
www.ahaber.anadolu.edu .tr 

r 



2 31 Ekim-13 Kasım 2005 Anadolu Haber Görüşler 

,;- ;;, 

Bir üniversite öğrencisi olarak evde kalmanın avantajları ve dezavantajları nelerdi,,r_ ~ 
• r it!~ff 1i1 

CEM BERK 
İBF iletişim 1. Sınıf 
Bence evde kalmanın en bü
yük avantajı insanın beraber 
yaşadığı insanları iyi tanıma
sından dolayı sorumlulukla
rını ve davranışlarını belirli 
bir çerçeveyle sınırlandıra-

bilmesidir. Bu olay insanın daha rahat 
ve güvenle yaşamasını sağlar. Ama yurt vb . 
gibi yerlerde kalan insanlar bu çerçevenin sı
nırlarını diğerlerine göre biraz daha geniş tut
mak zorunda kalmalarıyla birlikte belirli so
runlar yaşayabiliyorlar. Evde kalmanın bir di
ğer avantajı insanın derslerine ve sosyal ha
yatına daha çok vakit ayırabilmesine olanak 
ağlamasıdır. Yurttaki giriş çikiş saatleri çoğu 

zaman öğrencilerin tatsız olaylar yaşamasına 
neden olabiliyor. Bence evde kalmanın en bü
yük avantajlarından biri de bu olay. İnsanlar 
kendi evlerine istedikleri zaman girip çıkabi
lirler. Ama evde kalmanın en büyük dezavan
tajı yemek yapmak. Bu zaten büyük bir ezi
yete dönüşebiliyor. Sonuç olarak evde kalmak 
birçok yönüyle yurt vb.yerlerde kalmaktan 
çok daha avantajlı ve eğlenceli. 

FERAY SARI 
EMYO Turizm ve Otelci

lik 2. Sınıf 
Evde kalmanın avantajları 

karışanın olmaması, istediği 

ni yapabilme özgürlüğüne 

sahip olma ve insanın arka
daşlarının ılıman olması. De

zavantajları ise bulaşık ve temizlik derdinin 
sıkması ve yemek sorunun olması. Fakat ev
de kalmak her şeye rağmen güzel. 

GÖKHAN GÖKMEN 
Edebiyat Fak. Arkeoloji 
1. Sınıf 
Evde kalmak ilk bakışta ra
hat gibi görünebilir. Bundan 
bir-iki yıl önce gerçekten 
de öyleydi. Avantajları çok 
büyüktü hele bir de rahatı-

na düşkün olanlar için. Ama dediğim gi
bi bu bir-iki yıl öncesindeydi. Bu yıllarda ar
tan kiralar ve buna eklenen elektrik, su ve 
doğalgaz faturaları yüzünden öğrencilerin ar
tık fatura ve kira ödeme zaman larınd a o ka
dar rahat olduğu söylenemez. Kaba taslak he
sap larsak 500 Yıl kira, 150 Ytl doğal gaz ve 
diğer iki faturaya da 30 Ytl 'lik bir bütçe ayı
rırsanız gel in siz rahat edin bu koşullarda. 
Hadi biz 3-4 kişi kalıyoruz evlerde ve bu ko
şullarda sigara ve karnımızı doyurabilecek pa
rayı denkJeştirebiliyoruz. Peki ya Eskişehir'de 
yaşamaya çalışan aileler geçiniyorlar bu ko
ş ullarda! Ben burdan bu soruyu sormayı ken
dime borç biliyorum:Eskişehir nereye gidiyor? 

HAMZA BOZDEMIR 
İBF Reklamcılık ve Halk

la İlişkiler 4. Sınıf 
Sevdiğim insanlarla kalıyo

rum. Kendime ait odam var 
ve yurttaki gibi gürültüye 
maruz kalmıyorum. Eve geç 
gelince sorun olmuyor. Ki

taplarımı sığdıracak kadar boş alana ahibim. 
Kendime ait bilgi ayarım var. İnternet sayesin
de ödev ve araştırmalarımı rahatça kullanabi
liyorum. Evde kalmanın tek dezavantajı fatu
ralar ve kira ücretinin aşırı yüksek olması. 
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GÜN ÇAĞ AYDıN 
Fen Fak. İstatistik Bölümü 

3. Sınıf 
Ev yaşantısının yurtlardan ve

ya apartlardan daha avantajlı 

olduğunu düşünüyorum. Kendi 
odanın olması, rahatlıkla kitap 
okumak, müzik dinlemek ve 
kontrolün kendinde olması çok 

önemli. Ancak son yıllarda kiraların çok yük
sek oranlarda olması öğrencileri zorluyor. Üni
versite yönetimi öğrenciler ve yerel yönetimie 
birlikte kira artışlarını düzenleyebilir. Barınma 
ve ulaşım sorunu çözüldükten sonra üniversite 
yaşantısı daha da kolaylaşacaktır. 

MUALLA ALTINSOY 
EMYO BYS l. Sınıf 
Evde kalmanın avantajları is
tediğin anda yemek bulma, te
mizlik yapma, dinlenme, ders 
çalışma ortamına sahip olman. 
Yemek kaldı kalmadı, soğuk
tu sıcaktı sıkıntın olmaz. Gi

riş çıkış saatlerin serbest. Dezavantajı ise arka
daşlarla uyum sağlanmadığında itişme iste
yenlerin kavgalara neden olması. Bunun dışında 
evde kalmak yurtta kalmaktan çok daha iyidir. 

OSMAN BIYIKLIOĞW 
Hukuk Fak. 1. Sınıf 
Evde kalmaktan kasıt bence 

yurt ortamından uzaklaşmak, 

dolayısıyla ev ortamı oluştur
mak ki başarılı olmanın en bü
yük yardımcısı rahat ve huzur
lu bir ev ortamıdır. Ayrıca ha
yatınızın çok önemli bir bölü

münü geç ireceğiniz insanları da siz seçebiliyor
sunuz. Tabi ki evde kalan öğrencilerin hayatları 
sosyal bakımdan daha hareketli oluyor. Bunun 
yanında özgürlük de öğrenciler için elbette çok 
önemli. Yurtlarda uygulanan belli saatte giriş-çı
kış uygulaması gerekli olduğu kadar özgürlük kı
sıtlayıcı da. Bunun yanında ders çalışmanın çok 
da kolay olmadığı, öğrencilerin ders çalışırken 
zorluk çektiği çok aşikar. Bu ve bunun gibi ne
denlerden ötürü diyebilirim ki evde kalmak yurt
ta kalmaya oranla çok daha avantajlı. 

