PAU’DE CUMHURiYET BALOSU
PAÜ Rektörü Prof. Dr. F. Necdet
Ardýç; "Artýk resimleri asýp saklanmak yok! Mustafa Kemal'in
duygularý bizim duygularýmýzdýr;
Artýk sözleri týrnak içinde yazýp
unutmak yok! Onun sözleri bizim
sözlerimizdir. "
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11. Ulusal Anatomi Kongresi Pamukkale Üniversitesi'nde 26 Ekim 29 Ekim tarihleri arasýnda uluslar arasý katýlýmlý olarak gerçekleþti. Anatomi
Kongresi öncesinde bir workshop düzenlendi.

PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi’nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr.

amukkale Üniversitesi 20072008 Eðitim Öðretim Yýlý
Açýlýþ Töreni, PAÜ Kongre ve
Kültür Merkezi'nde yapýldý.
Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. F. Necdet ARDIÇ;
"Öðrencilerinin, çalýþanlarýnýn, öðretim
üyelerinin Pamukkale Üniversiteli olmaktan gurur duyduðu bir üniversite istiyorum" dedi.
Açýlýþ Törenine Denizli Vali Vekili
Halil Ýbrahim Ertekin, Denizli Milletvekilleri Hasan Erçelebi ve Selma Aliye
Kavaf, 11.P.Tugay ve Garnizon Komutaný Tuðgeneral Ergüder Toptaþ, Denizli
Belediye Baþkaný Nihat Zeybekci, Cumhuriyet Baþsavcýsý Selami Hatipoðlu,
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç, öðretim elemanlarý, öðrenciler, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok
sayýda seçkin davetli katýldý.  5’TE
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Pamukkale Üniversitesi

PAU’den deprem hakkýnda bilimsel veriler

öðrencilerinin, akademik

Laodikeia’da Suriye Caddesi açýldý

ve idari çalýþanlarýnýn yeni

Laodikeia Antik Kenti'nde bulunan ve gün yüzüne
çýkarýlan Suriye Caddesi törenle açýldý.  9’DA

yýllarýný en içten dileklerimle
kutlar, esenlikler dilerim.
Prof. Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ
Pamukkale Üniversitesi Rektörü

TÜBÝTAK tarafýndan desteklenen "Boru
Hatlarý Sistemleri Üzerinde Deprem Etkilerinin Coðrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Deðerlendirilmesi" isimli araþtýrma projesini
yürüten PAÜ Ýnþaat Fakültesi Öðretim
Üyesi Yardýmcý Doçent Dr. Selçuk Toprak,
Denizli'de olasý deprem senaryolarýný
ortaya koydu ve altyapý konusunda yapýlmasý gerekenlere dikkat çekti. “Denizli’de 6,5
büyüklüðünde meydana gelecek depremde ise sistemin performansýnýn dörtte
bir seviyelerine ineceðini
ön görüyoruz."  12
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PAU’DE CUMHURiYET BALOSU
“Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktýr”

AÜ Rektörü Prof. Dr. F. Necdet Ardýç; "Artýk resimleri
asýp saklanmak yok! Mustafa
Kemal'in duygularý bizim
duygularýmýzdýr; Artýk sözleri
týrnak içinde yazýp unutmak yok! Onun
sözleri bizim sözlerimizdir.
Cumhuriyetin 84. yýlý coþku içinde
kutlandý. Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ
tarafýndan cumhuriyet resepsiyonu verildi. PAÜ mensuplarý ile Denizlilileri buluþturan böylesi bir organizasyon Üniversite bünyesinde ilk kez gerçekleþtirildi.
84 yýl önce, 29 Ekim 1923'te saat
20:30'da "yaþasýn cumhuriyet" sesleri

P

arasýnda cumhuriyet ilan edildi. Ve 84 yýl
sonra, 30 Ekimde saat 20:30'da baþlayan
PAÜ Cumhuriyet Balosu gecenin geç saatlerine dek sürdü.
PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi, dev
Türk bayraklarý ile donatýldý, salon adeta
kýrmýzý beyaza boyandý. Cumhuriyetin
ilk yýllarýnda düzenlenen Cumhuriyet Balolarý'nda olduðu gibi, davetliler koyu
renk kýyafetleriyle geceye katýldý. PAÜ
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ
ve eþi Prof. Dr. Füsun ARDIÇ, konuklarý
kapýda karþýladý. PAÜ mensuplarýnýn davetli olduðu gecede baþta Denizli Valisi
Dr. Hasan CANPOLAT ve eþi Nuran
CANPOLAT olmak üzere protokol üyeleri de yerini aldý.
PAÜ Müzik Eðitimi Anabilim Dalý
öðretim üyelerinin dinletisiyle baþlayan
gecede, Rektör Prof. Dr. ARDIÇ Ülkemizin içinde bulunduðu koþullara dair
önemli mesajlar vererek PAÜ tarihindeki
þu önemli konuþmayý yaptý.
“Deðerli Öðretim üyeleri, Pamukkale
Üniversitesinin deðerli mensuplarý,
Bugün burada, 84 yýl önce kurulan
devletimizin kuruluþ yýl dönümünü kutlamak için toplandýk. Üniversitemizde ilk
defa organize edilen ve bütün Pamukkale
Üniversitesi mensuplarýný ve Denizlilileri
bu mutlu günde bir araya getirmeyi
amaçlayan Cumhuriyet Resepsiyonu'na
hoþ geldiniz.
Bu bayram, benim þimdiye kadar
gördüðüm en coþkulu kutlamalara sahne

oldu. Son günlerde doruða çýkan olaylar
hepimizde duygu yoðunluðunu arttýrdý.
Þimdi izin verirseniz hepimizin hissettiði
fakat birbirimize karþý dile getirmediðimiz bu duygularý sizlerle kýsaca paylaþmak istiyorum. Büyük Millet Meclisi'nin,
29 Ekim 1923, saat 18:45'te yaptýðý toplantýdan sonra, 20.30'da "YAÞASIN
CUMHURÝYET!.." sesleri arasýnda
Cumhuriyet ilan edildi ve yeni Türk devletinin adý kondu: "TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ". Hemen arkasýndan da Türk
ulusunun kurtarýcýsý Gazi Mustafa Kemal
oy birliði ile Cumhurbaþkaný seçildi. Bu
sonuçlar o zamana kadar yapýlanlarý taçlandýran, en büyük devrimdi.
Ýlk Cumhurbaþkanýmýz Mustafa Kemal Atatürk, 14 Ekim 1925 tarihinde
Ýzmir Kýz Öðretmen Okulunda yaptýðý bir
konuþmada, Cumhuriyetle eski rejim
arasýndaki farký þöyle ifade etmiþtir:
"Cumhuriyet, ahlâki erdeme dayalý
bir idâredir. Cumhuriyet, erdemdir. Sultanlýk, korku ve tehdide dayalý bir idâredir. Cumhuriyet, erdemli ve namuslu insanlar yetiþtirir. Sultanlýk korkuya, tehdide dayalý olduðu için korkak, alçak, sefil,
rezil insanlar yetiþtirir. Aralarýndaki fark
bundan ibarettir."
Bizim vatanýmýz, eski dünyanýn merkezinde, Asya, Avrupa ve Afrika kýtalarýnýn tam ortasýnda, zorlu bir coðrafyanýn; Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doðu'nun birleþme noktasýnda, Amerika'da
var olmuþ birkaç medeniyet hariç, dünyada bugüne kadar var olmuþ bütün medeniyetlerle etkileþmiþ, Ýnsanlarýn 8000
yýldýr yaþadýðý, bütün büyük devletlerin
yüzyýllar boyu sahip olmak için uðraþtýðý
Anadolu'dur.
Devletimizin nasýl var olduðunu, o
yýllarýn nasýl geçtiðini hiç düþündünüz
mü? Yoksa 19 Mayýs 1919'da baþlayan
sürecin, hep beraber "maça giden insanlarýn coþkusu"yla ilerlediðini ve 29 Ekim
1923 yýlýnda mutlu sona ulaþtýðýna inanmayý yeterli mi buluyorsunuz?
Burada bulunan hiç kimse o yýllarý yaþamadý. Hepimiz, kitaplardan öðrendik.
Bizler için Cumhuriyet döneminin kahramanlarý birer resim, söyledikleri sözler,
týrnak içinde yazýlan birer veciz cümleden ibaret. Cumhuriyet Bayramlarýný birkaç kahramanlýk þiiri okuyarak, güzel
sözler söyleyerek, televizyonda tarihi
filmler göstererek, hafifçe de gözlerimizi
yaþartarak geçiþtiriyoruz. Sonra! Millet
olarak güven bunalýmý yaþýyoruz. Batýlý
devletler önünde kendimizi ezik hissediyoruz. Her zaman kendimizi beðendirmek için uðraþýyor, sorunlarýmýzýn
çözümünü baþkalarýnýn öðütlerinde
arýyoruz. Eðer bu devletin milleti bizsek,
bugün yaþadýklarýmýzýn olmamasý gerekirdi. Çünkü devletimizin kuruluþ þekliyle, var olan durum birbiriyle uyuþmuyor.
Kimseye baþ eðmeyen, onurlu atalarýmýzýn yoktan var ettiði bu devlette,
ipin ucu ne zaman kaçtý? Bu güvensizlik

duygusu, birbirimize yabancýlaþma,
Cumhuriyet deðerlerinden uzaklaþma,
körü körüne yabancý olana hayranlýk veya düþmanlýk ilkelliði nasýl ortaya çýktý?
Bugün bu sorularýn cevabýný verebilmek için, atalarýmýzýn 1800'lü yýllarda
baþlayan baðýmsýz bir devlet olma mücadelesinin kaç nesli tükettiðini, saltanata,
hilafete, tarikata, aþirete olan baðlýlýklarýn, millete ve devlete olan baðlýlýðýn
altýný nasýl oyduðunu, yabancýlarýn bu
feodal duygularý nasýl sömürdüðünü ve
bunun bizlere kaç cana mal olduðunu anlamamýz gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün ilkelerinin, bu yüzyýllýk
deneyimin sonunda nasýl oluþturulduðunu öðrenmemiz þarttýr.

