıldı. 60 ' ı bayan 120 
öğrencinin katıldığı anket çalışması 
geçtiğimiz yılın Haziran ayında ger
çekleştirildi. 

Araştırmada, öğrencilerin satın 

alırken ürünün kalitesi yerine o ürü
nü beğenip beğenmemelerine daha 
çok önem verdikleri belirlendi. 

Öğrencilerin yüzde 79,2'si alışve
riş için halk günü, indirim ve taksit 
olanaklarını tercih ederken, yüzde 
89,2'1ik bölümü sosyol ve kültürel 

Ortak 
seminer 
programı 

I• !eri T~knolojiler Araştırma Bi
rimi (ITAB), Mühendislik Mi

marlık Fakültesi Malzeme Bilimi 
ve Mühendisliği Bölümü ile Fen 
Fakülte i Fizik Bölümü tarafın
dan düzenlenen "Fizik ve Sera
mik Mühendisliği Anabilim Dal
ları Ortak Seminer Programı", 
5 Ocak Çarşamba günü MMF 
Seminer Salonu 'nda gaerçekleşti

rildi. İTAB Müdürü Prof. Dr. 
Servet Turan'ın yönettiği seminer 
MMF Kimya Mühendisliği Bölü
mü öğretim üyesi Prof. Dr. Er
san Pütün ve Fen Fakültesi Fi
zik Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Önder Orhun'un katılımıyla ger
çekleşti. 

Seminerde Fen Fakültesi Fizik 
Bölümü ve MMF Malzeme Bili
mi ve Mühendisliği Bölümü 
yüksek lisans öğrencileri tezlerini 
sundular. Öğrencilerin slayt gös
terileriyle destekledikleri sunum
ları soru-cevaplarla devam etti . 

etkinlik olarak sinemayı tercih edi
yor. Öğrencilerin aylık kişisel bakım 
harcamalarının yüzde 77 ,5' lik oranla 
10-30 milyon arasında yoğunlaşmış 
olduğu gözlenirken, sağlık amaçlı 

harcamaların yüzde 60'ının ise 5 
milyonu geçmediği ortaya çıktı. An
kete katılan öğrencilerin yüzde 
40,8 ' lik bölümü ellerine geçen para 
ile geçinebildiklerini ve harcamaları
na yettiğini ifade etti. Öğrencilerin 
yüzde 59,2'si sıkıntıyla karşılaştık

larında harcamalarından kesintiye 
gittiklerini söylerken, yüzde 40,8'i 
ailelerinden para istediklerini belirtti. 
Ankete katılan öğrencilerin yüzde 
45'1ik bölümün de alışveriş için kre
di kartını tercih ettikleri saptanırken, 
bunlardan yüzde 22,5 'lik bölümünün 
kredi kartı borçlarını kendilerinin, 
yüzde 20'lik bölümünün ise aileleri
nin karşıladıkları belirlendi. 

Taner A YYILDIZ 

Prof. Dr. Ataç ve Vali Güven'den ~ 

Wall Street Instıtute'a ziyaret 
Tü_rkiye'de 9. Merkezini Eskişehir'de Anadolu 

Universitesi'nde açan ve Ekim ayından itiba
ren faaliyet gösteren Wall Street Instıtute, 7 
Ocak Cuma günü Rektör Prof. Dr. Engin Ataç 
ve bir dönem Eskişehir valiliği de yapan Uşak 
Valisi Ali Fuat Güven'i ağırladı. 

Çalışmaları yerinde gören ve kurumu gezen 
Prof. Dr Ataç ve Vali Güven, Supervisor Engin 
Şahin'den bilgi ald ılar. Şahin , kurumun şuan 250 
öğrenciye ulaştığ ını belirtirken eğitim sistemi 
hakkında da bilgi verdi. 

Ayfer ER 

Doç. Dr. 
Karasu'dan 
Avustralya 
fotoğrafları 

Mühendislik Mimarlık Fakülte
si inşaat Mühendisliği Bölü

mü öğretim elemanl arı Prof. Dr. 
Ahmet Tuncan, Prof. Dr. Mustafa 
Tuncan ve Dr. Ömer Arıöz ile 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 

Bölümü ' ndeıı Doç. Dr. Bekir 
Karasu, Yard. Doç. Dr. Alpagut 
Kara , Araş. Gör. Güray Kaya ve 
Araş. Gör. Şeniz Reyhan Kuşhan 
Avustralya 'nın Melbourne kentin
de düzenlenen Austceram 2004 
Kongresi'ne katıldı. 

Doç.Dr.Bekir Karasu, Avustral
ya-Asya Seramik Derneği tarafın
dan 29 Kasım-! Aralık günlerin
de gerçekleştirilen etkinlik boyun
ca Melbourne ve Sidney kentlerin
de saptadığı fotoğrafları 23 Aralık 
günü MMF Seminer Salonu'nda 
Seramik Kulübünün bir etkinliği 
olarak öğretim üyeleri ve öğrenci

lerle paylaştı. 
----~--

Sermihan TÜRKER 

Prof. Dr. Kiremitçi MMF'ye konuk oldu Fotoğraflarla Türkiye'nin dağları 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi 7 Ocak Cuma günü "Tekstil Ma
kinalarında Sürtünme ve Aşınmayı Azaltmak için Seramik 

Kullanımı·• konulu bir seminer düzenledi. MMF Salonu'nda gerçekle
şen etkinliğe Gaziantep Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Kiremitçi ko
nuşmacı olarak katıldı. 

Prof. Dr. Kiremitçi , amacının alışıldığın dışında çözüm değil prob
lem tanıtabilmek olduğunu belirtirken seramiğin günümüzdeki kulla
nım alanlarını tanıtabilmek için de konuşmasını slayt gösterileriyle 
destek ledi. Konuşma daha sonra yerini Türkiye'nin dünya teksti
lindeki yerini belirleyen verilere bıraktı. Prof. Dr. Kiremitçi konu~
masında ayrıca, Türkiye 'nin dünya pazarında tekstil piyasası içinde 
Avrupa'nın yerini almasına rağmen yeterince gelişememesi yüzün
den Hindistan, Çin ve Pakistan 'la başa çıkamayacağını vurguladı. 

