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????13?,????:???????????????????????????????????????????????????
Bu kitap; üniversitemizin çe?itli fakülte ve baz? yüksekokullar?nda okutulan Genel Kimya dersi için haz?rlanm?? bir kaynakt?r. Fakülte ve
yüksekokul ö?rencilerinin yan?nda: ortaö?retim kimya ö?retmenleri ve ö?rencilerine de yararl? olaca??n? dü?ünüyoruz. Kitab?n içeri?inin
olu?umunda, y?llarca Genel Kimya dersini vermi? olman?n getirdi?i tecrübeden yararlanm??t?r ve ders ortam?nda anlat?l?r gibi haz?rlanan
kitab?n konular?n?n kolayca anla??labilir olmas?na özen gösterilmi?tir. Kitapta, konular?n teorik olarak aç?klamalar?n?n yan?nda, çözümlü
örneklere ve ?eilllere oldukça fazla yer verilmeye çal???lm??t?r. Ayr?ca, bölüm sonlar? çok say?da soru eklenmi?tir.
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??????,????Visual C++????????????????.NET??????????????????????Visual
C++.NET??????????,??????????????????????????
Yüksekö?retim Kurulu, 2547 say?l? Yüksekö?retim Kanununda yap?lan düzenleme ile üniversitelerde Mühendislik, Mimarl?k,
Ziraat, Teknoloji, Teknik E?itim, Fen Fakülteleri gibi Lisans seviyesinde, ?? Sa?l??? ve Güvenli?i program? olan Meslek
Yüksekokullar?nda “?? SA?LI?I VE GÜVENL???” dersi zorunlu olarak okutulmaya ba?lanm??t?r. Ayr?ca bu alana yönelik
Lisansüstü düzeyinde anabilim dallar? da aç?lmaktad?r. Kitap bu bölümlerde okutulan ders müfredat? dü?ünülerek ve ayn?
zamanda Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???n?n ?? Güvenli?i Uzmanl??? Kurs müfredat?na uygun olarak haz?rlanm??t?r.
Hem bu e?itimi alan ve kurslara kat?lan ö?rencilerin, hem de uzman belgesine sahip ki?ilerin ve e?iticilerin elinden
dü?üremeyece?i temel kaynaklardan biri hedeflenerek haz?rlanm??t?r. Bu kitab?n bölüm yazarlar? ?? Sa?l??? ve Güvenli?i
konusunda y?llarca e?itim vermi? ve vermeye devam eden, e?itimleri ile ?? Sa?l??? ve Güvenli?i ile ilgili bir bilincin olu?mas? için
çal??an ki?ilerden olu?maktad?r. Bölüm yazarlar?m?z incelendi?inde, kendi konusuna hâkim, ?? Sa?l??? ve ?? Güvenli?i ile ilgili
akademik çal??malar? bulunan akademisyenler, A, B ve C s?n?f? ?? Güvenli?i Uzman?, bu konuda çal??an müfetti? vb. oldu?u
görülebilecektir. Amac?m?z hem ilgili müfredatlar? tamamlamak hem de elden dü?ürülmeyecek faydal? kaynak bir kitap
çal??mas? yönünde olmu?tur. Her bölümün sonunda bölümle ilgili konunun bütününü özetleyecek soru ve cevaplar? ayr?ca
verilmi?tir.
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Asr?m?zda Müslümanlar? me?gul eden en önemli problemlerden birisi hiç ?üphesiz helâl g?dad?r. Zira geli?en g?da teknolojisiyle
birlikte bitkisel, mikrobiyel veya hayvansal kaynaklardan elde edilmi? pek çok katk? maddesinin farkl? amaçlarla g?da üretiminde
kullan?lmas? ve bunun neticesinde pek çok endüstriyel ürünün tüketicilere ula?mas?, ayn? ?ekilde büyük mezbahalarda veya
entegre tesislerinde hayvan kesimi için modern birçok yöntemin uygulanmas? ve yine bitki veya hayvanlar?n genlerine yap?lan
müdahelelerle onlara farkl? bir k?s?m özellikler kazand?r?lmas? gibi g?da sektöründe pek çok yeni de?i?im ve geli?menin
ya?anmas?, piyasadaki yiyecek ve içeceklerle ilgili “helâl” problemini gündeme getirmi?tir.”
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NEW YORK TIMES BESTSELLER Tess Gerritsen's relentless, inventive novels take readers on pulse-racing thrill rides that are as
satisfying as they are heart-stopping. Now, in this edge-of-your-seat suspense novel, a mysteriously isolated town stands
abandoned as a silent watcher waits. In Wyoming for a medical conference, Boston medical examiner Maura Isles joins a group of
friends on a spur-of-the-moment ski trip. But when their SUV stalls on a snow-choked mountain road, they're stranded with no help
in sight. As night falls, the group seeks refuge from the blizzard in the remote village of Kingdom Come, where twelve eerily
identical houses stand dark and abandoned. Something terrible has happened in Kingdom Come: Meals sit untouched on tables,
cars are still parked in garages. The town's previous residents seem to have vanished into thin air, but footprints in the snow
betray the presence of someone who still lurks in the cold darkness--someone who is watching Maura and her friends. Days later,
Boston homicide detective Jane Rizzoli receives the grim news that Maura's charred body has been found in a mountain ravine.
Shocked and grieving, Jane is determined to learn what happened to her friend. The investigation plunges Jane into the twisted
history of Kingdom Come, where a gruesome discovery lies buried beneath the snow. As horrifying revelations come to light, Jane
closes in on an enemy both powerful and merciless--and the chilling truth about Maura's fate. Praise for Ice Cold "The kind of book
you'd read in one sitting."--Chicago Sun-Times "Amazing . . . another winner."--The Plain Dealer "Gerritsen paces Ice Cold with
surgical precision."--Salon
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