1919 yýlýnda Anadolu'da baþlayan
mücadele, bu yüzyýllýk tecrübe birikiminin Mustafa Kemal liderliðinde baþarýya
ulaþtýðý son noktadýr. Mustafa Kemal
Atatürk önderliðinde bir avuç insan,
dünyaya o zaman hakim olan güçlerin
kendilerini en güçlü hissettikleri dönemde -ülkemiz, o zamana kadar düþtüðü en
kötü durumda olmasýna raðmen-, baþ eðmeyi kabul etmediler ve dünyaya meydan okudular. Bunu yaparken de hesap
kitap yapmadýlar.
"Ateþi ve ihaneti gördüler ve yanan
gözleriyle durdular, bu dünya üzerinde."
Anadolu'nun insanýna ve kendilerine
güvendiler.
"Vatan tehlikedeyse gerisi teferruattýr." dediler.
Sonra? Gece gündüz çalýþtýlar, insanlarý bir araya getirdiler, güven aþýladýlar,
millet olmayý öðrettiler.
Bundan 84 yýl sonra bizim torunlarýmýz için bugünün bayram olmasýný istiyorsak, yine, yeniden; parola "vatan",
iþareti "namus" tur.
Artýk, resimleri asýp saklanmak yok!
Mustafa Kemal'in duygularý bizim duygularýmýzdýr…
Artýk, sözleri týrnak içinde yazýp
unutmak yok! Onun sözleri bizim sözlerimizdir.
Bu ülke, nasýl kurulduysa, o þekilde
yaþamaya devam edecektir. Hep birlikte
bir millet olarak söyleyebilmeliyiz:
"Türkiye Cumhuriyeti,
ilelebet
pâyidâr kalacaktýr!.."
Bugün, en büyük bayramýmýzdýr…
Hepimize kutlu olsun!..
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Helvaya Affedersiniz SANATA DAÝR!..
Biraz un,
Biraz þeker…
Biraz helvaysa,
Niyetiniz,
Elbette, bulunur ustasý…
Alemde…
Biraz horoz,
Biraz toz,
Biraz yeþille ,
Biraz beyaz da
Sanata durur…
-maksat sanat iseElbette;
Zamanýn gergefi,
Bu þehirde!..
Geçmiþ zamanýn Yeþilçam filmleri arasýnda bir
film vardýr ki, müziði ve þiiriyle kalmýþtýr akýllarda…
"Biraz kül, biraz duman!.. O, benim iþte!..
Kerem misali, yanan; o, benim iþte!..
Ýnanma gözlerine; ben, ben deðilim!..
Beni sevdiðin zaman; o, benim iþte…
Ümit Yaþar Oðuzcan'ýn bir minicik
dörtlüðüdür bu þiir aslýnda… Sanatseverlerin, Avni Anýl'ýn Nihavent bir ezgi giydirdiði besteyle,
Nesrin Sipahi'nin buðulu sesinden dinleyerek sevdiði ve bir filmle de konu içerisinde toplumla buluþturulan bu þarký, unutulmazlar arasýna girmiþtir belleklerde…
Denizli'nin sanatla ilgili konumundan söz etmek gerektiðinde, þairin "biraz kül biraz duman"
söylemi çýktý geldi hafýzamýn derinliklerinden her
nedense… Ve bir helva yapýmýný çaðrýþtýrdý belleðim beraberinde… Biraz un, biraz þeker, biraz da
belki baþka baþka þeyler… Hepsini koyarsýnýz
tezgâhýn üzerine, sonra da ustasýný beklemeye
baþlarsýnýz ya… Denizli'nin sanat konusundaki konumunu da ona benzetiyorum…
Bakmasýný ve görmesini bilene, verimli topraklarýna misal, o kadar bol ve çeþitli malzeme sunuyor ki Denizli sanat adýna… Anlatýlýr gibi deðil…
Peki, o zaman "Niçin yüz yýllar içinde topluma

yön vermiþ büyük sanat oluþumlarý yaþanmamýþtýr Denizli'de?" sorusunu sorabilirsiniz haklý olarak. Ben sizin bu sorunuza hem "Haklýsýnýz!..", hem de
"Haksýzlýk ediyorsunuz!.." diye iki þekilde de cevap verebilirim. Haklýlýðýnýzý
paylaþýrken, öncelikle Denizli yöresinin
doðal zenginlikleri ve verimli topraklarýyla hayatý kolay yaþanýr kýldýðýný
söylemem gerekiyor. Sanatýn birey ve toplum olarak yaþanan büyük acýlar ya da sevinçlerin insan
ruhunda yarattýðý bireysel aksülameller olduðu
göz önüne alýndýðýnda Denizli'nin böyle bir olguyu oluþturacak konumlardan uzak kaldýðýný
söyleyebiliriz.
Verimli ovalarý, zümrüt gibi baðlarý, yemyeþil
daðlarý, þýrýl þýrýl sularýyla daha çok coþkuyu ve sevinci dile getiren bir insan dokusuna sahiptir Denizli yöresi… Bunu söylerken Akköy'ün Gölemezli
köyünden Deveci Musa'nýn 1933 yýlýnda tipiye yakalanýp buyarak ölmesini anlatan "Devrent Deresine Duman da Bürüdü" aðýtý ile Çal-Bekilli yöresinin, bir sevdalý yüreðin kýz kaçýrýrken, kýzýn
"Mankýrýn Kýsýk" adý verilen yerde Büyükmenderes'e düþüp boðulmasýný anlatan "Ümmü Kýz"
aðýtlarýný unutmuþ deðilim… Ancak Anadolu'nun
saymakla bitmeyecek kadar çok bozlaklarý, barak
havalarý ve hoyratlarýný düþününce Denizli'nin iki
aðýtla sýraya bile giremeyeceðini söyleyebilirim.
Kaldý ki sanat konusu sadece türkülerle
sýnýrlandýrýlamayacak kadar da geniþ alana
yayýlan bir konudur.
Denizli Anadolu Türk tarihinde hiçbir zaman
bir Konya, bir Kayseri, Adana, Antep, Diyarbakýr,
Harput, Erzurum, Sivas, Manisa, Bursa olmamýþtýr. Yani Denizli, Anadolu Selçuklu ve Osmanlý Devleti dönemlerinde o devletleri siyasi,
ekonomik, ilmi, ticâri, askeri ve jeopolitik yönden
etkileyecek bir konumda olmamýþtýr.Ýnsanlarýn
günlük ihtiyaçlarýna yönelik zenaat dallarýyla yaþayýp gelmiþtir. Atatürk'ün 1931 yýlýndaki ziyaretlerinde Denizli'yi tanýmlayan "Büyücek bir köy"
ifadesi aslýnda bir ölçüde bütün zamanlarýn De-

nizli'sini de anlatmaktadýr.
Selçuklu ve Osmanlý
döneminde devrinin sanat
dallarýnýn ya Konya, Bursa
Edirne, Ýstanbul gibi baþkentlik etmiþ olan ya da,
medrese, tekke, þehzade
eðitimi, ekonomi gibi diðer
sosyal unsurlarý barýndýran
þehirlerde ortaya çýktýðý bir gerçektir.
Tarih içinde Denizli'nin sanatla ilgili konumunu tayin ve tespit ettikten sonra gelecekle ilgili
tahmin veya temennilerimi de þu þekilde paylaþabilirim:
1980 sonrasýnda ekonomideki olaðanüstü
büyümeye paralel olarak sosyal dokunun her
alanýnda da çok kýsa sürede büyüyen Denizli'nin
bu konumu çaðdaþ sanatlarýn her dalý için malzeme ve ortam hazýrlamaktadýr. Sanayi toplumlarýndaki ekonomik gücün dengesiz daðýlýmý bir
süre sonra ayrý dünyalarýn insanlarýný yaratmaktadýr. Büyük alýþveriþ merkezlerinin bu oluþumlarý
hýzlandýracak ortamlarý da beraberinde getirmesi
kaçýnýlmazdýr.
Hýzla büyükþehir konumuna yaklaþan Denizli'de her türden konunun iyisiyle kötüsüyle
büyümesi de kaçýnýlmazdýr. Boþanmalarýn, sahipsiz çocuklarýn, bireysel yaþantýlarýn çoðalmasý, suç
oranlarý ve çeþitliliðinin artmasý sosyal problemlerin artýþýnýn da habercisi olmaktadýr.
Sanayi devrimi, ekonomik göstergelerin deðiþimi, kentleþme, gelir daðýlýmýna baðlý sosyal
problemleri daha önce yaþamýþ plan batý toplumlarýnýn bu ortamlarýn yarattýðý rahatsýzlýklardan
kurtulmak için ortaya koymuþ olduðu yol ve
yöntemler içinde sanatýn yadsýnamaz bir yeri ve
gerçekliði olmuþtur. Benzer bir süreçle karþý
karþýya bulunan Denizli'nin batýnýn yaþadýðý açmazlara ve ortamlara düþmemek konusunda ortaya koyacaðý çýkýþ yollarý için yine batýnýn bu konuda yaþadýklarý ve ortaya koyduðu çabalarý
örnek almak olacaktýr.
Kurumsal anlamda bu þehirde PAÜ'nün sana-

