
ANADOLU 

Lütfen, biraz daha özen! 
Öğrenciler, havalann ısınmasıyla birlikte kendilerini kampıısün yeşilliklerine bıraktı. Ancak 
bahar aylarının vazgeçilmezi olan bu alanlara bırakılan çöpler, çirkin görüntülere yol açıyor. 

BAHAR aylannda öğrenciler 
her rırsatta soluğu kampusıeki 

çimlerde alıyor. Güzel havalar
da öğrencilerin vazgeçilmez 
mekanı olan bu atanlar, ne ya
zık ki öğrıtnci!er omdan ayrıl

dıktan sonra eskisi kadar gUzel 
görllnmuyor. 
Pek çok öğrenci çöplerini ıop

lamadan aynlınca ortaya isten
meyen göıilnıülcr çıkıyor. Bu 
da bir çok üniversiıenin imrc
rıerek baktığı. ziyaret edenlerin 
hayranlığını gizleyemediği. ıe

nfrtliği dillere destan Yunu
scmrc Karnpusiı'ne hiç yakış
mıyor. Özellilde Migros·un 
önündeki yeşil alanda yİ)'CCCk 
\'C içecek aruklan. poşcıler, şi
şeler. sigara izmaritleri. hıma 
kuru yemiş kabuklan bile bul
mak mllnıkün. Bu artıklar yU
ztındcn çimlerin ib:cri rıdc zıı
num geçirmek keyif vermekten 
çok rahatsız edici bir dunırn 

alıyor. 

Kemal TAŞÇl00LU 

Frig vadilerine 
milli paı•k 

pı•ojesi 

f-:dı:bl).tl 1-'aküllcsı öğrcllnı 

ibcsl Uoç. Dr. Tacıser S lrns 
lıaşkanlığııuJa )üzer ;ıraşıı r

ması )aııılaıı 1-'rl~ a bölgcsl
ıılıı 1111111 ımrk olması h;'ln ça 
lışma başlaııldı. Proıc BCr
çcklcşırsc bölge nıllll park 
, c uçık tı;na miiZl.'81 o lacak. 
Ayrıca 1-'rlg rndllcı'lııdc. çc
şll II ne de nle rle )'Ok olnm 
tchllkcs l~·lc karşı k.ırşıya 

kıı laıı ka~a anıtları da koru
ma allına alınacak . 

llı\UeKI 6°Uı\ 

Seramik 
öğrencisi 
Porsuk'a 

Yeşil çimenler üzerinde bırakılan çöpler, kampusümüzün güzelliğine yakışmıyor. Çözüm he rkesin oturduğu yeri 
ıemiz bırakmasından geçiyor. Pek çok öğrencinin de dile getirdiği gibi: Hlülfen biraz daha özen gösterelim," 

Sinema tutkunları Anadolu'ya koştu 
Sinemaseverler, üç Os
car ödüllü Crash (Ça~ 
pışma) ve festivallerde 
aldığı ödüllerle ilgl top, 
layan Return (Dönüş) 
adlı filmlerin gösterildi• 
ği, Yapı Kredi Sinema 
Haftası'nda buluştu. Et• 
kinlikle, Anlat lıtanbul 
filminin ekibi de düzen
lenen söyıe,ide öğren
cilerle bir araya geldi. 

HABERi 4'TE 

GSF Seramik Bölümü hazırlık 
sınıfı öjrenclsl Hacı Badilll'nln 
Ponuk Çayı'nda kullanılmak 
üzere tasarladığı tekne, Büyük• 
...,,, Belediyesl'nin Tekne Ta .. 
nm Projesl'ne kabul edlldi. 

Görme engelli öğrencilerden 
sesli kitaplar için teşekkür 

özel tekne tasarladı 

Açıköğretlm Fakülte
ıl'nin görme engelli öğ
rencileri, sesli kitap uy
gulaması için Rektör 
Prof. Dr. Fevzi Sünne
ll'ye mektupla tetekkür 
edlyo,. 2004 yılında 
baflayan uygulamadan 
fimdiye kadar 323 öğ
renci yarartandı. _,, HABERi 3'TE 

SAYFA 3'TE 

İş dünyası 
öğrenciyle 

buluşuyor 

AlllSEC Kariyer 
Günleri 24-27 Nisan 
giinlcriııdc AKM 'de 
diizenlenecck. 

AIESEC Eskişehir tarafından 
dtıı.cnlencn Anadolu Üniversite
si "Kariyer Gtınleri 2006", 24-
27 Nisan 2006 gi.Jnlerinde Aıa• 
ıürk Kültür ve Sanat Merkezi 
Oda Konseri Salonu ,·e fuaye• 
sinde gerçekleştirilecek. 

Üniversite öğrencileri ve firma
ları bir araya getirerek öğrenci
lerin iş dünyasını daha yakın· 

dan taııımasını hedeneyen "Ka
ri)'Cf Günleri 2006". iş dünyası 
ile öğrenciler arasındaki iletişi

me katkıda bulunmayı amaçlı

Y"'· 
Etkinlik hakkında bilgi veren 

AIESEC Eskişehir Pa1.arlama 
Koordinatörtl Bunık TUzUnalpcr. 
bu organi1.asyonla daha fazla 
linnanın kaliteli insan kaynağı
na ulaşmasını saglaınayı hedef
lediklerini söyledi. TOZilnalper, 
bu sayede Eskişehir'dcki üni
,·ersiıe öğrencilerinin iş dUnya
sıııı daha yakından tamrnalıın, 

fimıalara ulıı.şmalan ve iş ya
şantısırıdn da kullanabilecekleri 
eğitimler almalanmn sağlanaca
ğım kaydctıi. 

Anadolu Oni,'Crsitesi Kariyer 
Günleri 2006'ya bu yıl Asya 
Halı A.Ş .. Yapı Kredi Emekli
lik, Eczocıbaşı Holding. lşban
kası , My English. Garami Ban
kası. Ariı:as Holding. Finans• 
bank. Tcmıco Yapı MalzcmcJe. 
ri Sanayi ve ncını A.Ş .. Ca
fer Sadık Abalıoğlu Holding, 
Aviva Hayat ,,e Emeklilik 
ERA Eğitim ve Danışmanlık, 

Kariyer Net , Wall Sıreet Insti• 
tudc, Ertan DökUm ve Makine 
ile Nova Kalıp Sanayi A.Ş. ka
ıılacak. 

-DALGIÇ 

Beste 
yanşmasında 

biriııcilik 

ödülü aldı 
Jlalkbilim Araşıırmaları 
Merkezi Müdiir Yardımcısı 

Öğr. Gör. Darıya/ Maııtı, 
Kiifııir Bakanlığı 'ıım dü:eıı
le,liği beste yarışmasıııda 6. 
Grup biriııci/iğiııi el(le eıti. 

Sı\l'Fı\ J 'n; 
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Mevsim değişimi sizi nasıl etkiledi ? 

1 

[ 

FATMA SEZER 
EMYO Pazarlama I Sınıf 
Bahan kıf mevsiminden d:ıha 
çok SC\·diğim için, baharda 
geıip eğlendiğim şeylerden kı

şm zevk alamıyorum. H:wala
nn soğuk olması ile birlikte 
hastalıklar da çoğalıyor. 

ERDiNÇ KOCA 
fen Fak fizik I Sıoıf 
Kalabalık yalmzlardansamz ba
har pek size göre gclmcycbi• 
lir. insan yaşayışına daha çok 
uyduğundandır belki, sonbaha
n tercih ederim her zaman. 
Doyasıya yaşayabilıxcğimiz, 

kendi iç hcsaplaşmalanmızla boğu~uğumuz 
sonbahar. me\·simlik samimiyetlerle do!u bahar
dan çok daha iyi bence. Baharın gelişi ister is
ceıne:ı herkesi etkilemiştir ama bundan çok da
ha önemlisi Fizik Bölümü öğrencileri için ne ı.a
man ne de mekanın pek de önemli olmayış,. 
Bizler her daim statik denge konumunda oldu
ğumuzdan ve baharın devamını okuyarak geçi
receğimizden benim ve benim durumumdaki ar
kada.şiar için bu hiç önemli değil. 

RAMAZAN KARABACAK 
f'.MXO Aşçı!ılı " Sıoıf 
Bahann gelişiyle insanın içi 
açılıyor. rahatlıyor. Her yer 
yemy~il. çiçekler açıyor. bö
cekler çıkıyor. lsıediğin her 

-- ,/'., şeyi çok rahat görtlp yaşaya-
biliyooun. insana huzur ve 

mutluluk veriyor. 

CANER CiHANER 

TOIYO Hazırlık 
Bahann gelişiyle b irlikte ka
nım kaynamaya başladı. 

Açıkçası dersler umrumda 
değil artık. Ashnda ben aşık 
oluyorum bahar gelince. ne

UlD......UU ye ya da kime olduğunu bil-
meden. Gerçi istanbu\'u özlediğim de olu

yor bu aralar. Üsküdar'da oturup Boğaz'ı sey
reımck hoş olurdu. Yine de bu okulu baharda 
daha çok sevdiğim kesin. 

OKAN MISIRCI 
EMYO Aşçılık \ Sıoıf 
Bahar insanlara pozitif enerji 
kaımakla. Baharda doga daha 
gU;ı;el oluyor. İnsan arayış içe
risine giriyor. Yeni yeni arka
daşlıklar kunnak ve değişik 

..__ • •• şeyler yapmak istiyor. Bana 
göre mevsimlerin en gUzcli ilkbahar. 

