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Anadolu Universitesi örnek oldu 
New York Devlet Üniversitesi (SUNY) Dış İlişkiler Koordinatörü Robert Gosende, Türkiye'de ilk olarak Ana
dolu Üniversitesi ile gerçekleştirilen işbirliği programında büyük başarı sağlandığını belirterek, bu nedenle 
SUNY'nin Türkiye' deki diğer üniversiteler ile de çalışmalar yapmak için girişimlerde bulunduğunu söyledi. 

Y
üksek Öğretim Kurumu Eski 
Başkanı Prof. Dr. Kemal Gü
rüz. Anadolu Üniversitesı Rek
törü Prof. Dr. Engin Ataç ve 

State University ofNew York (SUNY) 
Dış İlişkiler Koordinatörü Robert Go
sende, iki üniversite arasında imzalanan 
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı 
ve Özel İşletme Yüksek Lisans Prog
ramı (e-MBA) işbirliği Protokolü kap
samında görüş alışverişinde bulunmak 
üzere Üniversitemizde bir araya geldi. 

1/BF'den yeni 
öğrencilerine 

merhaba! 
iktisadi ve idari Bilimler Fa
kültesi, ögronciler, vemer ve 
ögrotım elemanlarının bira
raya geldigJ bir tanışma top
lantısı düzenledi. 3'te 

Nükhet 
Atar'dan 
ilk sergi 

Öğr. Gör. Nükhet Atar ger
çekleştirdiği ilk kişisel ser
gisinde doğayı parçalayıp 
yeniden birleştiriyor. 

Haberi 3'te 

Besle ineği 
delsin ozonu 

Fransa'da yapılan araştırma
da, büyükbaş hayvanların bu 
ülkedeki 14 petrol rafineri
sinden daha fazla sera etklsi
ne yol açan gaz saldıkları be
lirlendi. 
Yaşam'da 

Atatürk ve Sanat Merkezi'nde 28 
Eylül günü yapılan görüşmelerde ağır
lıklı olarak Özel İşletme Yüksek Lisans 
Programı (e-MBA) ve Eğitim Fakülte
si İngilizce Öğretmenliği programların
daki ders programları, içerikleri, dersle
rin tasarımı, teknolojik konular, progra
ma giriş koşulları ve programda hangi 
noktaya gelindiği gibi konular ele alın
dı. 

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. 
Engin Ataç, Anadolu Üniversitesi ile 

Amerika Birleşik Devletleri'nin New 
York Devlet Üniversitesi (SUNY)'e 
bağlı Empire State College (ESC) ara
sında 3 Kasım 2003 tarihinde Eskişe
hir'de bir protokol imzalandığını anım
satarak, protokol uyarınca Anadolu 
Üniversitesi 'nde açılan Özel İşletme Li
sans ve Yükseklisans programlarından 
herhangi birini bitiren öğrencilerin çift 
diploma sahibi olabileceğini söyledi. 

İşletme dalındaki özel lisans ve yük
seklisans programlarından birine kayıt 

yaptıracak öğrencilerin, Anadolu Üni
versitesi ve New York Devlet Üniver
sitesi'nden çifte diploma sahibi olma 
fırsatı yakalayacağını ifade eden 
Rektör Prof. Dr. Ataç, geçtiğimiz 
öğretim yılında master programına 
15 öğrenciyle baş
ladıklarını kay
detti. 

Devamı 3'te 

Kütüphane 
için tanıtım_ 
programı 

10-14 Ekim ve 17-21 Ekim 
günlerinde düzenlenecek 

turlarda öğrencilere 
kütüphanedeki çeşitli 

kaynaklardan yararlanma 
yolları öğretilecek 

K
ütüphane ve Dokümantasyon 
Merkezi, her akademik yılın 

başlangıcında olduğu gibi bu 
yılda üniversitemize yeni kayıt yaptı
ran öğrenciler için tanıtım turları ve 
kullanıcı eğitim programı düzenliyor. 