Doğa Sporları Kulübü'nün dü
zenlediği dia gösterilerinin so

nuncusu, "Türkiye'nin Dağları" ad ı 

altında 5 Ocak Çarşamba günü 
gerçekl eşti. Kongre Merkezi Mavi 
Salon 'da yapıldı. Gösteride, Mü
hendislik Mimarlık Fakültesi Araş. 
Gör. Sedat Telçeken 'in yurt dışı ve 
yurt içindeki bir çok dağa zirve 
tırmanı ş larını konu alan dialar gös
terildi. 

Ayfer ER 
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Terör dehşetini sergiye taşıdı 
Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Nebahat Karyağdı'nm, 2003 yılında İstanbul'daki 

bombalı saldırıları ve yaşanan dramı konu edinen sergisi, 6 Ocak Perşembe günü açıldı. 

ğitim Fakültesi Resim İş Öğret-

E menliği Bölümü öğrencilerinden 
Nebahat Karyağdı 'nın 2003 yı

lında Beyoğlu Neva Şalom ve Beth 
İsrael Sinegogları ile İngiltere Başkon
solosluğu ve HSCB binasına yapılan 
bombalı saldırıları ve olaylarda yaşa
nan acıları konu edinen "Terör Bu 
sokakta" adlı sergisi 6 Ocak günü 
açıldı. Eğitim Fakültesi Güzel Sanat
lar Eğitimi Bölümü Galeri A 'da açı
lan sergide Karyağdı 'nın dijital baskı 
tekniği gerçekleştirdiği Terör Bu So
kakta, Şehrin Uykusu Yandı ve İstan
bul Uyurken isimli eserleri ile gazete 
küpürlerinden oluşturduğu mekan dü
zenlemesi yer alıyor. 

Genç sanatçı, yaşanan üzücü olayla
rın gündemde fazlaca kullanılmasının, 
öte yandan bu saldırıyı gerçekleştiren 
failin yakalanmasından sonra gündeme 
sadece iki kare fotoğraf ile taşınması
nın kendisini rahatsız ettiğini ve tepki 
olarak bu sergiyi oluşturduğunu söylü
yor. Terör Bu Sokakta sergisi geçtiği
miz yıl 4. Şefik Bursalı Resim Yarış
ması 'da da sergileme ödülü almıştı. 
Nebahat Karyağdı'nın sergide yer alan 
Terör Bu Sokakta ve İstanbul Uyur
ken" adlı çalışmalari da önümüzdeki 
ay RH Sanat Genç Ressamlar Ser-
gi 'sinde yer alacak. Sergi, 11 Ocak 
gününe kadar açık kalacak. 

İsmail İLKSELVİ Nebahat Karyağdı'nın çarpıcı sergisi, terörün yol açtığı acıları yansıtıyor. 

GSF hocalarından Hacettepe' de sergi 

Dört sanatçı aynı sergide buluştu 
Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Cam Bölümü Başkanı Yard. Doç. Ekrem Kula, Se-

ramik Bölümü'nden Yard. Doç. Soner Genç, Engelliler . 
Entegre Yüksekokulu'ndan Yard. Doç. Pınar Genç ve Bozü
yük Meslek Yüksekokulu Seramik Bölümü ' nden Yard. Doç. 
İsmail Yardımcı Ankara'da eserlerini sergiliyorlar. Ekrem Ku
la ' nııı elle şeki llendirme ve renkli astar tekniği, Soner 
Genç'ın kristal s ır tekniği , Pınar Genç'in sucuk tekniği, İs
mail Yardımcı'nın ise sagar tekniği kullanarak yaptıkları ça
lışmaların yer aldığı sergi 8 Ocak Cumartesi günü açıldı. 
Sergide Ağırlıklı olarak duvar tabağı pa-

nolar ve torna- Ekrem Kula 
. ---- ~ da çekilmiş 

formlardan olu
şan 60 eser yer 
alıyor. Ankara 
Sanat Galeri
si 'ndeki sergi 
25 Ocak günü
ne kadar açık 

L----====---_ı kalacak. 

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Ha
cettepe Üniversitesi 'nde bir seramik sergisi aç

tı. Yaklaşık 60 eserin bulunduğu serginin açılışı, 4 
Ocak Salı günü, Hacettepe Üniversitesi Kültür Mer
kezi Sanat Galerisi'nde gerçekleşti. Sergide, Prof. 
Ayşegül Türedi Özen, Prof. Zehra Çobanlı, Doç. 
S.Sibel Sevim, Yard. Doç. Sadettin Aygün, Yard. 
Doç. Cemalettin Sevim, Yard. Doç. Soner Genç, 
Yard.Doç. Emel Şölenay, Yard. Doç. Kemal Ulu
dağ, Yard. Doç. N.Oya Uzuner, Öğr. Gör. Özgür 
Kaptan, Öğr. Gör. Hasan Başkıran, Arş . Gör. Ezgi 
Hakan Okur, Arş. Gör. Kamuran Ak ve Arş. Gör. 
Yücel Başeğit'in eserleri yer alıyor. Sergi 14 Ocak 
gününe kadar açık kalacak. 

. 
TIV ATRO ANADOLU 
OCAK PROGRAMI 

04 Ocak Salı 
05 Ocak Çarş. 
06 Ocak Perş. 
*08 Ocak Cts. 
11 Ocak Salı 
12 Ocak Çarş. 
13 Ocak Perş. 
*15 Ocak Cts. 
25 Ocak Salı 
26 Ocak Çarş. 
27 Ocak Perş. 
*29 Ocak Cts. 

*Matine 

KURU GÜRÜLTÜ 
KURU GÜRÜLTÜ 
KÖRAYAK 
KÖRAYAK 
KÖRAYAK 
KÖRAYAK 
MİDASIN KULAKLAR! 
MİDASIN KULAKLAR! 
KURU GÜRÜLTÜ 
KÖRAYAK 
ZAMAZİNGO 
MİDASIN KULAKLAR! 

