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ANADOLU Ü N V E R S T E S HAFTALIK L E T ş M GAZETESİ 

Bir ayda 2 binden fazla yolcu 
25 Temınuz'da uluslararası ulaşıma açılan Anadolu Üniversitesi Havaalanı'na göste
rilen ilgi artarak devam ediyor. Alana inen yolcu sayısı 20 Ağustos'ta 2154'e ulaş
tı. Gelecek yıl sefer düzenlemek isteyen şirketler de şimdiden çalışmalara başladı. 

U 
luslararası uçuşlara açılan 

Anadolu Üniversitesi Hava
alanı 'na yolcular büyük ilgi 
gösteriyor. Uçuş eğitiminin 

yanısıra uluslararası ulaşıma açık ve 
bir üniversite bünyesindeki tek hava
alanı olan Anadolu Üniversitesi Hava
alanı 'nda uçakların doluluk oranları 

yüzde l 00'e ulaştı. 
Sivil Havacılık Yüksek Okulu Mü

dür Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Hakan 
Okta!, Pazartesi ve Cumartesi günü ol
mak üzere haftada iki gün gerçekleşen 
seferlerin beklenenden çok daha büyük 
bir ilgi gördüğünü söyledi. 25 Tem
muz'da başlayan Brüksel-Eskişehir ve 
Eskişehir-Brüksel seferlerinde 20 
Ağustos gününe kadar 2 binl54 yol
cunun taşındığını kaydeden Hakan Ok-

Genç satranççılar 
ödüllerini aldı 

Anadolu Ünlversitesi'nin ev sa
hlpllglnl yaptı@ I. Dünya Okulla
rarası Satranç Şampiyonası'nda 
derece alan ö/P'encilere ödülleri 
törenle verildi. 

Haber12'de 

Doğu ve Batılılar 
dünyayı farklı 

algılıyor 

Mlchlgan Ünlversitesi'nde, Çinli 
ve ABD'll ögı,encJler üzerinde ya
pılan deneylere göre, dogulular 
olaylara daha geniş bir perspek
tiften bakarken, batdılar olayın 
öne çıkan boyutuna odaklanıyor. 

Yaşam'da 

tal , "Brüksel ve Belçika'da 300 bin 
vatandaşımız bulunuyor ve vatandaş

larımız daha çok yaz aylarında Eski
şehir 'e geliyorlardı. Ancak Eskişehir'e 
uçak seferi olmadığı için yaklaşık 4 
saatlik bir yolculukla önce İstanbul'a 
sonra 7 saatlik bir yolculukla Emir
dağ'a gidiyorlardı. Bu da vatandaşları
mıza büyük bir zorluk çıkarıyordu" 
dedi. 

Belçika'daki ilk Türk milletvekili 
Cemal Çavdarlı'nın ulaştırma bakanıy
la yaptığı görüşmede bu konudaki şi
kayetler ve taleplerin dile getirildiğini 
anlatan Okta], "Bu doğrultuda Eskişe
hir' e sefer düzenlenmesi konusunda 
bir görüş oluştu. Meydanunız, Ulaştır
ma Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi, 
Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Bele-

diyesi'nin işbirliği ve yoğun çalışma
ları sonucunda ulnslararası trafiğe ha
zır hale getirildi. Bütün bu çalışmalar 
ise bir aylık süre içerisinde gerçekleş
tirildi" diye konuştu 

Dünyanın uluslararası uçuşa 
açık havaalanı olan tek üni
versitesi 

Üniversitemizin dünyada bir ilki 
gerçekleştirdiğinin altını çizen Yard. 
Doç. Dr. Hakan Okta!, kendi havaala
nında hem uçuş eğitimi veren hem de 
uluslararası trafiğe açık havaalanı bu
lunan tek üniversitenin Anadolu Üni
versitesi olduğunu söyledi. 