ta dayalý eðitim öðretim yapan ilgili bölümlerinin
varlýðý doðru sanat için önemli bir zemin ve rehberlik zenginliði sunmaktadýr.
Denizli'de ortaya konacak olan sanat üretimlerini satýn alarak sanatýn olmazsa olmazlarýndan birisi olan heyecanlarý besleyecek olan paranýn sanata yönlendirilebilmesi gibi bir imkâný ve þansý vardýr.
Malumdur ki "Marifet iltifata tabidir!" sözü bu konudaki üretim sürecinin seyrini özetlemektedir.
Çok açýk bir þekilde söylemek gerekirse bu þehir nereye harcayacaðýný bilemediði paralarýndan
dolayý yaþadýðý iç sýkýntýlarýný aþmak için, sahip olduðu parayý en az alýþ veriþ merkezlerinde harcadiði kadar sanatý desteklemeye de yönlendirmek
mecburiyetindedir. Yoksa bu anlayýþtan mahrum
insanlarýn içinde yer aldýðý son derece pahalý ve
lüks araçlar, oteller, yapýlar ve önünden geçen parasýz insanlarý albenisiyle tahrik eden vitrinler bu
þehirde kýskançlýk, haset ve çekemezlik duygularýný beslemekten baþka bir iþleve sahip olmayacaktýr.
Bu þehir, yüzlerce yýllýk var olma süreci içinde
hayata ve insana bakýþla ilgili geliþtirdiði cývýl cývýl,
güler yüzlü ve yaþama sevinci dolu tavrý ile,
Yaþamayý kazanarak ve alýn teri dökerek kazanmayý ilke edinmiþ, ahilik kültürüyle de paylaþmanýn en güzel biçimini de ortaya koymuþ
tecrübesiyle,
Bu topraklarda insanlýk tarihinin her döneminde ortaya konulan mitolojisi, efsaneleri, masallarý,
türküleri ve deðerleriyle,
Çok kýrýlgan ve deðiþken bir yapýya sahip olan,
insan ruhunu derinden etkileyen coðrafyasýyla,
yaylalarý, ýrmaklarý, vadileri, Pamukkale'si, maðaralarý ve daðlarýyla,
Edebiyat, tiyatro, resim, mimari, müzik, sinema, fotoðraf vb. sanatlarý besleyecek olan yöresel
gelenek ve göreneklerinin oluþturduðu folklorik dokusu ile,
Zamanýn gergefi de elbette sanata duracaktýr
bu þehirde….. O zaman toplumsal tadýmýzý oluþturmak için de sanýrým helva yapmaða gerek kalmayacaktýr. Yeter ki, maksat sanat olsun!..

Pamukkale Üniversitesi
Uður Dündar’ý aðýrladý…
amukkale Üniversitesi
Münazara Kulübünün davetlisi olarak PAÜ Kongre
Kültür Merkezine gelen
Ünlü gazeteci-yazar Uður
Dündar " Medyanýn Gözüyle Türkiye" konulu bir konferans verdi.
PAÜ'lü öðrenci ve çalýþanlarýnýn
katýlýmýyla oldukça yoðun bir ilginin
yaþandýðý konferansta Kongre
Kültür Merkezinin dolmasý üzerine
fuayeye görüntü verilerek izdiham
yaþanmasý önlendi. Konferans öncesi mini bir tiyatro ile hijyen olmayan
ortamlarda gýda üretimi yapan bir
fýrýn sahnelendi. Oluþturulan mizansen gereði Uður Dündar sahnede
canlandýrýlan bu ortama girmesiyle
salondaki bütün öðrenciler boneleri-
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Pamukkale Üniversitesi
Münazara Kulübü’nden
tanýþma kokteyli

ni takarak alkýþ yaðmuruna baþladýlar. Yapýlan bu mini þakadan
sonra Uður Dündar, PAÜ'yü çok yaratýcý bulduðunu vurgulamadan geçemedi. Ulu önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün açtýðý yolda ve gösterdiði
hedefe emin ve kararlý adýmlarla

yürüdüðünü belirten Uður Dündar
"Ülkenin kaynaklarýný çalan çýrpanlarýn üzerine cesaretle gittim. Her zaman hakça bölüþümden yana tavýr
koydum. Bu uðurda pek çok tehditler aldým. Ama gerçekleri dile getirmek ve Ülkeme yararlý olabilmek
için caným pahasýna çalýþtým. Ýþte bu
ve benzeri ilgi, sevgi, benim aldýðým
en güzel hediye." dedi. Pamukkale
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl
Necdet Ardýç, usta gazeteci Uður
Dündar'a Üniversite adýna bir hediye takdim ederek ilgilerinden ve
katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti.
Uður Dündar, öðrencilere en yakýn
zamanda tekrar görüþeceklerinin
müjdesini vererek Pamukkale Üniversitesinden ayrýldý.

Pamukkale Üniversitesi Münazara Kulübü,
üniversite bünyesinde sosyal yaþamýn geliþmesi
için tanýþma kokteyli düzenledi. Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulan ve tüm üniversitelerin katýlýmýyla münazara turnuvasý düzenleyen
PAÜ Münazara Kulübü, yine bir ilke daha imza
atarak üniversite öðrencilerini tanýþma kokteylinde bir araya getirdi ve öðretim yýlý baþýnda da yeni öðrenciler için rehber niteliðinde bir dergi hazýrladý. Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür
Merkezi'nde gerçekleþtirilen tanýþma kokteyline
öðrenciler yoðun ilgi gösterdi.
Kokteylde konuþan Pamukkale Üniversitesi
Rektör yardýmcýsý Prof. Dr. Zafer Aybek, üniversitelerin akademik eðitimlerin dýþýnda sosyal,
kültürel anlamda da öðrencilere katký saðlamasý
gerektiðini belirtti. Kulübün bugüne kadar yaptýðý
çalýþmalarýn ve önümüzdeki döneme dair projelerinin yer aldýðý videolarýn gösterildiði gecenin en
keyifli bölümlerinden biri de çekiliþti. Sponsor firmalarýn desteðiyle hazýrlanan hediyeler, yapýlan
çekiliþle sahiplerini buldu. Gecenin devamýnda
Münazara Kulübü'nün kurulmasýnda ve geliþmesinde katkýsý bulunanlara plaket verildi. Gece havai fiþek gösterisi ile son buldu.
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“Yaþayan bir
kampüs istiyorum”
Denizli halkýnýn kampustan yararlanmasý gerektiðine iþaret eden PAÜ Rektörü Prof. Dr.
Fazýl Necdet ARDIÇ ve Mimarlar "nasýl bir
kampus?" sorusunun yanýtýný aradý.

Prof. Dr. Mümtaz Soysal;

Cumhuriyet Anayasasý’nýn
kutsallýðý korunmalýydý
Pamukkale Üniversitesi ve Atatürkçü Düþünce Derneði ile ortaklaþa yapýlan Anayasa Paneline Prof.
Dr. Mümtaz Soysal, Prof. Dr. Süheyl Batum, Prof.
Dr. Necmi Yüzbaþýoðlu konuþmacý olarak katýldý.
amukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç
yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda
bilim denince akla fen, matematik biliminin geldiðini oysa
toplumsal deðiþim süreçlerinde sosyal
bilimlerin önemli bir rolü olduðunu vurgulayarak böylesi toplumsal bir konuda
önderlik etmenin ve ülkenin önde gelen
isimlerini Üniversitelerinde aðýrlamanýn
gurur verici olduðunu kaydetti.
Yeni anayasa hazýrlýklarý süreci, ne
yapmalý, nasýl yapmalý ve anayasanýn
kutsallýðý gibi konularýn öne çýktýðý panele katýlým oldukça yüksekti.
Dünyadaki mevcut iki yüze yakýn
anayasanýn yarýsýndan fazlasýnýn son 2530 yýlda deðiþtiðini belirten Prof. Dr.
Süheyl Batum " Bu anayasalar, bütün
toplumsal kesimlerle beraber, geniþ
katýlýmlý bir hazýrlýk süreci geçirmiþtir.
Üç dört profesörün bir odaya kapanarak
anayasa hazýrlamasý devri artýk ka-
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panmýþtýr. Anayasada evrensel anlamda
olmasý gereken ilkelere, kurallara yer verilmelidir. Ayrýca her ülkede sorun olmayan ama ülkenin kendine özel konularýnýn yer almasý gerekir." dedi.
Prof. Dr. Necmi Yüzbaþýoðlu ise
Türkiye'de yeni anayasa yapma koþullarý
oluþmadýðýný vurgulayarak þöyle konuþtu;
"Toplum sözleþmesi olarak bilinen
anayasalar hazýrlanýrken eðer toplumsal
uzlaþma saðlanamazsa bu taslak dayatmadan öte gidemez. 1991 parlamentosu
hemen hemen bütün siyasi görüþleri temsil etmesine raðmen yeni anayasa yapýlamadý. Toplumsal uzlaþý olmasýna raðmen
sadece 15 madde deðiþtirilebildi."
Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Türkiye'de
anayasa tartýþmalarýnýn 1982 anayasasýnýn yürürlüðe girdiði günden bu yana
devam ettiðini hatýrlatarak, "Neden yeni
bir anayasaya gerek vardýr. Türkiye'de
yeni anayasalar büyük olaylar sonrasý
oluþmuþtur. Örneðin 1924 Anayasasý
Kurtuluþ Savaþý sonrasý oluþmuþ Cumhuriyetin ilk anayasasýdýr. 1961 Anayasasý 60, 1982 Anayasasý 80 darbesi sonrasý oluþmuþtur. Peki þimdi ne oldu da
anayasa yapma giriþimleri baþladý." dedi.
Prof. Dr. Soysal anayasalarla bu kadar sýk oynanmasýnýn yanlýþlýðýna deðinerek þunlarý söyledi;
"ABD, 1787 yýlýnda yaptýðý ilk anayasasýný korumaktadýr. Ama 220 yýl içinde 27 kez deðiþen anayasada deðiþiklikler anayasanýn kutsallýðý bozulmasýn diye metnin sonuna eklenmiþtir.
Biz de ilk anayasamýzý koruyup deðiþiklikleri metnin sonuna ekleyebilir ve
Cumhuriyet Anayasasý’nýn kutsallýðýný
koruyabilirdik."