10-14 Ekim ve 17-21 Ekim tarih
leri arasında gerçekleştirilecek olan 
programda, öğrencilere kütüphane ola
naklarının tanıtılması, kaynaklara ula
şım, Kütüphane Danışma Bölümü'nde 
bulunan CD-ROM veritabanlarından 

ücretsiz olarak yararlanma yolları, kü
tüphane kataloglarını intemet üzerin
den tarama, Anadolu Üniversitesi'nin 
yerel ağı olan ANANET'e kütüphane 
duyuruları sayfasında gösterilen ve in
temel üzerinden bulunan bir çok ve
ritabanı ile elektronik dergilerin de 
ücretsiz olarak nasıl kullanılacağı an
latılarak, çeşitli konularda bilgiler ve
rilecek. 

Program 10.00 ve 14.00 saatlerinde 
gruplar halinde sürdürülecek. Ayrıntı
lı bilgi almak isteyenlerin Kütüphane 
ve Dokümantasyon Merkezi Danışma 
Bölümüne ( 1733) başvurabilirler. 



2 26 Eylül-2 Ekim 2005 Anadolu Haber Haber 
il 

Universitenin varoluş nedeni sizlersiniz 
Oryantasyon ~rogramında öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Engin Ataç öğrencilerden Hazırlık sınıfını iyi değerlendir

melerini ve lngilizce'yi iyi öğrenmelerini isteyerek, 'Mezun olduktan sonra size ilk sorulan yabancı dil olacaktır" dedi. 

A
nadolu Üniversitesi bünyesine 
yeni katılan öğrenciler için 
Rektörlük tarafından her yıl 

düzenlenen uyum programı 28 Ey
lül Çarşamba günü, Yunusemre 
Kampusü Spor Salonu'nda gerçek
leşti. Programda öğrencilere Anado
lu Üniversitesi'nin özellikleri, ha
zırlık eğitimi, sınıf geçme koşulla
rı, sağlık ve psikolojik destek hiz
metleri, spor ve kültür sanat et
kinlikleri gibi farklı konularda bil
gi verildi. Programa Anadolu Üni
versitesi Rektörü Prof. Dr. Engin 
Ataç, Öğrenci İşleri Daire Başkanı 
Nesrin Susuz, Sağlık Kültür ve 
Spor Dairesi Başkanı Ahmet Aybu
lus, Anadolu Üniversitesi Hastanesi 
Başhekimi Op. Dr. Turgut Kutlu, 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Merkezi'nden uzman Ayşe Kızıltaş, 
Uluslarası İlişkiler Birimi'nden 
Öğr. Gör. Zekiye Doğan, Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. 
Kenan Şanlıer ve Öğrenci Konseyi 
Başkanı Egemen Yamankurt konuş
macı olarak katıldı. 

Anadolu Üniversitesi bir 
Cumhuriyet kurumudur 

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, öğ
rencilerin çok zor bir sınav sonra
sında önemli puanlar alarak, Türki
ye'nin en iyi üniversitelerinden bi
rine geldiklerini kaydetti. Bu yıl 

üniversitemizi ilk beş tercihinde yer 
veren öğrencilerimizin oranının 

yüzde 75, ilk on tercihinde yer ve
renlerin ise yüzde 90'1ara çıktığını 
belirten Prof. Dr. Ataç, "Anadolu 
Üniversitesi bir Cumhuriyet kuru
mudur. Atatürk ilke ve inkilapları-

na bağlı, laik, her türlü dinci ve et
nik bölücü eylemlere karşı olan bir 
üniversiteyiz. Burada bu tür eylem
lere asla ve asla izin vermeyiz. 
Ayrıca, size düşen diğer bir görev 
de kapalı mekanları olduğu kadar 
açık mekanları korumaktır. Sizler 
çevre bilinci olan bir nesilsiniz" 
dedi. 