Devamı 2'de 

ÖĞRENCİ ADAYLARINDAN 
KIYASIYA MÜCADELE 

Özel yetenek ve ön kayıtla öğrenci alan birimlerde 
okumak isteyen adaylar sınavlara büyük ilgi gösterdi. 

Hukuk Fakültesi'nin eski öğrencileri bu 
yıl ikincisi gerçekleştirilen mezunlar 
gününde yeniden bir araya geldiler. 

Haberi 3'te 

Anadolu tarihine 
Anadolu imzası 
tJnıvel'Bltemız Araştırma Fonu'nun desteli Jle ıer
çek/eştJrllen yQzey araştırmaları ve arteoloJJk ta
zılar devam ediyor. Friıra Vadisi Bizans Kaya 
Yerleşim ve KUlseleııJ proJesl kapsamındaki ytlzey 
araştırmalarının bu yılkl etabı tamamlandı. Ollm
pos Antik Kenti YQzey araştırmaları ise 16 Alas-
tos'ta başladı. HabeııJ B'te 
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Öğrenci adaylarından kıyasıya mücadele 
Özel yetenek ve ön kayıtla öğrenci alan birimlerde okumak isteyen adaylar sınavlara büyük ilgi gösterdi. 

A
nadolu Üniversitesi'nin özel yetenek 
ve ön kayıtla öğrenci alan fakülte ve 
yüksekokullannda okumak isteyen 
adaylar birbiriyle yarışıyor. Bu yıl 

Öğrenci Seçme Sınavı'nda yeterli puanı alan 
ve üniversitemizin Devlet Konservatuvarı, Be
den Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Sivil Ha
vacılık Yüksek Okulu ve Güzel Sanatlar Fa
kültesi 'nde öğretim görmek isteyen adaylar 
özel yetenek sınavlarına büyük ilgi gösterdi. 
Türkiye'nin dört bir yanından gelen adayların 
yanısıra velileri de sınav heyacınını yaşadı. 

BESYO'da naklen sınav 

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ' nun 24-26 
Ağustos günleri arasında yapılan özel yetenek 
sınavlarına I l 10 aday katıldı. Sınavlar sonu
cunda yüksekokulun her biri 40 kontenjanı 
olan Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eği
timi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Rekreas
yon Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü'ne 
toplam 160 öğrenci kayıt yaptırma hakkı el
de etti. 

BESYO, ayrıca bir ilki gerçekleştirerek ye
tenek sınavlarını monitörlerden naklen yayın
ladı. Öğrenciler ve velileri sınavları ve sınav
lardan alınan puanları ve parkurları yükseko
kula kurulan kamera sistemi sayesinde anında 
izleme fırsatı buldu. Sistemden çok memnun 
olduklarını belirten veliler, uyguluma ve mo
dern tesisler açısından BESYO'nun ülke ge
nelinde tek olduğunu söylediler. 

SHYO'ya ilgi artarak devam ediyor 

Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun Pilotaj ve 
Hava Trafik Kontrol bölümlerinin ön kayıtla
rı ise 24-25 Ağustos günleri arasında gerçek
leşirildi. Toplam 294 kişinin başvurduğu sı

navlar sonucunda her iki bölüme de l0'ar ki
şi alınacak. 

Güzel Sanatlar Fakültesi'nin özel yetenek 
sınav ları ise 27-28 Ağustos günleri arasında 
gerçekleşti. 1210 adayın katıldığı sınavlar so
nucunda Seramik Bölümü'ne 30, Grafik Bö-

lümü'ne 25, İç Mimarlık, 
Animasyon ve Resim bölüm
lerine 20'şer, Heykel , Baskı 
Resim ve Cam Bölümlerine 
ise 15'er olmak üzere top
lam 160 kişi kesin kayıt 

yaptırma hakkı edecek. 
Devlet Konservatuarı'nm 

özel yetenek.le alan, Çalgı 
Yapım Bölümü, Müzik ve 
Sahne Sanatları bölümleri 

SHYO Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Bölümlerinin 
ön kayıtları 24-25 Ağustos'ta yapıldı. 