YILMAZ ALIŞKAN 
İBF İletişim Bölümü 2. Sınıf 
Evde kalmanın en büyük 
avantajlarından biri kişilerin 

kendilerine ait yaşam alanla
rına sah ip olmalarıdır. İnsan
lar odalarında kendi yaşam
larına uygun bir yaşam oluş-

turarak daha rahat olabilirler. Odamda iste
diğim TV kanalını izleyip, istediğim kitabı oku
yabiliyorum. Ders çalışmak için çok uygun bir 
ortam. Ama bütün yaşamı odayla sınırlamak da 
doğru değil. Evde kalmanın en kötü yanı kira
ların yüksek olması. Yemek yapma, bulaşık ve 
temizlik gibi işlerin düzene oturtu lması da ba
zen sorun olabiliyor. 

ÖZLEM ÖZLEN 
Turizm ve Otelcilik 2.Sınıf 
Eve istediğim aatlerde girip 
çıkabiliyorum. Kendi impara
torluk alanım. İçimden geldi
ği gibi davranabiliyorum. Ev 
arkadaşımızı iyi seçmemiz 
çok önemli . Eğer iyi seçe

mezsek ev hayatı çekilmez bir hal alır. 

Yazı İşleri Müdürü: 
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN 

Haber Merkezi Müdürü : Uzm. Ufuk TÖZELİK 

EMRAH YURTSEVER 
AÖF Halkla İlişkiler l. Sınıf 
Ev ortamının yurtlardan daha 

,..if,JVl/lf!;.,1111 avantajlı olduğunu düşünüyo-
rum. Kendi odanın olması bir
çok avantaj sağlıyor. Rahatça 
dinlenebiliyorsun, kitap oku
yabiliyorsun, odayı istediğın 

gibi dizayn edebiliyorsun. Ancak kiraların 
çok yüksek olması bizleri zor duruma sokuyor. 
Kentteki kira artışları üniversite yönetimi, ünı
versite öğrencileri ve yerel yönetimin birlikte 
çalışmasıyla düzenlenebilir. 

NIHALDOğAN 
EMYO Dış Ticaret 2. Sını f 
Evde kalmak yurt ortamından 

çok daha iyi. Ama evde kal
maya ilk karar verdiğimde , ev 
ararken anladım ki Eskişehir ' de 

evini kiraya vermek isteyen in
sanlar öğrencilere karşı bu ko
nuda çok acımasız. Emlakçı

mızla da konuştuk bunları. Bir ev aileye 350'ye 
kiraya veriliyorsa aynı ev öğrenciye 500'den 
aşağı verilmiyor. Ev konusunda tek olumsuz dü
şüncem bu. Evde yaşamak çok daha rahat. Dev
let yurtlarından daha fazla maliyeti var belki 
ama özel yurtlarla aynı hesaba geliyor. 

KEREM KOSOVA 
Edebiyat Fak. Türk Dili ve 
Edebiyatı 3. Sınıf 
Üniversite yaşamı boyunca 
evde kalmanın birçok avantajı 
olduğunu düşünüyorum. Bu 
avantajların en önemlisi ise 
bireysel yaşamın sorumlulu-

ğunu kaldırmayı öğrenmektir. Tabiki bu 
sorumluluğu almanın birçok sıkıntısı olacaktır 

ama bu sıkıntılara katlanabilmeyi öğrenmek, bu 
s ıkıntıları kişinin kendi çabasıy l a aşması üniver
site yaşamı sırasında evde yaşamanın (dışarıdan 
görünen) dezavantajlarının kişinin kendi yararı
na dönmesini, gelecekteki hayatına özgüveni ge
lişmiş bir biçimde devam etmesini sağlayacak
tır. 

SEZGi ÖZGENTÜRK 
İİBF İktisat 4. Sınıf 
Apart ve yurtlarda özel haya
tın kalmıyor. Evde daha bi
reysel yaşayabiliyorum. Karı
şacak kimse olmuyor. Ayrıca 
apartta kalmaktan daha he
saplı. Bunların yan ı sıra ev

de kalmanın getirdiği bazı sorumluluk
lar öğrencileri zorlayabiliyor. Mesela temizlik 
yapmak özellikle sınav dönemlerinde neredeyse 
imkansız. Evde kalmanın bir dezavantajı da kom
şu l arı n öğrencilere pek s ıcak bakmaması. 

SERHAT AYDıN 
İİBF İşletme 4. Sınıf 
Yurttaki gibi bir odayı başka

larıyla paylaşmak zorunda de
ğilim. Eve giriş -çıkış saatle
rimi kendim belirliyorum. TV 
ve bilgisayarı istediğim gibi 
kullanabiliyorum. Misafirim gel
diğinde ağırlayabiliyorum. Oda

mın temiz olmasını sağlıyorum. Yurttaki gibi 
antihijyenik bir ortamda uyumak zorunda kalmı
yorum. Yemeklerimi kendim yapabiliyorum. Bu 
sayede canım ne isterse yiyebiliyorum. Evde kal
manın dezavantajları yakıt ve kiranın yüksek ol
ması. Bulaş ık yıkamak da bunun içine girebilir. 
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Rektörlük seçimleri 9 Aralık'ta 
Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri, önümüzdeki dört yıl görev yapacak rektörü belirlemek için 9 Aralık'ta sandık başına gidecek. 

REKTÖR Prof. Dr. Engin Ataç'ın 8 
yıllık rektörlük görevi 30 Aralık'ta 
sona eriyor. Yeni rektör adayını be
lirlemek için üniversitemiz öğretim 
üyeleri 9 Aralık'ta sandık başına gi
decekler. Yunusemre Kampusü Spor 

Salonu' nda gerçekleşecek olan se
çimde, 6Q6 öğretim üyesi oy kulla
nacak. Şu ana kadar yaln ı zca Rek
tör Yardımcısı Prof. Dr. Fevzi Sür
meli adaylığını açıklarken, seçim 
için yasalar gereği en az 6 adayın 

olması gerekiyor. Seçim sabah 
10.00'da başlayacak ve 17.00'da so
na erecek. Seçimden sonra en yük
sek oy alan 6 adayın oyları mühü r
lenerek 12 Aralık'ta Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı'na gönderilecek. 