19:00 
19:00 
19:00 
15:00 
19:00 
19:00 
19:00 
15:00 
19:00 
19:00 
19:00 
15:00 

**20:00 olan oyun başlama saatimiz aşağıdaki gibi 
uygulanmaktadır. 

Suare ... 19:00, Matine ... 15:00 
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu 

Okuma 
Köşesi 

Ahmet CEMAL 

SANAL KlTAPIJCiIMDA 
BEŞ GÜN ... 

Yılbaşından yaklaşık bir hafta 
sonra, bronşit falan derken ken

dimi bir tür kalp yetmezliği tanısıy
la, Kadıköy Bostancı'daki İsviçre 
Hastanesi 'nin kardiyoloji bölümünün 
özel bir odasında buldum. Anjiyo 
denetimine kadar en aşağı beş gün 
orada kalacağım belli olunca, he
men kendime geçici bir çalışma 
planı yaptım. Bonnard' ın 'Antik 
Yunan Uygarlığı' ciltlerini zaten 
çantama atmıştım. Laptop'um da 
yanımdaydı. Dolayısıyla okumaya 
ve yazmaya değgin 'Acil Servis ' 
gereksinimlerinden yana bir sıkıntım 
yoktu. 

Yine de, bu kadarıyla yetinmeye
rek bir deneme yapmaya karar ver
dim. Bugüne kadar onca okudukla
rım, evimde duvarların yerini tutan 
kitaplık raflarının 'sakinleri' , acaba 
yılların akışı içersinde ne ölçüde 
cismen yanımda bulunmadıkları za
man bile eksikliklerini pek hisset
meyeceğim, daha doğrusu, cismen 
yanımda olsunlar ya da olmasınlar, 
kafamdan hiç çıkmayacak bir sanal 
kitaplık oluşturabilmişlerdi? 

Yıllar önce böyle bir deneyi as
kerlik dönemimde başarıyla gerçek
leştirdiğimi hatırlıyordum. O zaman
lar birlikte askerlik yaptıklarımın 

çoğu, özellikle akşamları saat 20-24 
arasındaki gece nöbetlerinde ne ka
dar "sıkılacaklarını" daha gündüz 
saatlerinden düşünmeye başlayıp 

günlerini karabasanlara dönüştürür
ken, ben birer saatlik dört, beş ge
ce nöbetini devralır, birbirini izle
yen o saatlerde, herkes ortalıktan 

çekildikten sonra, ya okumak iste
diklerimi okur, ya da daha önce 
okunmuşlar üzerinde düşünürdüm. 

Daha önce eserlerini okuduktan son
ra, o gece nöbetlerinde düşünme 
aracıyla gerçek anlamda 'benim' 
kıldığım, kafamdaki sanal kitaplığa 
bir daha hiç çıkartmamak üzere yer
leştirdiğim eserlerin sayısını şimdi 

hatırlamıyorum. Ama, Kafka ile 
Bachmann ' ın o zamanlar başı çek
tiklerini unutmuş değilim . 

Bu kez, İsviçre Hastanesi ' nin lüks 
bir otelden farksız olan bir odasın
da, aynı deneyimi daha da başarıy

la yaşadım. Yıllar önceki askerlik 
dönemimden farklı olarak, bu kez 
sanal kitaplığımda kendi yazdığım 
kitaplar da vardı. İster şiir, ister de
neme, öykü ya da roman olsun, ne
yi neden ve nasıl yazmış olduğum 
konusunda ve sanal kitaplığım bağ
lamında, artık kendi yazılarım da 
devredeydi. Ötekiler'e gelince, bu 
kez başı çeken Bİige Karasu oldu. 
Kitapları evimdeydi; ama yazarı be
raberimde getirmiştim. 

'Birikim'den ne zaman söz etsem, 
sanırım gözümde ve kafamda bu 
türden örnekler somutlaşıyor. Yani 
geçmişe ait bir takım edinimler. 
Belki o zamanlar edinim oldukları
nın bile bilincine varılmamış, ama 
yıllar sonra düşüncelerimize daveti
ye çıkartanlar! 
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Yeni dönemde yeni yatırımlar 
Baştarafı 1 'de 

Rektör Engin Ataç ayrıca, İİBF İn
gilizce İşletme Programı 'ndaki öğren
cilere SUNY Empire State Colle
ge 'dan İnternet üzerinden ders alabil
me olanağının sağlandığını kaydetti. 

Amaç, donanımlı dünya insanı 
yetiştirmek 

Prof. Dr. Engin Ataç, en çok önem 
verdikleri konulardan birinin de, Ana
dolu Üniversitesi öğrencilerinin dona
nımlı ve dünya insanları olarak yetiş
meleri olduğunu söyledi. Ataç, "Öğ
rencilerimizin hem bilgi ve teknoloji 
açısından donanımlı yetişmesi hem de 
sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlerle 
kendilerine yeni hobiler kazandırma
ları , hoşgörülü olmaları ve yabancı 
dil bilen donanımlı dünya insanları 

olmaları için çalışıyoruz ve onları bu 
amaç doğrultusunda özendirmeye 
gayret ediyoruz" dedi. Öğrencileri çe
şitli etkinliklere yöneltmek amacıyla 
1998 yılından bu yana 30'u aşkın öğ
renci kulübü oluşturduklarını hatırla
tan Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, ku
lüp çalışmalarında emeği geçen her
kese teşekkür etti. 

TSK ve Emniyet 
personeline önlisans 

Anadolu Üniversitesi 'nin gerçekleş
tirdiği en büyük projelerden birinin 
de Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emni
yet mensuplarına yönelik olarak 2 
yıllık önlisans programının başlatılma
sı olduğunu anlatan Prof. Dr. Ataç, 
programa bu yıl 20 bin Emniyet 
mensubunun, 1 O bin 400 de TSK 
personelinin kayıt yaptırdığını kaydet
ti. Rektör Ataç, önlisan programları

nın l ' nci sınıflarına yönelik olan ki
tapların yenilenerek basılıp dağıtıldığı
nı, 2 'nci sınıfların kitaplarının ise yaz 
dönemine kadar hazırlanacağını belirt
ti. 

AÖF dünyaya açılıyor 

Uzaktan eğitim alanında dünyaya 
açılarak atılımlarına devam eden Açı
köğretim Fakültesi'nde nitelik veni
celik açısından önemli bir gelişmenin 

söz konusu olduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Ataç, bu öğretim yılında AÖF'te 
930 bin öğrencinin öğrenim gördüğü
nü açıkladı. 