için ise adaylara günleri ara-
sında sınav yapıldı. 313 kişinin başvurduğu 
Sahne Sanatları Oyunculuk Bölümü ' ne 15, 
Müzik Bölümü'ne 13 ve Çalgı Yapım Bölü
mü'ne de 5 kişi kayıt yaptırmaya hak kazan
dı. Opera Bölümü'nün sınavları da 31 Ağus
tos I Eylül günlerinde gerçekleştirilecek. En
gelliler Entegre Yüksekokulu'nun Seramik ve 

Grafik Bölümü 'nün ön kayıtları 5-13 Eylül 
günleri arasında yapılacak. Üniversitemizin ye
tenek sınavı ile öğrenci alan diğer bir birimi 
olan Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü 'nün sınavları ise 7-8 Eylül günleri 
arasında gerçekleştirilecek. 

-----~İs_m_a-il ~İL_K_S_E-LV~I 

Bir ayda 
2 binden 
fazla yolcu 

Yard. Doç. Dr. Hakan Oktal 

Anadolu Üniversitesi Hava
alanı'na b1r ayda inen yolcu 
sayısı 2154'e ulaştı. Gelecek 
yıl sefer düzenlemek isteyen 
ş1rketler de şimdiden çalışma
lara başladı. 

Baş tarafı l 'de 

Genç satrançcılar ödüllerini aldı 
Y

ard. Doç. Dr. Hakan Okta!, önü
müzdeki yıl için şimdiden talep
ler gelmeye başladığını belirterek, 

bu konuda Onur Havayolları ve Belçi
kalı bir tur operatörünün bir girişimi 
olduğunu ve önümüzdeki yıl her gün, 
Brüksel-Eskişehir arasında bir sefer 
yapmayı planladıklarını kaydetti. Ha
kan Okta!, "2006 Nisan ayında yapıl
ması planlanan seferler için görüşmele-

Anadolu Haber Sahihi: 

A DOLU O İVERSİTESİ 
Rekıtır Prof. Dr. Engin AT AÇ 

HAFTALIK İLETiŞİM GAZETESi 
~ 1302-0005 Genel Yayın Yönetmeni: 

Basım Tarihi: 20.09.2085 Sayı: 340 Prof. Dr. Haluk GÜRGEN 
·"' 

U
luslararası Satranç Fedarasyonu 
(FiDE), Türkiye Satranç Federas
yonu ile Atayurt Koleji 'nin ortak

laşa düzenlediği ve üniversitemiz Yunu
semre Kampusü Spor Salonu ' nda ger
çekleşen I Dünya Okullararası Satranç 
Şampiyonası sona erdi. 21 Ağustos'ta 

başlayan sampiyonanın kapanış töreni 
27 Ağustos Cumartesi günü Sinema 
Anadolu ' da gerçekleşti. Törende konu
şan Atayurt Okulları Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Kurucu Temsilcisi Kemal 
Zengin, bu yıl birincisi gerçekleştirilen 
şampiyonada desteğini esirmeyen Ana
dolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. En
gin Ataç'a kendisi ve satranç severler 
adına teşekkür ettiğini söyledi. 

Türkiye Satranç Fedarasyonu Onursal 
Başkanı Kahraman Olgaç da böyle bü
yük bir turnuvanın seyircisi olmanın 

kendisi için büyük bir gurur kaynağı ol
duğunu söyledi. 

rimiz devam ediyor" dedi. 