ürkiye'nin pek çok üniversitesinde bulunmayan fiziksel
altyapýya sahip olduðu belirtilen Pamukkale Üniversitesi,
beyin fýrtýnasýnýn adresi oldu.
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ardýç, kampusun planlanmasýnda, farklý disiplinlerden isimleri, alanýnda uzman kiþileri ve
sivil toplum örgütü temsilcilerini buluþturarak ve kampus alanýnýn nasýl bir
mimari yapýlanma çerçevesinde düzenleneceði konusunda tartýþma açtý.
PAÜ Rektör yardýmcýsý Prof. Dr.

layarak PAÜ'de hiçbir bina projesinin,
diðer kamu kurumlardan alýnmamasý;
tip projelerin terk edilerek özgün projelerin hayata geçirilmesi gerektiðini
hatýrlattý.
"Kampusun yaþayan bir þehir olmasýný istiyorum" diyen PAÜ Rektörü
Prof. Dr. Ardýç, "keþke dar sokaklarý
olan, meydanlara açýlan bir alan olabilseydi… Þimdi yeni açýlan bölümlerin
nereye yerleþeceðini planlamalýyýz. Denizli halkýnýn kampustan yararlanmasýný
saðlamalýyýz." diye konuþtu.

Halil Kumsar'ýn hazýr bulunduðu, Ortadoðu Teknik Üniversitesi mimarlarýnýn
konuk katýlýmcý olduðu toplantýya, mimarlar, yüksek mimarlar, peyzaj mimarlarý, üniversitenin ilgili daire baþkanlarý, Mimarlar Odasý Denizli Þubesi
Baþkaný Süleyman Boz ile sanat
çalýþmalarýyla tanýnan eðitim bilimci
Yýlmaz Kahraman katýldý.
Katýlýmcýlar iki gün süren toplantý
boyunca "nasýl bir kampus?" sorusuna
yanýt aradý. Binalarýn bir kampus
bütünlüðü içinde ele alýnmasý gerekliliðine dikkat çekildi, kampusun öðrenciler ve üniversite personeli için olduðu
kadar Denizli halký için de bir yaþam
alaný olduðu vurgulandý. ODTÜ'lü mimarlar adýna konuþan Doç. Dr. C. Abdi
Güzer, açýk alan sürekliliðinin saðlanmasý, her bir yapýnýn diðerleriyle
uyumlu hale gelmesi gerektiðini vurgu-

Mimarlar Odasý Denizli Þubesi Baþkaný Süleyman Boz, orta ölçekli kentlerdeki üç güçten birinin üniversite olduðunu, artýk kurumsal kimliði olan bir üniversite yönetimi ile çalýþmaktan mutluluk duyacaklarýný belirtti. Önerilerini sunan Boz, üniversitenin yapýlarýyla kente
örnek teþkil etmesi gerektiðini, "PAÜ
kendi baþýný dermeli" sözleriyle ortaya
koydu.
Kýnýklý Kampusunda öncelikli olarak ele alýnmasý gereken konunun
ulaþým olduðu ortaya kondu. Denizli
Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilecek
raylý sistem projesinin de dikkate alýnarak ulaþým planlamasý yapýlmasý gerektiðine karar verildi. Öneriler deðerlendirilecek, master planlar hazýrlanacak, kampusun yaþam alaný olduðundan hareketle kampus alaný düzenlenecek, fakültelerin nereye yerleþeceði netleþecek.

T

5

PAÜHABER
01 OCAK-01 ÞUBAT 2008

PAU 2007-2008 Eðitim
Öðretim yýlýna merhaba dedi
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. F. Necdet ARDIÇ;
"Öðrencilerinin, çalýþanlarýnýn, öðretim üyelerinin Pamukkale
Üniversiteli olmaktan gurur duyduðu bir üniversite istiyorum."

amukkale Üniversitesi 20072008 Eðitim Öðretim Yýlý
Açýlýþ Töreni, PAÜ Kongre ve
Kültür Merkezi'nde yapýldý.
Açýlýþ Törenine Denizli Vali Vekili Halil Ýbrahim Ertekin, Denizli
Milletvekilleri Hasan Erçelebi ve Selma
Aliye Kavaf, 11.P.Tugay ve Garnizon
Komutaný Tuðgeneral Ergüder Toptaþ,

P

Denizli Belediye Baþkaný Nihat Zeybekci, Cumhuriyet Baþsavcýsý Selami Hatipoðlu, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç, öðretim elemanlarý, öðrenciler,
sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok
sayýda seçkin davetli katýldý.
Törende, PAÜ Müzik Eðitimi Anabilim Dalý öðretim üyelerinden oluþan PAÜ
Akademik Oda Orkestrasý, icra ettiði iki
eserle davetlilerden büyük alkýþ aldý. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Fazýl Necdet Ardýç, açýlýþ konuþmasýna
Pamukkale Üniversitesi'nde bugüne kadar yapýlanlar, 7 aylýk süreçte gelinen
nokta ve yeni projeler hakkýnda bilgi vererek baþladý.
Bilim tarihinden örnekler veren PAÜ
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç,
Galileo, Epiküros, Bernard Shaw gibi bilim insanlarý ve sanatçýlara göndermeler
yaptýðý konuþmasýnda; üniversitelerin bilim merkezleri olduðunu vurguladý. Bilim ve din iliþkisini, tarih sahnesinden kesitlerle ortaya koyan Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç, Pamukkale Üniversitesi'ndeki
herkesi aklýn egemenliðinde hareket etmeye davet etti. Dinin siyasallaþmasýna
geçit verilmemesi gerektiðini belirten
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ardýç, Akademik

Yükseltme Töreni'nin kasým ayý içerisinde yapýlacaðýný da söyledi.
Denizli Belediye Baþkaný Nihat Zeybekci, açýlýþ konuþmasýnda, Türkiye ekonomisi üzerine görüþlerini aktararak,
öðrencilere Mevlana'nýn anlayýþýndan söz
etti ve konuþmasýný "Gel, ne olursan ol yine gel… Ya göründüðün gibi ol, ya olduðun gibi görün" sözleriyle noktaladý.
Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi,
Pamukkale Üniversitesi'nde olmaktan
onur duyduðunu belirterek, öðrencilerden, Atatürk ilkelerinden ödün vermeden
çalýþmalarýný istedi.
Denizli Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Pamukkale Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç'a çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ederek, 20072008 Eðitim- Öðretim Yýlý'nda baþarýlar
diledi.
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. F. Necdet ARDIÇ, 2007-2008 eðitim
öðretim yýlýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþma ile bilimin her þeyin önünde olduðunu vurguladý. Rektör Prof. Dr. F. Necdet
ARDIÇ konuþmasýný þöyle sürdürdü;
"Bu üniversitenin mensubu olan herkesten üniversitenin anlamýný kavramasýný, bilimi ezmeye çalýþan her güce
karþý koymasýný, özgürlüðünü korumasýný ve özgürlüðün getirdiði sorumluluðun da gereðini yerine getirmesini istiyorum. Bunu yaptýðýnýz sürece beni her
zaman yanýnýzda göreceksiniz.
Bizim aradýðýmýz uygarlýktýr. Uygarlýðýn anahtarý bilimdir. Bilimin anahtarý ise, hiçbir ön yargýya sahip olmadan
rasyonel sorular sorabilmektir. Daha sonra kusursuz gözlem ve gözleme dayalý hipotezler gelir. Doðru soru sorma yeteneði,
gelenekler, toplumsal baský ve bozuk eðitim sistemi ile iðdiþ edilen toplumlarda bilim olmaz. Günümüzde de zaman zaman
örneklerini yaþadýðýmýz bilim ile bað-