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç söz
lerini şöyle sürdürdü: " 1998 yılında 
420 bin dolaylarında öğrencimiz bu
lunurken bu sayı, yeni öğretim yılın
da 930 bine ulaştı. Açıköğretim Fa
kültesi 'ne talebin bu derece artması 
sistemin doğru ve nitelikli çalıştığının 

bir göstergesidir. Çünkü Anadolu 
Üniversitesi, AÖF sistemi konusunda 
yirmi yıllık bir deneyim ve bilgi bi
rikimine sahip. Yapılacak en ufak bir 
hata ve gecikme, kamuoyunda anın
da olumsuz tepki lere yol açmaktadır. 
Biz üniversite olarak, Açıköğretimde 
kurmuş olduğumuz sistem ve organi
zasyon ile hizmeti hem kaliteli hem 
de maliyeti en düşük bir şek ilde öğ

rencilerimize sunuyoruz. Yaşam boyu 
eğitimin çok güzel bir örneği olan 
ikinci üniversite uygulamamıza talep 
her yıl artarak devam ediyor." 

e-öğrenme hizmetlerine 
yoğun ilgi 

AÖF öğrenci lerinin İnternet üzerin
den istedikleri zamanda ve istedikleri 
yerde ders çalışmalarıııı sağlayan bir 
di zi elektronik öğrenme (e-öğrenme) 

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda 
yeni uçakların filoya katıldığını belirterek, bu sayede havacılık 

sektörüne daha nitelikli eleman yetiştirileceğini söyledi. 

hizmetinin sunulmaya başlandığıııı di
le getiren Prof. Dr. Ataç, öğrencileri
mizin bu e-öğrenme etkinliklerinden 
sadece T.C. Kimlik Numaralarıııı gi
rerek ücretsiz olarak 7 gün 24 saat 
yararlanabileceğini kaydetti. Açıköğre
tim Fakültesi Bilgi Yönetimi Önlisans 
Programı ve İngilizce Öğretmenliği 
Lisans Programına yönelik olarak İn
ternet üzerinden yürütülen derslere il
ginin oldukça yoğun olduğunu ~atır
latan Rektör Prof. Dr. Ataç, "Ozel
likle İngilizce Öğretmenliği Lisans 
Programı'nda dersler eş zamanlı ol
mayan akademik danışmanlık şeklin
de yürütülüyor ve derslerde 35 öğre
tim elemanı görev alıyor. Bu prog
ramda okuyan 3 'ncü ve 4 'neti sınıf 
öğrencileri 1 O dersten isteğe bağlı 

olarak sorumlu. Bu programın akade
mik danışmanlık hizmetinden yararla
nanların sayısı ise 5600 civarında. 
Online akademik danışmanlık hizme
ti sayesinde bu bölümlerde okuyan 
öğrenciler, öğretim elemanlarıyla ge
rek e-posta yoluyla gerekse sohbet 
odalarında görüşerek, uygulamalı her 
ders iç in, ders içerikleri ya da anla
yamadıkları konular hakkında bilgi 
alabiliyor" dedi. 

e-Konaklama programı başhyor 

Prof. Dr. Ataç, Hayata geçirilen 
Konaklama işletmeciliği Tezsiz Yük
sek Lisans Programının İnternet üze
rinden yürütüleceğini belirterek, "Üç 
dönemden oluşan bu program, turizm 
ve otel işletmeciliği mezunlarınııı ya
da başka bir alandan mezun o lup da 
turizm sektöründe 3 yıldır yönetici 
konumunda çalışanların kendilerini 
geliştirmeleri ve çalıştıkları zamandı

şıııda da öğrenim görebilmelerini 
amaçlıyor. Bununla ilgili çalışmaları
mızda halen devam ediyor" dedi. 
Açıklamasıııda ileri Teknoloji 

Araştırma Birimi 'ne de değinen Prof. 
Dr. Ataç, birimde çalışmaların tüm 
hızıyla devam ettiğini ve program 
çerçevesinde yüksek lisans program
ları açılabilmesi için hazırlıkların ya
pıldığıııı söyledi. Prof. Dr. Engin 
Ataç, e leman yetiştirmek amacıy la da 
yurtdış ı bursları bulunması için çalış
malar yapıldığııı ı bildirdi. 

Öğrencilerimiz Avrupa 
üniversitelerinde 

Öğrenci-öğretim elemanı değişimini 
kapsayan Erasmus ve Leonardo Da 
Vinci projeleri yoğun ilgi görmeye 
devam ettiğine dikkat çeken Rektör 
Ataç, "Bu öğretim yılında Anadolu 
Üniversitesi'nden 70 öğrencinin gön
derilmesi planlanıyor. Ayrıca Erasmus 
programı çerçevesinde de 27 öğretim 
elemanı önümüzdeki yarıyıl da 9 ül
kedeki çeşitli üniversitelerde ders ve 
seminer verecekler" dedi. 

Kütüphaneler üniversitelerin en 
önemli göstergesidir 

Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Merkezi 'nin Türki
ye 'nin sayılı üniversite kütüphaneleri 
arasıııda gösterildiğine işaret eden 
Ataç, gerçek leştirilen yatırımlarla 

merkezin kullanıcılarına sunduğu bil
giyi her geçen yıl daha da zenginleş
tirdiğini söyledi. Prof. Dr. Ataç, 
"Haftada 90 saat açık olan merkezde
ki, dergi ve kitaplara her yıl önemli 
yatırım yapılıyor. Yeni yılda da diji
tal olarak yeni veritabanları hizmete 
girdi. Ayrıca dergi ve kitaplarda da 
yeni yatırımlar yapıldı" diye konuştu. 

Milli Eğitim'e destek 

"Anadolu Üniversitesi'nin eğitim 
alanıııda yaptığı en büyük atılımlar
dan birisinin de Milli Eğitim Bakan
lığı ile 2000 yılıııda imzalanan İ~_gi
lizce Öğretmenliği ve Okulöncesi Oğ
retmenliği Lisans Programlarıdır" di
yen Rektör Ataç, bu sayede Türki
ye 'deki öğretmen açığıııııı kapanma
sını hedeflediklerini ve bu iki prog
ramııı ilk mezunlarının bu yıl mesle
ğe adım attıklarını ifade etti . 