Pistin genişletilmesi ve uza-
tılması için görüşmeler sürüyor 

Terminal binası ve pist çalışmaları
nın da büyük bir hızla devam ettiğini 
belirten Yard. Doç. Dr. Okta! şunları 
söyledi: 

"Terminal binamız henüz tamamlan
mış değil. Üst kattaki çalışmalar devam 
ediyor. Alt kat giden yolcu bölümünde 
yapılması gereken bir bölüm daha var. 
O da Kasım ayında tamamlanacak. 
Gündemimizde pi t genişletme ve uza
tılması çalışmaları da var. Bu konuda
ki ödeneğin sağlanması için Anadolu 
Üniversitesi, Eskişehir Valiliği ve Bü
yükşehir Belediyesi tarafından gerekli 
başvurular yapıldı. Eğer pist genişleti
lirse pistimize inebilecek uçak tipi sa
yısı daha da artacak" 

Sayfa dü:.enkme: Cenk KOKSAL 

Yazı İşleri Müdürü: Anadolu Üniven.itesi Ba,ımevi'nde 3500 adet basılmı~ur. 

Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN 
Anadolu Üniversitesi. Yunusemre Kampusü, 

Vakıf Bina~,. 26470 Eskişehir 
Tel: 0-222-335 05 80 / 1790 Fab: 0-222- 130 74 40 

Haber Merkezi Müdürü : Uzm. Ufuk TÖZELİK il E-posta: haber@anadolu.edu.tr 
Web: www.ahaber.anadolu.edu.tr 
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Anadolu tarihine Anadolu imzası 
Üniversitemiz Araştırma Fonu'nun desteği ile gerçekleştirilen yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazılar devam ediyor. Frigya 
Vadisi Bizans Kaya Yerleşim ve Kiliseleri projesi kapsamındaki yüzey araştırmalarının bu yılki etabı tamamlandı. Olimpos An
tik Kenti Yüzey araştırmaları ise 15 Ağustos'ta başladı. 

A
nadolu Üniversitesi Araştırma Fo
nu 'nun yanı sıra Eskişehir ve Afyon 
Valiliği tarafından da desteklenen 
Frigya Bölgesi 'ndeki Bizans Dönemi 

Yerleşinılerı ve Kiliseleri'nin yüzey araştırma
larının bu yılki bölümü tamamlandı. Çalışma
lar. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Olcay Uç
kan'ın başkanlığında ve 29 Haziran-20 Tem
muz tarihleri arasında gerçekleşleştirildı. 

Araştırmalara, Uçkan'ın yanı sıra Isparta Mü
zesi'nden Doğan Demircı, Dokuz Eylül Üni
versitesi'nden Yalçın Mergen, Selçuk Üniver
sitesi ' ndeıı Arş. Gör. Mete Mimiroğlu, üni
versitemız Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü 'nden Araş. Gör. Muradiye Bursalı 
ile bölum yüksek lisans öğrencilerinden Seç
kin Evcim ve Gökçen Öztaşkın katıldı. 

Çalışmalar gelecek yıl da sürecek 

diği için tamamlanamadı. Bu bölgedeki ça
lışmalar önümüzdeki yıl da devam edecek. 
Bu tespitler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ııca 
yürütülen "Frigya Vadisi Projesi" kapsamında 
veri oluşturulması nedeniyle önem taşımakta
dır. Bu konuda bakanlık bilgisinde çalışma
lar koordineli olarak sürdürülmektedir"dedi. 

Geçen yıl başlanan çalışmada Eskışehir 

Bölgesi'ndeki Bizans dönemini içeren kaya 
kiliselerinin tespit ve envanter çalışmalarının 
tamamlandığını belirten Doç. Dr. Yelda Ol
cay Uçkan, "Afyon bölgesine de başladık. 