MUSTAFA ÖNER 

ı:olı:ıl...JJ" 
Eskişehir'de ikinci yılım. Ama 
Eskişchir"in havasını iki yıldır 

ÇÖ7..cmcdim. ÇOnkU sabah sı

cak. akşama doğru soğuk olu-

~:",.:.,:.~ ;:ııdıA:8 :m:ıa:ıe::: 
sıkılmaya başladım. Ô'tcllikk haı.ırlık olmamdan 
dolayı sabahtan akµına kadar dersteyim. Çalış
ma isteğim kalmadı \'e notlanm dilştll. Daha 
sonr.ı yvJık alışverişler başladı. tişört gibi. Kışın 
geceleri pek dışaıı çıkamıyorduk ama artık gece
leri dışan artadaşlarla daha sık çıkıyoruz. Gün
dilzlcri de Migros'un ônilııde bulunuyoruz. Ô,.cl
liklc yeni yapılan paıt cıvıl cıvıl. 
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MESUT YACcl 
liJilll..llıwıl 
Bııhann gelmesiyle içim kıpır 
kıpır oldu. Doğanın yeniden 
canlanması beni her zaman 
pozitif etkiler. Güzel havalar
d a kapalı ortamda ders işte

--~-., mek canımı sıkıyor. Herkes 
gibi, ders çalışmak isıemiyo

nım. Gözlerimi polenler etkiliyor. Gözlerim kı-
1.an)"Or \'e yoruluyor. Bana bu fırsatı verdiği

niz ve kendimi ifade e tmeme imkan verdiğiniz 
için size ıeşekkUr ederim. 

.----■ MiRAY SANCAKTAR 
Fen f;ık Kimya 4 Sınıf 
Havanın ısınması. çiçekler. bö
cekler ... Derslerin hala son sü
rat bizleri zorlaması )i.izürıden 

bazen hangi günde olduğumu
zu dahi unutuyoruz. Bahar sı

_..__~- navlar bitene kadar hiçbir şey 
ifade etmİ)'Of. 

GÜRSEL TEZCAN 
AÖE lş]rıros I Sımf 
Bahann gelmesiyle ~lcne
ceğim yerde fiziksel bir yor
gunluk hissediyorum. Anıa yi
ne de bahar bana mutluluğu, 

ıı..;•ı::ı;...ı ~~~!::.i,lk~?:fı!ki~~~r" m:~~ 
luluklar içinse bahann önemi 

çok fazladır. insanların birbirlerine karşı açılan 
iyimserlik leri farklı biçimde şekilleniyor. Tabii 
ki havan ı n gUzel olması da insanların gezmek 
tozmak istemelerine ve çalışmak istememeleri
ne neden oluyor. Üniversiıe içinde de baharın 
birçok değişikl iğe yol açtığı kesin. Öğrencilerin 
tavırlarına bakıırıık baharın herkese mutluluk ve 
sevgi aşılodığma inanıyorum. 

CEM GÜLER 
IUE Basın Yayın 2 Sıoıf 
Ve kış nihayet bitti. Yaz gel
di . OzgOni.im. hem de çok ... 
Çünkü bu şehirde bahar yok. 
işte bu sebepten bahar send

•-• "<-•• romunu yaşamıyorum. Yor-
gun. bitkin ve de uykusuz 

değilim. Turp g ibiyim maaşa.ilah ... Sıca!ı sev
miyorum. ben kış çocuğuyum. Mevsim geçişle
ri insanlan '°k etkiliyor. Sınınar uyuyan öğ
renciler ve hayal kuran. hayalperestlerle doluy
muş! Öğretmenler bu durumdan mu1.daripler
miş ... Benim ise sadece kafam kanşık. Hangi 
aydayız acaba! Derler ki. "Gelince bahar ayla
n gevşer gönUI yııylan:· Bu söz doğru mudur? 
Ben hiçbirşcy bilmiyorum. 1 saattir 4 satır şe

yi yazamadım. DtışUncmiyorum. Ben öldüm mU 
acaba. bi leniniz var mı? Yok yok, buldum ga
liba. Bahar sendromu olsa gerek ... 

CANAN BAŞOL 
IBE Rrnn Yayın H:ızıcht 
Bııharın gelişiyle hepimizi bir 
hafiflik kaplıyor. Çevrenin de 
yeşermesiyle hayau daha 
pembe görmeye başlıyoruz. 

Sosyal faaliyetlerde daha aktif 
_ ._ ...... oluyoruz ama derslerimi1.de bi-

raz gevşeme olduğu gözden 
kaçmıyor. Bence bahann tek o lumsuz etkisi bu. 
Biraz da mevsim değişikliğinden dolayı kırgın 
oluyoruz. Okulumuzun çeşiıli faaliyetlerinden 
dolayı bu kırgınlığı çabuk atıyoruz üstUmOzden. 
TeşckkOrler Anııdolu Üni\'ersitcsi. 

Sorumlu Müdür 
Pıııf. Dr. lfalil İbrıılıim GÜRCAN 

Haber M,rktzl Müdürü : Uznı. Ufuk TÖZELIK 

SUNAY KAHRAMAN 
PMYQ Tokstil 2 Sıoıf 
Bahı&nn gelişi bizi psikolojik 
olarak çok olumlu etkiliyor. 
Daha mutlu o luyorum. Gez• 
mc imkanları daha çok olu-

r.111_1!.-' .. ~~~a:::n ba;ı~:nı~navc::;i~ 
lim. Arhdaşlarla çimlerde yayılmak \'e muhab
bet etmek kaynaşma açısından gUzel oluyor. 
Anadolu Üniversites i'n in baharı daha ayrı ol
duğundan bunısını daha çok seviyorum. 

R:n fıı.kUUesi btillistik 
llwWL 
Bir hazırlık öğrencisi olarak 
çok sıkıldım. Hazırlığı bitirip 
bö\UmUme geçiş yapma)'I isti
yorum. Buna ragnıen hayat gU

"'-'---11 zcl bahar da gU1.el. Bumda o l
maktan nıuıluyum. 

VEFA ERDOĞAN 
R:o fak M?Jeoıaıik I Smıf 
Sosyal aktivitenin bol olduğu. 
gençlerin eğlenmek \"e hoş va
kit geçirmek adına birçok şey 
yaptığı bir Unİ\-crsitede olma-

ı::.,a ___ ~~~ndake:~~~iy~;ü;ir i!~~~ 
daha bir özgür hissediyor. Sabah uyandığın an
dan akşam yatağına uz.anana kadar yaptığın hiç
bir şey yetmiyor insana. Kırlara çıkıp piknik 
yapmak, çocukken oynadığımız oyunlnn oyna
mak ve gülmenin sonunun gelmenıesini istiyor 
insan. Bııhar gelince insanın kanı dnha bir hız
lı akıyor. daha bir gençleşiyor insan. 

GÖKHAN GÜLER 
IIBE 2 ÖCı:rtinı 4 Sınıf 
Bahann gelişi vi1.elerc denk 
geldiği \'e yoğun bir çalışma 

progrJmında olduğumuz için 
sınavlann sonuna kadar bahann 
farkına var.ımıyoru:ı. Ancak 
okulumuzun bahar şenlikleri 

çerçevesinde yapmış olduğu eıkinlikler bizi ders 
stresinden uıaldaşunyor. Bahann \'cnliti enerjiy
le ve okulun bahar etkinlikleriyle. okulun so
nunu mutlu bir şekilde getiriyoruz. 

ÖZGE GÜMÜŞ 
Eco EakOhrsi Biwloii Hazırlık 
Baharın gelmesiyle Universiteli 
olduğumu daha iyi anladım. 

Uzun \"e sıkıcı bir kıştan son
ra yeniden güneşin açmnsıyl~ ____ .,. ~~~::~i y~:i ~~::t~ı!'.~ :ı~:~ 

GönUI ister ki dersler ve fü.cllikle sınavlar o l
masın ve biz hem baharın hem de kanıpUsUn ta
dını sonuna kadar çıkaralım. ÇUnkU havalar bu 
kadar gUzelken okula gitmek gerçekıen kabus gi
bi...Umnnm havalar hep böyle gider. okula git
meye bile razıyım: devanısızhklıır sağolsun! 

BURCU BAYRAKTAR 
IBE iletişim Rö1Umll 2 Sım( 
Bahann gelmesi beni psikolo
jik olarak çok eıkiledi. SUrek
li bir uyku hali \"e yorgunluk 
var ü1.erimde. Aync:ı alerjile 
rimin azması ve 1.or nefes al

- -- "' mam da cabası. Bir de vi1..cle
rin başlaması hepten canımı sıkıyor. En iyisi 
yaup tembellik etmek. 
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Sesli kitaplara mektupla teşekkür 
Görme engelli AÖF öğreııcllerl, sesli kitapla,· için Rektör Sürmell 'ye gönderdikleri mektuplarla teşekkür ediyor. 

AÇIKÖCRETIM FAKÜLTESl'nin 
görme engelli öğrencileri. kendile• 
ri için haıırlıımı.n sesli kitaplara 
gönderdikleri mektuplarla ıeşekkllr 

ediyor. 
2004 yılında başlayan uygul:ıma 

sayes inde görme engelli öğrenciler 

derslerine çok daha rahat çahşabili• 
yorlar. Dc\•lcı Konservaıuvan Tiyat• 
ro Bölümü öğretim elemanlan ve 
Tiyatro Anadolu oyuncuları ıarafın

dan sc.~lendirilcn kitaplardan şu ana 
kadar 323 görnıc engelli öğrenci 

yanırlaııdı. 

hizmetler için Rektör Prof. Dr. Fev
zi Sürmeli \'e Eski Rektör Prof. Dr. 
Engin Ataç"a teşekkür mektuplan 
göndc-riyoı1ıı.r. 

lsuınbu\"da yaşayan AÖF l"nci sı
nıf ~ncisi Nilüfer Münüklü, Prof. 
Dr. Fe\~li Sürmcli'ye gönderdiği 

mekıupı:ı.. kendisi ve diğer gönılC 
engelli öğrenciler düşünülerek hazır
lanan bu proje için teşekkür etti. 
Rckıör Prof. Dr. Fevzi Sünncli de 

görme engelli öğrencilere gönderdi
ği mektupta. bu öğrencilerin eğilimi 
için gerekli çabayı gösteren ve bu
nun sonucunda da yüksek öğretim 
olanağına kavuşan azimli kişiler ol
duklannı söyledi. Anadolu Üniver
sitesi olarak kendilerinin de bunu 
trıkdirlc karşıladıkl:ı.nm ifade eden 
Sürmeli. "Sizlerin daha iyi eğiıim 

olanağına kavuşabilmeniz için sizle
re ö1.cl. farklı ders materyalleri ge
liştimlCyi bir görev olarak göıilyo
nız'" dedi. 