Kablosuz İnternet erişimi 

İnternetin evrensel eğitim için vaz
geçilmez bir bilgi kaynağı olduğuna 

dikkat çeken Prof. Dr. Engin Ataç, 
Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve 
öğretim elemanlarıııın da en son İn
ternet teknolojilerinden yararlaııabil

meleri amacıyla çalışmaların aralıksız 

devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Ataç 
bu çerçervede Atatürk Kültür ve Sa
nat Merkezi, misafirhane ve Kütüpha-

ne ve Dokümantasyon Merkezinde 
misafir öğretim elemanları ve öğren
ci ler için kablosuz İnternet erişnıi 

sağlayan bir uygulamaya geçildiğini 

belirtti. Rektör Ataç, uygulama saye
sinde lap-top bilgisayarı olanlarııı üni
versitemiz yerel ağı ayarlarını yaptık
tan sonra intemete girebileceklerini 
kaydetti. 

Bilimsel yayınlarda artış 

Üniversitemiz öğretim elemanları
nııı yaptığı bilimsel araştırmaların her 
geçen gün artarak üniversite-sanayi 
işbirliğini geliştirirdiğini ifade eden 
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, "Yapı

lan bilimsel araştırmalar ülkemize de 
büyük ölçüde katkı sağlıyor. Bu yıl 
bilimsel yayııı sayımız 130'u buldu. 
Özellikle Mühendislik-Mimarlık Fa
kültesi 'nde öğretim üyesi başına 1. 10 
uluslararası yayııı düşüyor" dedi. 

Üniversitemizin Bilimsel Araştırma 
Projeleri Yönergesi'ne göre 61 araş

tırma projesinin daha onaydan geçti
ğini işaret eden Rektör Ataç, sözleri
ne şöyle devam etti: 

"Çalışmaların 33 'ü genel amaçlı, 

28'i ise lisansüstü tez projesi niteli
ğinde. Fen bilimleri alanıııda 37, sos
yal bilimler alanıııda 13 ve sağlık bi
limleri alanıııda da 11 araştırma pro
jesine destek veriyoruz." 

Donanımlı altyapılar hazırlanıyor 

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, AÜ
BİBAM, Fen Fakültesi ve Mühendis
lik-Mimarlık Fakültesi öğretim ele
manlarınııı verimli çalışabilmesi için 
çağdaş teknolojinin gerektirdiği araç 
ve gereçlerin temin edildiğini söyledi. 
Rektör Ataç ayrıca, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Animasyon Bölümü'nün 
bilgisayar laboratuarlarının da yenile
ceğini ifade etti. Ayrıca Cam Bölü
mü 15 öğrencisi ile bu yıl eğitim-öğ

retime başladı. 

İBF stüdyoları yenileniyor 

Rektör Engin Ataç, İletişim Bilim
leri Fakültesi öğrenci lerinin güçlü ve 
donanımlı alı yapısı olan stüdyolarda 
yapılan çalışmalarla mesleklerini ya
şayarak, görerek öğrendiğini söyledi. 
Prof. Dr. Ataç, bunun için İletişim 
Bilimleri Fakültesi öğrenci stüdyoları-

nııı yenileceğini ve AÖF için hazır
lanan derslerin yapıldığı TV stüdyo
larınııı da ihtiyaçlarınııı karşılanacağı
nı vurguladı. Rektör Engin Ataç, tüm 
birimlerin bilgisayar laboratuvarları ve 
atelyelerinin de elden geçirilerek, ge
rekli araç ve gereçlerin sağlandığıııı 

önemle vurguladı. 

SHYO'ya yeni uçaklar 

Sivil Havacılık Yüksekokulu 'nun, 
donanımlı altyapısı ve yetiştirdiği ni
telikli mezunlarıyla kendini kanıtladı
ğını belirten Ataç, "Daha nitelikli ele
man yetiştirebilmek için çift motorlu 
similatör uçak ihalesi tamamlandı ve 
3 adet TB 20 uçak filoya katıldı. Ay
rıca Chesna 172 SB uçağı ihalesi de 
tamamlanmış durumda. Böylece 
SHYO'nun gelişmesi ve daha verim
li çalışması için yeni uçaklar hizmet 
verecek" dedi. 

Bilgisayar ve yabancı dil 

İyi derecede yabancı dil bilgisinin 
ve yetkin bir bilgisayar kullanıcısı ol
manın donanımlı bir dünya insanı 

olarak hayata atılmanııı en önemli ge
rekleri arasıııda olduğunun altını çizen 
Rektör Ataç, "Üniversite olarak 137 
ülkede geçerli olan Avrupa Bilgisayar 
Yetkinlik Sertifikası (ECDL)'na dair 
yeni bir projeye imza attık. Bu ser
tifikayı üniversitemiz mensuplarına en 
nitelikli ve en ekonomik bir şekilde 
vermeye çalışıyoruz. Diğer yandan 
AÖF binasında hizmete giren Wall 
Street Institute dil kursu da yabancı 
dil öğrenmek isteyen öğretim eleman
l arımız ve öğrencilerimiz tarafından 
büyük bir ilgiyle karşılanıyor" diye 
konuştu. 

Temmuzdan bu yana 
227 etkinlik 

Anadolu Üniversitesi'nin sanata, 
kültüre, bilimsel ve sportif etkinlikle
re büyük önem verdiğini vurgulayan 
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, 2004 
yılııı temmuz ayıııdan itibaren 227 et
kinliğin gerçekleştirildiğini söyledi. 
Rektör Ataç bu rakamııı ilk dönem 
için oldukça önemli olduğunu, ikinci 
dönemde etkinliklerin daha da artaca
ğını belirtti. 