Afyon bölgesı çok zengin bir yerleşim içer-

Antalya 'nın Kemer ilçesindeki Ol im pos 
Antik Kenti 'nde geçitğimiz yıl yapılan araş
tırmalarda kent planı ve topografi çalışmala
rının tamamlandığını belirten Doç. Dr. Yelda 
Olcay Uçkan, "15 Ağustos-! O Eylül tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek çalışmalar ,Anado
lu Üniversitesi Araştırma Fonu'nun desteği 
ile üniversitemiz ve Antalya Müzesi ile or
taklaşa olarak yürütülmektedir. Çalışmalar, 

emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Parman. 
Sanat Tarihi Bölümü'nden Öğr Gör. Zeliha 
Demirel Gökalp, Arş. Gör. Muradiye Bursalı 
ve bölüm yüksek lisans öğrencilerinden Gök
çen Öztaşkın, Seçkin Evcim, Arkeoloji Bölü
mü 'nden Öğr. Gör. Elif Uğurlu, Dokuz Ey
lül Üniversitesi'nden Yalçın Mergen, Arke
olog Orhan Atvur, Sanat Tarihçileri Zeynep 
Kaya, Nurullah Kart, Göktan Ergün, Mimar 
Erkan Uçkan, Rıza Yılmaz ve Ebru Taneli 

Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleşecektir. Bu 
yıl ise yapı boyutunda röleve çalışmaları, an-

tik kent düzenleme çalışmaları ve kent kesi
ti çalışmaları yapılacak" diye konuştu. 

Hukuk mezunları hasret giderdi 
Hukuk Fakültesi'nin eski öğrencileri ikincisi düzenlenen mezunlar gününde bir araya geldi. 

rH- ukuk Fakültesi geçtiğimiz yıl 
ilkini gerçekleştirdiği Hukuk 
Fakültesi Mezunlar Günu'nün 

ikincisini düzenledi. Etkinlikte eski 
öğrenciler, arkadaşlarıyla ve hocala
rıyla bir kez daha görüşme fırsatı 
buldu. 

Geleneksel olması planlanan me
zunlar gününün açılışı 27 Ağustos 
Cumartesi günü Kongre Merkezi Sa
lon Anadolu'da yapıldı. Açılışta bir 
konuşma yapan Rektör Yardımcısı 
ve Hukuk Fakültesı Dekanı Prof. 
Dr. Nüvit Gerek, mezun öğrenciler
le yeniden bir arada olmanın mutlu
luğunu yaşadıklarını söyledi. Prof. 
Dr. Nuvit Gerek, "Burada toplanma 
amacımız aradan geçen zaman içe
resinde gerek sizin gerekse bizim 
:açımızdan nelerın değiştiğini öğren

mek" dedi. 

Dr. Erhan Türker de, bilimsel 
aliyet ve donanım olarak fakülte 
hocalarının ellerinden geleni yaptık
larını belırterek, yalnızca iyi hukuk 
bilmekle ıyi bır hukukçu olunamaya
cağının altını çizdi. Prof. Dr. Erhan 
Türker, "Bunu bütün modern değer
lere ve ahlaki değerlere uygun bir 
biçimde yürütmek gerekir. Bunun si
zın tarafınızdan böyle yapılacağını 

düşünüyorum" diye konuştu. 
Prof. Dr. Özcan Uçkan ise, öğren

cilere yıllardır hukukun her anlamda 
ahlak olduğunu söylediklerini ve 
kendilerinin kanun adamı değil hu
kuk adamı olduklarını belirttiklerini 
söyledi. 

kültesi ve Geleceğe Yönelik Hedef
ler", "Mezunların Ekonomik Sosyal 
ve Kültürel Durumları, Kişisel De
neyimler, Mesleki Sorunlar ve Çö
züm Önerileri" gibi konular ele alın
dı. Panelin ardından da mezunlar ve 
öğretim elemanları fakültede düzen

MEZUNLAR NE DEDİ? 
GÜLAY GARİP ÇAPAR 
2002 yılı me
zunuyum. 1 
Anadolu 
Üniversitesi 
mezunu ol
maktan çok 
mutluyum. 
Zaten Eski
şehir 'e gel
diğimden 

beri bu şehri 
çok sevdim. 
Kampüsü çok güzel buldum, her
şey daha da değişmiş, güzelleşmiş, 
yeni binalar eklenmiş. Arkadaşla• 
rımla ve öğretim üyeleriyle olmak• 
tan da çok mutluyum, farklı bir duy
gu, eski günlere döndüm. Çok he• 
yecanlandım fakülteye girince. 
Uzun zamandan beri gelmiyordum. 
Güzel bir duygu. Böyle fakültemiz
de mezunlar birligi olması da çok 
güzel . Zaten geçen yıl başladı, bir
likteliğimizin devamı açısından gü
zel bir şey diye düşünüyorum. 