nazlýk arasýndaki çatýþma sadece bugünün
sorunu deðildir. Bugünlerde gündemde
olduðu gibi tek tanrýlý dinlerden herhangi
biri ile de baðlantýlý deðildir.
Ben rektörünüz olarak;
Bütün bu tarihsel bilinçle, insanlýðýn
öne çýktýðý, çatýþmalarýn, açlýðýn,
sömürünün olmadýðý bir dünya istiyorum. Dünya güçlerinin baskýsýndan kurtulmuþ, toplumsal huzur içinde, fikri hür
vicdaný hür insanlarýn olduðu bir Türkiye istiyorum.
Geliþmiþ sanayisi olan, iþsiz insanýn
olmadýðý, gelir uçurumunun açýlmadýðý
bir Denizli istiyorum.
Uluslararasý bilime katkýda bulunan,
öðrencilerinin, çalýþanlarýnýn, öðretim
üyelerinin Pamukkale üniversiteli olmaktan gurur duyduðu bir üniversite istiyorum. Bütün bu süreçte hep beraberiz, ben
bilimin üstünlüðü ve insanlýk ideali için
sadece aklýnýzý koymanýzý deðil yüreðinizi de koymanýzý istiyorum.
Þairin dediði gibi
yahut kocaman gözlüklerin,
beyaz gömleðinle bir laboratuarda
insanlar için ölebileceksin,
hem de yüzünü bile görmediðin insanlar için,
hem de hiç kimse seni buna zorlamamýþken,
hem de en güzel, en gerçek þeyin
yaþamak olduðunu bildiðin halde.
Hepinizin akademik yýlýný kutluyor,
saygýlarýmý sunuyorum.”
Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Pamukkale Üniversitesi'nde en uzun süre
hizmet veren akademisyen sýfatýyla Prof.
Dr. Yahya Özpýnar, PAÜ tarihinde ilk kez
yapýlan "ilk ders" uygulamasýnda "Denizli'deki traverten ocaklarýnýn daðýlýmý,
üretimleri ve ocak verimliliðine etki eden
faktörlerin incelenmesi" konulu sunumunu aktardý.

GENCLERDEN
PROJELER
BEKLENiYOR

PAÜ öðrencileri, AB
Gençlik Projeleri
hakkýnda bilgilendirildi
Pamukkale Üniversitesi Gýda
Mühendisliði Kulübü'nün daveti
üzerine Denizli Valiliði Projeler Koordinasyon Merkezi uzmanlarý tarafýndan PAÜ Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nde konferans verildi. Öðrencilerin ve öðretim üyelerinin katýldýðý konferansta, gençlerin
AB projelerinden nasýl yararlanabileceði anlatýldý. AB Gençlik Projeleri tanýtýldý, proje hazýrlamak için
nasýl bir yöntem izlenmesi gerektiði
üzerinde duruldu.
Osman Sevindik, Bilsev Gürsan,
Demet Özkan ve Faruk Tahal'dan
oluþan Valilik AB Ofisi uzmanlarý,
öðrencilerin sorularýna yanýtlar verdi.
AB projeleri hakkýnda bir sunum yapan Osman Sevindik, "AB
çýkarý olmasa destek vermez" anlayýþýnýn yaygýn olduðunu hatýrlatarak, bu kaynaklarýn Türkiye'den gittiðine iþaret etti. "Türkiye, katký saðladýðý AB havuzundan yeterince
faydalanamýyor" diyen Sevindik
þöyle konuþtu:
"AB, 2007- 2013 döneminde
IPA olarak adlandýrýlan tek kaynaktan projeleri yönlendirecek. AB projeler için 11.468 milyar euro kaynak
ayýrdý. Türkiye, 2007 yýlýnda hayat
boyu öðrenme projesi kapsamýnda
en büyük bütçeye sahip 7. ülke konumuna geldi, bütçesi 46 milyon
euroya çýktý. Bazý proje örnekleri
var. Gençler bir araya gelip proje
hazýrlamalý"
Genel bilgilendirmenin ardýndan
Gençlik Projelerinin detaylarý aktarýldý. Osman Sevindik, Gençlik
Giriþimleri Projelerinin fýrsatlar
barýndýrdýðýný, 18- 30 yaþ arasýndaki
gençlere hitap ettiðini, yalnýzca kurumlarýn deðil 4 öðrencinin bir araya gelerek proje önerisi sunabileceðini ifade etti.
AB Projeleri sayesinde gençler
birbirlerinin kültürlerini tanýma fýrsatý yakalýyor. Að kurma projelerinin, kültürler arasý köprü iþlevi
görmesi hedefleniyor. Prosedürler
konusunda izlenmesi gereken yöntem hakkýnda bilgi kurumlarýn AB
ofislerinden elde edilebiliyor.
AB ile ilgili farklý konularda eðitimler devam edecek.
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dönümünde andýk
Atamýzý aramýzdan ayrýlýþýnýn 69. yýl
"Gecenin arkasýnda bir yerde,
Ufaldýkça gaz lambalarý,
Nehrin omuzlarýna yaslanýp
yaþlý ve dindar,
Yalnýzlýktan soðumuþ daðlar,
Kalpaklý bir süvari dolaþýrmýþ
gizlilerde,
Köylüler böyle diyorlar
yatsýlarý..
Kemal Paþa'dýr diyorlar..." (1)
Kasým Atatürk'ü Anma Töreni
Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde
yapýldý. Saat 10 00'da baþlayan
törende, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç, yaptýðý duygu dolu konuþmasýnda
þunlarý söyledi;
"10 Kasým 1938 saat 9'u 5 geçe
"Atamýzý kaybettik" diye yazdýlar bütün
gazeteler, bundan tam 69 yýl önce. Bunca yýl sonra, kaybettik mi, kaybetmedik
mi bilmiyorum. Çoðul cümleler kuracak
yetkinliðe sahip deðilim.
Ama ne zaman ben, ülkem, bir sorunla karþýlaþsa, baþým sýkýþsa, içim daralsa
kendime soruyorum:
Bu sorun nasýl çözülür, bana yüklenen sorumluluk nedir? diye.
Ýþte o zaman hissediyorum,
Yalýnayak Afyon tepelerinde düþmana doðru koþan insanlarýn gücünü,
Çocuðu kucaðýnda sýrtýnda top mermisi taþýyan kadýnlarýn direncini,
O zaman buluyorum çözümü, benim
kendime, aileme, üniversiteme, milletime olan görevimi.
10 Kasým 1938 saat 9'u 5 geçe
"Atamýzý kaybettik" diye yazdýlar bütün
gazeteler, bundan tam 69 yýl önce.
Kim kaybetmiþ bilmiyorum, ama ben
kaybetmediðimi biliyorum.
Düþüncelerimde yaþayan o manevi
varlýðýn, her zaman buralarda bir yerde
olduðunu hissediyorum."
Daha sonra söz alan Denizli Valisi
Dr. Hasan Canpolat'ýn konuþmasýnýn
ardýndan Pamukkale Üniversitesi Orkestra ve Korosu günün anlamýna yönelik
eserleriyle büyük beðeni topladý. 140 kitaba imza atan uluslararasý iliþkiler uz-
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Prof. Dr. TÜRKKAYA
ATAÖV KÝMDÝR?
Ankara Üniversitesi'nde 41 yýl uluslar
arasý iliþkiler dersleri vermiþ olan Prof.
Dr. Türkkaya Ataöv, çoðu yabancý dillerde olan yaklaþýk 140 kitaba imza attý.
Yazdýklarý toplam 20 dile çevrildi. Birleþmiþ Milletler'e baðlý beþ uluslar arasý
örgütün merkez yöneticiliðini yaptý. Çoðunluðu yabancý kökenli olmak üzere 17
madalya ya da akademik ödüle layýk
görüldü. Ayrýca Harvard, Cambridge,
John Hopkins, LSE, Bükreþ, Innsbruck,
Sofya, Baðdat, Karaçi ve Nehru Üniversiteleri gibi yabancý bilim merkezlerinde
dersler verdi. T.C. Devleti Prof. Dr.
Türkkaya Ataöv'ü Ermeni, Arap
Dünyasý, Filistin, Afrika ülkeleri ýrk
ayrýmý, Balkan ülkeleri azýnlýklar, Rus
Bilimler Akademisi Sovyet Tarihi ve
Küba Yazarlar Birliði Latin Amerikan
Sorunlarý uzmaný olarak bilirler. Tüm
bu konularda 16 Avrupa, 9 Asya, 3 Amerika, 3 Afrika ülkesinde ve Avustralya'da
çok sayýda yayýný vardýr. Ermeni sorununa iliþkin olarak, ülkemizi iki Paris
mahkemesinde, Strasbourg ve Brüksel'de Avrupa Parlamentosu toplantýlarýnda, New York'ta ve Cenevre'de
Birleþmiþ Milletler oturumlarýnda temsil etti. Ermeni sorunu üzerine özellikle
yabancý dillerde çok sayýda kitabý bulunan Prof. Dr. Türkkaya Ataöv'ün en son
geçen yýl içinde, bu konuda New York'ta
üç kitabý basýldý, bir kitabý da Almanya'da þu sýrada yayýnlanmakta…

maný Prof. Dr. Türkkaya Ataöv "Atatürk,
Bir Ulusal Önderden Öte" konulu konferans verdi. Verdiði konferans ile
katýlýmcýlara zaman zaman duygulu anlar yaþatan Prof. Dr. Türkkaya Ataöv konuþmasýnýn sonunda uzun süre ayakta
alkýþlandý. (1) Kalpaklý süvari, A. Ýlhan

