
ANADO L U ÜNİV ERS İT 

!Türkiye 200 milyon 
dolar tasarruf edecek 
Prof Dr. Ertuğrul Yörükoğul/arı'nın iki yıl önce başlattığı "karayollarında tuz yerine doğal zeolit 
kullanımı" projesinin yaşama geçirilmesi hol inde ülkemiz 200 milyon dolarlık tasarruf sağlayacak. 

FEN FAKÜLTESi Fizik BôlOmU öğrc- .-----~-------,C"""'"---.---r-------, 
tim üyesi Pror. Dr. Ertuğrul Yörtıko

!ullan başkanlığındaki bir araştırma 

ekibi , karoyollannda sık sık yaşanan 

buzlanmaya karşı kullanılan tuzlama 
yöntemi yerine doğal zeolitlerin kul
lanıldığı yeni bir yöntem geliştirmişti . 

iki yıl önce başlanan ve laboratuvar 
sürecinin bllyUk bölUmll tamamlana
nan projede şu anda yöntemin arazi 
ve yollarda uygulanabilirliği konusun
daki çalışmalar yOriltUIUyor. 
Proje Sorumlusu Prof. Dr. Enuğnıl 

Yörükoğullan, doğal :ıeoliti Oı.elliklc 

buzlanmanın yolun olduğu gUnlcrde 
~n FakUltesi önünde kullandıklannı 

belinerek, gUnUn çeşitli saatlerinde ze
oliıin buza ve kara karşı etkisini gö
rilntUlediklcrini ve çalışmalara ilişkin 

bir CD hazırlayacaklannı söyledi. 
Çalışmalannm ıcscillcnmesi amacıyla 

bir ay önce patent için başvuruda bu
lıınduklannı ifade eden Yörilkoğullan. 

bu konuda çeşitli belediyelerin \'C özel 
sektör firrnalanmn bilgi isıediklcrini 

söyledi. Fen Fakültesi ö nünde uygulama yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Yörükoğullan üniversitemiz Ot~kım 
DEVAMI 4'TE Atölyelerinin de üniversite içinde doğal zeoliti denediğini ve bir rapor hazırtayacağım söyledi. 

'Yaşasın Barış ' Cezayir'de 
Doç. Dr. Hasan 
Erkek'iıı, '"Yaşasın 

Barış" adlı çocuk 
oywııı, Cezayir 
Bölge Tiyatrosu ta
rafından salıııefe,ı

di. Yaşasm Barış, 

ülkemizden bir ya
zarın yurt dışında 
sergilenen ilk ço
cuk oyııııu oldu. 

HABERİ 5'TE ----

1999 DEPREMLERİ ÖĞRENCİLERİ 
ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR 

Yord. Doç. Dr. Esra Ceyhan ve 
Yord. Doç. Or. Aydoğon Ay1<ut 
Ceytıan·ın 1999 yılındaki deprem
le11 yaşayan öğrenciler üzerinde 
yaptıkları çalışma. depremlerin 

psikolojik etkilerinin devam ettiğini 
ortaya koydu. Ôğrencilenn beşte 
biri depremin hoyo1ın sonu anla
mına ~ini düşünüyor. 

- HABE--Rl~J-.IE--

GELENEĞi 
GELECEĞE 
TAŞIDILAR 

ESYO Endüstriyel Ta.mrım 
Böfiinıü'niiıı projesi, Köhı 
Mobilya Fııarı kapsammda 
diizeııleneıı yarışmada ser
gilenmeye deAer 30 proje 
arasına girdi. 

Güven Tuncel 
genel sekreter 
yardımcısı 

oldu 
SOSYAL Bilimler Enstitü
sü SeKl'Ctcri Güven Tun
cel, üniversitemiz Genel 
Sekreıer Yardımcıh~ına 
atandı. 

Rektör Prof. Dr. Fevzi 
Süımcli. gcçci!imiz yıl 
emekli olan Genci Sekre
ter Yardımcısı Nllkheı KJ. 
zıltaşın yerine Sosyal Bi
limler Enstitüsü sekreteri 
Gllven Tuncel'i auıdı. 11 
yıkhr bu göttvi yürilıen 
Tuncel. yeni görevine 8 
Şubat"ıa başladı . 

Sosyal 
Bilimler 
Dergisi 
5 Yaşında 
YAYIN hayatına 2001 yılında 
başlayan Anadolu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi beşinci 
yaşını kutluyor. 
Sosyal Bilimler Dergisi'nin 
Baş Editöril Prof. Dr. Nurhan 
Yavuz, dergide bugllne kadar. 
ekonomi, hukuk, sahne sanatla• 
n. tarih, iletişim. davranış bi• 
limleri. ar\:coloji. güul sanat
lar, maliye, siyaseı bilimi. ulus
lararası ilişkiler ile Türk dili ve 
edebiyatı a lanlnnnda 204 maka
le yayınlandığını söyledi. Yılda 
iki kez yayınlanan dergide ay
nca, ABD. Kırgızistan ve 
KKTC-deki üniversiteler de da
hil olmak Uzcre çeşitli Olkeler
dcn akademisyenle re ait 47 ma• 
kale yayınlandı. 

42 SANATÇI 
BİR SERGİDE 
BULUŞTU 
Guıel Sanatlar 
Fakı.ıltesi'ndcn 42 og,etım 
elemanı aynı sergide hır 
araya geldı . ~ 
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OLUMSUZ HAVA KOŞULLAR! EĞİTİM SÜRECİNİ NASIL ETKİLİYOR? 

ANU KA.RSU 

Belediye yollardaki buzlanma
ya çare bulmalı yoksa bir yer
lerimizi kıracağız. Şııhscn ben 
bu sene bir çok kez dllştüm. 
Bir tarafımın incinme ya da 

-a,,.;;...a• kınlma riskiyle karşı karşıya 
yetkili ler gerekli çalışmaları 

n tnıile başvuruyorlar fakat 
mandan geri kalıyoruz. Basit 
kllln vazgeçilmelidir. 

ALIKAPUDAN 
iDE Rsklammhk YC 
Halkla hişkiler 2 Sıoıf 
Olumsuz hava koşullan bilin
diği gibi insanın psikolojik 
cıoıasını negatif şekilde ctkiJe. 
mektedir. Kendi eğitimim açı• ..,-.. ■ sırıdan d!lşllndüğllmdc gerek 
eğitimim için lazım olan araç

lara ulaşımı gerekse c~tim llu:rindc olan kon
santrasyonumu yeteri kadat sağla.yamamama ne
den olmaktadır. Buna bir de böyle havalarda 
çevremdeki insanlann olumsuz tavırlan eklenin
ce eğitime yeteri kadar önem verilmediği kanı

sı gllçlcnmekte. Zaten ülkemizde bu ıur havalar
da insanlann yaşadıkları örnekler dUşUncelerimin 
iyi birer kanıtıdır. 

NACiYE AJDA BAYIRU 
IIBE lşk:ıo:ıc 3 Sınıf 
Bence olumsuz hava koşulla

n Eskişehir' de eğitim süre
cini pek fazla eıkilemiyor. 

Şehrin alt yapısı çok iyi. 

..... -- ~~°!~~~=n;;~ş~l~~: !::~ 
mıyor. GözlemlediAim kadanyla öAreociler 
derslere geç kalmıyor. Ama tabii sosyal etkin• 
likler olumsuz hava koşullanyla daha sıcak 

günlere erteleniyor. Onun dışında bence hiç bir 
sorun yok. Eskişchir'i ve ilniversiıemizi çok 
seiyoruz. 

DiLEK DELIHACIOOLU 
AÖE lnrilim Oıtreto:ıcnliei 
2...Sııııl 
Hava koşullan gerçekten okula 
gelirken çok zor anlar yaşatı· 
yor. En azından okulun için· 
den halk otobüsleri geçse ben• 
cc bu kadar z.or olmayacak. 

Maalesef bu olmadı!J.odaıı okula geç 
kalma yaşanıyor. Aynca bu şartlarda sınıfa gi
rince derse adapte olmak zorlaşıyor. 

UĞUR ÖNER 
IBE Rrklamçıhlı vt Halklı 
llişkilcr 4 Sınıf 
Olumsuz havı koşullarının 
eğitim sürecini çok da olum· 
Ju etkilediği söylenemez. 
Özellikle şehir merkezine 
uzak yerleşim birimlerinde 

ikamet eden öğrenciler bu sorunu daha fazla 
yaşamakta ve üniversitedeki rahat ortam 
nedeniyle okula daha az uğramakıadırlıı.r. Bu 
durum da (lğrcocilerin aldığı eğitimi sekteye 
uğratmakıadır. 

Sahibi: 
Rektör Prof. Dr. Fevri SÜRMELi 

GÖRKEM ERPOLAT 
AÖE lslsırns I Sınıf 
Yoğun hava şartlarının eğiti

,mi aksattığım düşünüyorum. 

Ö1,ellikle biz öğrencilerin ula
şım araçlan olan otobüs ve 
tramvay duraklanna ulaşmak 

L..la..e:a!!I gUç oluyor. Yollarda hava şart· 
lıı.nnın iyi olmamasından dolayı 

okula zamanında yetişebilmek pek: kolay olmu
yor. Ör.ellikle Açıköğrctim J. ve 2. smıflann 
dersinin yapıldığı binanın önünde içeri girebil• 
mck için bir saat beklemek bu hava şaıtlannda 
çok zorlayıcı oluyOf. Buna bir kolaylık. sağlan
ması gerektiğini düşünüyorum. 

BERRiN ARSLAN 
So:sxaı Rmrnı« F,osıiıoso 
llı;ıkıan flfiıirn ARP Toz 
Olumsuz hava koşullan ulaşı

mı ve sağlığımızı olumsuz et
kilemekıedir. Kar tatilleri 

u~--'1 ~~~;ıa:0=:~~1:~~en:~::~ 
\ıklar fiziksel ve nıhsaJ olarak olumsuz etkile-
re yol açmakıadır. fukişehir de yaşamanın sa
yısız gUzc11iklerinin yanında birtı:aç de1.avan
ıajını da çok gönneyel im. 