YÖK, alt ı kiş il ik aday listesini üçe 
indirerek 16 Aral ık' ta Cumhurbaşka

nı Ahmet Necdet Sezer'e sunacak. 
Cumhurbaşkanı da bu lis teden bir 
öğretim üyesini Anadolu Üniversite
si 'nin yeni rektörü olarak atayacak. 

Akademik Kulüpte anlamlı buluşma 
Anadolu Üniversite
si'ne öğretim elema
nı ya da yönetici 
olarak emeği geçen
lere Rektör Ataç ta
rafından şükran pla
keti verildi. 
ANADOW ÜNİVERSİTESİ'NDE 
yönetici olarak veya birikimleriyle 
üniversitemize çeşitli alanlarda kat
kıda bulunan çalışanlara Rektör 
Prof. Dr. Engin Ataç tarafından 9 
Kasım günü Akademik Kulüpte dü
zenlenen bir törenle şükran plaketi 
verildi. 
19 yöneticinin plaket aldığı tören 

öncesinde bir konuşma yapan Rektör 
Prof. Dr. Engin Ataç, Anadolu Üni
versıtesi gibi bir kurumun mensubu 
olmanııı yanında yöneticilik gibi ağır 
bir görevi yoğun çalışmalar sonucun
da ve tüm öğretim elemanlarının des
teğiyle başarıyla sürdürdüklerini söy-

ledi. Anadolu Üniversitesi'nin yöneti
ciliğinin bir ekip işi olduğunu ifade 
eden Rektör Prof. Dr. Ataç, rektör 
yardımcılarıyla birlikte birçok alanda 
başarılı çalışmalar yapıldığını, kendi
lerine güvenerek ve sıkı dostluk sa-

yesinde de her zorluğun üstesinden 
gelindiğini kaydetti. 
Törende rektör yardımcıları ve üni

versitemizin çeşitli birimlerinde çalı
şan yöneticiler, üniversitemiz ve 
Rektör Prof. Dr. Engin Ataç hakkın-

daki düşüncelerini dile getirdiler. Bi
raz neşe biraz da duygu al bir ortam 
içerisinde geçen tören sonrasıııda öğ
retim elemanları ve çalışanlar bir de 
hatıra fotoğrafı çektirdiler. 

Mevlüt DEMİRCİOĞLU 

Konuşma güçlüğü çeken çocuklara seminer 

MİLLİ EĞİTİM Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi-DİLKOM işbirliğiyle 
yürlıtulen Okul Öncesi Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Çocuklar İçin 
Eğitim Modeli Geliştirilmesi Projesi kapsamında, konuşma bozukluğu 
olan çocukların tanılanması için geliş
tirilen Türkçe Sesletim Ses Bilgisi 
Testinin Uygulanması seminerlerinin 
sonuncusu DİLKOM Müdürü Prof. Dr. 
Seyhun Topbaş başkanlığında Eskişehir 
DİLKOM'da yapıldı. Türkiye'nin 15 
ilinden gelen Bal--anlık Rehberlik Araş
tırma Mcrkcıi personelinden 22 kişi 

fonetik ABC testi uygulanması, sorun
lu çocukların değerlendirilmesine yöne
l il,., vaka ü1.erınde uygulamalı çalışma 
yaptılar. MEB 'nin çok üzerinde durdu
ğu çalışmanııı bundan sonraki aşaması, 
testin tüm ıllerde uygulanıp. kapsamı
nın iyi tanıtılması. 
Burcu YILMAZ 

Birlikte nice bayramlara 

RAMAZAN Bayramı sonrası Atatürk Kültür ve Sanat Merkeıi'nde gerçekle
şen bayramlaşma töreninde, Anadolu Üniversitesi mensupları bıraraya geldi. 
Bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Fev7i Sürme li. Prof. Dr. Nezih Varcan, Prof. Dr. Atila Bar1'ana, 
Prof. Dr. Haluk Gürgen ve Prof. Dr. üvit Gcrek'in yanısıra dekanlar. da
ıre başkanları, öğretim elemanları ve üniversitemız çalışanları katıldı. 

Mühendislik 
dekanları 

Anadolu'da 
buluşuyor 

11. MÜHENDİSLİK Dc
bııları Konseyi ıopl.ınıısı 
2 AralıI-- Cuma güııü 
Anadolu Üııiversitesi'mlc 
ba)layacak. İl--i gün süre
cek olan toplantılarda AB 
Müzakere sürecimle bilim 
ve ara~tınııa, TÜBİTAK 
Desteklerinde Son Gcli~
ıııelcr, Üniversite Sanayi 
İ~birliği. Yükscköğrcıim 
Kunımlarıııda Akademik 
Değerlendirme ve Kal iıe 

· Gclişıirıııe gibi konular iş
leııecd .. 
Türl--iye'nin çeşitli üni_vcr

. sitelerinden katılacal,. olan 
dcl--anlar için ayrıca Esl--i
şchir'in çeşitli bölgelcriıı

del,.i rabrikalara gezi dü
z_eıılenecek. 

DİLKOM 
Amerika'da 
DİLKOM Müdürü Prof. 
Dr. Seyhun Topbaş ve 
Müdür Yardımcısı Yard. 
Doç. Dr. İlknur Maviş dil 
ve konuşma terapis tiğ i 
meslek dalının gelişimi , 

kurumsallaşması konula
rında bildiri sunmak üze
re Amerika'ya gidecekler. 