1996'dan bu yana sürdürülen proje
kapsamýnda Denizli'ye gelen Alman
Grup, PAÜ Rektörü Prof. Ardýç tarafýndan verilen yemeðe katýldý. Grup,
Denizli sanayisine katma deðer getirecek proje çalýþmalarýný sürdürüyor.
PAÜ Makine Mühendisliði Bölümü
öðretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Cemal Meran ve Fachhochschule Regensburg
öðretim üyesi Prof. Ulf Gollub liderliðinde 1996'dan bu yana
sürdürülen projelerle dostluk
köprüleri güçlenmeye devam ediyor. Alman ve Türk öðrencilerin
danýþmanlarýnýn liderliðinde bir
araya geldiði buluþmalarýn adresi,
PAÜ oldu.
Almanya'nýn Fachhochschule Regensburg Makine Mühendisliði Bölümü'nde okuyan 11
kiþilik Alman öðrenci grubu,
Prof. Ulf Gollub ile birlikte 14 Ekimde Denizli'ye geldi.
Prof. Dr. F.Necdet Ardýç, iki kurum arasýnda iliþkilerin baþlamasýný
saðlayan Mühendislik Fakültesi
emekli öðretim üyelerinden Prof.Dr.
Mehmet Yüksel, iliþkilerin bugüne kadar geliþerek sürdürülmesindeki
katkýlarýndan dolayý Mühendislik
Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.
Cemal Meran ve Prof. Ulf Gollub'a teþekkür ederek baþladý. Rektör Prof.
Ardýç, bu projeler sayesinde Türk ve
Alman öðrencilerin birlikte çalýþma
þansý yakaladýklarýný, bunun her iki taraf öðrencileri için de önemli bir fýrsat
olduðunu belirtti. Rektör Ardýç geçmiþte yapýlan ve þu anda yapýlmakta
olan projelerle Denizli sanayisine de
katma deðer kazandýrýlmaya çalýþmasýnýn þehrimiz adýna bir kazaným
olduðunu vurguladý.
Fachhochschule Regensburg öðretim üyesi Prof. Dr. Ulf Gollub, bu projenin uzun yýllardan beri baþarý ile
süregelmesinden duyduðu memnuniyeti ifade ederek konuþmasýný þöyþe

sürdürdü; "Projenin bugünlere kadar
sürmesinden ve bugüne kadarki
mükemmel organizasyonlarýndan dolayý baþta Dr. Meran'a ve iliþkilerin
baþlamasýný ve geliþmesini saðlayan
Prof.Dr. Mehmet Yüksel'e ayrýca teþekkür etmek isterim. Projede 1 Türk
1 Alman kavramýný sürekli olarak
canlý tutmaya çalýþýyoruz. Böylece
Türk ve Alman öðrenciler birbirlerini

daha iyi tanýma fýrsatý buluyor.
Çalýþmalara verdiði destekten dolayý
baþta sayýn Rektör Prof. Dr.Ardýç olmak üzere Pamukkale Üniversitesi
mensuplarýna teþekkür ederim."
Gezinin Türkiye ayaðýnýn organizatörlüðünü sürdüren Dr. Cemal Meran, bir haftalýk çalýþma hakkýnda þunlarý söyledi:
"Bu çalýþmalar Denizli sanayisine
de bir renk katmaktadýr. Bugüne kadar
çalýþma yapmak için hangi firmaya
baþvursak yakýn ilgi gördük. Bir haftalýk proje çalýþmalarý sonucunda firmalara kimi zaman iþ akýþýný verimli
hale getirecek, kimi zaman enerji maliyetlerini azaltacak, kimi zaman da
üretim atýklarýndan nasýl geri kazanýmlar saðlayabilecekleri üzerine
projeler ürettik. Hatta yaptýðýmýz bir
projede firmalara ürettiklerine ilaveten
ek bir yatýrým yapmadan üretebilecekleri baþka bir ürün fikri ortaya koyduk."
Alman grup, bir haftalýk Denizli
turunun ardýndan 21 Ekim'de Denizli'den ayrýldý.
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Terk ediliþinden 1300 yýl sonra yeniden hayat bulan kent LAODIKEIA
Kentte ilk topografik inceleme ve
kýsa kazýlar G. WEBER tarafýndan
(1833, 1843) yapýlarak, kentin ilk basit planý ortaya çýkarýlmýþtýr. Bundan
sonra ise Kanada Québec Laval Üniversitesi'nden Fransýz Arkeolog Prof.
Dr. J. Des GAGNÝERS baþkanlýðýnda
1961-1963 yýllarýnda, Caracalla
Nymphaeum'unda (Anýtsal Çeþme)
kazýlar yapýlmýþtýr. Bu çalýþmayla ilgili
olarak 1969 yýlýnda "Laodicée Du
Lycos Le Nymphée, Paris" adlý yayýn
ile sonuçlar bir araya toplanmýþtýr.
1992 yýlýnda Sütunlu Ana Cadde (Suriye Caddesi)'de Denizli Müzesi Müdürlüðü Arkeologlarýndan Haþim YILDIZ kýsa süreli kurtarma
kazýsý yapmýþtýr. Bundan sonra kentte Ýtalya
"Ca'Foscari-Venedik" Üniversitesi'nden Prof. Dr.
G. TRAVERSARI baþkanlýðýndaki ekip 1995-2002
yýllarý arasýnda yüzey araþtýrmasý yaparak kentin
yeni topografik haritasý üzerinde yapýlarý göstermiþlerdir. Bu çalýþmalarla ilgili Ýtalya'da "Laodiceia di Frigia I, Roma, 2000" adlý yayýn yapýlmýþtýr.
Ýtalyanlarýn bu çalýþmasý devam ederken 21
Mayýs 2001 yýlýnda Denizli'nin saygýn iþadamý
Esat SÝVRÝ ve Yük. Mimar-Yazar Cengiz BEKTAÞ'ýn ilk kývýlcýmlarý ateþlemesiyle geniþ kapsamlý bir yürüyüþ yapýlarak, Denizli bürokrasisinin, halkýnýn, basýnýn, sivil toplum örgütlerinin
dikkati buraya çekilmiþtir. 19 Mayýs 2002'de "Laodikeia Bizi Çaðýrýyor" ve "Laodikeia Bizi Bekliyor" flaþ sloganýyla yapýlan ikinci yürüyüþe, toplumun her kesiminden insanlar bir sel gibi Laodikeia'ya akarak, buranýn Pamukkale Üniversitesi'ne verilmesi için kentte toplumsal bir mutabakat saðlanmýþtýr. Bunun arkasýndan 2002 yýlýnda
Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan Denizli
Müzesi müdürlüðü'ne kurtarma kazýsý ruhsatý
verilmiþ ve Arkeolog Ali CEYLAN tarafýndan
kazýlara baþlanmýþtýr. Bu kazý çalýþmalarýna Pa-

mukkale Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü uzmanlarý da
katýlarak, üniversitenin bir
kolu artýk buraya uzanmýþtýr. 2003 yýlýndan itibaren ise Prof.Dr. Celal Þimþek baþkanlýðýnda bir ekipçe kazýlmasý için Laodikeia
kazýlarý Pamukkale Üniversitesi'ne verilmiþtir. Bunun
arkasýndan
baþlayan
kazýlarla kent, terk ediliþinden 1300 yýl sonra yeniden hayat bulmuþtur. Bu
zamana kadar Laodikeia'nýn sessiz tanýklarý buraya özgü kertenkeleler, akrepler ve baykuþlardýr. Yazýn kapari (yöresel adý gebere) toplayan
kadýnlar, koyun otlatan çobanlar ve kaçak
kazýcýlarýn uðrak yeridir Laodikeia.
Aslýnda Laodikeia her dönemde bizimledir.
Öyle ki Denizli'de, Goncalý, Eskihisar, Karakova,
Bozburun Köylerindeki yapýlarda Laodikeia'ya ait
yapýlarýn bloklarý ve mezar stelleri parçalanarak
kullanýlmýþtýr. Bu bloklar çevrede Irlýganlý Kasabasý'na kadar daðýlmýþtýr. Selçuklu Dönemi'nde
yazýtýna göre (H.651-652) 1253-1254 yýllarýnda,
Vali Seyfettin Karasungur bin Abdullah tarafýndan yaptýrýlan açýk ve kapalý bölümlerden
oluþan Akhan Kervansarayý'nýn neredeyse tüm
bloklarýnýn Laodikeia'dan getirildiði düþünüldüðünde, kentin antik dönemdeki ihtiþamý ve
devasa yapý bloklarýnýn nerede olduðu sorusunun yanýtý açýktýr. Ayný þekilde geçtiðimiz yýllarda
yýkýlan Denizli Ulu Cami'nin de bloklarý Laodikeia'dan getirilmiþtir. 17. yy.dan itibaren kenti ziyaret eden seyyahlarýn kentte birçok taþ ve kireç
ocaklarý gördüklerini ifade etmeleri, kentin nasýl
tahrip edildiðini göstermektedir. Öyle ki 1870'li
yýllarda yapýlan ve antik kentten geçen demiryolu çalýþmalarýnda da yapýlara ait bloklar kul-