Yeni tesisler 

Açıklamasıııda projeleri tamamlan
mış ve inşaatına başlanılacak tesisler 
hakkıııda bi lgi veren Rektör Prof. Dr. 
Engin Ataç şunları söyledi: 

"AÖF öğrenci hizmetleri binası, 
Anadolu Üniversitesi'nin tüm öğrenci 
iş lerinin, öğrenci kulüplerinin ve halk 
bilim merkezinin tek çatı alımda top
lanacağı bina, Yabancı Diller Yükse
kokulu Binası, İki Eylül Kampusü'ne 
Kapalı Spor Salonu ve İletişim Bi
limleri Fakültesi binalarına projeleri 
tamamlandıkça inşaatlarına başlana

cak." 

Kampus çehresi neden önemli 

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, son 
olarak, temel felsefelerinin maddi ve 
manevi yönde elemanlarımızııı ve öğ
rencilerimizin desteklenmesinin çok 
önemli olduğunu belirterek, "İnsanla
rın başarılı olabilmesi için bulunduğu 
mekanı ve i şini sevmesi gerekir. Bu 
da sonuç olarak başarıyı getirecektir. 
Bu bakımdan üniversitedeki insanların 
yaşam kalitesini yükseltmek bizim te
mel hedefimizdir" dedi. 

Mevlüt DEMİRCİOĞLU 

1. 
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Olaylı maçın galibi yok: 3-3 
Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, 2.Yarının ilk maçında Harb-İş ile 3-3 berabere kalırken, 

maç sonu yaşanan olaylar sahadaki mücadeleye gölge düşürdü. 
nadolu Üniversitesi Futbol takımı, Amatör Süper Lig 'te 

A ikinci yarının ilk maçında konuk ettiği Harb-[~spor ile 
3-3 berabere kalarak kendi evinde ilk kez puan kay
betti. Futbol takımımız, Yunusemre Kampusü Futbol 

Sahası 'nda 8 Ocak günü oynanan karşılaşmanın 17. dakikasın
da Başar'ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. 30. dakikada konuk 
takım penaltıdan eşitliği yakaladı. 35. ve 38. dakikalarda iki 
gol daha bulan Harb-İş ilk yarıyı 3-1 galip kapattı. 

İkinci yarıya Erman ve Barış'ı oyuna alarak başlayan eki
bimiz 59. dakikada ara transfer döneminde Beykoz Ortaçeş
me'den kadrosuna dahil ettiği Seçkin'in golü ile farkı bire in-

dirdi. Karıların havada uçuştuğu karşılaşmada Harb-İşspor'dan 
Serkan 65. dakikada kırmızı kart görerek takımını I O kişi bı
raktı. Futbol takımımız 75. dakikada Başar ile eşitliği yakala
dı (3-3). Ekibimiz 83. dakikada kazandığı penaltıdan Tarık ile 
yararlanamadı. 

Takımımız aldığı bu sonuç ile zirve yarışında yara alır
ken, ligle kalma mücadelesi veren Harb-İş altın değerinde 
bir puanın ahibi oldu. Maç sonunda Harb-İş taraftarları
nın Anadolu Üniversitesi futbolcusu Barış'a yaptıkları çir
kin tezahürat sahanın içini bir anda karıştırdı. İki takım 
teknik heyetinin müdahalesi ve güvenlik güçlerinin de 

araya girmesi ile olaylar 
büyümeden önlendi. 

Antrenörümüz Hüsa
mettin Türkkan maçtaki 
gerginliğin tamamen ha
kemin yönetiminden kay
naklandığını ve Seçkin'in 

Barış, güç
lükle sakin
leştirildi. 

Takımımız onu
müzdeki hafta deplasman

da Telekom ile oynayacak. 

Anadolu Üniversitesi'nin golcüsü Başar'ın iki gol kaydetmesi galibiyet için yeterli olmadı 

gol atmasına karşın takıma he
nüz uyum sağlayamadığının 

görüldüğünü ifade etti. Yakala
dıkları pozisyonları değerlendi

remeyince bu sonucun ortaya 
çıktığını belirten Türkkan, maç 
sonundaki olaylarla ilgili ola
rak şunları söyledi: "Tribünü 
mezar taşı gibi görmezsen 
futbolcu olamazsın. Bu tür 
olaylara karşı biz daha has
sas olmalıyız. Bizim kuru
ma karşı da sorumluluğumuz 
var. Bir daha bu tür olayların 
tekrarlanmamasını diliyorum". Taner A YYILDIZ 

Basketçiler 
uzatmada güldü 

E 
rkek basketbol ta
kımımız, Deplas
manlı Bölgesel 

Lig'teki 8'nci maçında 
ağırladığı Konya Kara
tay Belediyesi 'ni uzat
ma periyodu sonunda 
85-72 yenerek namağ

lup liderliğini sürdürdü. 
Yunusemre Kampusü 
Spor Salonu'nda 8 
Ocak günü oynanan 
karşılaşmanın ilk yarısı 
32-31 konuk takımın 

üstünlüğü ile kapandı. 

3. periyodu ise Konya 
ekibi 50-45 önde ta
mamladı. Normal süre
nin dolmasına saniyeler 
kala Melih Ömür' ün 
basketi maçı uzatmaya 
taşıdı (67-67). Uzatma 
bölümünde rakibini 5 
sayıda tutan takımımız 

salondan da 85-72 ga
lip ayrıldı. Maçı 28 sa
yı ile tamamlayan Me
lih Ömür maça damga
sını vuran isim oldu. 
Antrenörümüz Rıza 

Solmaz, "Bugün iste
diklerimizi ilk periyotta 
sahaya yansıttık ama 
daha sonra şutlarımız 

girmedi bunun netice
sinde sayı problemi ya
şadık. Geriye düştüğü

müz anlarda paniğe ka
pılmadık ve maçı uzat
maya taşımayı başar

dık. Bugün şuta bağlı 
takım olmamızın prob
lemlerini yaşadık" diye 
konuştu. Basketçileri
miz önümüzdeki hafta 
Karaman temsilcisi Es
nafspor'u konuk ede
cek. 

Masa tenisçiler 
hızlı başladı 

Ligin ikinci yarısına üç 
galibiyetle girdiler. 