AMERICAN LANGUAGE Spe
ech-Hearing Association (AS
HA) tarafmdan 14-17 Kasım 

tarihleri arasında düzenlenen 
"İs l am Kültü rü ve Kadı n " ve 
"AB Anlaşmaları" konularında 
seminerlere katılmak üzere 
DİLKOM Müdürü Prof. Dr. S. 
Seyhun Topbaş ve Müdür Yar
dımcısı Yard. Doç. Dr. İlknur 
Maviş Amerika'ya gidecek. 
Proje görüşmelerinde de bulun
acak olan hocalarımız, Univer
sity of Texas-Austin'de Türki
ye'de dil ve konuşma terapisti
ği meslek dalının gelişimi, ku
rumsa ll aşması ve Avrupa Birli
ği'ne girme sürecinde Türki
ye 'deki sorunlar konularında 

iki bildiri sunacaklar. 
Ayrıca Yard. Doç. Dr. İbra

him H. Diken 17-19 Kasım ta
rihleri arasmda düzenlenecek 
o.lan 'Davranış Bozulduğu Olan 
Çocul--lar Konferansı'nda ulus
lararası panelde başkanlık yap· 
mak üzere Arizona Eyalet Üni
vcrsitesi'nin davetli<,ı olarak 
Amerika'ya gidecek. 
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Anadolu Haber 

Anadolu'da 
seçim heyecanı 

H
er 10 Kasım'da olduğu gibi 
Atamızın aramızdan ayrılışının 

büyük hüznü vardı. Ama Tür
kiye Cumhuriyeti'ni bizlere bıraktığı 
için sevinç de vardı. .. 
Ulu Önder Mustafa Kemal Ata

türk'ün aramızdan ayrılışının 67. yı
lıydı bu yıl. .. 
Üniversitemizde, her yıl olduğu gibi 
10 Kasım'da Atamızı özlemle andık 
ve O'nun ilke ve devrimlerine bağlı
lığımızı yeniden dile getirdik ... 

* 
Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri 

9 Aralık Cuma günü sandık başına 
gidiyor. 
1998 'den beri üniversitemizin rektör
lüğünü yürüten Prof. Dr. Engin 
Ataç 'ın görevdeki 8 yılı Aralık so
nunda doluyor. 
Seçim sonunda belirlenecek 6 aday 

YÖK'e gönderilecek, YÖK ikinci bir 
seçim daha yaparak aday sayısını 3 'e 
düşürecek ve Cumhurbaşkanı da 3 
aday içinden bir profesörü rektör 
olarak atayacak. 
Seçim sandığından 6 aday çıkması 

zorunlu . Şimdiye kadar adaylığını 
resmen açıklayan Prof. Dr. Fevzi 
Sürmeli bulunuyor. Bu seçim ortamı, 
üniversitemizde şimdiye kadar geçir
diğimiz en hareketsiz bir dönem .. . 
Daha önceki seçimlerde en az kuv-

vetli adayın çıktığı ve öğretim üyele
rine projelerini anlattıkları bir süreç 
halinde yaşanmıştı. 
Bu seçim döneminde bir adayın 
adaylığını açıklaması dışında başka 

adayın çıkmaması ilginç bir durum 
gösteriyor. 
Ama ne var ki, seçim sandığından 

mutlaka en az 6 profesörün· ismi 
çıkmak zorunda ... 
Yoksa seçim yenilecek ... 
696 öğretim üyesinin oy kullanacağı 

rektörlük seçiminin üniversitemiz için 
barışçıl ve demokratik bir ortamda 
geçmesini, üniversitemiz için hayırlı 
olmasını diliyoruz. 

Rektör Prof. Dr. Engin Ataç, üniver
sitemize emeği geçen yöneticilere ve 
öğretim elemanlarına düzenlenen bir 
törenle teşekkür plaketi verdi. Anado
lu Üniversitesi'nin bir dünya üniversi
tesi olmasında büyük emeği geçen 
öğretim elemanlarımıza ve yöneticilere 
biz de Anadolu 
Haber olarak te
şekkür ediyor, 
bundan sonraki 
çalışmalarında 

başarılar diliy
oruz. 

Sevgiy
le 
kalın ... 

'Dünya üniversiteleri ile 
yarışmak zorundayız' 

Üniversitemiz Toplam Kalite Komisyonu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Haluk Gürgen, Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde yapılan Toplam Kalite 
Yönetimi çalışmaları hakkında Anadolu Haber'e açıklamalarda bulundu. 

ÜNIVERSİTELERARASI Kurul tarafından 
Yükseköğretim Kurumu "Akademik Değer
lendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu" 
üyeliğine seçilen Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Haluk Gürgen Akademik Değerlendir
me ve Kalite Çalışmaları ' nın, üniversitele
rin 2006 gündeminin ilk sırasında yer ala
cağını söyledi. 
Prof. Dr. Gürgen, "Akademik Değerlendir

me ve Kalite Geliştirme Komisyonu" yönet
meliğine bağlı olarak her üniversitede oldu
ğu gibi üniversitemizde de oluşturulan Ana-

dolu Üniversitesi Akademik Değerlendirme 
ve Kalite Geliştirme Kurulu'nun da rektör 
yardımcısı olarak Rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç'ın komisyona katılamadığı durumlarda 
başkanlığım yapacak. 
Prof. Dr. Haluk Gürgen, Anadolu Üniver

sitesi'nde kalite çalışmalarının, Rektör Prof. 
Dr. Engin Ataç'ın Rektör olarak göreve 
başladığı 1998 yılına kadar uzandığım be
lirterek, "O tarihte oluşturulan kalite komis
yonunun 'Anadolu Üniversitesi Gelişim Yö
netimi Modeli' adıyla Eğitim Fakültesi'nde 

pilot çalışma yaptığını, 2005 yı lında ise 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nde EFQM 
kalite modelinin uygulanması konusunda ça
lışmalara başlandığını söyledi. 
YÖK'te oluşturulan ve üyesi olduğu "Aka

demik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 
Komisyonu'nun ise tüm üniversitelerin iç 
ve dış değerlendirme çalışmalarının usul ve 
esasları ile kalite geliştirme konularında ça
lışacağını açıklayan Prof. Dr. Gürgen, 2006 
yılının tüm üniversiteler için bir iç ve dış 
değerlendirmelerin yapıldığı ve kalite geliş
tirme esaslarının geliştirilerek, uygulamala
rın başlatılacağı bir yıl olacağını düşündü
ğünü sözlerine ekledi. 