Öğrencilere sınavlara iyi çalışma
ları gerektiğini belirten Rektör 
Ataç, "Hazırlık sınıfına giden arka
daşlara söylüyorum. Bu sizin için 
çok büyük bir fırsattır. Yabancı di
li mutlaka çok iyi öğrenin. Zaman 
çok çabuk geçiyor. Mezun olduk
tan sonra size ilk sorulan şey ya
bancı dil olacaktır. Burada yapaca
ğınız her şey sizin önünüzdeki 50 
yılı etkileyecektir" dedi. 

Sporda Eskişehir'in lokomotifiyiz 
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanı Ahmet Aybulus da üniver
sitelerin sadece eğitim yapılan yer
ler olmadığını ve öğrencilerin Ana
dolu Üniversitesi 'nde gerçekleştiri
len çok sayıdaki spor, sağlık ve 
kültür etkinliklerinden faydalanabi
leceğini söyledi. Üniversimizin ye
mek olanakları ve spor faaliyetleri 
hakkında bilgi de veren Aybulus, 
"Üniversitemiz spor olaylarında Es
kişehir'in lokomotif olarak işleyen 
bir kurumdur. Üniversite içi, üni
versite dışı ve üniversitelerarası 

müsabakalarda kulüplerimiz yer al
maktadır. Hentbol takımımız geçen 
yıl süper ligi ikinci olarak bitirdi 
ve Türkiye Kupası'nı aldı. Bayan 
Masa Tenisi Takımımız da süper 
ligde ve Avrupada üniversitemizi 
başarıyla temsil etmektedir" diye 
konuştu. 

Rehavete kapılmayın 
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı 

Nesrin Susuz ise, öğrenciyle ilgili 
olarak her türlü işlemi ve koordi
nasyonu gerçekleştirdiklerini söyle
di. Bazı birimlerin zorunlu hazırlık 
sınıfında okuyan öğrencilerin bu sı
nıfta iki yıl üst üste başarısız ol
maları durumunda üniversitemizle 
ilişiğinin kesileceğini belirten Nes
rin Susuz, "Bazı birimlerde zorun
luk hazırlık sınıfını okuyan ve iki 
yıl üstüste geçemeyen öğrencileri
miz ise mezuniyetlerine kadar bu 
sorunlarını ortadan kaldırmalıdır. 

Yoksa diplomalarını alamazlar. İs
teğe bağlı hazırlık okuyan öğrenci
ler başarısız olmaları durumunda 
ise böl(.irnlerine doğrudan geçebile
cektir" dedi. 

Öğrencilere not ortalaması, yan
da!, ikinci anada!, ikinci üniversite, 
sınav sistemi, genel ve özel tekrar, 
öğrenim azami süreleri hakkında 
kısaca bilgi veren Susuz, "Lütfen 
rehavete kapılmayın, ilk dönemden 
itibaren sınavlarınıza sıkı çalışın. 

Sınav takvimlerinizi de bir yere not 
ediniz. Sınavların kaçırılması duru
munda ise ancak haklı neden ve 
belgelerle mazeret sınavlarına gire
bilirsiniz" şeklinde konuştu. 

Hastanemiz Türkiye'de ilk 
Anadolu Üniversitesi Ha~tanesi 

Başhekimi Op. Dr. Turgut Kutlu, 
üniversitemiz öğrencilerinin Türki
ye' ninen şanslı öğrencileri olduğu
nu söyledi. Hastanenin Türkiye'de 
ve Eskişehir'de bir ilk olduğunu 
vurgulayan Kutlu, "Hastanemiz 
SSK ve BAĞKUR ile de anlaşmak 
üzere, bu demektir ki bütün öğren
cilerimiz hastanemizde yatarak te
davi olabilecek. Geçen sene 41 bin 
öğrenci poliklinik hizmetlerinden 
yararlandı" dedi. 