MEHMET YEĞEN 
İlk mezunlar
danım. Arka
daşlarla yeni• 
den birarada 
olamak çok 
güzel bir duy• 
gu. Üniversi• 
tede değişen 
olaylar; öğ
renci değişim 
programı var 
bizim döne• 
mimizde olmayan. Yine bizim döne
mimizde olmayan eksikliğini hissetti· 
ğlm bir husus yabancı dil hazırlık sı• 
nıfı var. Yani o dönemde olsaydı ben 
hazırlık okumayı düşünürdüm ama 
yoktu. O da güzel bişey. Anadolu 
Üniversitesi mezunu olmak güzel bir 
duygu, Anadolu Üniversitesiyle her 
zaman gurur duydum. l Fakültenin kurucu dekanı Prof. Yard. Doç. Dr Ahmet Haluk Ata

lay ise Cumhuriyetin eski kurumları 

yenilerken yeni kurumları da oluş
turduğunu belirterek, Anadolu Üni
versitesi 'nin Cumhuriyet ruhunun 
gerçekleştirdiği ve dünyada yayıldığı 
bir kurum olduğunu kaydetti. Açı

lış konuşmalarının ardından gerçek
leşen panelde "Kuruluşundan Bugü
ne Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fa- lenen pilav gününde bir araya ııeld.:.:i._~----==--------,-==----' 
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DOGU VE BATI DUNVAVI FARKLI ALGILIVOR 
Michigan Üniversitesi'nde, Çinli ve ABD'li öğrenciler üzerinde ya
pılan deneylere göre, doğulular olaylara daha geniş bir perspektif
ten bakarken, batılılar olayın öne çıkan boyutuna odaklanıyor. 

M
'chigan Üniversitesi'nde yapılan araştırma
ya göre, doğulularla batılıların dünyayı al
gılama şekilleri farklılık gösteriyor. Çinli 
ve ABD'li öğrenciler üzerinde yapılan de

neylere göre, doğulular olaylara daha geniş bir pers
pektiften bakarken, batılılar olayın öne çıkan boyu
tuna odaklanıyor. Araştırmaya katılan 26 Çinli ve 
25 ABD'li öğrenciye, farklı objeler örneğin hayvan 
fotoğrafları gösterilmiş. Her birinin arkasına da, bol 
renkli, desenli, kısacası karmaşık yapıda fonlar yer
leştirilmiş. Araştırmanın sonunda, Batılıların daha 
çok öndeki objeye odaklandığı, Doğuluların i e göz
lerini daha çok arka plana diktiği gözlenmiş. 

Aslında bu bulgu, daha önce yapılan benzer ça
lışmaların sonuçlarıyla da uyumlu. Buna göre Do
ğulular, olaylara daha geniş bir perspektiften bakı
yor, gördüklerini belli bir çerçeve içerisinde değer
lendiriyor. Buna karşın Batılıların , belli bir konuya 
odaklanmakta daha üstün oldukları ve daha analitik 
bir zekaya sahip olduklarının altı çiziliyor. 

Bu son araştırmada, katılımcıların arka planı de-

ğiştirilen objeleri hatırlama yetenekleri de test edil
miş. Çinli öğrencilerin bu noktada, önceki örneği 
unuttuğu dikkat çekmiş. Bilimadamları bunu, Çinli 
öğrencilerin objeyi arka planı ile birlikte değerlen
dirme ve hafızalarına da bu şekilde kaydetmesine 
bağlıyor. 