'Love and Marriage'e Almanya'dan ödül 

HAMBURG 
ANlMATlON AWARD 

2005 

GÜZEL Sanatlar Fakülte
si ' nden Araş. Gör. Özgül 
Gürbüz, 'Love and Mar
riage' adlı çalışmasıyla 
Hamburg Animasyon 
Festivali'nden Özel Ülkü 
Ödülü'yle döndü. 3 Ka
sım günü gerçekleştirilen 
Hamburg Animasyon 
Festivali 'nin bu yılki ko
nuk ülkesi Türkiye oldu. 
Türkiye'nin, 18'i Üniver
sitemiz Animasyon Bölü
mü'ndeıı olmak üzere 
toplam 24 animasyonla 
katıldığı festivalde Özel 
Ülkü Ödül'ü Araş . Gör. 
Özgül Gürbüz'ün oldu. 
Yarışmaya geçtiğimiz yıl 
mezuniyet ödevi olarak 
haztrladığı 'Love and 
Marriage ' adlı çalışma
sıyla katılan Gürbüz'e 
ödülü, Türkiye Başkonso
losu Erol Etçioğlu tara
fından verildi. 
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Atatürk'ün şarkılarını alkışladık 
Rektörlüğün gerçekleştirdiği Ata
türk'ü Anma konserinde, Atamızın 

büyük bir beğeniyle dinlediği Türk 
Sanat Müziği eserleri seslendirildi. 
ÜNiVERSİTEMİZ Rektörlüğü, 7 Kasım Pazartesi 
günü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 
Türk Sanat Müziği konseri düzenledi. Mustafa 
Kemal'in çok sevdiği eserlerin Türk Sanat Müziği 
sanatçısı Ali Şenozan tarafından seslendirildiği 
konser, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve 
Bale Salonu'nda gerçekleşti. 

İsmail ILKSELVİ 

Festivalde 11. buluşma 
11. Uluslararası Eskişehir Festivali Borusan Filarmoni 
Orkestrası'nın sahne aldığı açılış konseriyle başladı. 

ESKİŞEHİR, Uluslararası Festivali'ne 
11. kez ev sahipliği yapıyor. 12 Ka
sım akşamı Borusan Filarmoni Or
kestrası 'nm konseriyle başlayan festi
val, tiyatro oyunları, konserler, dans 
gösterileri ve atelye çalışmaları gibi 
çeşitle etkinlikler yer alıyor. Festiva
lin açılışında konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen, şehrimizde sanata karşı 
her yıl artan bir açlık gördüğünü ve 
bundan büyük mutluluk duyduğunu 
ifade etti. Konuşmasında Eskişehirli-

BÜLENT ORTAÇGİL ve Zuhal Olcay 
"Başucu Şarkıları" ısimli albümleri 
den eserlerinin yer aldığı konserde, 
Sınema Anadolu'da sevenleriyle bu
luştu. Ortaçgil ve Olcay hayranlarının 
konsere büyük ilgi gö~termesinden 

!ere seslenen Büyükerşen, "Bu festi
vale sahip çıkın, bu festival sizin 
festivaliniz" diye konuştu. Zeytinoğ
lu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Yavuz Zeytinoğlu ise, Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, 
bugün burada olmamızı ona borçlu 
olduğumuzu söyledi. Açılış Konseri
ni dinleyicileri arasında bulunan ko
nuk ülke Rusya Federasyonu 'nun 
Ankara Büyükelçisi de gösterilen mi
safirperverlikten duyduğu memnuni
yeti dile getirdi. 

dolayı, sanatçılar, 1 O Kasım Perşem
be günü, saat 18.00 ve 21 .00 olmak 
üzere ve iki kez sahne aldılar. Kon
serde her iki sanatçı da sevilen şar
kılarını seslendirdi. 

Bir anma konseri de 
Senfoni Orkestrası'ndan 
Senfoni Orkestrası Atamızı, 1 O Kasım akşamı 
gerçekleşen klasik müzik konseri ile andı. 

ANADOW ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü 10 Kasım Perşem
be günü, Atatürk'ü Anma Konseri düzenledi. Şef Burak 
Tüzün'ün yönetimindeki Devlet Konservatuarı Senfoni Or
kestrası 'nın sahne aldığı konser, Atatürk Kültür ve Sanat 
Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleşti. Konserde 
Senfoni Orkestrası'nın ezgilerine, Mustafa Kemal Atatürk 
ve hayatından kesitlerin yer aldığı görüntüler ve Yard. 
Doç. Erol İpekli'nin sesi eşlik etti. 

Şentürk'den 8. kişisel sergi 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Bölümü 
Öğretim Üye i Doç. Leyla Varlık Şentürk sekizin
ci kişi el resim sergisıni açtı. 35 yağlı boya ese
rin yer aldığı serginin açılışı, 7 Ka ım Pazartesi 
günü Kütüphane ve Dökümanta yon Merkezi Ü t 
Salon'da gerçekleşti. Renklerin resmini yaptığını ve 
izleyicilerin kendı heyecanı ve sanat anlayışlarıyla 
eserlerini yorumlamasını istediğıni belirten Şen
türk, bu sergisinde ağırlıklı olarak ana renklen 
kullandığını söyledi. Güneş ışığı içerisinde bulunan 
tayf renklerin yoğun olarak kullanıldığı ve ağaç
ların konu edildiğı Doç. Şentürk'ün sergisi 18 
Kasım gününe kadar sanatseverlerle buluşmaya 
devam edecek. 

İsmail İLKSELVİ 

OKUMA 
KÖşESI 

Ahmet CEMAL 

BiR ORTA AVRUPALI 
ELIAS CANETTİ 

B
ir defasında rahmetli yazarımız 
ve tiyatro adamımız Haldun Ta
ner'in ağzından duymuştum : 

"Aslında ne varsa, Orta Avrupa'da 
var!" Taner, bu sözüyle Avrupa kültü
rünün bir düşünsel gerçeğine parmak 
basmış oluyordu. Freud'dan Stefan 
Zweig'a, Wittgenstein'dan Adler'e, 
Adolf Loos'tan Kafka'ya nice yazar, 
sanatçı ve düşünüre beşiklik eden Or
ta Avrupa ülkelerinin ve bunların oluş
turduğu Orta Avrupa kültürünün bas
kın özelliği, kozmopolit, başka deyişle 
çok-kültürlü bir yapıda olmalarıdır. 
Bu çok-kültürlülük, çeşitli yerel kül-

türlerin tüm birikimleriyle birbirlerini 
olumlu yönde aşılamaları sonucu orta
ya çıkmış bir olgudur. Çok zengin ve 
birbirinden kimi zaman çok farklı dü
şünsel ve sanatsal mirasları içinde bir
leştirip kaynaştıran bir pota diye de 
nitelendirilebilecek olan Orta Avrupa 
kültürü, bu kozmopolit yapısını İkinci 
Dünya Savaşı'nın beraberinde getirdiği 
yıkımlar ve savaş sonrasının türlü 
kamplaşmaları sonucu geniş ölçüde yi
tirmiştir. Yazımın girişinde saydığım 