Gizlilik temel ilkemiz 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Merkezi'nden uzman Ayşe Kızıltaş 
da öğrencilerin her konuda merkez
den yardım alabilceklerini söyledi. 
Üniversiteye ve kente uyum, etkili 
ders çalışma gibi konularda semi
nerler gerçekleştireceklerini vurgu
layan Ayşe Kızıltaş, seminerlerde 
en temel ilkelerinin gizlilik olduğu
nu ve randevu sistemiyle hizmet 
verdikledini kaydetti. 

206 öğrenci yurt dışına gidiyor 
Üniversitemizin yurt dışı eğitim 

olanakları konusunda çok aktif ol-

duğunu belirten Uluslarası İlişkiler 
Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. 
Zekiye Doğan, öğrencilere dil öğ
renmeleri gerektiği konusunda da 
tavsiyede bulundu. Öğrencilere yurt 
dışı staj ile öğrenci ve öğretim ele
manı değişimini sağlayan Erasmus 
ve Youth programları hakkında 
bilgiler veren Doğan , not ortalama
sı 2.50 olan her öğrencimizin bu 
programlardan yararlanma hakkı 
var. Her birimimizdeki öğrencilerin 

· 15 farklı üniversitede öğrenim gör
me hakkı var. Geçen sene 80, bu 
sene ilk dönemde ise 103 öğrenci
mizi yurtdışına yolladık. İkinci dö
nemde de 103 göndereceğiz. Gele
cek öğretim yılında ise 500 kişiyi 
göndermeyi hedefliyoruz" dedi 

Boş geçirecek vaktimiz yok 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdü

rü Öğr. Gör. Kenan Şanlıer de, Es
kişehir'in Türkiye'de İstanbul, An
kara ve İzmir dışında birden fazla 
üniversitesi olan tek şehir olduğu
nu söyledi. Anadolu Üniversite
si'nin kampusleri ve birimleri hak
kında bilgi veren Şanlıer, "Yıl içe
risinde boş geçirecek vaktimiz yok. 
Üniversitemizde geçen yıl bin 11 
etkinlik yapıldı. Bu etkinlikleri ise 
310 bin 410 kişi izledi" diye ko
nuştu. 

Konseye destek istedi 
Son olarak söz alan ve öğrenci 

konseyinde hiç bir siyasi görüşün 
egemen olamayacağının altını çizen 
Öğrenci Konseyi Başkanı Egemen 
Yamankurt, üniversitemizin öğren
cisi, öğretim elemanı ve idari per
sonel olarak birbirinin karşısında 
değil dünya çapında bir karşılıklı 
hoşgörü içerisinde olduğu söyledi. 
Konsey hakkında bilgi veren Ya
mankurt, öğrencilerin konseye ve 
alt kademelerine aday olarak ve oy 
vererek destek vermesini istedi. 

Program Şef Gülsevin Doğanay 
yönetimindeki Çok Sesli Gençlik 
Korosu konseri, kulüplerin tanıtım
ları ve öğrencilere kampusün gez
dirilmesiyle son buldu. 

İsmail İLKSELVI 
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llBF' den öğrencilerine merhaba! 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, öğrenciler, veliler ve öğretim elemanlarının biraraya geldiği bir tanışma toplantısı düzenledi. 

• ktisadi ve İdari Bilimler Fakül-1 lesi, fakültenin arka bahçesinde 
yeni gelen öğrenciler ve velile

rin katıldığı bir tanışma toplantısı 
düzenledi. 

26 Eylül Pazartesi günü gerçek
leştirilen organizasyona rektör, rek
tör yardımcıları, fakülte dekanı. 
öğretim elemanları, öğrenciler ve 
velileri de katıldı. 

Açılışta bir konuşma yapan 
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, 

"Anadolu Üniversitesi her şeyden 
önce bir Cumhuriyet kurumudur. 
Temel felsefesi Atatürk ilke ve 
devrimlerini benimsemiş, demokra
tik laik Türkiye Cumhuriyeti'ne 
inanan kişilerin oluşturduğu bir 
üniversitedir ve üniversite bu özel
liğiyle de gurur duymaktadır. Bi
zim üniversitemizi benimseyen öğ
rencilerinde bu düşüncelerle hare
ket etmesi, o öğrencilerin ileride 
başarılarına başarı katacaktır." dedi. 