NAZU ÖZKAYA 
AÖE Perakende Şpı,ş YC 
MıCnıı Xöncıirni ı Sınıf 
Zaten eok iyi işlemeyen sis
temimizi biraz olsa da kar 
yağışı etkiledi. Okullar yada 
dersler çocuk.lan çekmiyordu 
zaten kat yağışı çoçuklara 
yaradı. Oynamaya fırsat bul• 

dulıı.r. Şimdi en güzel yaz günlerinde okula 
gitmek onlar için ne kadar yararlı olur 
düşünün. Bence gereksiz ıatillerdi . 

EREN EKiN ERCAN 

=-Anı tatil dünyanın herycrinde 
olduğu gibi ülkemizde de bir 
zorunluluk ve öğrenciler için 
bUy0k ihtiyaçıır. Bununla be· 
raber hava koşultannın köıü 
olduğu zamanlard:ıda öğrenci-

lere ara taıil gibi kar ıaıilinin hak olduğu
nu düştlnUyonım. Gerekli kişilerin daha bOytık 
sorunlarla karşılaş.ılmadan öğrencilere bu hakla
nnın ıanımasını rica ediyonım 

IBRAHIM GEDIKOOW 
lı.ıiaı...2.... 
Ben lzmirliyim \'e doğal ola
rak bu kadar soğuk bir ona
ma alışkın delilim. Hele he~ 
kara. Benim için en önemli so
run ~ uk ve hastulık durumu. 
Soğuk nedeniyle bir tUrlü has
talığımı yenemiyonım. Her gün 

okula giderken yenileniyor hastalığını. Bu da 
dcıs dinlememi ve doğal olar.ık ders çalışmamı 
olumsuz yönde etkiliyor. Benim açımdan gerçek
ten zor günler. Evde yataktan dahi çıkamıyorum. 
Belediye de sağolsun kaldınmlan bir temizliyor 
ki somıayın. Daha düzenli bir çalışma ile daha 
iyi işler ortaya çıkabilirdi. 

YID İşleri Müdürü: 
Prof. Dr. Halil lbrahim GÜRCAN 

Hıbtt Mtrktıi Müdür& : Uzm. Ufui TÖZELlK 

CANER GÜLGEÇ 
AÖE Bankacılık YC 
Siroaaçıhli I Sınıf 

---• Kötü havalarda üniversiteye 
gelmek hakik:ıten zor oluyor. 
Köıil havalarda üniversitemiz 
derslere biraz ara verip tatil 
yapsa hiç fena olmaz. Özel 

üniversiteler tatil oluyor da devlet üniversi
teleri neden olmruıın. Zor koşull:ırd:ı iln ivcrsiıc
ye gelmekte çok zorlandığınız için üniversite• 
mizin böyle gUnlenlc tatil olmasını istiyoruz. 
Bir de üniverversite içinde kat yağdığında hiç 
ıemizlenmiyOI'. insanlar düşme ıehlikesiyle kar• 
şı karşıya kalıyorl:ır. 

ALI EMRE DiNGiL 
!BE Basın Xıvın 
WJDıl 
Son gUnlerde artan kar yağı
şı nedeniyle bırakın okula git
meyi yolda yürümek bile çok 
zorlaştı. Eskişehir gibi 40 bin 

•-...ıl■ öğrenciye sahip gelişmiş ~ hir-
de bile okula gelmekte zorluk 

yaşanıyor. eğiıim öğretime ara veriliyorsa doğu 
illerimizdeki okullann ve yollann hali ve du
rumu çok kötü olsa gerek. Bu bağlamda. Dev
letin kurum ve kuruluşlanmn günlük değil de 
uzun dönemi kapsayacak önlemler almasını ıe

menni ederim. 

Ön.EM ULUTAŞ 
AÖE lnri!izçç ÖRreımenliRi 
2...Sııııl 
Hava koşullan doğal olar.ık 
okula gidip gelmemizi etkili• 
yor. Üstelik eğer uzakta oıu
ruyorsanız evden dışan çıka

mıyorsunuz ve bu da yokla
mamz.ı elkiliyOI'. Derslere gelme gllçlilğü yü• 
zürıdcn gerekli dersleri alamıyorsunuz. Dolaylı 
yoldan sınav sonuçlannı etkiliyor. Olumsuz ha• 
va psikolojimizi etkiliyor .bu soğuklarda ders 
çalışma şevkimiz kınlıyor. Sonuç oarak her 
yönden bu kötü hava koşullarından olumsuz et• 
kileniyonız. 

ISMAILUSW 
AÖE fslcımc I Sıoıf 
Bence tatil olması öğrenciler 

için yani benim için de çok 
hoş bir durum. Çünkil gez• 
meye ve eğlenmeye fırsat 

ar11y0f. Ama bu durum 
1 ~--- eğitimin aksamasına yol 

açıyor. Bu da öğrencilerin geleceğini 
olumsuz etkiliyor. Bence kar ıatili yapmalan 
yerine hayat koşullarını düzeltmeye çalışsalar 
daha iyi olur. Mesela yollarda ulaşımı kolay• 
lıı.şıırsınlar. Böylece kar tatili yıı.pmalanna ge• 
n:k kalmaz. 

HÜSEYiN YILDIZ 
XPYO Hazıdlli 
Eğitimin iklim koşullan nede
niyle uzun süreli olarak aksa
ması bence eğitime ne kadar 
önem vermediğimizi gösterir. 
Bu gelenekten kolay vazgcçebi• 
leccğimizi zanrıetmiyonım. 

Aoodoiu Üniversitesi Btiımcvi"nde500'Jıdcl~ıJıTU$llr. 
AnadoluOniVffiİlı:Si.Yınıtıenft~. 

VıkıfB.-.16(70~ 

Tcl:0-222-33SCM IKll 1790 Fats:0-222- 330 7440 
E-poııa;hatıerilaNl.blu.CO...tr 

J 
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Oğrencilere göre deprem hayatın sonu 
Yard. Doç. Dr. Esra Ceyhan ve Yard. Doç. Dr. Aydoğan Aykut Ceyhan, 1999 yılında
ki depremleri yaşayan öğrenciler için depremin ne ifade ettiğini araştırdı. Sonuçlara 
göre öğrencilerin beşte biri depremin hayatın sonu anlamına geldiğini düşünüyor. 

1999 yılının Ağl.lSI05 ve Kasım ay• 
lannda gerçekleşen depremlerin ar
dından pek çok depremzede gUnlilk 
hayattnı belli ölçOde düzene sok.muş 
gibi görünüyor. Ancak psikolojik 
açıdan depremin etkilerinin ne dere
ce aılatılabildiği tartışma konusu. Bu 
konuda araştıımalıır yapan Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Medezi Mü
dürü Yard. Doç. Dr. Esra Ceyhan 
ve E~tinı FakUltesi'rıdcn Yard. Doç. 
Dr. Aydoğan Aykut Ceyhan 1999 
yılındaki depremi yaşayan öğrenci
lerle gtlrilştü. 

Depremlerin Uz.erinden yaklaşık atu 
yıl geçtikten sonra yapılan arııştınna
da öğrencilere depremin rıe anlam 
irade ettiği soruldu. 203 öğrenciyle 
yapılan araştırmada ~ncilerin yüz
de 20.69'u depremin bir doğa geıçe-, 
ği okluğunu belirtirken. yüzde 
18,72'si depremin OIUm ya da haya
tın $OflU anlamına geldiğini söyledi. 
Arııştınnada yüzde 18,23 ile en yük
sek llç(lncü oram alan cevap ise 'kor
ku' oklu. Depremi "Takdir-i ilahi" ya 
da HAllah'ın bir uyansı" olarak de
ğerlendiren öğrencilerin or.ı.ru ise yllz
de 2,46 ile oev:ıplıır aıasında doku
zuncu sırayı aklı. 
Yard. Doç. Dr. Esra Ceyhan, öz.el

likle ım yılının 17 Ağustos ve 12 
Kasım günlerinde yaşanan depremle
rin. pek çok insanın yaşamını çeşitli 
y&ıleıuen etkilediğini söyledi. Ccy-

han. insanların bir şekilde barınma, 

beslenme iş bulma gibi sorunlarına 

\'ÖZÜffl bulduklanru ancak depremin 
psikolojik etkilerinden henüz kurtula
madıklarının görilldüğilnll belirtti. 
Yw. Doç. O,. O,yh,,,, dopremdon 
söz edilirken wcsc giren \'C bu ko
nunun konuşulmasını istemeyen, ağla
ma krizine tutulan ,-eya deprem ~ 

rfuıtillcrini i7.lcyemeyen öAJmcilcrin 
bulunduğunu kaydetti. Bu ömeklcrin 
depremin rravmatik etkilerini ve bi
rcy1cre psikolojik destek saglanması 
gerektiğini gösterdiğini anlatan Ccy
haıı, bu amaçla birinci yan yılda 

.. Travmayla başa çıkma bcıccrilcri" 

konulu seminerlere baş.Jadıklanm söy• 
kdi. 

PSiKOLOJiK YARDIM GEREW 
Yani. Doç. Dr. E.va Ceyhan, dep

rem yaşayan gençlcıin depremi en fa
zla doğnl bir afeı olanık tanımlama
lannm sevindirici oldui\unu ancak 
gençlerin enemJi bir bölümUnUn dcp
rcmin ölllm anlamına. geldiğini dü
şünmelerinin dikkat çekici olduğunu 

ESYO geleneği geleceğe taşıdı 
ESYO Endüstriyel Tasarım Bölümü'nün 
projesi, Köln Mobilya Fuarı kapsamın
da düzenlenen yarışmada sergilen
meye değer 30 proje arasına girdi. 