ve Kazýlarýn Tarihi

lanýlmýþtýr. Bunlarý hala Goncalý Ýstasyonu'nda
görmek mümkündür. 1872 yýlýnda kenti gezen
E.J. Davis'in tiyatro basamaklarýný sökenlerden
ve mermer bloklarý keserek mezar taþý yapanlardan söz etmesi, kentteki tahribatlarýn yüzyýllarca
sürdüðünü göstermektedir. Kazý çalýþmalarýný ziyaret eden yaþlý köylülerin ev ve hayvan
barýnaklarýný buradan götürdükleri bloklardan
yaptýklarýný söylemeleri, tahribatýn son 15-20 yýla
kadar devam ettiðini göstermektedir.
Kazý çalýþmalarýnýn 5. yýlý için Celal Þimþek
tarafýndan "Laodikeia ad Lycum, Ýstanbul,
2007" adlý kitap çýkarýlmýþtýr. Teknolojinin çok
hýzlý deðiþmesi, klasikleþmiþ kazý çalýþmalarýna
da birçok katký yapmýþtýr. Kazýlarda deðiþmeyen
kural ise kazma, kürek, el arabasý, mala, fýrça,
elek ve titiz çalýþmadýr. Þüphesiz verilerin deðerlendirilmesi ve tarihlendirilmesinde birçok yenilikler ortaya çýkmýþtýr.
Laodikeia kazýlarýnýn amacý yaþayan bir arkeoloji parký oluþturmaktýr. Bu amaçla Laodikeia'yý sevdirmek ve koruma bilincini küçük yaþlarda geliþtirmek için ilköðretim öðrencilerinden
baþlanmýþ ve sürekli olarak antik kentte çocuklara rehberlik yapýlmaktadýr. Çünkü Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN de açýkça
vurguladýðý gibi gelecek onlarda.
2007 yýlý itibariyle Laodikeia'da birçok þey
deðiþmiþtir. Çünkü geniþ bir ekiple farklý
sektörlerde kazýlar 5-6 ay sürdürülmektedir.
Artýk bu zamana kadar kaderine terk edilen kent
sahiplenilmiþtir. Amaç sonraki yýllarda kazý sezonunu 12 aya yaymaktýr. Bu da ancak yeterli finans kaynaklarýnýn saðlanmasýyla mümkün olacaktýr. Antik kentin topografik planlarý yapýlmýþ,
Suriye Caddesi kazýlarak ayaða kaldýrýlmýþ, Merkezi Agora'nýn (pazaryeri) kazýlarý ile Güney Roma Villasý'nýn kazýlarý büyük ölçüde tamamlanmýþtýr. Tapýnak A, Merkezi Hamam, A Evi, Boya Atölyesi ve Kuzey Nekropolü'nde (mezarlýk)

kazýlar devam etmektedir. En önemli sonuçlarýn
baþýnda antik kaynaklarýn sözünü ettiði Rhoas
yerleþmesi, Asopos Tepesi'nde ortaya çýkarýlarak
kentin gerçek bir Anadolu kuruluþu olduðu ve
geçmiþinin günümüzden 5000 yýl öncesine dayandýðý, buluntularla tespit edilmiþtir. Diðer taraftan Laodikeia'nýn antik dönemde zenginliðinin
sadece tekstil ticareti olmadýðý, mermer ticaretinin de büyük yer tuttuðu da ortaya çýkarýlmýþtýr.
Bu baðlamda Denizli insanýnýn çalýþkanlýðý ve giriþimciliði binlerce yýllýk bir geleneðe dayanmaktadýr. Bu çalýþkan insanlar M.S. 7. yy. baþýnda
meydana gelen büyük deprem arkasýndan kenti terk ederek, Denizli-Kaleiçi'ne taþýnmýþlardýr.
Artýk Laodikeia, günde 500-1000 kiþilik yerli
ve yabancý ziyaretçiyi aðýrlayan bir kenttir. Etrafý
tel çitle çevrilerek koruma altýna alýnmýþ, bileti
kesilen ve güvenliði saðlanmaktadýr. Kaçakçýlarýn
deðil, bilimsel heyetin araþtýrma alanýdýr. Ulusal
ve uluslararasý alanlarda buluntular ve kentin
önemi anlatýlmakta ve yazýlmaktadýr.
Kazý ekibi gücünü baþta Denizlilerden,
Kültür ve Turizm Bakanlýðý'ndan, Valilikten, Ýl
Özel Ýdaresi'nden, Belediye Baþkanlýðý'ndan, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüðü'nden, sanayici
ve iþadamlarýndan almaktadýr. Bu güç sonuçta
birçok güzel þeyin ortaya çýkmasýný, korunmasýný
ve tanýtýlmasýný saðlamýþtýr. Kazýlarda çýkarýlan
essiz güzellikteki eserlerin kent giriþinde yapýlacak olan "Laodikeia Müzesi'nde" sergilenmesinin
zamaný gelmiþtir.
Laodikeia'da çalýþmak, tarihin bilinmeyenlerinin ortaya çýkarýlmasýna katkýda bulunmak bir
gönül iþidir. 50 derece kýzgýn güneþin altýnda
çalýþan vefakâr ekibime ve öðrencilerime sonsuz
teþekkürler. Onlarýn özverili çalýþmalarý her türlü
takdirin üstündedir. Þimdiye kadar olduðu gibi
bundan sonra da hep birlikte sonsuza kadar Laodikeia güzelliklerini yaþamak ve yaþatmak dileklerimizle…

3. Ege Genetik Sempozyumu PAU’de yapýldý
Pamukkale Üniversitesi'nin ev sahipliði yaptýðý 3. Ege Genetik Sempozyumu tamamlandý. Rektör
Vekili Prof. Dr. Halil Kumsar, 15. yýl þenlikleri kapsamýnda yapýlan bu bilimsel etkinliðin üçüncüsüne
ev sahipliði yapmanýn gururunu yaþadýklarýný vurguladý.

amukkale Üniversitesi, bu yýl üçüncüsü organize edilen 3. Ege Genetik
Sempozyumu'na ev sahipliði yaptý.
Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Ege Bölgesi'nde bulunan
Ege, Dokuz Eylül, Pamukkale, Adnan Menderes, Celal Bayar ve Kocatepe üniversitelerinin týp fakültelerinden çok sayýda katýlýmcý
aðýrlandý.
Sempozyumda konuþma
yapan Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr.
Halil Kumsar, 3. Ege Genetik Sempozyumu'nun ayný
zamanda disiplinler arasý iþbirliðini geliþtirdiðini ve üniversitelerarasý iliþkilere katký saðlayarak, olanaklarýn birleþtirilmesi
konusunda olumlu geliþmeler saðlayacaðýna
inandýðýný söyledi. Prof. Dr. Kumsar, 15. yýl þenlikleri kapsamýnda yapýlan bu bilimsel etkinliðin
üçüncüsüne ev sahipliði yapmanýn gururunu yaþadýklarýný da sözlerine ekledi.
Sempozyum Baþkaný Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi Týbbi Biyoloji Anabilim Dalý
Baþkaný Doç. Dr. Füsun Düzcan ise, "Üniversitemizde insan genetiði ile ilgili eðitim, araþtýrma ve
hizmet faaliyetleri her geçen yýl geliþerek 10 yýlý
aþkýn bir zamandan beri süregelmektedir" dedi.
Doç. Dr. Düzcan, Ege Bölgesi'ndeki insan genetiði ile uðraþan meslektaþlarý bir araya getirmek

P

amacýyla baþlatýlan ve geçen yýl Afyon Kocatepe
Üniversitesi ev sahipliðinde düzenlenen sempozyumlarýn giderek artan bir ilgiyle devam ettiðini
kaydetti.
Sempozyumda genetik taný, eðitim ve araþtýrma yapan bölümler
arasýnda hem bölgesel iþbirliði ve görüþ
alýþveriþi hem de sosyal kaynaþmaya katký saðlandýðýný dile
getiren Doç. Dr.
Düzcan, sempozyuma iliþkin þunlarý
söyledi. "Genetik bilimi çok büyük bir
hýzla geliþmekte ve
bilgi birikimi giderek artmaktadýr. Bu sempozyumda güncel çalýþma alanlarýndan biri olan epigenetik konusunda bilgilerimizi artýrmak, deneyimlerimizi paylaþmak ve ortak çalýþma seçenekleri aramayý amaçladýk. Ayrýca olgu sunumlarýnda birbirimizin deneyimlerinden yararlanýp
olgularý çözümlemenin mutluluðunu yaþadýk.
Týbbi genetik eðitimi konusunda görüþlerimizi
paylaþmanýn ve sorunlarýmýzý tartýþmanýn da yeni
kuþaklarýn yeterli bilgi, beceri ve donanýmla yetiþmeleri konusunda çok yararlý olacaðýný
düþünüyoruz."
Sempozyum genetik konusunda son bilimsel
ve teknolojik geliþmelerin paylaþýldýðý, tartýþýldýðý panel ve olgu sunumlarýyla gün boyu sürdü.