Bayan masa tenisi takımımız, ikinci 
yarı maçlarına 3 galibiyet ile başla

yarak lige hızlı bir giriş yaptı. İstan
bul 'da 8-9 Ocak tarihlerinde oynanan 
karşılaşmalarda sporcularımız ilk gün Kı
nalıada 'yı 5-0 mağlup etti. Pazar günkü 

müsabakalarda ise masa tenisçilerimiz 
önce İzmir DSİ'yi daha sonrada İst. B. 
Ş. Belediyesi'ni aynı skorla geçti (5-1 ). 
Bu sonuçların ardından puanını 27'ye 
yükselten ekibimiz 2'ncilikteki yerini 
korudu. 

Erkek 
voleybolcular 
ateşe düştü 

Voleybolcularımız 9 Ocak günü 
Yunusemre Kampüsü Spor Sa

lonun'daki maçta ilk seti 25-18, 
ikinci seti 25-20, üçüncü seti 25-
17 kaybederek sahadan 3-0 yenik 
ayrıldı. 

Antrenörümüz Rıfat Sezgin "Bu
gün sahada kazanmak için gereken 
hiçbir şeyi yapmadık, bunun neti
cesinde mağlup olmamız kaçınıl
maldı. Birinci set maçın aynası gi
biydi . Başlangıç bana güven ver
medi ve maçı kaybedeceğimizi 

hissettim, aynı şekilde devam etti. 
Sıtkı elinden geldiğince çaba gös
terdi. Diğerleri vasatın altındaydı. 
Barış da kötülere ayak uydurdu. 
Bu şeki lde kazanmamız sürpriz 
olurdu. Önümüzdeki haftaki Hava
gücü maçı bizim için dönüm nok
tası olacak. Bu ligde kalıp kalma
yacağımızı belli edecek" şeklinde 
konuştu. 

Takımımız bu yenilgiyle 9'ncu 
hafta sonunda 6 puanda kalarak 

Türkiye 2. Voleybol Li
ginde mücadele eden 
erkek voleybol takımı
mız, Altınyurt'a 3-0 ye
nilerek ligde kalma yo
hında büyük yara aldı. 

sıralamada 9'ncu sırada kaldı ve 
düşme korkusunu hissetmeye de
vam etti. 

Ekibimiz önümüzdeki hafta İz
mir deplasmanında Havagücü ile 
karşılaşacak. 

Burcu YILMAZ 

Bayan voleybolcular Marmaris' e yenildi 
A

nadolu Üniversitesi ba
yan voleybol, 2. Türki

ye Ligi'ndeki 6'ncı maçın
da Marmaris deplasma
nında Belediyespor' a 3-1 
mağlup olarak ligte üst 
üste beşinci maçından da 
mağlubiyetle ayrıldı. Ekibi-

mizin grubunda yer alan 
75. Yıl üç hafta önce ligten 
çekilmişti. Voleybol Fede
rasyonu 75.Yıl'ın oynadığı 
maçları geçersiz sayarak, 
75.Yıl'ın oynayacağı maç
ları fikstürden çıkarttı. Vo
leybol takımımız grubun-

da topladığı 4 puan ile 
7'nci sırada kalarak play
off rüyasını bir başka ba
hara bıraktı. Bundan sonra 
ligte prestij mücadelesi 
verecek olan ekibimiz önü
müzdeki hafta Yeni Kandı
raspor'u ağırlayacak. 
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Tsunami kurbanlarının teşhisi yıllar sürecek 
Yüzyılın felaketi olarak ad

landırılan ve Güney As
ya' da 150 binden fazla in
sanın ölümüne neden olan 

deprem ve tsunami felaketi, 
şimdiye dek en kapsamlı 

DNA tabanlı kimlik belirle
me çalışmasını gerektiriyor. 
Ne kadar süreceği kestirile

meyen işlemin uzun yıllar 
alacağı tahmin ediliyor. 

Öyle ki, 11 Eylül 2001 günü 
Dünya Ticaret Merkezi'nde 
hayatını kaybedenlerin teş

hisi henüz bitirilemedi. 

G
üney Asya'da binlerce 
insanın hayatın ı kaybet
mesine neden olan fela
ketin ardından kurbanla-

rın teşh is çalışmaları başlıyor. Yüz
yılın fe laketinde kimlik tespiti için 
en kapsamlı DNA taban l ı kimlik 
belirleme çalışması gerçekleştirile

cek. Uzmanlar, kurbanl arın kimlik
lerinin belirlenmesinde gerekli bir
çok iz ve kanıtın yok olmuş olabi
leceğinden endişe ediyor. DNA eş
leştirmesi için gerek! i birçok kanı

tın tsunami dalgaları ile ortadan 
kaybolmuş olmasından korkuluyor. 
Ayrıca, kimlik belirleme çalışmala
rının ne kadar süreceği kestirilemi
yor. Fakat Dünya Ticaret Merkezi 
kulelerine 11 Eylül 200 l 'de yapı

lan saldırının kurbanlarının teşhisi 

dahi henüz bitirilememiş olması, 

Asya'da l0'dan fazla ülkeyi etkile
yen bu facianın kurbanl arının DNA 
tabanlı teşhisi uzun yıllar alacağını 

gösteriyor. 

Kişisel eşyalar aranıyor 
26 Aralık'ta gerçekleşen facianın 

ardından uluslararası polis örgütü 
lnterpol, bölgeye yüzlerce adli tıp 
uzmanı gönderdi. Uzmanlar, DNA 
teşhisi için gerekli diş fırças ı , saç 
fırçası, tıraş bıçağı gibi kullanıcısı
na ait izleri taşıyan eşyaları topla
maya başladı. Bu gereçlerden elde 
edilen kanıtlar, cesetlerle karşılaştı
rılarak DNA temelli analizlerde de
ğerlendiriliyor. Uzmanlar, her bir 
DNA parçasını temsil eden 26'lı 
sayı serisi çıkarıyor. Bu sayılar ki
şinin kendi DNA 'sının parmak izi 

Samsung sesi yazıya döktü 

Güney Kore'nin elektro
nik devi Samsung, 

sesli mesajı yazılı hale 
getirebilen ilk ses tanımlı 
cep telefonunu üretti. Şir-
ketin Başkan Yardımcısı Peter Skarzyn ki , yeni ürü
nün tanıtımında yaptığı açıklamada, kullanıcıların ilk 
kez kablosuz olarak mesajlarını doğrudan cep tele
fonlarına dikte edebileceklerini söyledi. Skarzynski, 
bunun mesajlaşma işlemini önemli ölçüde kolaylaştı
racağını belirtti . 