ENDÜSTRiYEL Sanatlar YUkscko
kulu Endüstriyel Tasanın BölUmü 
tarafından hazırlanan proje. Köln 
Üniversitesi ıararından dllzcnlerıcn 
.. Futurc Living" temalı yanşmada 

sergilenmeye dcger 30 proje arasın

da yer aldı. Çeşitli ülkelerden tasa
nın okullannın katıldığı yanşma 

Almanya'nın Köln kenıindc gerçek
lcştirik:n Uluslararası Tasanın ve 

1 

Mobilya Fuan kapsamında dil.zen• 
lendi. E.SYo·nun projesi 16-21 
Ocak günlerinde Köln Sergi Ala
nı'nda Anadolu Üniversitesi adına 
açılan sı.andda sergilendi. 
Proje, rakı ve Türle kahvesi )Çme 

eylemini gerçckleştimıek üzere otur
ma elcmanlan. rakı bardağı ile kah
ve fincanı Uıilnlerini ve bu eylemi 
geleceğe: taşıyan geleneksel dcğcricri 
konu alıyor. Projenin 'gelecek" kur
gusu ise yaşamlar. konutlar ve kent
lerin kUresclleşme. gelişen ıeknoloji. 

iletişimin hızlanması gibi etkenlerle 
uğradığı değişime karşın duygulan 
paylaşmanın i~ olrmmn temel 
gereksinimi olarak dc:Aişmeycccği ıc
ınası U:r,erine kuruldu. 
Proje çalışması. Yard. Doç. Füsun 
Curııoğlu. Ôğr. Gör. M. Emin Ars
lan. Araş. Gör. Levent Burgazlı ve 
Araş. Gör. Erman Akyol danış• 
manhğında. Erge Yeksan. Selçuk 
Saral~lu. Fcrrokh Salım Nejad, 
Niyazi Murııı Yelken. Okan Can 
Orhıın, Mağfire Tipi. Manife GUl
şah Ganiz, Rasim lspirgil. Volkan 
Soydan, Duysal Tütüncü. Emre Se
vilmiş. Ayça Durmaz ve Ali Ihsan 
lnçukur'dan oluşan ögrcnci ekibiy
le yürütüldü. 
Endllsıriyel Sanatlar Yüksckolmlu 

MOdüril Prof. Zehra Çobanlı, proje 
çahşmal:ın ve uygulam:ı.l:ın ile ulus• 
Jararası tasanın yanşmal:ınna ve fu
arlara kaıılmanın ünivcrsitek:r )Çin 
önemli oldı.ığunu ve eğitim sUrccine 
bilyük kntkı sağladığını söyledi. 

Beı1ı:ÜTKÜ 

kaydetti. Bu dwumun gençlerin ara
dan geçen zamana knrşm depremin 
olumsuz etkilerini ınşımaya devam et• 
tiklerinin g&tcrgcsi okluğunu ifade 
eden Yani. Doç. Or. Ceyhan. depre
me yilklenen bu anlamlann. bireyle
rin davraruşlannı da olumsuz b)Çim
dc eıkik:yebibıeğine dikkaı çekti. 
Ceyhan, ankette "Di!cricri.. başlığı 
nltında toplarıaıı ve yUzde 7 38'lik 
oranda yer alan .. nefes alamamak.", 
.. depremi yaşayan İn$anın miladı~. 

~dıoganın insana nef~i-- gibi yanıtla
nn da bunu destekler nitelikte oklu
ğunu vurguladı. 

Bu ncdenlc, deprem yaşamış üniver
site öğrı..'flCilerine yönelik psikolojik 
yartlımlann. anıdan geçen uzun zama
na r.lğmen etkin bir biçimde sürdü· 
rillmesinin gerekli oktuğunu belirten 
Esra Ceyhan. ..ÇünkU, gUnUmU1,dc 
dünyanın çeşitli bölgelerinde zııman 
uımıın depremlet yaşanabilmekte. Bu 
olaylar da daha önce deprem yaşamış 
YC etkisini tl7.crinden aıamamış genç• 
lcrimizi ıcl:rarlayarı bir biçimde derin
den eıkileyebilmektediı'" dedi . 

...... ,AŞÇIOOLU 
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Anadolu Haber 
Karla kaplandık, ama 
zeollt çözüm olacak ... 

o::1n: .. ~~n::' ~an~: 
erimedenyenikııryaidJUıcriııe ... 
Kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım aksadı. Ôğ
rencilıcrimiz ve çalışınlarunız llnİYCISİtcye ulaş

mada ciddi sorunlar yaşadı. Kar ve buzlanma. 
ulaşımda ciddi ve ıehlikeli sıonınbn neden olu
'JOf". Bwılarla mlbdelede m ı:tkili )'OOıcm ise 
wıJama çalışması ... 

Ancak yollardaki tuzlama, hem araçlarda ko
rozyona neden olmakta, hem de ufaltlann çıok 
çabuk ışınma.sına )'Ol ıçmalaadır. 

Buischcryılbtlyütbirdı:onomik:22111rase
bcpolmaktadır.lkiyılOnce.F"ızil: Bölümllmilz
dcn Prof. Dr. Enuğrul Yöıill::oğull:ın'nın kara

yollanııda tuz yerine ~ ıcolit madcniııi kul
lanmanın hem çem:, hem de ekonomik olarak y,n,"iJ,--. 
Bu habc:f, tamooyunda çok yankı bulmuştu._ 
Prof. Df. Yrırlikotullan \'C ekibi, İKİ yıldır bu 

projeyi geliştirmeye çalışıyorlar ... 
Kışın yoğun ~ğı. her tarafın bembeyaz 
kartı kaplı olduğu kampusilıTall.ün belirli nokta
lannda :aoolit uygulanmı yapılarak projenin uy
gulan.abilirliği ıest cıdildi. 

Butcsderdcu1aşılan.sıonı.ıı;:agOre,bsııUITW). 

dazeolidinyollanmızda,ıuı.lamaçalışmalanye

rine uyguJanacaııru söyleyebiliriz. 
Üniversitelerin arışıımıa ve geliştirme faaliyet
lerindeki 00:0 rolleri, bu ıilT proje YC insanlık 

yaranııı. gcliştirilc0ek diğer pıajclcric daha da - · ım yılında yaşadığımız ilci blly(lk depremin 
yarattı#ı psikolojik sıkıntılar ve sonınlruı birço
ğumuz için yaşamı oldukçııı buııaltıcı bir düxe
ye gctiımişti. Ünivcrsitcmizdc yapılan bir anış
tırma. depremi yapyanlann Oımtrindtki !Nko
lojik stkıntılan henUz awnadıklanm ve yardım 
almaları gerektiğini onaya koyuyor. 
T'Urtiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçıcğiıı

dcn harekede, bundM öooe olduğu gibi bundan 
50nra da depımıb- oı.:a!ı;_, Ancak, alu yıl ön
cesi yaşanan btlyük deprcnılıı şokuııu ~ 
den tam aıımadan yeni bir bOyUk dqnmi de 
ha an yaşayabiliriz ... Depremi qukkanhlıkla 
ve pasıikle karşılaşmadan atlaıabi.lmek önemli. 
Bunun için de )"IIŞll(hJımı.ı mekanların sağlam 

vegüvcnliolmawgcrekiyor. 

Temel sorun dıı burada yatıyor. Dı::pn:mde bü
yill; panik yaşamamız, camlardan aılamaınıı: da 
yaşadığımız ycrlcrc olan gUvemizliğimi1Defl do
layı ... 
Bundan sonra yaşayacağımız depremleri en aı. 

hasarla ve pasıik yapmadan, psikokıjik bunalıma 

~ ~~ aı bOyUk ıemcnnlmiL .. 

F.ndilstriycl Sanatla- Yüksckotulu'ndan bir grup 
öğrencimiz. Köln Onivcr.;itcsi tarafından <itr.en
lenen Futı.m: Uving temalı yarışmada 30 proje 
anısınaginliveı;cıgilenmeyedeğerbulı.ındu. 

Ôğıcncilerimizin uluslaransı tasarım ve mobil
ya fuan!Q ıcrgilenmı::ye değcr buhınan çalış
ması,IUıveTUrt:kahvcsicylcmiiçingı=:kli 

(l(urmagrubuclemanlanilegclenclt!,el değcrte-

ri taşıyan banJalc YC fin-
canJardan oluşuyor. 
Ôğrcneilerimi:ıin 
başanbn Dnivcrsitıc

mi:ı adına bi7Jcri 
de mutlu ediyor ve 
Wm öğ.rcn• 

eilerimizi 
k u t • 
lu)'Oll.ll. .. 

S a ğ • 
lıeakla 

kalın ... 

Prof. Dr. Halil lbrahim GÜRCAN 

İşi yerinde öğreniyorlar 
Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi' nde çalışan öğrenciler, eğitim yazılımları tasa
rımı ve gerçekleştirme projeleriııiıı iiretimiııde yer alarak, ekip çalışması ve iş deneyimi kazanıyor/ar. 