Prof. Dr. 
Osman Sağlam, 
bankacılık 

konferansına 

konuk olacak 

Sesli kiıap projesi kapsamında 

l 'nci sınıflar için Genel işletme. ik
tisada Giriş. Temel Hukuk. Davra
nış Bilimleri. 2'nci sınıflar için 
Aıaıilrk ilkeleri ve inkılap Tarihi. 
ile Kamu Maliyesi, J'nc(I sınıflar 

için de Devlet Btıtçcsi, Türk Siya
sal Hayaıı \ "C Yönetim Bilgi Siste
mi ders kitaplan hazırlandı. 

Öğrenciler kendilerine s unulan 
Mavlüt DEMIRCIOOW Sesli kitap uygulamasından bugüne dele 323 öğrenci yararlandı. 

İktisadi ve İdari Bilimler fa• 
kültesi 26 Nisan günü "'2. 
Bankacılık Düzenlemeleri ve 
işletmelere Etkisi" adlı bir 
konferans düzenliyor. İİBF An• 
fi 2'de gerçekleşecek konfe
ransa Lulemburg Üniversitesi 
öğretim üyesi ve Belçika For
tis Bankası Kurumsal Denetçi
si Prof. Dr. Osman Sağlam ko
nuşmacı olarak katılacak. 

Danyal Mantı'dan beste 
yarışmasında birincilik 

HAlXBhJM Araştınnalan Meıtezi Mtldilr Yar• 
dımcısı Öğr. Gör. Danyal Mantı. K0ltUr Bal(an
lığı GUzcl Sanatlar MOd(lrlilğü tarafından dil7.en
lcnen '"Türtı: Müziğinde Az Kullanılan Makam 
\"e Usullerde Beste Yanşması"nda ödül kazandı. 

Mantı. altı grup halinde d[]zenlenen yarışmada 
Rahaıu·ı Ervah Saz Semaisi adlı eseriyle 6. 
Grup birinciliğine layık görtıldU. 10 Nisan günü 
Ankara. Devlet Rc.,im Heykel MU1.csi'ndc yapı
lan törende Danyal Maıııı ödülünü Turizm ve 
Kültür Bakam Atilla Koç'tan aklı. 

Klasik Türtı: mU1jğini "uçsuz bucaksız bir deniz" 
olar.ık tanımlayan Danyal Mantı. gilnllmUzde halk 
tarafından bilinen makanı \'C usullerin bile kulla
nılmadığını belirtti. Mantı ak.lığı ödülün kendisini 
çok gururlandırdığını belirterek. öclill(lnil gcçcrı yıl 
genç yaşta kaybettiğimiz l·lalkbilim Araştırmaları 
Mertı:ezi keman sanaıçısı Veysel Lckcs.izgö-L'e it• 
haf ettiğini söyledi. 

Berk ÜTKÜ 

Seramik öğrencisinden 
Porsuk'a özel tekne tasarımı 

Seramik Bölümü öğrencili Hacı Badilli'nin Porsuk Ça
yı'nda kullanılmak üzere tasarladığı tekne projeli , Büyük• 
'9hir Belediyelinln tekne tasanm projeline kabul edildi. 

GÜZEL SANATlAR FAKÜLTESi Sera
mik Bömnı(l hazırlık sınıfı öğrencisi 

Hacı Badilli'nin Porsuk Çayı için ıa

sarladığı tel.:ne Büyükşehir Belcdiye
si'nin tekne tasanmı için hayata ge
çirdiği projeye kabul edikli. Tekne 13 
Nisan g0nü Büyükşehir Bclcdiyesi'nde 
sergi lendi. Tasanmın kabul edilmesi 
durumunda tekne Porsuk Çayı'nda ge
zi :ımaçlı kullanılacak. 

Yunus balığından esinlenerek hazırla• 

dığı tekne için Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Or. Yılmaz BüyUkerşcn 
ile görilşcn Badilli. lüks ve ucuz ma
ti)•etli tekne ıasanmının bı.ı açıdan 
Tllrkiye·dc ilk olduğunu söyledi. 
içişleri Bakanlığı lçsular Kanunu'nda 

yer alan C sıandanlanna uygun ola
rak tasarlanan tekne 13x3.20 metre 
txıyutlannda. Tasarımda. yolcu kabini
nin yanı sıra Uç minibar ve bir de tu
valet bulunuyor. 

Azize BOZTAŞ 

Fen Fakültesi 5 binden fazla fidan dikti 
FEN FAKÜLTESi Matematik Bölü• 
m0"nün dU1.cnlcdiği "Geleneksel Fidan 
Dikme Şenliği"nin sekizincisi 14 Ni
san"da 13orabey Gölcıi'ndc yapıldı. 1998 
yılından bu yana devam eden şcnlikıc 
bu yıl dikilen 545 fidanla b irlikte top-
lanı .5085 fidana ulaşıldı. 1998 yılın• 
da dönemin böfünı başkam Prof. Dr. 
Şahin Koçak'ın başlanığı fidan dikme 
çalışması şimdi de Prof. Dr. Orhan 
ö1.er ıarafınıbn yUrüıülüyor. Şcnlikıe 
Maıematil Bölümü öğrencilerinin de 
kaıkılanyla alınan çam fidanlan yine 
öğrenciler ınrafınd:ı dikildi. Fidan dikme 
işleminin ardından öğrenciler saz q
liğinde halay çektiler. 

Hatice GÖLCÜ 

Borabey Göletl'ni ağaçlandınna çalıtmalanna aralıksız devam eden 
Fen Fakülteli öğrencileri, 545 lidan daha dikerek, 5085 fidana ulaştı. 
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Sinema tutkunları Anadolu'ya koştu 
Sinemaseverler, üç Oscar ödüllü Crash (Çarpışma) ve festivallerde aldığı ödüllerle ilgi 

toplayan Return (Dönüş) adlı filmlerin gösterildiği, Yapı Kredi Sinema Haftası'nda buluştu. 

YAPI VE KREDi BANKASI. düzen• 
lcdiği "Film Gezgini" ile beyaz 
perde tutkunlarını ağırladı. Sinema 
Anadolu'nun ev sahipliği yaptığı ve 
1().14 Nisan günleri anısında ger
çekleşen sinema haftasında. 11 film 
dönüştımtü olarak gösterildi. 
Fılm Gezgini'nde, UnlU oyuncula• 

nn kadrosunu oluşıuıtluğu Anlat ls
tıuıbul ve ge,çıiğimi1. Mart ayında 
dü1.cnlcrıcn 78'ince Oscar Ödülle-

ri'nde En iyi Film, En iyi Kurgu 
ve En iyi özgün Senaryo olmak 
Ozcre OÇ ödill birden alan Crash 
(Çarpışma) s inemaseverlerle buluş
lu. Etkinlikte aynca. Johnny Dcpp, 
Hclcna Bonham Carter, Emily Wat
son. Tracey Ullman gibi ünlü 
Hollywood oyunculannm seslendir
diği Corpse Bride (Ölü Gelin). Sin 
City (GOnah Şehri), Les Oıoristes 
(Koro). Thc Empcror's Joumey 

(lmpanuonın Yolculuğu). Vcncdik 
Film Festivali. Avrupa Film Akade
misi ve Atım Küre'dc ödül alıuı 

Rctum (Dönüş) adh filmler izleyici 
karşısına çıktı. Film Gezgini eılr:in

liğinde Anlat lsıanbul filminin baş
rol oyuncusu Nejat işler ile yönet
menler ÖmUr Atay ve Yücel Yol
cu da bir st:ıyleşiye katılarak sine
ma severlerle bir araya geldi. 

lımail lU(SELVI 

Anadolu Üniversitesi liselileri 
ağırlamaya devam ediyor 

LiSE öğrencilerinin Anadolu Üniversi
tesi'nc ilgisi devam ediyor. Son ola
rak Aydın Didim'den Selçuk Ôıl;l.)y 
Çok Programlı Lisesi öpt:rıcileri 14 
Nisan gllnll üniverşitcmiı.c bir geıj 
düı.cnledi. 
Kongre MCJteıj Mavi Salon'da Ba

sın ve Halkla ilişkiler Müdürlü• 
lü'ııden Uzm. Nuıtıan Gezen ıar.ıfınan 
llniversiıc hakkında bilgilendirilen öl
renciler daha sonra çeşitli birimleri 
geı..crek, Anadolu Oniversiıesi 'ni ya
kından tanıma olanağı buldular. 
7 Nisan günü de Manisa Soma Li

sesi, Zonguldak Kozlu Lisesi ve Ya
lova Sınav Dergisi Dcrsancsi öğren• 
cilcri de Anadolu Ün iversitesi'n i zi-
yareı etmişti. 

Uşaklı öğrencilerden kitap kampanyası 
AÇIKÖĞRETIM FAKÜLTESi Uşak 
Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü 
üyeleri. Kanleş Okul Projesi kapsa• 
mında Mehmet Sadık Boz ilkölretim 
Okulu·nda öğrenim gören başanh an
cak maddi durumu yeıersiz öğrcrıci

ler için kitap ve kırtasiye yardım 

kampanyası düı.cnledi. Kampanya ile 
toplanan eğitim gereçleri 3 Nisan gU
nU düı.cnlcnen törenle öycncilere tes
lim edikli . Kulilp üyeleri öğ.rerıeilcrin 
bu yolla kitap okuma alışkanhklan 

ile derskrindeki baş.vılannı anurma
yı ve ıııinik öğ;rencileri mutlu etme
yi amaçl:ıdıklanını belirterek. kam• 
panyıı.nın hedefine ulaştığını dUşUn• 

düklerini sl:lylcdiler. 