Önem verdikleri konulardan birisi
nin de öğrencilerin kendilerini hem 
eğitim-öğretim alanında hem de 
spor, kültür, güzel sanatlar alanla
rındaki etkinliklere katılmaları ve 
kendilerine yeni bir şeyler katacak 
hobiler elde etmeleri olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Ataç, öğrencile
rin nitelikli olarak yetişmelerinin 
ileride iş bulma ve başarılı olma 
şanslarını arttıracağını da sözlerine 
ekledi. İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güneş 
Berberoğlu ise "Önünüzde çok 
uzun bir dönem var. Bu yıllar si
zin kendinizi geleceğe hazırlamanız 
için çok önemli. Bu dönem içeri
sinde çalışınız, araştırınız, sosyalle
şiniz, arkadaşlıklar kurunuz ve her 
şeyden önemlisi kendinizi geliştir
mek için özveride bulununuz." di
yerek öğrencilere desteklerini be
lirtti. 

Şeyda DALGIÇ 

•• 
Anadolu Universitesi örnek oldu 
Nükhet Atar'dan ilk sergi 
ögr. Gör. Nükhet Alar gerçckleşlirdigi ilk kişisel 
sergisinde dogayı parçalayıp yeniden birleştiriyor. 

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğr. Gör. 
Nükhet Atar ilk kişisel özgün-baskıresim sergi

sini açtı. 34 eserin yer aldığı serginin açılışı,27 Ey
lül Salı günü Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Gale
risi'nde gerçekleşti. Daha önce birçok karma sergi
ye katılan Atar, bu sergisinde ise çizgiyi ağırlıklı 
olarak kulanmış. 

Sergideki eserlerin iki yıllık bir çalışmanın ürünü 
olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Nükhet Atar, kendi i
nin özgün bası dışında yağlıboya da çalıştığını an
cak özgün baskıyı daha çok sevdiğini söyledi. Eser
lerinin hepsinde doğadan yola çıktığını, doğayı par
çalayıp yeniden birleştirdiğini söyleyen Atar," Çok 
uzun ve emekli bir uğraş sonucunda bu sergiyi aç
tık. Baskı resim çoğaltılabilir olduğu için fiyatları 

çok daha ucuz. Amacım i e herkesin evine özgün 
eserleri götürebilmesi" dedi. 

İsmail İLKSELVİ 

SUNY Dış ilişkiler Koordinatörü Robert Gosende, Türki
ye'de ilk olarak Anadolu Üniversitesi ile gerçekleştirilen 
işbirliği programında büyük başarı sagtandığmı söyledi. 

Baştatafı 1 'de 

Anadolu Üniversitesi ile 
işbirliğinde gelinen son 

noktayı değerlendiren State 
University of New York 
(SUNY) Dış İlişkiler Koor
dinatörü Robert Gosende i e, 
öğrenci değişim programının 

çok başarılı bir şekilde de
vam ettiğini söyledi. Türki
ye 'de ilk olarak Anadolu 
Üniver ilesi 'yle gerçekleştiri
len çalışmanın başarısından 

dolayı NewYork State Üni
versitesi'nin Türkiye'deki di
ğer üniversitelerle de işbirli
ğine gitmek için çalışmalar
da bulunduğunu belirten Go
sende, işbirliği sayesinde, 
yüksek ücretlerden dolayı 

yurtdışında eğitim olanağı 

bulamayan öğrencilerin 

Amerika Birleşik Devletle
ri 'ninen büyük eğitim kuru
mu olan New York Devlet 
Üniversitesi 'nde eğitim ala
bildiklerini ve özellikle 
elektronik ortamda gerçek
leştirilen Özel İşletme Yük
sek Lisans Programı'nın öğ
rencilerin gelecekteki kariyer 
olanaklarını arttıracağını be
lirtti. 