AÇIKÔÖRE11M FAKÜLTESi tekli Eğitim Birimi (BDE)'ndc uzaktan eğitim sisteminde kullan• sayar ve Öğreıim Teknolojileri 
bOnycsindc 1998 yılından bu ya- kuruluşundan bu yana her öğre- dığı pek çok yazılımın Uretimi BölUmtl açıldıkıan sonra. BDE 
na hizmel veren Bilgisayar Des- tim yılında 15 burslu 0Areııci ça• gerçıekleştiriliyor. 1998--1999 yı• birimi ağırlıklı olarak bu bölUm-

hşıyor. Birimde, üniversitemizin lında Eğitim Fakülıcsi'ndc Bilgi• den burslu öğrenci istihdam cdi· 

'Kendimizi geliştirme fırsatı bulduk' 
BilgisaJar Duıekli Eğilim Birimi'nde geçıiğimiz yıllarda burslu öğrenci 
olarak çalışaıı, mezun oldukıan sonra da öğreıim elemanı olarak çalışmaya 
başlayan ve hale,ı çalışmaya devanı eden iiğreııciler şunları söylediler: 

AlJ EKMEKÇi aldığım bilgisayar ve eğitim tcknolo-
3. Sınıf ji\erini, BDE Birimi tarafından yürü-
Bize verilen bir aylık tülen projeler sayesinde geliştirdim. 

kurs sayesinde, Mac• Başlangıçta sadece cep harçlığı olsun 
romedia'nın gelişıir- diye başladığım bu iş sayesinde mes• 
miş olduğu Dreamwe- leki anlamda çok değerli kazanımlar 

aver, A ash ve Fire- edindim. BÖTE'dcn mc1.un olduktan 
works programlannı sonra BDE Biriminde akademisyen 
rahatlıkla kullanabile.-- o larak çalışmaya başladım. Burslu öğ-
cck seviyeye geldim. rcrıcilik döneminde aldığım ıccrtibclcr 

Bu programlan, bize veıilen görcvleıi sayesinde iş onamına uyum problemi 
yeıine getiıirken kullandıkça daha da yaşamadım. BDE Biriminde çalışmak, 
scıileştim. Biıimde gerçekleştirilen gelişen eğitim ve bilgisayar teknoloji-
projelerde göccv alırken ekip çalışma- lerini gUnU güntlrıc i:ılemc ve kulla-
sı yapmayı ve hızlı iş akışına uyum nabilme olanağını sunmaktadır. böyle-
sağlamayı öğrendim. Burada kazandı- cc mesleki anlamda kendimi sürekli 
Aım derıcyimlerin gelecekteki iş yaşa• gcliştircbilmckteyim. 

mımda önemli bir avantaj sağlayaca- OOR. GÖR. SERAP UĞUR 
ğına inanıyorum. AÖF BDE Biıimi 
ERSiN BIDIROI Birimde çalışmaya 
4 . Sınıf başladıkıan sonra, bil-
Çalışma nedenim gisayar ve yazılım 

akademik bir iş ona- kullanımı tasarım 

romda bulunmaktı. işe gerçeklcştinne konula-
başlamadan önce. biı.e nnda önemli bir de--
değişik paket prog· neyim kazandım. Bu 
ramlann kullanımı ko- kazanımlarınyanında 

nu.sunda kurslar vcıil- öğrenimim devam 
di. Kurs sonunda birçok uygulama ge- ederken aynı 7.amanda 
liştirmeye başladık. Şu an 4 . sınıfta- gerçek iş yaşamı hak• 
yım ve 2 yıldır burada çalışıyorum. kında da ıccrtıbc edindim. Edindiğim 
Biıirndc çalışmanın özcllikk: yazılım bu deneyimler mesleki ve akademik 
ı.asanmı ve gerçekleştirme koııulannda alanlarda ul'kumu gcnişlcııi. 
beni geliştirdiğini düşünüyorum. Bura- Öğrenimimi ıarnamladıkıan sonra 
da öğrendiklerimin ve kawndığım tcc• BDE biriminde akademik kadroda ça-
rilbclerin ileriki meslek hayatımda bir- hşmııya başlrıdım. BDE biıiminde bil• 
çok fayda sağlayaea- gisayar kullanımı ve eğitim yazılımla-
gına inanıyorum. n alanlarında sürekli değişik projeler 

ÖCR. GÖR. MELDA geliştirilmekte ve hızlı bir iş akışıyla 

BEYAZ KORKUT ~:~ıc:~~~n:k;~~ '!ı°!!.bi~~;; 
AÖF BDE Birimi alanda kendimizi sürekli yeni bilgiler• 
Bilgisayar ve Öğre- le donanımlı ıuırnanıızı gerekıinnekıe--
ıim Teknolojileri Öl!;· dir. Birimde sunulan teknolojik o la-
reuncnliği programı 3. naklar. hizmet içi eğitim çalışmalan. 
sınıfında okumak.tay· takip ettiğimi:ı yayınlar ve katıldığı-
ken BDE Biriminde burslu öğrenci mız akademik toplantılar biılcre bu 
olarak çalışmaya başladım. Eğitimini olanağı sağlamaktadır. 

yor. Uygulamanın programcı ve 
görsel ıasanmcı olarak çalışan 

öğrencilere en önemli katkısı, 

bilgisayar ögrcuncni olmadan 
önce kendilerini gerçek bir çalış
ma onammda yeıiştircbilmelerirıc 
yardımcı olmak ve ekip çalışma• 
sı alışkanlığını gclişıinnek. BDE 
biriminde goçıiğimiz ay gerçek• 
lcştirilen mtllakatlarda burslu öğ• 
rerıci olmak için başvunın 50 
öğrenciden 15'inin başvurulan 

kabul edildi. Kabul edilenler. u:ı
man öğretim elemanları tarafın
dan web tasarım, grafik tasarım, 
animasyon, ses-vidc.o dü1.enlemc 
ve Macrornedia Urlinlcrini kul
lanma gibi konularda hız.landınl· 
mış bir hizmctiçi eğitim kursu
na alındılar. 

Me,tiit ...-cıoow 

Karmakarışık oyunuyla Eskişehirli sa
natseverle buluşan Haldun Dorrnen, 
oyun öncesinde yaptığı basın toplantı

sında Eskişehlr'ln Avrupa'nın sanat 
merkezlerinden biri olacağını söyledi. 

BÜYÜKŞ,EHIR Belediyesi Şehir Tiyatrolan'nda, 
10 Şubat gUnündcn itibaren sahnelenmeye başla
yacak o lan 'Kamıakanşık' oyununu sahneye 
uyarlayan ve yöneten Unltl tiyatro sanatçısı Hal· 
dun Donncn. şehir tiyatrolannda çok yeıeneldi 
oyuncuların olduğunu ve Eskişchir'dc yogun ola
nlk: kültür-sanat olaylannm sanatseverler ile bu
luştuğunu söyledi. Yakın gctccckıe Eskişehir'in 

Avnıpa'nm kUIIUr ve sanat merkezleıinden biri
si olacağını vurgulayan Domıen, Eskişehiı'den 
çok umutlu olduğunu ve Eskişehir için özel ola
rak b ir müzikal yazacağını bclif1crek müzikalin 
ilk kez burada sahrıcleneocgini kaydetti. 
Büy0kşchir Bclcdiyesi'nin KUltUr ve Sanat Mer
ke:ıi'nde. Eskişchir'deki çalışmalarını anlatan 
Haldun Dormcn, daha önce de BüyUkşehir Be
lediyesi Şehir Tiyatrolan"nda bir oyun yönctıiği

ni ve Eskişchir'de olmaktan bUyUk mutluluk 
duyduğunu kaydctıi. 

Şehir tiyaırolanndıı çok yetenekli oyuncuların 

olduğunu ve Eskişehir'de yılın 365 gUnU kOltUr 
ve sanat faaliyetlerini gözlemlediğini dile getiren 
Donnen. "Eskişehir"in yakın gelecekte Avnı
pa'nın kültür ve sanaı mcrkeılcrindcn biıisi ola
cağına inanıyorum. Eskişchirlilerindc şanslı ol
duklannı düşUnüyonım"" dedi. 

Şeyda DALGIÇ 
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42 sanatçı bir sergide buluştu 
Güzel Sanatlar Fakülte
sl'ndeıı 42 öğretim elemanı 
aynı sergide bir araya geldi. 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESi öğretim ele. 
manian YoVYollar adlı sergide buluştu . Fakülte
nin 42 {%relim elemanının 42 eserinin yer aldı• 
ğı serginin açılışı 6 Şubat Pazartesi günü, Eski
şehir Devlet GUı.cl Sanatlar Galerisi'ndc gerçek
leşti. Yağhboya resimden seramiğe, litografiden 
fotoyafa farklı teknikle meydana getirilmiş eser
lerin bir araya geldiği sergi, 22 Şubat gününe 
kadar açık kalacak. 

Çiğdem Önder Er'in 
seramikleri İzmir'de 
Er'in Türk çini sanatının beğenilen 
öğelert, gemiler ve horoz figürünü 
seramikle bıılu,turduğu sergisi lz
mir'II sanatseverlerle buluftu. 

ENGEuJUR Entegre YUksekokulu Sera
mik BölUmO Öğr. Gör. Çi!dem Önder &, 
31 Ocak günü lzmir Konak iş Bankası Sa
nat Galcrisi'nde bir seramik sergisi açtı. 

Eserlerinde raku pişinne, kalıba basma ve 
elle şekillendirme tekniğini kullanan Er'in 
sergisinin esin kaynağını ise Türle çini sa
natındaki unsurlar oluşıuruyor. Genci olarak 
TOrk Çini sanatı.oda çokça gönncyc alıştı• 
ğımız karanfil. lale. nar ve çeşitli dal ve 
yapraklann biçim-
lendirildili sergi
de, bu öğclcrinin 

yanı sıra gemiler 
de bulunuyor. 34 
eserin yer aldığı 
sergide Çiğdem 

önder Eı, duvar 
elemanı olarak 
da horoz figOril
nil e le alıyor. 

Eı'in. TOrk çi
ni sanatının be
ğenilen ögeleri, 
gemile r ve ııo. 

roz figOrilrıU se• 
ramiklc buluştur
duğu sergisi, 18 
Şubaı'a kadar açık 

kalacak. 