Araştırmacılar, bu konuda ABD'li öğrencilerin 

performansını ise "ABD'liler, arka planı değişen ob
jeleri daha kolay hatırlıyor. Zira, görsel hafızaları 

daha kuvvetli. Bu da, ön plandaki objeye daha ça
buk ve daha uzun süre odaklanma eğilimlerinden 
kaynaklanıyor" şeklinde değerlendiriyor. 

Araştırmacılara göre bu farklılığın nedeni toplum
sal alışkanlıklar. Doğu Asyalılar, daha karmaşık top
lumsal ilişkiler içinde büyüyor. Ayrıca bu ilişkiler 

içindeki toplumsal roller de önceden belirlenmiş. 
Dolayısıyla olayları, bunu bir çerçeveye oturtarak al
gılamaya eğilimliler. Batı toplumları ise, özgürlüğün, 
bireyin daha çok önemsendiği toplumlar. Bu neden
le Batılılar, bütünü görmeye pek fazla gerek duy
muyor. 

D epresyona ve bağışıklık sis
temine iyi geldiği bellrlenen 
gülme, acıya dayanıklılığı 

da artırdığı bellrlendl. 
lsvlçre'dekl Zürlh Onıversltesl'nden 
Prof. Dr. Wllllbald Ruch, acı ile gül
menin ilişkisini araştırırken, denek
lere, herkesin daba önce izlediği ko
medi filmlerini izlettirdiklerini söyle
di. Ruch, 'Komik filmi izlerken daba 
çok gülen deneklerin, yarım saat 
sonra yapılan acı testi esnasında 
daha fazla acıya dayanabildiğini 
bellrledlk. Glllmenln klşlnln keyfi ve 
mutluluğuna etklsl belki anlık olabi
liyor. Ancak gülmenin bedene olan 
fiziksel yansıması daha kalıcı şekli
de gerçekleşiyor. Mlzabtan ağrı te
davilerinde de bir yöntem olarak 
yararlanılablllr" diye konuştu. 

GoogleTalk 

lnbo I Settings 

ıll 

Ses savaşına Google da katıldı 
Google Talk adı verilen yeni hizmet 

sayesinde elektronik posta hesabı 
olan kullanıcıların sesli sohbet edebil
mesi sağlanıyor. Skype, MSN ve Ya
hoo'nun ses mesajlaşmasını destekle
yen sohbet yazılımlarının ardından Go
ogle'ın da böyle bir yazılım hazırlama
sı, piyasadaki rekabetin artacağını gös
teriyor. 

Skype, MS ve Yahoo'nun ses me
saılaşmasını destekleyen sohbet yazı
lımlarının ardından Google da Google 
Talk adı verilen yeni hizmet sayesinde 
Gmail hesabı olan kullanıcılarına sesli 
sohbet edebilmesi sağlanıyor. Google 
Talk'un deneme sürümlerine 
http://www.google.com/talk adresinden 
ulaşılabiliyor. Ses iletişimine büyük pa
ralar ödeme döneminin geçmişte kaldı-

ğını gören İnternet devleri, İnternet 

üzerinden ücretsiz ses iletişimi sağla

yan yazılımlarla bu pazarda pay sahi
bi olmaya çalışıyorlar. MSN, 1999 yı
lında başlattığı MSN Messenger mesaj
laşma hizmeti ile büyük bir başarı ya
kaladı. Bugün dünyada 200 milyon 
Hotmail abonesi ve 170 milyonu bulan 
MSN Messenger kullanıcısı var. Yazı
lı sohbetin yanı sıra sesli olarak ileti
şim olanağı da sunan MSN Messen
ger' ın kullanıcıları günde ortalama 2.5 
ınılyar mesaj gönderiyorlar. Altı yıl 

önce sıfır olan bu rakam pazarın ne 
kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor. 

HAZIRLAYAN: 
Krmal T \ŞÇIOGLl 