'Anlat İstanbul' ekibinden 
sinema dolu söyleşi 

Rlm Gezgini kapsamında üniversitemize konuk olan "An
lat lstıwıbul" filminin ekibi düzenlenen ıö~e katıldı. 

" ANLAT ISTANBUL" filminin 
ekibinden oyuncu Nejat işler. 
yönetmen Ümit Ünal ve Yücel 
Yolcu 13 Nisan gUnU Sinema 
Anadolu'da öğrencilerle buluştu. 

Söyleşide. iletişim Bilimleri Fa
kUltesi öğretim Uycsi Yard. Doç. 
Dr. Aysun Yüksel'in son.ılıınnı 

yanıtlayan filmin yönetmenlerin
den Ümit Ünal. filmde beş ayn 
hikayeyi ayn yönetmenlerle çe
kerek sinema adına çok zor bir 
işi başardıklannı söyledi. Yönet• 
menliğin bir ego işi olduğunu 

vurgulayan Ünal. "Bu filmi çe
kerken yöncımcnlerin hepsi ego
sunu bir kenara bırakıp buna bi• 
zim filmimiz demeyi başardılar. 
Bu yüzden bu iş hepimiz için 
ayn ve ilginç bir deneyim o ldu .. 
dedi . Filmin aldığı ulusal ve 
uluslararası ödüllere karşın doğ· 
n.ı şekilde pazarlanmadığını be· 
liııen filmin diğer yönetmeni 
Yücel Yolcu <la filmin poıansi

yelinin çok altında bir izleyiciy
le buluşıuğunu kaydcııi . 
Nejat işler ise sinema eğ.itimi• 

nin Türlı:iye"de oyıırıcu ve yö
netmen açısından çok önemli ol
duğunu vurgulayarak, ·•Rüya gö
ren herkes aslında film çekebi
lir. Ancak film çekerken ekip 

teknik konıılarda ortak bir dil 
konuşur. Oyuncunun. yönetme• 
nin. kameramanın b irbirini anla• 
yıp, filmi çekebilmesi açı~ından 
bu dilin öğrenilmesi ancak eği
limle mümkün. Hatta birçok 
oyuncu ve yönetmen eğitimleri 
olmasına rağmen bu konuda çok 
yalnız kalıyorlar'' dedi. 
Daha sonra öğrencilerin son.ıla
nnı yanıtlayan ekip Uyclcri, öt· 
rencilcrin gösterdikleri ilgiden 
çok muılu olduklarını dile getir• 
diler. 

Azize BOZTA' 

Üniversitemiz tanıtım günlerinde 
ANA.DOW Üniversitesi 
Basın ve Halkla llişki
k:r MOdürlllğO tarafın

dan )'Oriltülcn ve lise 
öğrencilerine Anadolıı 
Üniversitesi 'ni ıanıumıyı 
amaçlayan çalışmalar 
devam ediyor. 
Anadolu Üniversitesi bu 
kapsamda, Final Dcrs
hallCSi tarafından Hayal 
Kahvcsi'ndc düzenlenen 
2. Üniversite Tanmm 
Günk:ri'rıc katıldı. 10 
üni"Crsiıenin yer aldığı 

e l.kinlik 14-15 Nisan 
gilnlerinde gerçekleşti. 
Anadolu Üniversiıcsi'nin bir sonraki duralı, 20-22 Nisan günlerinde ls
tanbul'da TOY AP Fuar ve Kongre Merlr:e zi 'nde düı.cnlenecck olan "Genç• 
lik ve Üniversite Buluşması" o lacak. 
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GSF hocaları ODTÜ festivalinde 
ODTÜ SANAT FUT1VAıl ,_,_ 
mında düzenlenecek Plastik Sa
natlar Sergisi'ııde yer almak üze
re Anadolu Üni\·ersitesi'ndcn 
yedi ~ tim elemanı davet edil
di. 4-28 Nisan günleri ar.ısında 

düıcnlcncn sergi için davcı edi
len 76 sanaıçı arasında Universi
temiz GU1.el Sanatlar raı.:oııesi'rı
den yedi sanatçı da yer alıyor. 

ODTÜ KUltilr ve Kongre Merke-

Festival kapsamında düzenlenen 
plastik sanatlar sergisinde yedi öğre

tim üyemizin çalışmaları yer alıyor. 

zi'ndc gerçekleşen sergide Prof. Sadenin Aygiln. Yani. Doç. Kc-
Aıilla Atar. Prof. l.ehra Çobanlı . mal Uludağ ve Yard. Doç.Oyıı 

Prof. Bilgihan Uzuner, Doç. Uzurıer çahşmalanyla kaıılocak. 

Gonca hbeyi Demir, Yarıl. Doç. Sergide, Aıilla Aıar iki ··isimsiz" 

litografi. Gonca lıt:ıcyi Demir. iki 
gravür+linol baskısıyla. Sadenin 
Aygün ··Late Vazosu" 
'•Form". Zehra Çobanlı "Mavinin 

Derinliğinde" ve .. Geçmiş Zaman 
Olur ki", Kemal Ulı.ıdağ ··Arar· 

ve "Yönelim". Oya Uzurıer "Fi• 
gür'" ve "Raku Tabak". Bilgehan 
Uzuocr de llç suluboya "Desen .. 
çalışmasıyla sergide yer alıyor. 

Cihat Aşkın ve Serla Balkarlı sahnede buluştu Feridun 
Andaç'tan 
söyleşi 

DEVlET Konservaıuvan ıaro
fından düzenlenen konserde 
Cihat Aşkın ve Scrla Balkarlı 
Can bir araya geldi. 10 Nisan 
günü. Atatilrk Killıilr ve Sanat 
Merltezi Opera ve Bale Salo
nun da gerçcklcşe11 konserde 
sanaatçılar Arcangelo Corclli, 
Cesar Frıınck. Robert Schu
man. Fritz Kreisler'in eserieri
niıı yaııısıra "Sıın Gcliıı ... 
.. Kız Bcliıı incedir ince .. gibi 
anonim ıürl:Ukr seslendirildi . 
Cihat Aşkın konserde 1845 
yapımı bir keman kullandı. 

..... ÜTI<Ü 

EDEBiYAT KÜUJBÜ ıa
rafındı:ın d0zenlencn 
.. Deneme yazmak. öykü 
okumak ve eleştiriden 
geçmek" adlı Feridun An
daç söyleşisi. 24 Nisan 
Pazartesi günü Kongre 
merkezi Kırmızı salon"da 

• gerçekleşecek . 

ÇlZGi F1LM KULÜBÜ tarafından 13 Nisan Perşembe 
günll Japonya'nın en iyi yönetmenlerinden Hayatu Mi
yazaki'nin yönettiği Komşum TotOf"O adlı çizgi filmin 
gösterimini gerçekleştirdi. Gllrel Sanatlar Fakültesi 
Konferans Salonu'nda yapılan gösterimin ardıodan açık

lanıa yapan Çizgi Film Kulübü Başkam Baran Baybun 
her perşembe saat 18:00'dc DVD film gösterimi yapa
caklannı belirterek gösterimlerde çizgi filmlerin yanısı

ra reklam filmleri, mllzik vidoolan ve deneysel film
lerin de izleyicilere sunulacağını .söyledi. 

Öğrencilerden arp konseri 
DEVLET KONSERVATUVARI öğre• Dönük'ün de konuk sanatçı olarak 
tim görevlisi Ceren Nccipoğlu'nun kntıldığı konser Halkbilim Araştır-
öğrenci lerinden Ceyda Çnkır. &e malan Merkezi Salon 2003'te ger-
Yavaş. Elif Gilngör ve Emel Çelik çekleşti. Konserde sanatçılar Uçü 
13 Nisan g0nü bir konser verdi. anonim olmak Ilı.ere 39 eser seslen
Yıldız Teknik Üniversitesi San at dirild i. 
Tasanm FakUltesi öğrencisi Meriç lemııil lLKSELvt 

Tiyatro 
Kulübü'nün 
acıklı 

güldürüsü 
T1YATRO KULÜBÜ, "Don 
Cristobita ile Dona Rosi
ta'nın Acıklı GUldllrilsll·· ad
lı tiyatro oyunu ile seyircinin 
karşısına çıkacak. Sinema 
Anadolu'dıı sahnelenecek 
oyun 27 Nisan Perşembe gU
nll sa.at 18.00'dc başlayacak. 

ASO Vivaldi 
seçkileri sundu 

ANADOLU ÜNiVERSiTESi Senfoni 
Orkestrası (ASO}. 13 Nisan Perşem
be günü Atatürk KOlt0r Merkezi'ode 
verdiği konserde Vivaldi°nin eser
lerinden oluşan bir seçkiyle sanat
severleri bir araya getirdi. Bakll do
ğumlu Tuğrul Ganioğlu'nun kema
nıyla katıldığı konserde Server Ga
niev şcniği üstlendi. iki ayrı bölüm
den oluşan konserde A. Vivıı.ldi'nin 

Mevsimlcr'i gibi önemli eserlerine 
yer verildi. 

Cantürk'ten resim sergisi 
Eğitim 1-'akülte
sl emekli öğre• 

Um ü~esı Pror. 
Cantürk'ün ser
gisi . De,·ıet Gü
zel Sanatlar Ga
lcrısrndc 

ac;.ılacak. 