Doç. Dr. Hasan Erkek' in, "Yaşasın Barış" adlı 
çocuk oyunu, Cezayir Bölge Tiyatrosu tarafından 

sahnelendi. Yaşasın Barış, Türkiye' den bir yazarın 
yurt dışında sergilenen ilk çocuk oyunu oldu. 

DEVLET KONSERVATUVARI öğı'ctim üyesi 
Doç. Dr. Hasan Erkek'in, "Yaşasın Banş" 
adlı çoo.ık oyunu, Cezayir Bölge Tiyaırosu 
tarafından sahnelendi. Ali Bouslama tarafın
dan Arapça'ya ç-cvrilcn oyunun basın galası 

yazan Hasan Erkek'in de katılımıyla, 'J:T 
Ocak tarihinde Constaııtine'de gerçekleşti. Bu 
yapım. lilkemiı.dcrı bir ya,.ann çocuk oyunu
nun ilk kez yun dışında sahnelenmesi bakı
mından önem ıaşıycı-. Oyun, QCŞitli festival
lere katılacaJı: ve önUmuıdcki yıl da oynama
ya devam odevek. 
Oyunun sunuluşu sonrası sahneye davet 

edilen Hasan Erkek. Cczayir'de çocuklarla 
birlikte olmal-taıı bOyük mutluluk duyduğu
nu söyledi. Erkek, yapllğı konuşmada 

şurılan söyledi; 
"Giderek kOçUleıı ve kilıtsclleşen dünya, 

kllç(lk bir adadır artık. Hepimizin olan 00 
kOçfik adayı birlil:ıc korumak zorundayız. Ba
nşa en çok bu nedcrıle ihıayacımız var. Ba
nşı korumanın ve gcl~irmenin en önemli 
yolu çocuklanm11,a branş bilinci aşılamaktır. 

Askerin Öyküsü Bursa'da 
Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve 

Tiyatro Anadolu'nun birlikte sahnelediği 
'Askerin Ôyktlsll' adlı mllıikal gösıcri Bur
sa'lı sanatseverlerle buluştu. 
11 Şubat Cumaııcsi gOnil saat 20ill'de, 

Nilüfer Belediyesi Konak KUl!Or Evi'ndc 
sahnelenen oyunun yönetmenliğini ve oyun• 
culuğunu Yani. Doç. Erol lpckJi ilsllenirten, 
oriccstrayı Şef Burak TOzUn )'ÖOelt.İ. Eserde 
sonsuz 1.enginlik karşısında ruhunu şeytana 
saıan genç bir ııslccrin öykUstınU anlatılıyor. 

Ve banşa en çok ç-ocuklann ihtiyacı var. Ya
şasın Banş oyunumda da dile getirmeye ça• 
l~ğım gibi, savaşlan büyüldcr ilan ediyor. 
ama en çok 5avunma.\lZ olan çocuklar zarar 
gt!rilyor. Umanın bu oyun banş alanında kO
çUk bir adım ve ülkekrimiz arasında da aJ. 
çakgönOIIU bir dostluk köprtlSU olllf." 

Yaşasın Barış. 1991'de Çankaya Beledi
yesi Ödllttı almış, Kültür Balcanlığı tarafından 
Tilı\'.ç-c \"t; Fransı.zca (Jean-1.ouis Matıci'nin 

~virisiylc) olarak yayımlanmıştı. Aynca, 
20)4 yılında, Epiccnıre tarafından dili'.cnlcnen 
Çocuk Tiyatrosu Forumuna da katılan oyun, 
forum sonunda öıeki oyunlarla birlikıe lngi
lizoc: olarak yayımlanmıştı. Bum Devlet Ti
yan-osu, Kocaeli Bölge Tiyarrosu ve Kur.ey 
Kıbrıs lllric Devlet Tiyatmw tarafından da 
sahnelenen "Yaşasın Banş", yazann çıoçuk 
oyun]annın ilk cildi olan Sahne Çocuk 
Oyunlan-1 kitabında Esin Yayınlan tarafın• 
dan yeniden yayınlandı. Yaşasın Banş, bu yıl 
lsıarıbul Dcvlel Tiyatrosu ıarafından. Levent 
Niş'in yönetmenliğinde yeniden sahneleniyor. 

\SO'dan l,onsrr 
Anadolu Ünivcrsiıcsi Senfoni Orkesı
rası bir klasik milzik konseri verdi. 
Konser, Şef Server Ganiev yöoeıimin
dc ve keman sanatçısı Levent Kan:lcş 

solistliğinde, 10 Şubat Cuma günü, 
Atatürk: Kültür ve Sanat Merkezi, Ope
ra ve Bale Salonu· nda gel\'Ckleşli. 

Konserde S. Barbcr. W.A. Mo1.an ve 
E.Grieg' in eserleri seslendirildi. 

1 
OKUMA ('""\ 

KÖŞESİ JE;::1 
Ahmet CEMAL 

SiNEMADA ı\NGEWPOUI.OS 
Ilı\ VRı\NLARINA .. 

o :aA~;!~o:~:: ;:c~:;~ 
beyaz perdede aynı zamanda şiire 

dönüştürebilen ender sinema insanla
nndan biri. Çağımız sinemasını ta
nımlamaya çalışırken, " ... benim an
ladığım şekliyle. yaşadığımız çürük 
dünyaya belki de son direniş for
mu ... •· nitelendimıesini kullanan An
gelopoulos. !ilkemizde özellikle 
"Sonsuzluk ve Bir Gün". ardından 

da "Ağlayan Çayırlar" adlı filmleriy
le kendinden söz ettirmişti. 
Sinema eleşıinneni ve danışmanı 
Dan Fainaru, Angelopoulus'la çeşitli 
filmleri nedeniyle değişik zamanlarda 
yapılan söyleşileri ''11ıco Angelopo
ulos"' (lngilizce adı : '1lıeo Angelo
poulos - lnterviews") başlığı altında 

kitaplaştırmış . Bu kiıap "Agora Ki• 
ıaplığı" yayınlan arasında, Mehmeı 

Hannaocı·nın çevirisiyle çıktı. 
Bu kitapıa bir araya getirilen ko
nuşmalannda Angelopoulos. gerek 
tek tek filmlerine, gerekse genel 
olamlc sinemaya bakışına ilişkin 

önemli saptamalarda bulunuyor. Bu 
arada. belli bir film ü1.crinde d urdu
ğu zaman bile gilnilmüziln dünyası
nın durumuna ilişkin genel çözümle
melere yer veriyor. lıpkı "Ulysses' in 
Bakışı'" dolayısıyla yapılan söyleşide

ki şu satırlarda olduğu gibi ; "Son 
yıllarda hem iç hem de dış sürgün 
ve yolculuk fikirleriyle uğraştım. 
Hayallere yer bırakmayan bu yüzyı
lın sonu dünyasında hayal kurabilme 
ihtimaliyle. Şu anda adeta günlük 
olar.ı.k yaşıyoruz ve bir şeye inan

mak gerçekten çok güç. Benim gö
zümde 'yuva' sizin anladığınız an
lamda ev değildir, uyum gÖSterdiği
niz - ki, benim durumumda bu, b ir 
manzara içinde yol alan bir arabanın 

içidir - ve önemli olan varmak de· 
ğil. yolculuğun kendisidir ... " 
Bu arada Angelopoulos"un bir filmi 
nasıl ıamamladığı yolundaki soruya 
verdiği yanıt da çok ilg inç : ""Ta
mamlayamıyorum . Eğer dikkatle ba· 
karsanız filmlerimin aslında hiç son 
bulmadığını görürsünüz. Benim için 
hepsi 'devam eden işlerdir'. inşaat 
alanlan gibi. Aynı film için kaç ke
re senaryo yazdığımı bilir misiniz? 
Bunu e le alalım: Şu anda senaryo
nun on alımcı versiyonunu çekiyo
ruz! Ve çekerken hlıl.i yazıyorum . .. " 
Her filmi tamamladıktan sonra his

settikleri konusunda ise Onlil yönet• 
menin kendi açıklamalan şöyle : 
"Her film çekişimde bunun son fil. 
mim olabileceğini dOşilnürilm a ma 
sonra ... tıpkı bir kahvede oturan 
iki yaşlı adam gibi. Mevsim bahar
dır. ihtiyarlar önlerindeki dünyanın -
füclliklc güzel kadınlann - geçişini 

seyrediyorlardır. Bir kadının u1.akıa 
kaybolmasını izlerler. Biri diğerine 
:' Böyle daha ne kadar devam edece
ğiz?' diye sorar. Yanındaki ona : 
'Sonuna kadar.' der. işte, sinema da 
benim açımdan böyledir. 
"Theo Angelopoulos~, hiçbir sine
maseverin kaçırmaması gereken bir 
kitap ... 
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MMF' de kalite geliştirme 
çalışmaları devam ediyor 

Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi, 2008 yılında 

Ulusal Kalite Ödülü için 
ba§vurmayı planlarken, 
Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Tuncay Döğeroğlu, 
Türkiye' nin kalite 
çalışma/an açısından 43 
ülke arasında sondan 
ikinci sırada yer aldığına 
dikkat çekiyor. 

MÜHENDISıJK Mimarlık FakUlte
si'nde Toplam Kalite Yönetimi 
(TKY) konusunda iki yıl önce baş· 
Jaulan çalışmalar tUm hızıyla sUrü• 
yor. TKY konusunda Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi tarafından belir
lenen çalışma takvimi uyaıınca Ey
lUI 2(X)6'da fakOltenin stnuejik pla• 
nımn hazırlanarak ve tilm süreçlerin 
dokumante edilerek duyurulması, 
Ocak 2007'dc ise programlar bazın
da (Mllhendislik Ocgerlendinrıc Ku
rulu) MÜDEK için niyet beyanında 
bulunularak dış değerlendirme sure
cinin başlaulması, Ocak 2008'dc. ise 
Ulusal Kalite ödülUrıc başVWlllması 
amaçlanıyor. 