Yapılan açıklamada dünyanın en büyük ikinci cep 
telefonu üreticisi Samsung'un yeni modellerinde bu 
yeni özelliğin bulunacağı kaydedildi . 

gibi değerlendiriliyor. Cesetten elde 
edilen ile, kişisel eşyadan alınan 

DNA izleri eşleştirilerek kimlik teş
his i yapılıyor. 

11 Eylül kurbanlarının kullandık
ları eşyal ar evlerinde sabah işe gi
derken bıraktıkları gibi duruyordu. 
Kurbanın ailesi diş fırçasını götürü
yor ve uzmanlar ceset analizlerin
den fırçadaki iz ile tespit yapıyor
du. Ancak, bu sistem tsunami kur
banları için işlemeyecek, çünkü dev 
dalgalar kurbanların evlerini yıkar
ken, DNA izlerini taşıyan eşyaları 
da beraberinde yuttu. 

Bu noktada kimlik teşhisi konu-
unda en önemli sorunu da, fela

kette tüm aile bireylerinin hayatını 
yitirmiş olması. Uzmanlar böyle 
durumlarda teyze veya amca gibi 

yakın akrabaların DNA'larını da 
değerlendirebiliyor. Bu tip çalışma
larda ise dişiden geçen mitokondri
yal DNA 'lar kullanılıyor. Bu DNA, 
iki kişiyi anne tarafından akraba ol
maları durumunda eşleştirebiliyor. 

Öte yandan, Y kromozomunu kul
lanarak baba tarafından akrabalığı 
da tespit etmek mümkün. Ancak, 
bu yöntemin dezavantajı, sadece er
keklerde işe yaraması. Böyle bir 
durum, aynı annenin çocuklarının 
bazı durumlarda tespit edilememe
sine neden olabilecek. 

Uzmanların önündeki bir diğer 
engel ise sıcak hava. Kurbanların 
bedenleri sıcak nedeniyle çok hızlı 
çürüyor. Yüksek ısı DNA ' !arın par
çalanmasına ve özelliğini yitirmesi
ne neden oluyor. 

-izmir'den umuüu'": 
· . ·bir haber 

. . , ='~· 

İzmir'de şiddetin çocuklar 
üzerindeki olumsuz etkile
rini azaltmak için yapılan 

pilot çalışma olumlu 
sonuçlar verdi. 

I. zmir Çamdibi 'nde Ferit Bah
riye Ergül İlköğretim Oku

lu 'ndaki bir sınıfa ilköğretim 
öğrencileri için geliştirilen 
·'Şiddet Karşıtı Eğitim Progra
mı" uygulandı.Verilen eğitim

de. birbirine şidet uygulayan 
çocukların da\ ranışlarını dü
zelttiği gözlendi. Yü7de 40'ı 
ailelerinden şiddet gören ço
cukların, velilcrı de eğitimden 
geçirildi. 
Çalışma için çocukların en 

çok şiddete maruz kaldığı ve 
şiddete eğilim gö terdigı 13-14 
yaş grubu seçildi. Vurma, ya
ralama, fiziksel özellikleriyle 
dalga geçme, tehdit etme gıbı 
davranışlarda bulunduğu belır

lcnen çocuklarla bir yıl süren 
bir çalışma yapıldı 

Çocukların yüzde 40'ının ai
lesinden şiddet gördüğünü ve 
~iddet gören çocukların daha 
saldırgan olduğunu belirleyen 
uzmanlar ailelere de eğitim 
verdi. Uzmanlar, bu çalışma
nın diğer eğitim kurumlarında 

da yaygınlaştırılmasını böylece 
daha güvenli bir okul ortamı 
oluşturulacağını söylüyor. 

Tutankamon 
radyolojide 

Yılın otomobili Chrysler' den Eski Mısır' ın en ünlü firavunlarından bi
ri olan Tutankamun'un mumyası röntgen 

cihazına sokuldu. Tüm çalışmalara rağmen 

öliim nedeni belirlenemeyen firavunun ö lü
müyle ilg ili sır perdesi aralanıyor. Mısır 

Arkeoloji Yüksek Konseyi Başkanlığı'ndaki 
bilim heyeti , 3 bin 300 yıllık mumyanın 
otopsisi için Siemens ve National Geogra
hic tarafından bilim heyetine hibe edilen 
özel bir röntgen cihazı kullanıyor. 

ABD1nin Detroit kentinde düzenlenen 
Uluslararası Otomobil Fuarı 1

nda 2005 yılının 
en iyileri belirlendi. Fuarda Chrysler1in 300 

sedan modeli 'en iyi otomobil' seçildi. 

2005'in en iyi araçları ABD'li ve Kanadalı gazeteciler tarafından 
belirlendi. Gazetecilere göre, 'yılın en iyi arabası' Chrysler'in 300 
sedan modeli, 'yılın en iyi jeep'i ise Ford'un spor görünümlü 'Es
cape' modeli oldu, Geçtiğimiz yıl nisan ayında satışa sunulan 
Chrysler'in 300 sedan modelinin en dikkat çeken özelliği tava
nın alçak oluşu ve geniş iç hacmi ile klasik ABD arabalarını an
dırması.Ford'un 'Escape' modelinin en büyük özelliği ise benzin, 
dizel ve elektrik ile çalışabilen hybrid bir araç olması. 

Mıs ır'ı dokuz yıl yöneten Tutankamun'un 
mumyasıyla ilgili e lde edilecek bulgular, 
Mısırlı ve yabancı arkeologlar tarafından 

değerlendirilecek. 

Mısır'ın antik zenginliğinin önemli unsur
larından olan firavun Tutankamun, sekiz 
yaşında tahta çıkmış ve 17 yaşında yaşa
mını yitirmişti. Mezarı 1922 yılında bulu
nan firavunun ölüm nedeni ise he nüz ay
dınlatılamamıştı. 

[" HAZIRLAYAN: Kem~ T çıo_O_L ___, 
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