Gosende, Anadolu Üniver
sitesi'nin, sunduğu eğitim 

olanakları açısından çok ba
şarılı bir üniversite olduğunu 
ve buradaki eğitim kalitesi
nin yapılan işbirliğinin eşit 

koşullarda gelişmesini sağla

dığını kaydetti. Öğrenci de
ğişim programı kapsamında 
Türkiye'den giden öğrencile
rin çok başarılı çalışmalara 

imza attıklarını kaydenen 
Gosende, iki üniversite ara
sındaki işbirliğinin daha da 
ileri gideceğine inandığını 

sözlerine ekledi. 
YÖK Eski Başkanı Prof. 

Dr. Kemal Gürüz ise, 
ABD'nin dış politikalarına 

karşı olmanın ayrı bir şey 
olduğunu belirterek, körü 
körüne Amerika 'nın aleyh
tarlığı yapmanın Türkiye'ye 
kazandıracağı bir şey olma
dığını söyledi. Prof. Dr. Gü-

rüz, Türkiye'nin 1 1 bin öğ
renciyle ABD'de öğrenim 

gören yabancı öğrenciler sı
ralamasında 9'ncu sırada yer 
aldığına işaret ederek sözle
rine şöyle devam etti: 

"Amerika'da 4 bin 300 
yükseköğretim kurumu bulu
nuyor. Bu projeler sayesinde 
dil açısından Anadolu Üni
versitesi'nin büyük atılımlar 
yaptığına inanıyorum. Dün
yada eğitim alanında üniver
sitelerarası rekabet gün geç
tikçe artıyor. Artık içimize 
kapanma dönemi bitti. Kam
puslerimizi yabancı öğrenci
lere de açmalıyız. Bugünkü 
mevzuat ile bu rekabeti yü
rütemeyiz." 

Mevlüt DEMİRCTc5Gill 

iyi ki 11BF'liyiz 
Tanışma toplantısına katılan 

yeni öğrenciler ve veliler 
11BF'll olmaktan mutlular. 

S iya alçı
kışlıyım, 

işletme bölü
münü kazan
dım. İstemi
yordum, ama
cım böyle bir 
bölüm değildi. 
İşletmeyi kazan
dım ve üzüldüm bayağı. Kayda 
geldik, terminalden Anadolu 
Üniversitesi Danışma Bürosu'yla 
okula geldik. Okulu görünce 
bayağı rahatladım. Kampusu 
çok beğendim. Şehri sevdim. 
Şehir çok güzel. Ben Niğde'den 
geliyorum. Niğde'ye göre çok 
güzel bir şehir. Buradaki im
kanlar çok hoş. Okul gördüğüm 
kadarıyla gayet güzel, çokta bi
lerek gelmedim aslında. 3-4 
gündür buradayım ama gayet 
memnunum. 

Anadolu 
Üniversitesi 
benim 
18 'inci terci

himdi. Bek-

mesini ama 
iyiki de gelmiş 

diyorum, memnunum yani. 
Kampus çok güzel, hocaların 
bize açılıştaki yaklaşımları çok 
güzeldi. Memnun kaldım, inşal
lah mutlu olurum, her şey gü
zel olur. Dört yılımı dolu dolu 

tanıdığımız 

için. Kızımızı 
emin ellere 
bıraktık, gözü
müz arkada 
kalmayacak. İn
şallah gereken 
gayreti gösterip eğitimini zama
nında tamamlar. 

Gayet 
güzel bir 
üniversite, 
g e z d i k 
gördük. Bu 
üniversiteyi 
tercih ettiğimiz 

kızımda 

mem
nunuz. İnşallah bütün çocuklar 
için ve üniversite için güzel bir 
öğrenim yılı olur. 



26 Eylül-2 Ekim 2005 Anadolu Haber Yaşam 

Ormanlar tükeniyor Çocuklara 100 
dolarlık laptop Ormanlar insanlık için birçok açı

dan yaşamsal önem taşıyor. iklimi 
ve dünyadaki su döngüsünü koru
yor, erozyonu önlüyor ve biyolo
jik çeşitliliğin devamını sağlıyor. 