2003-2004 ÖĞRETiM YIUNDA 
BAŞIADI 

Toplam Kaliıe Yönetimi yolculuğu• 
nun başlatılması fikrinin 2003-2004 
öğretim yılı bahar döneminde gün
deme gcldi~i belirten MMF Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Tuncay Döğc
roğlu fokUlıe için bir öz değerlendir
me çalışmasının yapılmasını, Strnte
jilc Planlama'nın kalite yönetiminin 

GEAB'tan 
Girişimcilik 

Paneli 
GIRIŞIMChJK Eğitim ve 
Araşıınna Birimi (GEAB) 10 
Mart Cuma gilnU '"Girişimci
lik ,·e KOBl'lerimiz'" adlı 
bir panel dUzenliyoc. 
Girişimciliğin öneminin vur
gulanacağı \'e KOBl 'lerin gi• 
rişimeilik faaliyetlerinin de

ğerlendirileceği panele. TOS
YÖV (fUrkiye KUçUk ve Or
ta Ölçekli lşleımeler Serbest 
Meslek Mensuplan ve Yöne. 
ıiciler Vakfı) Başkam Hilmi 
Develi. Başkent Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Ta
mer MUft0oğlu. Gazi Üniver
sitesi ö!reıim üyesi TOSYÖV 
Ankara Destekleme Derneği 

Genci Sekreteri Prof. Dr. Me
lin Kıınıil Ercan, TOSYÖV 
Genel Müdürü ve Ankara 
Destekleme Deme!i Başkanı 
Erol Akkaya konuşmacı ola
rak katılacak. 

Panel. 10 Man Cuma ganu 
saat 14.30'da Salon Anado
lu"da gerçekleştirilecek. 

gereğine uygun olarak gerçekleştiril

mesini ve sürekli iyileşmenin bir ya
şam biçimi haline gelmesini sa!Jaya
cak kUltilr değişiminin yaratılmasını 
hedeflediklerini söyledi. 

Doç. Dr. DOAcroğlu nihai hedefin 
fakUlıe genelinde sOrckli iyileşmenin 
bir yaşam biçimi haJine dönUştlirill
mesi ve bu yaklaşımın yaygınlaşma

sına katkı sağlnması okluğunu kay
detti. DöğeroıJu. ··Boıogna süreci 
de!erlcndirmelerirıc göre kalite çalış
malwı açısındıın ülkemiz 43 ülke 
arasında 42'nci sırada yer alıyor. Bu 
durum da TKY konusunda almamız 
gereken çok yol olduğunu açıkça or
taya koyuyor" dedi. 
Doç. Dr. Tuncay Döğero!lu. Avru

pa Birliği'rıc uyum süreci içerisinde 
öncelikli konular arasında gündeme 
gelen yül:sck*nimde kalite geliş

tirme faaliyetleri kapsamında ilk adı
mı bu çalışma ile attıklannı belire
rek, çalışmalara hazırlıklı olmanın. 
deneyim kazanmak \'C kazanılan de
neyimi paylaşmak açısından önemli 
olacağını kaydetti. 

Anadolu EMITT 
2006'da 

Anadolu Üniversitesi 
Doğu Akdeniz 

Uluslararası Tur~m ve 
Seyahat Fuon'nda yer 

alacak. 
BASIN ve Halkla ilişkiler MO
dCırt(ığü, üniversitemizi tanıt• 
mok omocıy1o lstonbul TÜ
YAP'ta 23-26 Şubat tarihlerin
de gerçekleşecek okın Do{;ıu 
Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuon'no (EMITT) kotı

locok . EKiN Fuorc~ık, Türkiye 
Otelcler Federasyonu ve Tür
kiye Turtzm Yotııımcılon Derne
ği organizasyonunda ve TU
YAP işbirliğiyle 10. kez düzen
lenecek olan EMITT yüzde 

QO'don fazlası Turtzm Bokon•k
lon düzeyinde olmak üzere 
toplam SO'ye yokrı ülkeden 
1500·ı:,n üzerinde kotııtmcı ile 
Türkiye' deki en büyôk uluslo

rorosı fuar olacak. 

MMF'de Toplam Kalhe 
Yönetimi çalışma! 

devamı e,Uyo,. 

Doç. Dr. Turıeay Döğcrcığlu. sözle
rine şöyle devam eni: 
"Mühendislik Mimarlık Fakillte

si'nde kalite çalışmalannın başlama
sıyla birlikte Kalite Güvence Komis
yonu kurulmuş. fakültenin misyon
vizyon değerlerinin belirlenmesi, öz 
değerlerıdirme \"e stratejik planının 
hazırlanmasına yönelik olarak, fakUl
ıede kültürel detişimin başlatılabil

mesi jçin yaklqık 20 kişilik çekir
dek bir ekip oluşturulmuş ve ekibin 
kalite eğitimlerini alması sağlanmış
tır. Eğitim çalışmalannı takip eden 
dooemde ise Bologna Sureci \-C Ka
lite. Yilksek~im Akademik Dc
ğcı"lendimıe ve Kalite Geliştirme 

Komisyonu (YÖDEK)'nun kunıluşu 
ve Türkiye'de Yüksek Öğrenimde 
Katile Geliştirme Çahşınalan, Üni
versitemizdeki ve MUhendislik Mi• 
marlık Fakültesi'ndeki durum hak
kında bilgi paylaşımına yönelik bö
lüm bazında ziyarcı1cr gerçekkşı:iril
miş. araşıınna görevlileri. öğretim 

görevlileri. u1.manlar ve idari perso
nele yönelik bilgilerıdinne toplan-

tılan yapılmıştır.'' 

ALT KURULLAR OWŞTURULDU 
Çalışmalar kapsamında EFQM mo

del e!itimi, surcç yönetimi ve iyi
leştirilmesi. stratejik yönetim eğitim

leri, MÜDEK ve Değerlendirme Sü
reci. Değerlendirme Ölçütleri ile Öz 
dcğeı1erıdirmc konularında alımın se
minerlerinin yam sıra 19 Aralık 
200S tarihinde Prof. Dr. Haluk GUr
gen"in ··Değişimde iletişim Çabala
n.. konusunda kalite ekibiyle bilgi 
paylaşımında bulunduğunu belinen 
I>öğemğlu. "Eğitim Öğretim sureci. 
Araştırma Yönetimi Süreci, Öğrenci 
Destek Hizmetleri sureci. Ulusal Ve 
Uluslar Arası lşbirli!i Düzenleme
leri sureci. Yönetim Ve iletişim 
Sistemleri sureci, Bolorıya Süreçle
rinin belirlenmesine yönelik olarak 
her biri 11-14 kişiden oluşan Kali
te Geliştirme Alı Kurulları otuşıunıl
du"' dedi. 
Tilrltiye" de yükseköğ.rcıim kurumla

n ndaki ıoplam kalite yönetimi çalış
malım hakkında bilgiler veren Döğe
mğlu, Yilkseköğrcı.im Kunımlnnnda 

Akademik Değerlcndinne \ -C Kalite 
Geliştirme Yönetmeli!i'nin 200S yı
lının Eylül ayında yilrUrlUğe girdiği

ni hatıriaıarak. yönetmelikte birlikte 
yükseköğretim kunımlanrun elitim, 
öğretim ve araştırma faaJiyctleri ile 
idari himıctlcrinin değerlendirilmesi. 
kalitelerinin geliştirilmesi . bağımsız 
"dış değerlendirme" süreciyle kalite 
düzeylerinin onaylanması ve tanınma
sı konusun gilndeme geldiğini söyle
di. Yönetmeliğin yUıtırlilğe gimıcsi
nin ıın;hndarı YÖDEK (Yükseköğre
tim Akademik Değerlendirme ve Ka
lite Geliştirme Komisyonu)"nun ku
nılduğunu belinen Döğeroğlu. yö
netmelik uyannca Univcrsitemizde de 

9 kişiden oluşan "Akademik Değer
lendirme ve Kalite Geliştirme Kuru
lu" oluşıunıldu!unu söyledi. 
Kunılun Rektör \'e rektör yardımcı• 
lannın da katılımıyla 19 Kasım 

200S"de yaptığı ilk toplantıda üni
versitenin misyon-vizyon değcı"lerini 

belirlemeye yönelik bir çalışma ger• 
çekleştirdiğini anlat.an Doç. Dr. Tun
cay Döğcroglu. kalite geliştirmeye 

)-önelik ilk uygulama noktası olarak 
MMF'nin Rektörlükçe desteklendiği
ni ifade eni. 
GÖfeeeli ECTS kredisinden kesin 