ECilrtM FAKÜLTESi Resim-iş Bölümü eski başkanların• 
dan emekli öğretim üyesi Prof. Fikri Cantllrk. 19 Nisan 
gunu bir resim sergisi açıyor. 1996 yılında emekli olan 
Prof. Cantürk ' lln sergis i Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 
Büyükşchir Belediyesi KUlıUr Merkezi'nde açılacak. Ser
gi. 4 Mayıs gllnüne kadar gezilebilir. 

1 OKUMA 
KÖŞESİ 

Ahmet CEMAL 

YENi BiR 
Kl,ASIKLER DiZiSi .. 

T~:'.Y~H1!sa~afı~51Y~~:11~ ı:;~;:; 
Dizis i°' b~lığı ahında yeni bir kla
sikler diz.isi başlatu. 
1940 yılı , 1923 yılında kuru lan 

Türkiye Cumhuriyeıi'nin ktllıllr tari• 
hinde çok önemli bir dönüm nokta
sını belirler. O yıl. zamanın Maarif 
Vekil i (Mill i E!itinı Bakanı) Hasan 
Ali Yilcel'in girişimiyle. bakanlık 
bünyesinde ·Tercüme BUrosu' adı 

verilen yeni bir birim oluşturulur. 
Çevinnenlerden oluşturulan bu biri
min birinci görevi, Dogunun ve 
Batının düşilnce zenginliklerinin ta
şıyıcısı olan dUnya klasiklerini dili
mize çevirip Türk halkına sunmak, 
ikinci görevi ise çeviri etkinliğinin 

bir ülkenin killtUr dünyasına katkı
larını sürekli günde mde tutacak 
''TercUme Mecmuası .. adl ı bir dergi 
çıkannaktır. 

Aynı yıl Köy EnstitUleri'nin de 
eğitime b~lamış olmalan nedeniyle. 
Tercilnıe Bürosu·nun özellikle ilk 
görevinin, yani dünya klasiklerini 
devlet girişimiyle dilimize çevinip 
yayınlama görevinin, Köy Enstiıü
le ri·nin etkinl ikle riyle doğnıdıın bağ
lantılı olarak dllşUnUlmesi gerekir. 
ÇilnkU 'Maarif Vckiılcti Klasikleri' 
başlığı ahında yer alacak killıllr ha• 
zinelcri , Köy Enstitlllcri 'nin kitaplık

lan için de doğal bir kaynak oluş

turacaktır. 

Maarif Vekili Hasan Ati Yllcel'in 
23 Haziran 194 1 tarihli şu sözleri. 
söz konusu girişimin amacını çok 
açık bclinmektcdir : ·'Hilmaniz.ma 
ruhunun ilk anlayış ve duyuş mer
halesi. insan varh!ının en müşahhas 
(somut} şekilde ifadesi olan sanat 
eserlerinin benimsenmesiyle başlar. 
Sanat şubeleri içinde edebiyat. bu 
ifadenin zihin unsurları en zengin 
olanıdır. Bunun içindir ki bir mille
tin. diğer milletler edebiyatını kendi 
dilinde. daha doğrusu kendi idrakin
de tekrar etmesi: 1.ekli ve anlama 
kudretini o eserler nispetinde anır
ması. canlıındınnası ve yeniden ya
ratmasıdır. işte ıercürnc faaliyeti ni. 
biz. bu bakımdan ehemm iyetl i ve 
medeniyet d5.vamız için müessir (et
kin) bcllemekteyiz ... " 
Türkiye iş Bankası . kuruluşunun 

e llinci yılında başlanığı " Hasan Ali 
Yücel Klasikler Di1.isi" ile yukarı
daki satırlarda ifade bulan bir zihni
ycıin, başka deyişle Mustafa Kemal 
Ataıurk·un genç cumhuriyete temel 
hedef o larak gösterdi "çağdaş uy
garlık dil1.eyinc erişme·· hedefinin 
önemini bir kez daha vurguluyor. 
Dizinin ilk kitapl:ın arasında Monta
igne. Novalis . Wilde. H.C.Andersen, 
Sehopenhauer. J. Austen ve Ömer 
Hayam g ibi adlar var. Dizide. daha 
örıce yayınlanmış olanlar arasından 
seçilenler ile daha önceki diz.ide 
bulunmayan eserler yer alacak. Cilt
li ve cilısiz olarak satışa sunulan 
kitaplann fiyatları da .. pahalı" diye 
edinilemodikleri ••özrllnll .. onadnn 
kaldım düzeyde ... 
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Frig vadilerine milli park projesi 
Edebiyat FaküHesi öğretim üyesi Doç. Dr. Taciser Sivas başkanlığında yüzey araştırması yapılan Frigya bölgesinin 
milli park olması için çalışma başlatıldı. Proje gerçekleşirse bölge milli ark ve açık hava müzesi olacak. Ayrıca Frig 
vadilerinde, çeşitli nedenlerle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kaya anıtları da koruma affına alınacak. 

ÜNivERstrEMtz Bilimsel Araşurma 
Projeleri Komisyonu tarafından des· 
tcklcncn ,·e Edebiyat Fakültesi Mc
oloji Bö!UmU Başkanı Doç. Dr. Ta
ciscr Sivas'ın başkanlıtında yüıey 
araştınnıısı yapılaıı DaA]ık Frigya 
için. Frig Vııdileri Tarihi Milli Parl:: 
Projesi başlatıldı . Projenin gerçekleş• 
mcsi durumunda Eskişehir, KUıahya 

ve Myonkarnhisar llçgeninde yer 
alan bu ı.arihi alan. milli park ve 
açık hava mllıesine dönllşrilrtlkcd:. 

Yine proje u.ycsinde. doğal nedcn
kr ve dış etkenlerle yok olma teh
likesiyle karşı karşıya olan Frig Va
dilerindeki kaya anıdan ve mekanla• 
n koroma alıma alınacak. Anadolu 
ve dllnya uırihinin benzersiz eserle
rinin dcfirıcciler tnrofındaıı yok cdil
nıcsinin önüne ı,,,eçilnıesi de projenin 
diger amaçlan anısında yer alıyor. 
Konuyla ilgili çalışmalar hakkında 

bilgi ,t:rcn Doç. Dr. Taciser Sivas. 
projenin hayata geçirilmesi durumun
da. bölgeye gelecek olan yerli ,·e 
yabancı ıurisderin bölge illerin ,·e 
yöre halkının ekonomik ve kllhllrel 
yaşamına bl.lyt.ık hareket gt.'lircceğ_ini 

söyledi. 
GEÇTkltMIZ ARAUK AYINDA 
TBBM'YE SUNULMUŞl\l 
Projenin hayaıa geçmesi durumunda 

ülke ekonomisine de bilytJk katkı 

saııruıxağını beliıten Doç. Dr. Si
vas. " Bu bağlamda Eskişehir milld
\'Ckilleri sayın Vedat Yücesan. Meh
met Cevdet Selvi ve Mehmet Ali 
Ankruı tarafından TBMM Başkanlı
ğı'na Frig Vadileri Tarihi Milli Par
kı Kamın Teklifi gerekçeleri ile bir
likte sunulmuş; Saym Vedaı Yüce
san 14 Aralık 2005 tarihinde 
TBMM'dc gündem dışı konuşma 

olarak bu proje hakkında bilgi ver
miştir. Böyle bir projenin hayata ge
ç irilebihnes i için vadilerin yer aldığı 
Eskişehir, Kütahya ,·e Afyonkarahi-

sar illerinin )'erel )'t\netimleri. üni
versiteleri. mU1.eleri ve kültürel de
ğerlerle iç içe yaşayan köylerin bir
likte hareket etmesi son derece 
önemlidir" dedi. 
Doç. Dr. Taciser Sivas. Frig Vadi

lerinin bu açık hava müzesinin tarih. 
kültür ve doğa turizmi potansiyeline 
sahip en gü.zel bölümlerinden biri 
okluğunu belirterek, Frigler ve fıig
ya Bölgesi hakkında şu bilgileri ver
di: 
"M.Ö. 1200 yıllarmdan itibaren 

Anadolu'ya Trakya \'C Boğazlar llze
rinden dalgalar halinde giren Trak 
kökenli Fıigler. M .Ö. 9'uncu ytlzyı
lın ortalarmdan M.Ö. 7'nci ytlzyılm 

başlanıın kadar gllçlil bir kr.ıllık ola
rak Anadolu'nun M.Ö. birinci bin 
yıl siyasi ve kültür tarihine damga
sını vunnuştur. Yoğun Fıig yerleş

me.sine sahne olan Orta Aııadolu'nun 
bOytik bir bölümü de Antik Çağ'da 
Fıigya Bölgesi olarak adlandınlmış
tır. Frigler'in tarihleri boyunca siya
si \'C kühtlrel ııçıdan en güçlU \'Cet
kili olduklan kesim, Yukan Sakarya 
Vadisi'nde Eskişehir, Afyonkarahisar 
,·c Kilıahya illeri arasında uzanan \'C 

arkeoloji liıeraıüıünde Dağlık Frig
ya/Frigya Yaylası olarak adlmıdıntıın 
bölgedir. Bllytlk bir bölümü bugün 
Eskişehir il sınırlan içinde kalan 
Dağlık Frigya Bölgcsi'nde. M.Ö. 
8'inci ytJzyıl ile M.Ö 6'ncı yüzyılın 
ilk yansı içinde bir çok Frig kalesi. 
\'erimli ovıılardaki höyiikkrde ise 
Frig yerleşmeleri kurulmuştur:· 

MIDAS ŞEHRi BiR 
BEKÇiYLE KORUNUYOR 
Frig Vadilcri'nin. KUltür Bakanlığı 

Kültür ve Tabiat Varlıklanm Koru
nı.1 Kurutu'nun 24D2.1993 tarih ve 
1590 sayılı karan ile 1. Derecede 
Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı ola
rak ihın edildiğini kaydeden Doç. 
Dr. Si\•as sözlcrinni şöyle sUrdUrdü: 

"Frig Vadilcri'rıdc yer alan ıırl:t.-olo

jik yerleşmelerin ,·e anıt yapılann 

hemen hemen tamamı günUmllzde 1. 
den:ccde arkeolojik ve doğal siı ala
nı içine alınmış ancak yapı boyutun
da hepsinin ıcscil çalışmalan. mllıe• 
lcrdeki eleman yetersizliği ve öde
rıeksi2lik yüzllndeıı tamamlanama
mıştır. Anıtlann ıamamına yakını )'a 
'ıcrkcdilmiş, ölll, ıarihi çevre' olarak 

nitelendirilen. iskanın son bulduğu 
yerleşim alanlannda \'e eteklerinde 
ya da yerleşmelerin dışında ıssız 

alanlarda. koruluklarda bulıınrnakıa

dır. Bu nedenle özellikle insan eli 
ile yapılacak her ıUrlü tahribata açık• 

ıırlıır. Sııdcce bölgenin dini rncıropo-
111 olarak nitelendirdiğimiz. Yaııhka
ya-Midas Şehri günümUzde mevsim
lik işçi statüsünde çalışan bir bekçi 
w.rafından korunmaktadır." 