Ancak dünyadaki ormanlar hızla 
yok oluyor. Bir zamanlar dünya
mızı kaplayan doğal ormanların 

yaklaşık %80'i artık yok. 

O
rmanlar, iklimi ve dünyadaki su döngü
sünü korumanın ötesinde, erozyonu önlü
yor ve biyolojik çeşitliliğin devamını sağ
lı yorlar. Fakat son yıllarda özellikle de 

tropikal ormanlardaki azalma endişe veric i. Ama
zonlardaki ormanların yaklaşık %15 ' i yok edildi. 
Dünya genelinde her yıl yaklaşık olarak 15 mil
yon hektar orman kaybediyoruz. Kuzey Ameri
ka' da 1990 ila 2000 yılları arasında en az 12 
mi lyon hektarlık orman arazisi kesildi . Avru
pa' daki ülkelerin neredeyse hepsi eski doğal or
manlarını yitirdi ler. Sibirya'daki ormanlık bölge
ler de önümüzdeki yı ll arda tümden tükenecek. Şi
li 'de de geriye kalan birkaç yağmur ormanı bü
yük tehdit altında. Bir zamanlar dünyamızı kap
layan doğal ormanların yaklaşık %80'i artık yok. 

Büyük yok oluşun nedeni elbette ki ekonomik. 
İnsanlar bu sayede para kazanıyorlar. Tropikal 
bölgelerde ormanlar meyve bahçeleri için açılabi
liyor. Ayrıca artan nüfus yüzünden yerleşimlerin 
ve yolların sayısı da artıyor. Bazı çok değerli tro

100 dolarlık dizüstü bilgisayarın prototipinin Ka
sım ayında hazır olması ve üretimine gelecek yıl 
başlanması planlanıyor. 

Laptopların tasarımı bilinen dizüstü bilgisayarlardan biraz fark
lı olacak ve kendi elektriğini yanına yerleştirilen kolun çev

rilmesiyle üretecek. Laptop, çeşitli biçimlerde katlanabilecek ve 
darbeye karşı dayanıklı lastik koruyucuyla çevrelenecek. AC 
adaptör kablosunun aynı zamanda taşıyıcı omuz bandı olduğu 
bilgisayar, üretim masraflarının kısılması için günümüzde stan
dart olan işlemci hızından biraz düşük olan 500 megahertz iş
lemciye sahip olacak. 

pikal ağaçlar da mobilya üretiminde kullanılabiliyor. 

Amazonlar ve diğer tropikal bölgelerdeki doğal ormanlar, 
ülkemizdeki ormanlardan çok farklı. Bizde neredeyse tek 
bir ağaç türünü barındıran çam veya meşe ormanlarının 
aksine , eski doğal ormanlarda en küçük alanda bile bir
birinden farklı çalılar ve ağaçlar yetişiyor . Bu nedenle de
ğerli bir ağaca ulaşabilmek için diğer birçok tür acıma-

sızca kesilip yok edilebiliyor. Sibirya ve Kuzey Ameri
ka' da hala büyük ormanlar bulunuyor ama bunlar da ka
ğıt üretimi yüzünden günden güne azalmakta. Çevreciler 
bu yüzden geriye kalan doğal ormanların kesilmesinde kı
sıtlamalar getirilmesini istiyorlar. Çünkü dünyadaki büyük 
ormanlık alanlar yok olduğunda, dünya iklimi değişerek 
birçok hayvan türünün tükenmesine yol açacak. 