ECTS kn:disine geçiş için ders ba· 
zında öğrencilerin çalışma yilklerini 
belirlemeye yönelik anketlerin 2005-
20Cl6 GUz dönemi final sınavı önce
sinde başlatıldı!ını kaydeden Döğe• 
roğlu şunlan söyledi: 
"TKY konusundaki olgunluk aşa

masının ve eğitim ihıiyaç analizinin 

belirlenmesi amacıyla Kal-DER tara- ) 
fından hazırlanan ve değeriendirilc--

cek otan ""TKY Olgunluk Aşaması 
Belirleme Anketi"' kullanılacak. Me- ~ 
zunlara yönelik olarak anketler ha
zırlanmış olup, anketin dağıtım ve 
toplanma işlemi Bölilmler aracılığı 

ile gerçekleştirilecek. Üniversitemiz 
Kaliıe Gcliştinne Kunılu üyesi Yani. 
Doç Dr. Berna YllZlel'mn desteği ile 
hazırlanıp ve değerlendirilmesinin 

yapılacağı. öğrenci memnuniyeti ve 
çalışan memnuniyetini ölçen ve işve
renlere yönelik ankeüer de yine fa. 
killıe genelinde uygulanacak diğer 

anketlerdir.'· 

Şeyda DAI.GIÇ 

200 milyon dolarlık tasarruf 
BAŞTARAFl l 'DE 
Otobakım atölyesi yeıkililerinin Unin:rsitemiı içerisin• 

de de zeoliti denediklerini ve buna ilişkin olarak bir 
gözlem rnponı vereceklerini ifade eden Prof. Dr. Yö
rilkoğullan. '"Zcoliti şimdiki olanaklarla - 15 dereceye 
kadar olıın sıcaklıkta kullanabiliyonız. Bu rakamı . 3()'a 
dUşUrmek için laboratuavarda çalışma arkadaşlanmızla 

birlikte deneylerimiz halen devam ediyor'" dedi. 
Türkiye'de her yıl buzlanmaya karşı mücadalede yak
laşık 200 bin ton tuz kullanıldığını söyleyen Yörilko
ğullan. "Kullanılan bu ıuzun çevreye venniş olduğu 
zararı gi<lennek için ıu1.un tonu başına yaklaşık 1000 
dolar harcanması gerekiyor'" diye konuştu. 
Buzlanmaya karşı ıuz yerine doğal 1.colitin kullanma
sıyla ülkemizin her yıl en az 200 milyon dolar tasar• 
nıf edc<:cğini belirten Prof. Dr. Yörükoğu11an, maddi 
tasarrufun yam sıra ıuı.dan olumsuz etkileııcn ekili 
alanlann da büyük 1.ararlardan kunulacağını bildirdi. 
Projenin yakın zamanda uygulamaya girmesinin Tür

kiye açısından büyük önem ıaşıdı!ma dikkat çeken 
Prof. Dr. Ertuğrul Yörilkoğullan. ··özellikle kış ayla• 
nnda ilgili kurumlann ı.ooliti kullanması gerekiyor. Bi
ze göre doğal bir problem doğal bir yolla çözillmcli. 
Doğal 1.eoliı. hem yollara ve tanm alıınlanna olumlu 
katkı sağlarken hem de özellikle egıosılard:ın çıkan ve 
çevreye zarar veren gazlan da önemli ölçüde adsorbe 
edebilme ö1.elliğioe sahip. Bu sayede hava kirliliğinin 

giderilmesine de bUyilk bıJ.:ı sa!lıyor" dedi. 
Mevlüt DEMIRCIOOW 

Prof. Or. Yörükoğu11arının verdiği bilgiye 
göre doğal zeolitin -30 dereceye kadar 
kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıyor. 



Spor 

BAYAN Hentbol Takımımız, 11 Şubat 
günU Osmangazi Üniversitesi Spor Sa
lonu'nda Osmangazi Onh·crsiıesi'ne 
konuk oldu. Karşılıklı goller ile baş

layan milsabakada 15 dakika, ekibimi
zin 12-9 USUnlUğü ile geçildi. ilk ya
nmn ikinci çeyreğinde oyuna ağırlığı
nı koyan takımımız devreyi de 31-17 
önde kapaıu. ikinci yanda daha çok 
genç oyunculara veren takımımız. yi
ne de Osmangazi Ünivmitesi'nin ara
daki farkı kapaımasma izin vcnneyc
rek karşılaşmadan 54--35 galip aynldı. 
Bu galibiycılc puanını 26'ya yükselten 
ekibimiz, Havelsan'ı takibini sOrdürdU. 
Takımımızın gollerini Serpil (19), 

Nalan(9), Asiye(9). Bilge(7), Seda(4), 
Sanja(2), Esra(2), Fatma(I) ve Bur
cıı( I ) kaydetti. Osmangazi'nin en sko-
rer ismi ise karşılaşmayı 12 gol ile _ 
tamamlayan eski oyuncumuz Derya 
oldu. Antrenörümüz Sinan Öner gcnç
k:ıin performansının kendisini sevin
dirdiğini ifade ederek şampiyonluk 

yolunda emin adımlar ile ilerledikleri
ni söyledi. Takımımız önümüzdeki 
hafta 18 Şubat günü Ankara'da TMO 
ile karşılaşacak. 

Anadolu Haber 

Bayan voleybolda yıldızlar ve gençler, bayan hentbolda ve erkekler basketbolda yıldızlarda Eskişehir 
şampiyonluklarını kimseye kaptırmayan altyapı takımlanmıza, iki yeni şampiyon daha eklendi. 

Genç erkek voleybol ve bayan hentbol takımlarımız da Eskişehir şampiyonluğunu kazandı. 

ESKlşEHIR Genç Ertceklcr Voleyol Bayan Hentbol takımımız da Gök.mey• etli. Llgde yenilgisi bulunmayan takJ. 
Ligi'nde DSI Benıspor. Gençlilcspor ve dan Spor Salonu'rıda, 1 I Şubat günü mımız, ligin son maçında Gcnçlikspor 
Baybunspor'u geride bırakan ıakımı- Üniversite Evleri'ni ve 12 Şubaı gUnU He karşılaşacak. Her iki takımımız da 
nııı.. namağlup ve set veımcden Eski· de Osmangazi Ünh·ersitesi'ni 47-24 Eskişehir'i TUrkiye Şampiyonası'ııda 
şehir şampiyonluğunu elde cııi. Genç mağlup oderck şampiyonluğunu ilan temsil etme hakkını kazandı. 

Basketçilerin üçüncülüğü kesinleşti 
Erkek basketbol 1akımımız, kendi evinde Bosclı 'a 

67-59 yenilerek grubunu 3'ııcii sırada bilirdi. Eki
bimiz kalan iki maçında sahaya prcsllj için çıkacak. 

ERKEK Basketbol Takımımız. Böl• Melih ÖmUr'Un basketleriyle arada-
gescl Basketbol Ligi'ndc 12 Şubat ki farl:ı 7 sayıya indirdik (33-40). 
günü 12'nci maçında kendi evinde Oyuna ağırlığım tekrar koyan 
Bursa Bosch'a 67-59 mağlup oklu. Booch ilç(lncU periyotu da 52-38 
Bu sonuçla uıkımımmn grubunu önde kaı>attı. Son periyona tam sa-
3'Uncü sırada bitirmesi kesinleşti. ha pres uygulmııasma geçtik. Be
Karşılaşmada ilk periyot 16-14 k~ rat'ın basketleriyle ayllkt:ı kalmaya 
nuk ekibin UstUnlilğU ile geçildi. çalışan t:ıkımmıız, tüm gayretine 
ikinci periyoıı.a Günay'ın 3'1ilğU ile rağmen aradaki farkı kapaıamaym• 
25-25'i yakaladık. Takımımız ikin- ca salondan 67-59.luk skorla yenil.: 
ci periyotun son Oç dakikası sayı aynklı. Bu sonuçla tak.ımımı7Jn 

atamayınca soyunm:ı odasına 36-25 grubu 3 'Unctl sırada bitirmesi ke-
ycnik giııi. ÜÇUncil periyotta 12 sa- sinleşti. Takımımız önilmü1.deki 
yı geriye dilşıükıen sonra Anıl ve hafta Yalovııspor'u ağırlayacak. 
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Erkek voleybolcular 
güle oynaya: 3-0 

Erkek voleybol takımımız, SHÇEK 
karşısında kolay bir galibiyet aldı . 

ERkEll Voleybol Takımımız, 11 Şubat gilnU Yunuscmre Kamıxı• 
su Spor S:ılonu'nda ağırladığı Ankara ıcmsikisi Sosyal Hizmet. 
Jer ve Çocuk Esirgeme Kunımu•nu 3-0 ile uğurladı. 
Maça Cihan. Seçkin, Abdullah, Evren, Fahri, Serkan 6'lısı ile 
başlayan ekibimiz ilk scıi 17 dakikada 25-5 lehine sonuçlandır
dı. ikinci seti de 15 dakika içinde 25-9 üsıun kapatan ıakımınuz 
setlerde 2-0 öne geçti. Son selle de rakibine göz açtırmayan ta• 
kımımız. seti de 16 dakikada 25-8 alarak karşılaşmadan 3-0 ga
lip aynldı. Takımımız bu galibiyetle puanını 13'e yükselterek 
2'ııcilikıcki yerini sağlamlaştırdı. 
Takımımız önünıiluleki hafta Bwsa deplasmanında Toph,mc 

Meslek Liscsi'ne konuk olacak. 

BAHADIR ÜÇ HAFTA YOK 
Geçen hafta Burs:ı'd:ıki Bosch maçının ilk setinde orta pannağm• 

dan sakatlanan Bahadır, SHÇEK maçında arkadaşlanm yalnı,. bı• 

rnkmadı ,·e tribünden ark~lanna destek vcnli. Eli alçıya alman 
ouııcumuzun en az Uç hafta salonlardan u1.ak kalacağı açıklandı. 

Kross Llgl'nde 7'ııciliğl elde ettik 
2005-06 SEZONU Kulüpler Arası 
Bayanlar Kros Ligi Final Müsabaka
lan 11 Şubat günü lstıınbul'da koşul· 
du ve Kros Ligi sona erdi. 12 takı• 

mın mOcadcle eııiği yarışlarda atlet
lerimiz takım halinde yedinci sırayı 
aldı. Atletkrimizdcn Fadime Suna 
6000 metreyi 24:43 saniyede koşar.ık 
yarışmada 13'ncUIUğil elde etti. Diğer 
atletlerimizden Demet Dinç 20'nci. 
Gülşen Şeııdikiei 29'ncu ve Nuray 
Fınnıepe de 30·ncu sunda yanşmayı 
bitirdiler. 