Bu tarihi bölgenin coğrafi koşullar 
ve diğer etkenlerle de yıprandığına 
ve yok olma ıchlikcsiylc karşı kar
şıyıı kaldı!Jna dikkat çeken Sivas. 
"Ôıclliklc. yumuşak. kolay ufalana
bilen volkanik tüf kayalara oyularak 
işlenmiş olan anıılar, binlerce yıldır 
doğanın sert iklim koşullanna karşı 
inatla din:nerek gtlntlmtlzc kadar ge
lebihnişlerdir. Ancak, anıtlar bu sll
rcçıc olumsuz doğa koşullannın ne-

elen okluğu doğal tahritxıılarla (ısı 

değişikliğine bağlı o larak kayada 
meydana gelen defomuısyon, rüzgar 
ve don o laylan sonucunda ,urun ufa
lanması. kaya )1l1.eyinde oluşan bir 
ıtır yosun cinsi olan likenlcşmcyc 

bağlı olarak kaya yüı.eyinde çatlnk
lann oluşması \ 'C bezemelerin bozul
ması, amılar Uzerirıe !Uncyen ,·eya 
yuva yapan kıışlann pisliklerinin kıı
yada kimyasal değişiklikler yıımtarak 

renk değişikliğine ııc bezemelerin 
lxızulmasına neden olması gibi) gi
derek orijinal görünümlerinden uzak
laşmışl:ırdır. Günümü1.dc hala dış cı
kcnlere karşı hiç bir koruma önlemi 
alınmadığı için doğanın acımasız gll
cil anıtlan tahrip etmeye devam et
mektedir. Doğa koşullannın neden 
olduğu tahribatı aynca erozyon ve 
çevredeki taş ocakları da çabııklaştır
makladır'' diye konuştu . 

DEF1NECILER DE 
TAHRiP EDtYOR 
Tüm bu etkenlerin dışında defineci

lerin de bölgedeki tarihi eserlere za
rar ,-erdiğini belirten Doç. Or. Si-
vas, "Anıtların gclcceğini tehdit eden J 
olumsuz koşullara son yıllarda böl-
gede giderek artan delincıcileriıı fa. 

ııliyeıleri de kaıılmıştır. Anıılara esas 
öldUrllcil darbeler bu kişiler tarafın-

dan vurulmaktadır. Her biri Anado-
lu klllıilr tarihinin benzersiz birer 
eseri olan. ülkemizin gerek tarihi ge
rekse turizm açısından en önemli 
kültür varlıklannı oluşturan anıtlar. 

cehalet \'e ilgisiılik yll'ı;llndcn yok 
olma tehlikesi ile karşı kltl'}ıyadır. 

BUytik bir kUltilr seferberliği ile bu 

amılar, içinde bulurıduklan doğa ile 

b irlikte ivedilikle konuna altın:ı alı

narak. Frig vadilerinin bir ııçık hava 
mllzcsi olarak kültür ıuriwıine açıl-

ması gerekmektedir'' dedi . 
lımail ILKSELvl 

Bahar yorgunluğuna çözüm: Doğru beslenme 
SABAH yataktan kalkmakıa w rla
rııyor, kas ve e klemlerinizde ağn

lar hissediyor. gtırı içerisinde daha 
çabuk yoruluyor ve enerjinizin ça

bucak biııiğini hissediyorsanız. me
rak etmeyin yalnız değilsiniz. Mev
sim dcğişiminderı dolayı meydana 
gelen bu sıkıntılann nedenlerini ,·e 
nasıl aılaıılabilcccği ile ilg ili soru
lanmızı Anadolu Üniversitesi Mas
ıaocsi iç llastolıklan Uzmanı Dr. 
Zuhal Kurtuluş yanıtladı. 

YORGUNLUK VE STRES 
Bahar aylarında anan bu tllr şika

yetlerin. a ni sıcaklık ve basınç de
ğişikliklerinden kaynaklandığını be· 
linen Kunuluş. bu değişimin insan
lar 0.:crindc yorg unluk ve stres gi
bi etkiler oluşturduğunu kaydcui . 
Or. Zuhal Kunuluş. baharla bir
likte homıon dllzcyi. vücut ısısı , 
beyin aktiviıesi ve nıhsal durumda 
değişiklikler meydana geldiğini 
söyledi. Bu mevsimde insanlann 
daha kolay heyecanlandığını ve dış 
uyarılara daha açık hale geldiğini 

Bu günlerde pek çok klfi bahann güzelliğini yaşamak istiyor ama 
kendini sürekli yorgun ve bHkln hissediyor. Bunun nedenlerini ve at• 
latmak için neler yapılması gerektiğini Dr. Zuhal Kurtuluş'a sorduk. 

kaydeden Kurtuluş, gelen ışığın yo
ğunluğuna bağlı olarak mclatonin 
hormonunun üretiminin antığını 

vurgulndı. 

Dr. Kurtuluş. aslında baharla bir
likte bir çok olumlu etkinin oluş
tuğunu belincrek. bu honnona l s is
temin kalp, karaciğer. böbrek ve 
barsak işleyişini düzenlediğini söy
ledi. "Baharla birlikle fizyolojik 
sağlık dUzcliı1.:en psikolojik sağlık 
da dU1.elir. Fakat bu değişikliklere 

her organizmanın ıcpkisi farklı 

olur. Olumsuz etkilenmelerde ba· 
har. canlılık değil Siirckli bir uyku 
hal i. dikkııı ,·e konsantrasyon ek
sikliği. isteks izlik. s inirlilik. öı.ellik
le yaşlılarda tansiyon gibi sonınla

rıı neden olur" diyen Kur1uluş. du-

yarlı kişilerde polenlerin de etkis iy• 
le solunum gllçlüğU gibi sorunlann 
da onaya çıkabileceğini vurguladı. 

Kunuluş aynca bahar mevsiminde 
mide ile ilgili şikayetlerin de arttı
ğına ,·e mide yanmalannm bir çok 
insanın onak sorunu olduğuna d ik• 
kat çekerek. bahar aylanndan 
o lumsuz etkilenmenin bayanlarda 
daha fazla görüldüğünü kaydcııi. 

ÇÖZÜM, l>OORU BESLENME VE 
YÜRÜYÜŞTEN GEÇiYOR 
Bu dönemi rahaı geçim-ıcnin en 

iyi yolunun dofru beslenmek ,·e 

bol yllrtlytış yapmak okluğurıu söy• 
lcyen Dr. Zuhal Kunuluş, egzersiz 
programlannın da yararlı olduğunu 
vurguladı. Kunuluş şunlan söyledi: 
"Bahnnn olumsuz etkilerini a1.ıılt-

mak için, özellikle B vitamini içe• 
riği yüksek olan kepekli gıdalar ıU

ke tilmcli. Güııde e n az, iki litre su 

içilmeli . Bu. mevs im değişiklerin• 
den dolayı vUcuııa oluşabilecek 
ödemin azalmasına da yardım eder. 
Kahvaltı mutlaka yapılmalı. Öğün
ler az \ 'C sık olmalı. Öğrenciler 
için pek mümkün olmasa da glln
de alıı öğün yemekte fayda var. 
Öğünlerde taze sebze ve mcyııc 
yemek gerekir. Krzanma. hamur işi 

,·e fası food türtl yiyeceklerden 
uzak durulmalı . GUııde bir kase 
yOğurt ve bir bardak stlt faydalıdır. 
Enerjinin anması açısından da bir 
avuç kuruyemiş bu dönemin rahat 
geçme.si için o lumlu e tki sağlar," 

Kemal TAŞÇIOOW 

Or. Zuh.ıl kurtuluş, baharın ö lüm

suz etkilerini azaltmak için doğru 
beslenmeye dikkat çekti. 
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Efsane rekorla geri döndü 
Türk okçuluk tarihine adını altın harflerle yazdıran 57 yaşındaki eski milli okçumuz izzet Avcı, sahalara rekorla döndü. 