adlar ise, bu yıkımdan önceki kuşak
ların insanlarıdır. "Ne varsa Orta Av
rupa'da var!" gerçeğinin yaygın biçim
de algılanmış olmasından ötürüdür ki 
bu adlar, çeşitli kaynaklarda "son Av
rupalılar" diye de adlandırılmakıadır
lar. Bununla dile getirilmek istenen 
gerçek, Orta Avrupa'nın kozmopolit 
yapısını yitirişiyle birlikte genel olarak 
Avrupa kültürünün de en önemli be
sin kaynaklarından birinden yoksun 
kaldığı ve kendini tekdüzeleşme tehli
kesiyle karşı karşıya bulduğu gerçeği
dir. 
1905 yılında Bulgaristan'ın Rusçuk 

kentinde dünyaya gelen ve 1994 yılın
da ölen Avusturyalı yazar Elias Canet
ti, bu "son Avrupalılar"ın Orta Avru
pa kültürü bağlamında en tipik kişilik
lerinden biridir. İçinde bulunduğumuz 
yıl doğumunun 100.yıldönümü nede
niyle edebiyat çevrelerinde anılmakta 
olan Elias Canetti, kaleme aldığı tek 
romanı "Körleşme"yle, "Sözcüklerin 
Bilinci" başlığı altında topladığı dene
meleriyle, radyo oyunlarıyla, " otlar" 
diye adlandırdığı ve neredey e kendi
ne özgü bir tür olarak geliştirdiği kı
sa yazılarıyla hep savaşa karşı ve in
sanca değerlerden yana bir dünyanın 
sözcülüğünü yaptı. 1981 yılında Nobel 
Edebiyat Ödülü'nü alan yazar, faşiz

min her türlüsüne ve insan özgürlü
ğünün dıştan gelen her türlü kısıtlama
larına karşı ömriı boyunca savaşarak 
bu alanda haklı bir ün yaptı. 
Günümüz Avrupasının düşünce ve 

edebiyat dünyası Eli as Canetti 'yi 
1 DO.doğum • yıldönümü nedeniyle bir 
kez daha değerlendirirken, aynı za
manda böylesine çok-kültürlü ortamlar
dan gelme insanlara günümüzde duyu

lan gereksinimi de vurgulamı~ olmak
tadır. 
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Ulu Onder'i özlemle andık 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 67. yılında özlemle andık. 

AKM'deki tören saygı duruşu ve Şef Gülsevin Doğanay yönetimindeki Devlet Kon-
servatuarı Çok Sesli Gençlik Korosu'nun seslendirdiği İstiklal Marşı ile başladı. 

Törende son olarak Rektör Ataç, 
Prof. Dr. Kocatürk'e bir teşekkür plaketi sundu. 

CUMHURİYETİMİZİN kurucusu Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk, tüm yurtta olduğu gi
bi üniversitemizde de düzenlenen törenle anıl
dı. Rektör Prof. Dr. Engin Ataç. öğretim üye
leri ve öğrencilerin Eski Rektörlük Binası 
önündeki Atatürk anıtına çelenk koymasıyla 
başlayan tören Atatürk Kültür ve Sanat Mer
kezi 'nde devam etti. AKM'de saat 9.05'te ça
lan sirenler eşliğindeki saygı duruşu ve sonra
sındaki İstiklal Marşı ile süren törende. Şef 
Gülsevin Doğanay yönetimindeki Devlet Kon
servatuarı Çok Sesli Gençlik Korosu bir dinle
ti sundu. Daha sonra Tiyatro Anadolu oyuncu
ları, "Atatürk Gülümsüyor" adlı gösteriyi izle
yicilere sundular. Anma töreni Atatürk Araştır
ma Merkezi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Utkan 
Kocatürk'ün "Yol Gösterici Işığımız: Atatürkçü 
Düşünce" başlıklı konferansıyla sona erdi. 

"ATA'YI ANLATMAK TÜRK'Ü ANLATMAKTıR" 
Anma törenindeki konferansta konuşan Atatürk 
Araştırma Merkezi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Ut
k.an Kocatürk, Atatürk'ün Türk 'ü Türk yapan 
nitelik.leri en üstün şekilde kişiliğinde toplamış 
deha olduğunu söyledi. Kocatürk. "Atatürk'ü an
latmak bir bakıma Türk milletinin niteliklerini 
anlatmaktır ve zordur" diye konuştu. Kocatürk. 
Atatürk'ün bütün insanlığın takdir ettiği meıi
yetleri bulunduğunu belirterek, örnek olarak bü
yük a~ker ve _kumandan niteliğinden bahsetti. 
Kocatürk, Bir Ingiliz generalinin Çanakkale sa
vaşının ardından Atatürk. 'ten övgüyle bahseden 
bir konuşmasını da dinleyıcilerle paylaştı. 
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Savunmanın adı Anadolu: 
Erkek basketbol takımımız maç boyunca yap
tığı iyi savunmanın karşılığını grubun favorisi 
Genç Banvitlileri 57-55 yenerek aldı. 
TÜRKİYE Bölgesel Ligi'nde mücadele eden erkek 
basketbol takımımız 13 Kasım günü Atatürk Spor 
Salonu'nda Genç Banvitliler ile karşılaştı. Baştan so
na büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk 
periyodunu Günay'ın son saniyelerde attığı 3 'itik ile 
13-9 önde tamladık. 2. periyotla Anıl'ın 3'lüğü ile 
başlayan ekibimiz Melih Ömür'ün basketleriyle 22-
14 'lik üstünlüğü yakaladı. Genç Banvitliler tam saha 
pres ile farkı kapatmaya çalışmasına rağmen basket
çilerimiz ilk yarıyı 27-20 önde kapatttı. 
3.periyotın başlaması ile birlikte 3 dakika 28 sani

ye sayı atamayınca antrenörümüz Rıza Solmaz mola 
aldı. Bu süre zarfında Banvililer de sadece 3 sayı 

atmayı başardı. Moladan sonra Rıdvan'ın serbest 
atışları ile 29-23'lük skoru yakaldık. Banvitliler 2 ta
ne 3 'itik ile skorda eşitliği yakaladı(29-29). Bu üç
lüklere Günay'ın 3'lüğü ile cevap verdik. Aydın'la 
35-29'1uk skor avantajını ele geçirdik. Konuk takım 
3'1ükler ile 36-35'1ik üstünlüğü yakaladı. Egemen'in 
son saniye 3 'lüğü ile 3.periyodu 38-36 önde bitirdik. 