Basketbolda m kiplel' belli oldu 
ERKEK Basketbol Takımını11,. li- birincisi Akhisar Belediyesi. F 
gin sona ennesinc iki maç kala Grubu birincisi U~kspor ve K 
Bölgesel Ligi ı Grubunu 3. sıra- Grubu ikincisi Maı.ay Tcdaş ile 
da bitinncyi garantiledi. Bu ba- bir Ust tura çıkm:ı savaşı verocck. 
şan~1 sonrası takımımız, Tllıtiyc Tek devreli lig usülUne göre oy• 
Şampiyonası Yan Finallerinde nanacak olan karşılaşmalardan 
boy göstemıe hakkım ka7.andı . sonro. grubu ilk iki içinde bilircn 
Yan Finallerde D Grubu·nda ekipler )-oluna devam edecek. 
mUCadcle edecek ol:ın ekibimiz.in 
rakiplerini de belli o ldu. Duna HAZlRLı\YAN: 
göre basketçilerimiz, G Grubu Taner ı\YYll,OIZ 



6-12 Şubat 2006 Anadolu Haber 

Pardus'ta lisans derdi yok 
Türk bilgisayar uzmanlarınca geliştirilen "özgür i şletim sistemi" Pardus, lisanssız bilgisayar programı kul
la nan işletmelerin karşı karşıya bulundukları riskleri tamamen ortadan kaldırıyor. Çünkü Pardus, özgür 
bir yazılım ve diğer bilgisayar programları gibi pahalı lisans ücretleri ödeme zorunluluğu bulunmuyor. 

TÜBtrAK Ulusal Elckıronik ve Kripıoloji Araş- dus, tam ve dUzglln Türkçe desteğine sahip. 
tımıa Enstiıllsll (UEKAE) bünyesinde çalışan Kurulumu ve kullanımı kolay. Program, "Türk-
Tilrk bilgisayar uzmanlan tarafından geliştirilen çe Doğal Dil işleme Klltllphanesi" ve "Yazım 
"özgllr işletim sisıemi" Pardus . lisanssız bilgi- Denetimi Eklentis i" (Zemberek) sayesinde, ek• p D r o u g 
sayar programı kullanan işletmelerin karşı kar- siksiz Türkçe söı.lllk ve yazım deneıimi deste• 
şıya bulundukları riskleri tamamen ortadan kal• ği veriyor. Aynca bir bilgisayarda olması ge• 
dınyor. 26 Anılık'tan itibaren inıcmcııcn ücret- rekcn ve iş yaparken kullanılacak pek çok öz-
siz iııdirilmeye başlanan Pardus, adını Anadolu gllr yazılım da Pardus'un içinde var. Mesela 
parsının Latince isminden alıyor. Pardus'un en "Firefox• lntemeı tarayıcısı. "OpeııOffıee.org" 
önemli özelliği Oıgilr bir yazılım olması ve ofis pakeıi en bilinenleri. OpenOffice.org ofis 
Genel Kamu Lisansı (GPL) ile dağıtılması . Par- paketinin benzerleri piyasada 400-500 dolara 
dus'a. diğer bilgisayar işletim sistemlerine öde- varan fiyatlarla satılıyor. Pardus'ıa aynca İnler• 
diğiniz paralann hiçbirini ödemiyorsunuz. Par- net araçlanndan oyunlara. çokluonam oynaııcı

lanndan kişisel bilgi yöneticile rine kadar bir 
masallstil kullanıcısının tüm ihtiyaçlanna cevap 
verebilecek onlarca Ocreısiz program var. 
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Kendisini Ocreısiz, üreticiyi değil kullanıcıyı 

korumak iç in tasarlanmış, virUslerden uz.ak, 30 
dakikada kurulan, tamamen Tiırkçc, eğlenceli 

ve açık kaynaklı olarak tanıtan Türkçe Linux 
daJııımı Pardus , şu ana kadar 2.5 bin defa in
dirildi. Türl.: Linux çevresinde bir g rup tarafın-
dan uzun soluklu olamayacağı ve uluslararası cellenmeye devam ediyor. Ocreısiz o larak de
Linux dağıtımlanyln rekabet edemeyeceği yö- neyebilcceğiniz bu alternatif işletim sistemi 
nünde eleştiriler olsa da geliştirilmeye ve gün- www.uludag.o rg.tr adresinde s izi bekliyor. 

Yaşam 

Ticari uzay 
uçuşları 

2008 1de 
başlayabilir 

ABD Ulaştırma Bakanı Nor
man Mineta, uzaya yolcu taşı
yacak ticari uçuşlara 2008'den 
sonra izin verilebileceğini 

açıkladı. 

Mineta. uz.ay sektört} temsilci• 
leriyle yaptığı görtlşmcden 

sonra, bu takvimin bilimkurgu 
olmadığını. uzaya ticari uçuş
lar konusunda özel girişimcile
re destek olacaklannı ve emin 
olduklan uçuşlara hemen yeşil 
ışık yakacaklannı söyledi. 

lngiliz işadamı Richard 
Brnnson'a ait Virgin Galac
ıie'tcn aralık ayında yapılan 
açıklamada, ABD'de bu yıl in
şasına başlanacak bir uzay Us
sUndcn 2010'a doğru uzaya tu• 
risıik seyahatin başlayabileceği 

belinilmişıi. 
Branson'ın şirkeıi ile New 

Mexico eyaletinin valisi Bill 
Richardson , bu cyaleııe bir 
uz.ay limanı kurulması konu• 
sunda anlaşmaya vardıklannı 

açıklamışlardı . 

İlaçlı maymunlara 
Al DS bulaşmadı 

Spor olmadan da bahis olur 

AIDS ıaşıyıcılarıııı tedavi etmekte sıkça kullaııı/a,ı iki 
ilaçtan oluşturulan kombinas• 

yomm, maymwıları 
AIDS'ıeıı koruduğu 

belirleıu/i. 

ABD'Li araştırm:ıcılann çalışmalan. iki ilacın kombinasyonundan olu• 
şan yeni ilacın AIDS'in cinsel y<ıldan bulaşmasını önleyebileceğini 
gösıerdi. Araşıırma, 12 Rhcsus maymunu (al yanaklı şebek) Ozcrin
de yapıldı. Maymunlardan altısına TOF-FTC ilaç kombinasyonu ve• 
rild i. Kombinasyon, maymunlan AIDS virOsllndcn yüzde 100 koru
du. Araştırma ekibinden Dr. Velid Heneinc' in açıklamasına göre, 14 
gUn s llrcn araştırma boyunca iki gruba ayrılan maymunlara rckıal 

yoldan hcrgiln AIDS virilsU , erildi. ilaç , e rilmeyen maymunlar has
ıahğa yakalanırken , ilaç kombinasyonu ,·erilen maymunlara virtıs bu· 
!aşmadı.Doktorlar, şimdi maymunlarda elde ellikleri bu sonucun in
~anda da geçerli o lup olmayacağını anlamaya çalışıyor. 

REKLAMLAR bize orayı buraya yazacağına kupona yaz diyor ama 
bahse girmek. bir şey iddia etmek her zaman ucuna mükafat bağlan
ması gerekmeyen köklll ve kitlesel bir bağımlılık. Üstelik her şeyin 

de paralı bahsi 
olmuyor. 
www..sosyalba
his.com güncel ol
sun olmasın tUm 
takıntılı iddialan• 
nıza yardım et• 
ınek iç in kollan 
sıvamış. Bildiği

miz paranın geç
mediği sitede ilye 
olmakla hak kaza• 
nacağmız .500 Sa
nal TL ile nrıcak 
heyecanlı 1.aman
lar ve yeni arka-

'------"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!...,,!"!!!!!!!!!!!!! ~'.ı~~a~ı:a~\~i-
yaseıe, magazin-

'.-:~-.::-=~ :~:~ıı;:t 
konudaki bahisler
le, sanal paralar 
birikiyor. işte hala 
oynanabilir du
rumdaki bahisler 
ve ganyanlanndan 
birkaç ömck; Tür
kiye, Güney Kıb
ns Rum Kesimini 
tanıyacak (Evet 
4.7.5, Hayır 1.15}. 
U2 lstıınbul'da 
konser verecek 
(Evet 3.95, Hayır 
1.55), Gllner 
Omit'li Turnike 
yayından kaldınla-

1111 cak (Evet 3.4.5, 
Hayır 1.35). Gin• 
ger Üreticisi Fir
ma "George 
Bush" Modelini 
Piyasaya Sürt"Cek 
(Eveı 3.2:i , Hayır 

~ ---~ ------~ 1.5.5) 

İbikli dinozor 
fosili bulundu 

DINOZORI.ARIN en büyUğU 
ve en vahşisi Tynınnosaurus 
Rex'in atasına ait 160 yıllık 
iki fosil bulundu. Ç in.in ku
ı.cybatısırıdaki Gobi Çölü'rıdc 

bulunan dino1.onı başının lls
tüıxlcki renkli ibik nedeniyle 
dinozora 'taçlı ejderha' adı ve
rileli. Steven Spiefberg'in Jura.s
sic Park filmine konu olan T• 
Rex ıllrilnün ortaya çıkışı ise. 
en eski 90 milyoıı yıl öncesi
ne dayanıyor. Şimdiye dek bu
lunan en csl.:i fosillerden biri 
olması nedeniyle Tyrarırıozor · 
f0!5ilinin dinozorhınn evrimine 
ışıl.: tul!TlaSı bekleniyor. 
Orijinal makalesi lngiliz Naıu

rc'da yayımlanan amşıınnaya 

göre. iki bacaklı etobur dino
zor. tepeden tımağa 3 metre 
uzunluğundaydı ,·e hareketlerini 
iki ayağı Ilı.erinde yap::ıbili)•Of

du. Dinozorun ellerinin OÇ 
parmaklı okluğu anlaşıldı. To
runu T-Reıı'te ise panııak sa
yısı ikiye inerken. kollan ka
lınlaşmıştı. T-Rex'in boyu da 
13 mcıre'yi bulU)'ordU. Ayrıca 
dede dinozorun derisinin kılla 
kaplı olduğunu ıahmin ediliyor. 
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