Aynı zamanda acil durumlarda iletişim sağlanabilecek bir araç 
olarak da kullanılması planlanan bilgisayarın ilk modellerinde 
güç kaynağı kolunun bir kez çevrilmesiyle 10 dakika yetecek 
güç sağlanacak . Kablosuz İnternet erişimine sahip olacak dizüs
tü bilgisayarlar, yakındaki aynı model laptoplarla doğrudan bağ

lantıya geçebilecek ve bunlardan birinin internete girişi varsa di
ğer laptoplar da bu girişten faydalanabilecek. Bilgisayarın mu
cidi ABD'nin Boston kentindeki Massachusetts Institute ofTech
nology Media Laboratuvarı Başkanı Nicholas Negroponte, ilk 
bir yıl içinde üretilecek 15 milyon bilgisayarı Brezilya, Mıs ır , 

Tayland ve Güney Afrika'daki çocuklara göndermeyi planlıyor. 
Negroponte, bilgisayarla tüm dünyaya internette 'sörf yapmayı' 

öğretmek istediğini söyledi. Bilgisayarın fiyatının dünyanın bir
çok yeri için yüksek olduğunu belirten Negroponte, fiyatın ile
ride daha düşmes ini umduğunu da açıkladı. 

Besle ineği 
delsin ozonu 

Fransa'da yapılan bir 
araştırmada, büyükbaş 

hayvanların atmosfer için 
bir felaket oluşturduğu ve 
bu ülkedeki 14 petrol ra
fi nerisinden daha fazla 
sera etkisine yol açan gaz 
saldıkları belirlendi. 

T
arım ve sera etkisine 
yol açan gazların salı

mının azaltılması adlı 

hükümet araştırmasında , bü
yükbaş hayvanların, Fran
sa 'daki sera etkisine yol açan 
gaz ların salımında yüzde 6 .5 
oranında sorumlu oldukları 

tespit edildi. 
Bu hayvanların geğirtileri

nin (bağırsak fermantasyonu) 
önemli rol oynadığı belirtilen 
araştırmada, büyükbaş hay
vanların geğirtileriyle her yıl 
atmosfere 26 milyon ton ve 
dışkılarının da 12 milyon ton 
sera etkisine yol açan gaz 
saldığ ı saptandı. Fransa ' daki 
14 petrol rafinerisi ise top
lam 13 milyon ton sera etki
sine neden olan gazı atmos
fere salıyor. 

Fransa·daki 20 milyon bü
yükbaş hayvanın , tüm hay
vanlar içinde yüzde 80 ile at
mosfere en çok gaz salan ke
sim olduğu, ülkedeki milyon
larca koyun, keçi, domuz ve 
kümes hayvanının ise yeryü
zünün ısınmasına etkilerinin 
çok düşük olduğu belirti ldi. 

Athena ve Manga FIFA 06'da 

E 
lectronic Arts firması tarafından ya

yın l anan ve tüm dünyada milyonlarca 

adet satılan FIFA 2006 oyununun mü

zi kle ri arasında yer alması için bu y ıl dün

yanı n dört yanı ndan gelen y üz le rce başvu

ru arasından sadece 39 şark ı seçild i. Türki

ye 'de de so n de rece po pü ler o lan ve her 

yıl g elişt i r i lerek yeni versiyo nu piyasaya 

s ü rülen FIFA fu tbol oyununda önü m üzdeki 

Dünyanın en popü
ler bilgisayar oyu
nu FIFA 'nın 2006 
için hazırlanan 
oyununda Manga 
ve Athena grupla
rının da birer par
çası yer alacak. 

yı l t üm dü nya, Ma nga 'dan 

'Bir Kad ın Çizeceksin ' ve At

he na'dan 'Tam Zaman ı Şim

di' isimli parçaları d inleyecek. 

Türkiye'den ilk kez orijinal Türkçe söz le

riyle iki ese r dünya ölçeğinde bi r o yunda 

yer a l ırken, FIFA 2006'da yer alan 39 sanat

ç ı ve grup a rasınd a Oas is, J ami roq uai, 

Röyksopp, Ca rli nhos Brown ve Pau l Oa

kenfo ld g ib i is imle r de yer alıyor . 

HAZIRLAYAN: Kcmal TAŞÇJOGLlJ 