SEYiRCiNiN DESTEĞi İLE MAÇTAN KOPMADIK 
Egemen ile 4.periyoda basket ile başladık(40-36). 
Maçın bitmesine 8.44 saniye kala antrenörümüz Rı
za Solmaz teknik faul aldı. Günay'ın basketi ile 42-
37'1ik skoru ele geçiren ekibimiz rakibin 3'1üklerine 
engel olamayınca 43-42 geriye düştü. Anıl ve Melih 
ile 46-43 tekrar öne geçtik. Takımımız bu dakikalar
da sayı atamayınca 51-46 mağlup duruma düştü. Se
yircinin de bu dakikalarda devreye girmesi ve Ege
men' in 3'lüğü ile maça tekrar ortak olduk. Son iki 
dakikaya 55-50 yenik giren takımımız Egemen'in 
3'1üğü ve Erdem'in basketi ile maçın bitimine 1. 33 
saniye kala eşitliği yakaladık(55-55). Maçın bitimine 
16 saniye kala Banvitliler kullandıkları faul atışları
nı değerlendiremedi. Maçın sona ermesine 11 saniye 
kala Egemen'in serbest atışları ile 57-55 üstünlüğü 
ele geçirdik. Basketçilerimiz kalan 11 saniyede raki
bine sayı şansı vermeyince karşılaşmadan 57-55 ga
lip ayrılarak çok önemli bir galibiyete imza attı. Maç 
sonunda oyuncularımız taraftarlarıyla bütünleşerek ga
libiyetin sevincini doyasıya yaşadılar. 
Antrenörümüz Rıza Solmaz "Defansta çok iyidik. 

Agresif oymadık. Eskişehir ba ketbol tarihine geçe
cek bir karşılaşma oynadık. Seyircimizi her zaman 
yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu. 
Takımımız önümüzdeki hafta Tekirdağ deplasmanın

da Telekom ile oynayacak. 
Taner AYYILDIZ 

Bayan Hentbolcular 
tatile moralli çıktı 

Hentbol takımımız Tekelspor'u 40-24 yenerek milli 
maçlar nedeniyle lige verilen bir aylık araya kayıpsız 
girmenin mutluluğunu yaşadı. 

57.55 

BAYAN HENTBOL takımımız 
6 Kasım günü Porsuk Spor 
Salonu'nda Tekelspor'u 40-24 
yenerek galibiyet serisini sür
dürdü. Müsabakaya iyi başla
yan takımımız devreyi de 18-
10 üstün kapattı. İkinci yarı
da da etkili oynunu ürdüren 
takımımız karşılaşmadan 40-
24 galip ayrıldı. Takımımızın 
gollerini Serpil(9), Asiye(9), 
Sanja(6), Nalan(5), Esra(4), 
Bilge(3), Seda(2), Fatma(]) 
ve Gizem( 1) attı. İlk 7 haf
ta sonunda namağlup olan 
takımımız 14 puan ile ligde 
averajla 2. sırada yer alıyor. 
Hentbol 1. Lig A Klasmanı 

karşılaşmalarına milli takım 

kampı ve maçlar sebebiyle 3 
Aralık tarihine kadar ara ve
rildi. Hentbolcularımız 3 Ara
lık günü Porsuk Spor Salo
nu'nda 8.Hafta karşılaşmasın
da Zonguldak Asmaspor'u 
konuk edecek. 

Anadolu 90'da hayat buldu:2-1 
MiLLİ TAKIMA 4 OYUNCU 
Bayan Hentbol Takımı oyun
cularımızdan Serpil, Asiye, 
Esra ve Seda milli takıma 

davet edildi. Genç oyuncula
rımızdan 1987 doğumlu E ra 
ve 1988 doğumlu Seda ilk 
kez bu sevinci yaşadı. 

FUTBOL TAKIMIMIZ Süper Amatör 
Ligde ilk yarının son maçında 12 Ka
sım günü Üniversite Sahası'nda ağırla
dığı Tek Porsuk'u son dakika golü ile 
geçit(2-l). Mü abakanın 14.dakika ında 
Başar'ın şutu üst direkten döndü, po
zisyonu iyi takip eden Vasfi takımımı
zı 1-0 öne geçirdi. 25. dakikada Ba
şar'ın kafası dileği yalayarak auta git
ti. İlk yarı 1-0 ekibimizin üstünlüğü 
ile kapandı. 

İkinci yarıya çok iyi başlayan Porsuk 
üst üste bulduğu pozisyonlar ile kale
mizde tehlikeler yaratmaya başladı. 75. 
dakikada Tek Por uk aradığı golü bul
du. Beraberlik golünden sonra Bü
lent'in atılmasıyla 10 kişi kalan takı
mımız bu yıl Denizli PAF'tan trans
fer edilen Ramazan'ın golü ile 90. da
kikada bir kez daha öne geçti(2- l ). 
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 

Erman'ın atılmasıyla takımımız sahada 

9 kişi kaldı. Karşılaşmada başka gol 
olmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan 
takımımız altın değerinde bir 3 puanı
nın sahibi oldu. Antrenörümüz Ercü
ment Şahin kötü oynamalarına rağmen 
aldıkların üç puanın çok önemli oldu
ğunu söyledi. Takımımız ilk yarıyı 
topladığı 19 puan ile 4. ırada tamam
ladı. Lig karşılaşmalarına 3 hafta ara 
verildi. Takınmımız 2.yarının ilk ma
çıda Hanspor ile karşılaşacak. 
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İnternet gazeteleri vuruyor 
ABD'de son altı ayda gazeteler yüzde 3 tiraj kaybeti. Nedeni yeni neslin·haberi internetten izlemesi. 