KULÜPLERARASI ilkbahar Oklan 
Yanşması 9- 10 Nisaıı günlerinde 
Anıalya'da yapıldı. Uzun bir ıımdan 
sonra okçuluğa dönen anırellÖrilmUz 
izzet Avcı 'nın önderliğindeki erkek 
ıakımımıı., copladığı 162 puan ile 
T ürkiye ttkonı kırarak birincilik 
kürsüne çıktı. Erkek uık1mım11.da. 

lacı Avcı'nın yam sıra Y. Eııırc 
Kayalı. Okan Erer, Melih Çelin ya
nşıı. Tuğba Soyer Baykal, Saliha 
Kıraı ve Gamze Bulgurcu'dan olu• 
şan bayan ıakımımız ise Türkiye 
ikinciliğini elde elli. Başarılı spor• 
cumuz Tuğba Soycr Baykal. bir 

ikincilik de ferdi müsabakalarda lca
zandı. 

boşalan Anadolu Üniversitesi Okçu
luk Şubesi Sorumluğuna getirildi. 
Ay-yıldızlı formayı IOO'den fazla 

kez giyen lızct Avcı, spor hayaıın
da kauldığı 200'Un Uıerinde mllsa
bakıının 125'inde hep ilk Uçtc yer 
aldı (74 kez birinci, 28 kez ikinci, 
23 kez UçUneU o ldu) ve bu mllsa• 
bakıılardıı 180'den fıızlıı Türkiye re
koru kırdı . lz1.et Avcı, ilkbahar Ok
lıın'ndııki dcre<:csiyle rekor hanesi
ne bir ba~n daha eklemiş oldu. lz-
1.eı Avcı . halen Anadolu Üniversi• 
tcsi ile milli takım antrcnörlllklerini 
birlikte yUrOtllyor . 

1949 yılında Bulgaristan'da doğan 

izzet Avcı. lise yıllarında o kçuluk 
sporu ile tanıştı. Eskişehir Süıncrs

por'da ilk lisansı çıkanılan Avcı, 

sırasıyla Eskişehirsp:ır. Eskişehir 

Demirspor. Eskişehir Şekersp:ır ve 
lsıanbul Yeşilyurt ıakımlan adına 
ok attı . Avcı. 1989'da o yıl kuru
lan Anadolu Üni\·ersiıesi Okçuluk 
Takıını'na ıransfer oldu. izzet Av
cı , bir yandan Anadolu için yanş• 

maya devam ederken diğer taraftan 
da 1992 yılında Kadir lsıifçi'den 

Masa tenişçiler üçüncülüğü garantiledi 
Üııl,·erslıemlılıı e, s.ıhlpl lğl )apt ığı Süı>cr l,lg i\las.ı Tenis i ırnrışlaşmalarında hnftayı iki gal
lblyeL ve bir ıımğlublycL ile kaı,utan takınııınıız ilgi üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi. 

MASA TENiSi SUper Lig karşılıışmal:ı.n 15-16 Ni
san günlerinde Yunuscnıre Kıımpusü Spor Salo
nu'nda oynandı. Bayanlar Ligi'nde mUcadcle eden 
takımımız. ilk gün ligden d!lşmemc uğraşı veren 
bir diğer Eskişehir tems ilcisi Çağfcn' i S-0 mağlup 
etti. Takımımız. bu karşılaşmada Türkan. Neşe. il• 
dız Oçlüsü ile oynadı. Takımımı:r., ikinci gün sa
bah seansında Ankara B. Ş. Belediyesi karşışıoda 
beklenmedik bir m.ığlubiyeı aklı. Bu nıUsabakada 
takımımız Neşe. lkb1., Göı.dc llçltls(I ile yer aldı. 
Öğleden sonra ise lsı.arıbul 8.Ş. Belediyesi önürıc 
Türkan. Neşe, Ildız OçlllsU ile çıkan \ 'C kllflılaş
madan S-1 galip ayrılan ekibimiz, ligi 3'ncU sıra

da bitirmeyi garantiledi. Takımımız, son hafta kar
şılaşmalan öncesi 20 mııçta 16 galibiyet ,·e 4 
mağlubiyetlik perfonnansı ile 36 puana sahip. 
Ekibimiz, son hafta karşıtaşmalannda 27 Mayıs 
güııU lig 4'neUsU Balıkesir Tunç.siper YC 28 Ma-

~~ı~~;ın ~~~~::ıt3~~~!~;:i ~~~i~!~: ks;: 
şılaş.1e,1k \'C lig mUsabakal:ınnı nokınlayacak. 

Lig bitti sırada kupa var 
Bayan hentbolcularımız, erteleme maçında 
Kastamonu'yu geçti ve gözünü kupaya çevirdi. 

TÜRKİYE Bayanlar Hentbol 
Süper Ligi 15 Nisan günü 
Kastamonu'da oynanan 
Gençlik Merkezi-Anadolu 
Üniversitesi maçı ile sooa er• 
di. Bayan hcntbolculanmız, 

ilk yansını 15-10 önde ka
pauı~ karşılaşmadan 32-27 
galip aynlar.ık ligi galibiyet 
ik: noktaladı. Bu sonuçla pu
anını 40'ıı çıkaran takımımız. 

ligi 42 puanlı Havelsan'ın 

anlından 2'nci sırada bitirdi. 
Türkiye Kııpası'nm 4'1ü fi. 
nali 21-22 Nisan tarihlerinde san gUn0 Türkiye Ku~ı·mn 
Adana'da oynanacak. Takı- yeni sahibi olmak için mll-
mımıl, 21 Nisan günü geçen cardclc edecek. Geçen yıl 
yıl finalde 31-27 mağlup el· Türkiye Kupası'nı mUı.csinc 
lifi Tckclspor ile finale yük• ı.aşıyan ıakımımmb. hedef 
sclebilmck için mücadele unvanım koruyarak S'nci kez 
odecck. Diğer finale çıkma Türkiye Kuııası 'rıa u1ıınmak . 

mllcadelesinde lig şampiyonu Takwnınıız. daha önce de 
Ha\'e]san ile Çankaya Bele- 1994. 1997 ve 1998 yıllann-
diycspor karşılaşacak. Bu da dı Türkiye Kupası'nı ka-
karşılaşmıılann galibi 22 Ni- 1ıınma baş.'ınsmı göstcmıişıi. 

Bahar Şenlikleri 
Maç Programı 

Bayan Voleybci 
21 Nisan 10:00 AÖF-GSF 
21 Nisan il :30 TOİYO-ESYO 
24 Nisan 10:00 MMF-iİBF (2) 
24 Nisan J I :30 Bo:.MYO-İBF ( I J 
26 Nisan 10:001/uJ:..Fak-Ede.Fak 
26 Nisan J J JO Esk.MYO-Ec::.Fak 
26Nisan J3:30(JJ-(2)Galibi 
Erkek Voleybol 
2J Nisan 15:00 TOİYO-Ecz. Fak 
21 Nisaıı /6:30 AÔF-SHYO 
24 Nisaıı 13:30 MMF-BozMW 
24 Nisaıı 15:()() GSF-PMYO 
24 Nisaıı 16:30 lfuk.Fak-Ftıı Fak 
26 Nisaıı 15:00 Egiı.Fak-Bil.MYO 
26 Nisaıı 16:30 İBF-İİBF 
Erkek Basketbol 
25 Nisan J0:00 Edeb.Fak-Dl'v.Koııs. 

25 Nisoıı ı / :30 TOİYO-MMF 
25 Nisaıı 15:00 ı\ÖF-İBF 
25 Nisaıı 16:30 lfıık.Fak-EskMYO 
27 Nisaıı J0:00 (8J Galibi-GSF 
27 Nisaıı 13:30 Ea.Fak-Fen Fak 
27 Nisan 15:00 İİBF-Eğiı.Fak 
27 Nisaıı 16:30 ESYO-SHYO 
Not: 8. i:.aı}ılapna BilMYO ile 
BozMYO arasında 26 Nisan gQn/1 
Bil«ik'ıe oyısanaca.t. 
Bayan Bosl<etbol 
25 Nisaıı 13:30 AÖF-Fen Fak 
27 Nisaıı J 1:30 İİBF-Eğiı.Fak 
Futbol Hob Saha 
22Nisaıı ll :OOEgiı.FoJ:.-GSF(I) 
22 Nisan 12:(){) PMYO-İBF (9) 
22 Nisan 13:()() Deı•.Koııs-TOİYO 
22 Nisan 14:(){) Eng.Eııı.YO-HııA.:.Fak 
22 Nisan 15:00 Bil.MYO-EsUfYO 
23 Nisan I 1:00 İİBF-Ec:.FaJ:. 
23 Nisaıı 12:00 Ede.Fak-ESYO 
23 Nisaıı 13:00 Bo:.MYO-MMF 
23 Nisaıı 14:()() (/ ) Galibi-Fen Fak 
23 Nisaıı 15:()(J (9) Galibi-SIIYO 

~ IRWAN:Toncr ı\n'l l,DIZ 

play-off scı·iivenl 

2002·2003 scı.onurıdan 
sonraıckratPlay-Ofl"ııkala• 

r;ık ] • Lig mücadelesi \'C• 

recd: olan bayan \'Olc)·bol 
takımımız, 21-23 Nisan ta
rihlerinde Aksaray Dağılg;ırı 

Spor Salonu'nda final g.ru• 
bun.ı ytlksclırıc sa\'IIŞI \'Cre• 

cck. B Grubunu UçUncO 
sırada bitin.'11 takımımızın 

grubunda A Grubu birinci• 
si Samsun DSI. B Grubu 
ikincisi Mrumuis Belediye 
,-e A Grubu dördüncUsU 
Ank. Kanıyollan yer alıyor. 

Diğer gnıpııı ise B Grubu 
birincisi Dcğirmcndcrc Poli• 
san, A Gnıbu ikirıcisi Girı>
sıın Tırebolu. A Grubu 
UçUncUsll lskendcrun Demir 
Çelik ve 8 Grubu dördün
cilsü 1.sıanbul UPS yer ıılı
'JO'. Gruplarını ilk iki için• 
de bitirca:k olruı ekipler fi. 
nal grubunda mOcadclc el· 
ınc hakkını ka7.ıınacak. 