AMERiKAN GAZETELERi son altı ay içerisinde ortalama yüzde 3 oranında 
tiraj kaybetti. Kan kaybının nedeni ise yeni neslin haberi internetten izleme
si. Amerikan Tiraj Denetleme Bürosu raporuna göre, bu düşüş Amerikan ga
zetelerinin iç inde bulunduğu durumun vahametini gösteriyor. Raporda, düşü-

şün, başta gençler olmak üzere, her geçen gün daha fazla insa
nın haber almak için internete yönelmesinden kaynaklan
d ığı kaydedildi. İnternetin yaygınlaşmasının gazetec iliği 

her geçen gün daha az karlı bir sektör haline getir
diğine dikkat çekilen raporda, Mart ayında sona eren 

bundan önceki altı aylık dönemde ise Amerikan gaze
telerinin hafta içi tirajlarının yüzde 1.9, hafta sonu tiraj

larının ise 2.5 oranında azaldığı hatırlatıldı. 

GATES: VARiSi NEnEN OKUYACAK 
Fransız Le Figaro gazetesinin sorularını yanıtlayan Bili Ga

tes, beş yı l içerisinde insanların yüzde 50'sinin gazeteleri İn
ternet üzerinden okuyacağını savundu. Microsoft'un patronu Ga
tes, gazetelerin, rekabete karşı kendilerini daha iyi korumak için 
İnternet sitelerinin kalitelerini mutlak iyi leştirmeleri gerektiğini 

söyledi. Gates, İnternet haber okumanın , sık güncellenen, güç
lü sunumlar video dosyaları ve linklerle desteklenen bir içe
riğe ulaşmayı sağladığını söyledi. Gazetelerin kalitesinin, se
vindirici bir şekilde, ne kadar ağaç tükettikleriyle yani ti-

rajlarıyla değil , yayınladıkları haberlerin kalitesiyle ölçüldüğünü 

belirten Gates, "Gazeteler okurlarını elde tutmak istiyorlarsa elektronik or
tamla olan i l işkilerini geliştirmek zorundalar" dedi. 

ğün içinde sinema v 

üçük bir ekranı bulunan 
·oeşten korumakla kalmıyor. 

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ olarak kullanılabilen 
Eyetop, camında yer alan küçük ekranı 
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Atilla Özer 

sayesinde kişiye özel ses ve görüntü 
sistemi sunuyor. Sadece 60 gram 

ağırlığındaki bu gözlük paketin
den çıkan kontrol kutusunun 
üzerındeki standart video girişi 
ile her türlü medya kaynağın
dan aldığı sesli görüntüyü kü
çük ekranına ve saplarında 

yer alan stereo kulaklıklara 

iletiyor. Bu sayede kimseyi 
rahatsız etmeden ve kimseden 

rahatsız olmadan dilediğinizi iz
leme keyfine varıyorsunuz. 

Boeing'den ticari uçuş rekoru 

Hong Kong-Londra seferini yapan 777-200 LR World• 
liner tipi uçak en uzun ticari uçuş rekorunu kırdı . 

BOEING, Hong Kong'dan kalkarak Pasifik Okyanusu üzerinden Londra se
ferini yapan 777-200 LR Worldliner tipi uçağıyla en uzun ticari uçu ş re
korunu kırdı. Hong Kong'dan 35 yolcuyla havalanan 777-200 LR Worldli
ner, 20 bin 383 kilometrelik yolu yakıt ikmali yapmadan 22 .5 saatte alarak 
rekora imza attı. Boeing'in rekoru onaylandıktan sonra Guiness Rekorlar 
Kitabı'na girecek. Bu konuda daha önceki rekor, I 989'da Londra'dan 
Sdyney'e 17 bin kilometre kateden bir Boeing 747-400'e aitti . 

Yaşam 

ADSL'de 
rağbet 

sınırlıya 
TÜRK TELEKOM'un Ekim 
ay ı içerisinde yaptığı ADSL 
satı şl arının yüzde 92'sini li
mitli abonelik seçenekleri 
oluşturdu . Türk Telekomü
nikasyon A.Ş'nin yaptığı 

araştırmada, hızlı İnternet 

ADSL' nin Ekim ayı satışla
rının yüzde 92 'sinde limitli 
abonelik tercihi yapıldı. Şir

ketin J milyon 200 bin 
ADSL abonesinin 800 bini 
limitli abonel ik kullananlar
dan oluşuyor. Toplam abo
nelerin yüzde 61 ' ı 3GB li
mitli erişim seçeneğ ini ter
cih ediyor. 
Türkiye'de 3 GB limitl i 

abonelik tercihi yapan ların 

aylık kullanım miktarları or
talama I GB 'ye bile ulaş
madığı, 6 GB limitim ise 
kullanıcıların sadece binde 
7' sinin aştığı saptandı. 
Türk Telekom'dan verilen 

bilgiye göre, internette hızlı 
erişim imkanı sağlayan ve 
kullanıcıların zaman kaybını 
önleyen ADSL ilgi görmeye 
devam ediyor. 1 Kasım ' dan 

itibaren ADSL'de 256 Kpbs 
uygulamasını kaldırarak en 
düşük hızı 512 Kpbs ' ye çı

karan Türk Telekom, bu 
düzenlemeyle 256 Kbps hı
zında ve 3 GB limitli 29 
YTL tarifesinde olan tüm 
müşterilerin hızını iki katına 
çıkardı. 

Romatizmaya 
esrarengiz ilaç 

KENDİR gibi esrar cinsin
den bitkilerin romatizma! 
eklem ağrılarını giderdiği 

tıbbi denemelerle kanıtlan
dı. Araştırmacılar, uyuştu

rucunun ağız spreyi olarak 
alınması sonucu hareket 
etme ve istirahatın daha 
az ağrılı hale geldiğini bu
nun yanı sıra uyku kalite
sinin arttığını kaydetti. Te
davide en önemli rolü 
uyuşturucunun neden oldu
ğu 'bulut ' ruh halinin oy
nadığını söyleyen bilim 
adamları şimdi bulgularını 

daha büyük çaplı deneme
lerle destekleyip bu sayede 
İngiltere 'deki 600 bin ro
matizma hastasına yardımcı 
olmak istiyor. 

Plerclng can aldı 
İNGiLTERE'de, alt dudağı
na piercing yaptıran genç, 
kan zehirlenmesinden öldü. 
Body pierciııg'in tehlikeleri 
konusunda uyaran uzman
lar, piercing'in mutlaka hij
yene önem veren bir yer
lerde yaptırılması gerektiği
ni hatır l attılar. 

HAZIRLAYAN: Kemal TAŞÇ!OGLl 