Er·kek voleybol 
Lakrrıırmrz elendi 
GENÇUR TtlOOyc Şampi• 
yonası eleme grubunda mu
cadclc eden takımımız. gru
bunu ikinci sırada bitirerek 
yan final grubuna yük• 
sclmc şansım kaybetti. Kır

şchir'deki karşılaşmalarda 

genç volcybolcul:ınımz Kır
şehir. Kınkkale ve Aksaray 
takımlannı mağlup eımcsi

rıc karşın Kayseri ekibine 
yenilerek grubunu ikinci sı

rnd:ı noktalııdı ve Türkiye 
ŞanıpiyooMı'na ,·eda etti. 
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MPM'den alışveriş tavsiyeleri 
Milli Prodüktivite 
Merkezi tarafından 
hazırlanan broşürde, 
alışveriş yapılırken 

dikkat edilmesi 
gereken noktalar 
anlatılıyor 

Mlut PRODÜKTMTE MERKEZl'rıin 
hazırladığı .. Bilinçli Tüketici, Bilinçli 
Tüketim .. konulu broşürde bilinçli alış• 
veriş için tUkeıicilere ipuçlan veriliyor. 
BroıUrdc, bilinçli ıilkeıicinin tanımı bir 
mal ya da hizmeıi satın alırken ger
çek gereksinimlerini göz önünde tuta• 
nık oodan en llst düzeyde yarar sağ
lamayı amaçlayan. bunun için planlı 

alışveriş yopan kişi olarak yapılıyor. 

Bilinçli alışverişin ilk koşulunun bir 
alışveriş planı yapmaktan geçtiği, bu
nun için öncelikle gereksinimlerin sap
tanması gerektiğine dikkat çekiliyor. 

NASA Ay'da 
su arayacak 
Güdiimlüfüzeyle yüzeyde 
bir krater açılacak ve 
uzaydan yapılacak 

gözlemle su aranacak. 

NASA. 2009 yılında Ay'a Lunar Rc
connaissance Orbitcr adlı bir ut.ay ara
cı gönderecek. Lunar Roconnaissance 
Orbitcr, uwlaan gUdi.lmlü bir darbe fil. 
ıcsi aıarak Ay'da uygun bir arazide 
kraıcr deliği oluşıııraeak. Uzaya aracı 

bu deliği daha sonra uzaydan incele
yerek. su nruyacak. NASA, projeyi 
Ay'da kurulacak insanlı uzay kolonile• 
rinc uygun araı.ı keşfinin bir aşaması 
olarak değerleodiri)·or. 

NASA 2018 yılında Ay'a insanlı bir 
uzay istasyonu kuracağını duyurmuştu. 
Deliğin açıldığı bölgede su çıkması 

haliııde, bu uzay istasyonu müretteba
tı tarafından çeşitli şekillerde kullanı

labilecek. Daha öııcc Ay'ın kuıııp böl
gelerinde suyun bir bileşeni o lan hid
rojene rastlanmıştı. Bu bulgu kutup 
bölgelerinde suyun donmuş halde va
rolabilcceğine kanıt sayılmıştı. 

BAZI ONERILER SOYLE 

■ otomotıi kışrı olrı 

■ Kombi teslsotrıı yazrı yoptm 

■ Terho sootıerde ooşveıtş yopn 

■- aç veyo,gu->ç-=,,, 
■ ônce hafif sonra oQr CıOnler aııı 

■ Akşverişl moıa, ölçüde çeşit bW 
nan market, moğaza ve pazarSar· 
donyop,n 

■ Gıda On.:rılemi'l üretin ııe son 
kıAarvncı tott-ıe bakı\ 

■ ~o fiş ve fcıtı.ıra isteyin 

Bırak-kazan'da ödül 6 bin YTL 
SAÖUK BAKANUÖI Temel Sağlık Hiz
metleri Genel M\klUrli.lğil'nün kontrolUnde 
gerçekleştirilen, "Bırak-Kazan 2006" kam
panyası 1-28 Mayıs ıarihleri arasında yıı.• 
pılacalc. 4 hafta si.lrccel.: kampanya boyun
ca sigara içmeyen kişiler arasında yapıla
cak kuru çekimiyle bir kişi 6 bin YTL 
kaı.anacak . Bıral.:-Kazan 2C06- kampanya
sına katılmak isteyenlerin. 4 hafta sürey
le sigara içmemeleri gerekiyor. Kampım• 
yaya en az ı yıldır sigara içen ve 18 ya• 
şım doldurmuş herkes katılabiliyor. Kıııı

lımcılamı I Mayıs 2006 tıırihinden önce 
katılım forıııunu doldurup. kampanya 
mertezirıc ulııştırmalan gerekiyor. 

Dört ayda 4 7 yeni model 
iKi YILDIR satış rekorları kımn otomotiv 
sektöründe rekabet. firmaların 2006 yılında 
piyasaya sundukları yepyeni modellerle 
iyice kızışmaya başladı. Saıışlannı anı
rıp daha fazla pazar payı kapmak için /ı 
çalışan firmalar piyasaya sundukları ye-

ni modellerle tüketicileri~ de seçim --
yapmasını zorlaştınyor. Nısan ayını da 
dahil eniğimizde. bu yılın ilk 4 ayında 
piyasaya sunulan araç sayısı 47'yi buldu. 
Piyasayı sunulanların bir kısmı yepyeni 

modeller olurken. bir kısmı makyajlı veya 
yeni m0tor seçeneklerinden oluştu. Yıl so
nuna kadar 38 aracın dahn piyasaya sunul
ması pfanlanırten, bu yıl toplamında tam 
85 yeni model Ttirtiye yollarındaki yerini 
alacak. 

ili ~· oı.a1ı tnarıanan Z4 Coupe'de 10 litre hac> 
.... ve 261 ıı.yıı, pcü,ıde ı ıHlndlrll bir motor ıönv 
yapıyor. Bu motor ıı. 0,100 kın/ı hıılanmaıını 5.7 ..,.._ 
yede taın.ılıy• .-.ıcm elektronlk olarak ıınırlanıın 
....,_ bın lıe uatte 210 kltometre. 

Karaya ilk ayak basan canlı 
Dünya'dakl canlı hayatı karaya tafıyan ilk canlıya alt 
foıll gün ı"ğına çıkarıldı. Foıll, canlılann ilk kez 375 
mllyon yıl önce toprağa teınaı ettiğini gösteriyor. 
BIUM DÜNYASI, ilk balıkların knrnyıı çıkarak ayaklarının gelişmesinin 365 
milyon yıl öııce gerçekleştiğini varsayıyonlu. Yeni fosil bunu 10 milyon yıl 

geriye çekli. Araştırmayı yürllten Uni\'Cl'Sity of Oıicago'dan Prof. Dr. 
Neil Shubin. yeni fosilin karada rahatlıkla yol aldıpnı. geçiş dönemi

ne ait f06ilin hem balık hem de karasal canlı Ö'l.clliklerini gösıerdi• 
ğini vurguluyor. Oldukça iyi korunmuş olan f06ilin iskeletinin tam 
olması araştımı:ıcılann işini kolaylaştıracak. Kuzey Kutbu yakınla

nndaki Ellesmcrc Adası kıyılarında ı;ün ışığına çıkanlan fosilin 
12 ila 2.7 meırc bO)ilklU~nde olduğu hesaplandı. Kıvaya bun
dan 375 milyon yıl önce ilk ayak OOs.-ın canlının balıkla tim-
sah arasında bir canlı okluğu dUŞUnıılUyor. Hayvan, subcropikal 
iklimde sığ ,-e sakin sularda yüzüyor \'C etle besleniyordu. 

Yaşam 

Google'dan 
online ajanda 
GOOGLE CALENDER'dc kulla-
nıcılar randevularım. noılanm ı,, 
,·e telefon numaralannı inıemeı-
ıe saklayabilecek. GoogJe aynca 
Çin'de uyguladığı sanSUrtı, 'Al
manya'da da Nazi sitelerini 
sansllrlUyonız' diye savundu. 
lntcmctte Google. MSN ve 

Yahoo arasındaki rekabetin do-
zu her gün artarl::en, oyuncular 
da yeni hiwıctlcrlc kullaıııcılan 

ceı.bcımeyc çalışıyor. Google 
C:ılerıder, e-posıa servisi Gnıail 
gelen mesajlarda bclinilcn ran• 
devu ,·eya olaylan direkt olarak 
ajandaya işleyecek. 
Googk:. kullanıcıların kendi si

tesinde daha çok zaman geçir
melerini sa!layarak, reklam ge
lirlerini arunnayı hedefliyor. 
Uygulamaya hııp:1/www .goog• 
le.com/calendar adresinden ula• 
şılabilir. 

Yel'lide Reııaıılt 
ithalde Fol'd 
satışlarda 

ilk sırada 
TÜRKIYE'DEKI Otomobil satış
lannda 2005 yılı ıoptanıı ,-e 
2006 yılı ocak-şubat döneminde 
ithalde förd. yerlide ise Rena• 
ult ilk sırayı aldı. 
Otomotiv Distribtltörleri Dcmc
ği verileriııc gön':. 2005 yılında 
satılan 438 bin 591 otomobilin 
yüzde 68.S'ini ithal. geriye ka
lım yü7.dc 312'sini ise yerli oıo
mobiller oluşturdu. 
Geçen yıl otomobil saıışl:ımıda 

ithalde 46 bin 2 13 adcı s:ıtışıy

la Fo«I. yerlide ise 57 bin 236 
adetle Renault birinci sırnyı ııl• 
dı.Ford 2005 yılı ithal satışların 
yüzde 15'ini, Renault ise yerli 
pazarın yüzde 4 1 .8'ini oluşturdu. 
ithalde Ford'u. 37 bin 320 
adcılc Opel, 3 1 bin 508 adetle 
Volkswagcn, 22 bin 3 13 adetle 
Pcugeot. 21 bin 700 satış mka
mıyla ise Hyuodai idcdi. Toyo
ıa 12 bin 759 adet, Renault 19 
bin 142 adet, Ciırocn ise 9 bin 
926 adet otomobil sanı . 
Yerlide ise Renault'u 30 bin 

985 adetle Fıat. 22 bin 358 ile 
de Hyuııdai izledi . 

. I 
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