Grup Yol PAU’lü
gençleri coþturdu
Pamukkale Üniversiteli gençler Kültür ve Sanat Kulübü'nün
bir etkinliði olan Grup Yol konseri etkinliðinde sýnav dönemi
öncesi stres atýp eðlendiler. Pamukkale Üniversitesinde 2001
yýlýnda Ýsmail Çakýr, Sadi Cesuroðlu ve Sezer Süngü isimli
öðrencilerin bir araya gelerek kurduklarý Grup Yol, 29 Kasým
2007'de saat 20:00'de PAÜ Kongre ve Kültür Merkezinde coþkulu bir konser verdi. PAÜ Kültür ve Sanat Kulübünün konuðu olarak gelen Grup Yol geçtiðimiz Nisan ayýnda DEM adýnda bir
albüm çýkartmýþtý. Profesyonel anlamda Makbule Kaya, Selda
Baðcan gibi sanatçýlara müzisyenlik yapan Grup Yol üyeleri çeþitli illerde halk konserleri ve festivallerde görev aldýlar. Grup
Yol, Grup Çýð'ýn solisti Oðuz Aksaç'ýn da vokal olarak yer aldýðý
ilk albümlerini çýkarýp "Daðlar Aþtýn" isimli türküye klip çekerek
ulusal kanallarda yer aldýlar. THM sanatçýlarýna eþlik eden grup
Baþbakanlýk Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðünce organize edilen Üniversitelerarasý koro ve solo yarýþmalarýnda Üniversitemizin dereceler elde etmesine katký saðlamýþtý.
Grup Yol, kurduklarý Grup Yol Müzik Merkezi bilgi, beceri ve
birikimlerini müzikseverlerle paylaþmakta.
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11. Ulusal Halk
Saðlýðý Kongresi
gerceklestirildi
Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleþtirilen 11.
Ulusal Halk Saðlýðý Kongresinde 21. yüzyýlýn en
önemli sorunlarýndan birinin yaþam tarzý olduðu
vurgulandý ve kongre çýktýlarýnýn saðlýk alanýndaki yöneticiler ve politikacýlar için veri oluþturmasý, taban olmasý istendi.
urt içi ve yurtdýþýndan halk
saðlýðý konusunda çok sayýda
uzman ve konuk, 23-26 Ekim
2007 tarihlerinde dört gün boyunca halk saðlýðýný tartýþtý.
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fazýl Necdet Ardýç, kendisini ziyaret
eden grup ile birlikte PAÜ Kongre ve
Kültür Merkezi Senato Salonu'nda bir
basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya
PAÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Zafer
AYBEK, Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu
THASAK Baþkaný Prof. Dr. Hikmet
PEKCAN, THSAK Baþkan Yardýmcýsý
Bekir METÝN, Halk Saðlýðý Uzmanlarý
Derneði (HASUDER) Yönetim Kurulu

ifade etti.
THSAK Baþkaný Prof. Hikmet PEKCAN, amaçlarýnýn halk saðlýðý konusunda
farkýndalýk yaratmak olduðunu söyledi.
Korumanýn tedavi etmekten daha ucuz olduðuna dikkat çeken Prof. Dr. PEKCAN,
2009'da Ýstanbul'da yapýlacak Dünya
Halk Saðlýðý Kongresi'nde Denizli'nin ön
planda olmasýný istediklerini, halk saðlýðý
ile ilgili rehabilitasyon merkezi kurulmasýnýn da gündemde olduðunu belirtti.
Amerikan Halk Saðlýðý Birliði Uluslararasý Saðlýk Komitesi Baþkaný Prof. Dr.
Samir BANOOB'un da katýldýðý kongrede Dünya Halk Saðlýðý Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Barbara

Baþkaný Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE, HASUDER Yönetim Kurulu Üyeleri Prof.
Dr. Erhan ESER ve Dr. Mehmet Ali
BÝLÝKER, Dünya Saðlýk Örgütü adýna
Prof. Dr. Hande HARMANCI, Amerikan
Halk Saðlýðý Birliði Uluslararasý Saðlýk
komitesi Baþkaný Prof. Dr. Samir BANOOB, Dünya Halk Saðlýðý Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Barbara
HATCHER, PAÜ Halk Saðlýðý Anabilim
Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ali Ýhsan BOZKURT katýldý.
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
ARDIÇ, halk saðlýðýna, Türkiye'de verilen önemin istenen düzeyde olmadýðýný
hatýrlattý. Prof. Dr. ARDIÇ, dünyadaki
önleyici saðlýk hizmetlerinin Türkiye ile
koordinasyonunun saðlanmasýnýn önemine iþaret etti. Halk Saðlýðý konusunda
önemli çalýþmalarýn yapýldýðý Denizli'nin
2011 Avrupa Halk Saðlýðý Kongresi'nin
aday þehri olabileceðini, 2009'da Ýstanbul'da yapýlacak olan Dünya Halk Saðlýðý
Kongresi'nin detaylarýnýn görüþüleceðini

HATCHER, federasyon olarak dünyadaki
halk saðlýðý sorunlarýna çözüm üretmek,
küreselleþmenin saðlýkta ne kadar önemli
olduðuna dikkat çekmek amacýný taþýdýklarýný belirtti.
HASUDER Yönetim Kurulu Baþkaný
Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE, kongre boyunca, küresel ýsýnma, kuþ gribi, bulaþýcý hastalýklar, bebek anne ölümleri gibi pek çok
sorunu irdelediler. Prof. Dr. ÖZCEBE, 21.
yüzyýlýn en önemli sorunlarýndan birinin
yaþam tarzý olduðunu vurgulayarak, kongre çýktýlarýnýn saðlýk alanýndaki yöneticiler ve politikacýlar için veri oluþturmasýný,
taban olmasýný istediklerini de sözlerine
ekledi.
Dünya Saðlýk Örgütü adýna yurtdýþýndan kongreye katýlan Prof. Dr. Hande
HARMANCI ise, üç gün sürecek kongrede, toplumu ilgilendiren çok önemli saðlýk
konularý bulunduðunu anlattý ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl
Necdet ARDIÇ þahsýnda konukseverliði
için Denizlililere teþekkür etti.

Y

Yurtdýþýnda Eðitim Fýrsatý
2007 - 2008 Erasmus Öðrenci Deðiþim Programý

amukkale Üniversitesi AB
Eðitim ve Gençlik Programlarý Ofisi çalýþmalarýný
sürdürüyor. PAÜ AB Bilgi
Ofisi, öðrenci deðiþim programlarý, AB ile ilgili bilgi ve kaynaklar,
fonlar ve AB ile ilgili merak edilen konular hakkýnda danýþmanlýk hizmeti veriyor, projelerden yararlanmak isteyenleri yönlendiriyor.
Erasmus Öðrenci Deðiþimi programýndan yararlanmak isteyenler için
baþvurular 17-28 Eylül
2007 tarihleri arasýnda
yapýldý. 2007-2008 akademik yýlý bahar dönemi
LLP-Erasmus Öðrenci
deðiþimi programýyla
Avrupa ülkelerinde eðitim görmek isteyen
öðrenciler, 17-28 Eylül
2007 tarihleri arasýnda,
Avrupa Birliði Eðitim ve
Gençlik Programlarý Ofisi'ne baþvuruda bulundu.
Öðrenciler, Erasmus
projesi kapsamýnda Ýtalya, Ýspanya, Fransa, Danimarka, Portekiz, Belçika, Almanya ve Polonya'daki deðiþik üniversitelere gidebilmekte.
Avrupa Birliði Eðitim
ve Gençlik Programlarý,
1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yeni bir döneme girdi. 2013 yýlý sonuna kadar sürecek yedi yýllýk bir
dönemi kapsayan Hayat
boyu Öðrenme (LLP =
Lifelong Learning Programme) ve
Gençlik (Youth in Action) Programlarý,
önceki programlarda olduðu gibi AB
üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri (Norveç,
Ýzlanda ve Lihtenþtayn) ve Aday Ülkelerin (Türkiye) katýlýmýyla gerçekleþtirilecek. Ayrýca, Batý Balkan ülkeleri ve
Ýsviçre'nin de önümüzdeki yýllarda
programlara katýlýmý öngörülüyor.

P

Öðrenciler 3 aydan az 12 aydan fazla olmamak koþulu ile eðitimlerinin 1
ya da 2 dönemini yurtdýþýnda geçirebiliyor. Bu süre içinde öðrencilere, seyahat,
dil hazýrlýðý ve ülkeler arasýndaki ekonomik farklýlýklardan doðabilecek masraflarý karþýlamak üzere bir miktar hibe
tahsis ediliyor. Erasmus Projesi ile
bugüne kadar, çok sayýda öðrenci yurtdýþýnda eðitim görme olanaðý elde etti.
Erasmus öðrenci deðiþimi programýyla
2004-2007 yýllarý arasýnda toplam 93

PAÜ öðrencisi yurt dýþýnda eðitim
gördü. Yurtdýþýna giden öðrenciler, yeni
bilgiler edinmenin yaný sýra, farklý
kültürlerle tanýþma olanaðý da buluyor.
Pamukkale Üniversitesi AB Eðitim ve
Gençlik Programlarý Ofisi'nden yapýlan
açýklamada, Kontenjanlar yeni yapýlan
anlaþmalara göre artacaðý için, güncellemelerin takip edilmesi isteniyor.
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Laodikeia’da Suriye
Caddesi açýldý
aodikeia Antik Kenti'nde bulunan ve gün
yüzüne çýkarýlan Suriye Caddesi törenle
açýldý. Protokol üyelerinin birlikte kestikleri
kurdele ile açýlan caddede, Pamukkale Üniversitesi öðrencileri antik kýyafetler ve ellerinde meþalelerle cadde üzerinde yürüyerek binlerce yýl
öncesini canlandýrdý.
Beþ yýldýr Pamukkale Üniversitesi tarafýndan
yürütülen Laodikeia antik kenti kazýlarýnda deðerli çok
sayýda eser gün yüzüne çýkarýldý.
Suriye Caddesi'nin ortaya çýkarýlmasý ve yeniden
açýlmasý sebebiyle Laodikeia Antik Kenti'nde tören
düzenlendi. Denizli Valisi Hasan Canpolat, Kültür ve
Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel
Müdürlüðü Araþtýrmalar Genel Baþkaný Melik Ayaz,
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazlý Necdet
Ardýç, kazý baþkaný Dr. Celal Þimþek, il genel meclisi
üyeleri ve davetliler katýldý.
Açýlýþ töreninde yapýlan konuþmalarda Laodikeia
Antik Kenti'nin kuruluþundan 2 bin 300 yýl, depremlerle terk edilmesinden de yaklaþýk bin 400 yýl sonra bu
önemli antik þehrin yeniden insanlýðýn dikkatine ve ilgisine açýldýðýný kaydedildi. Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafýndan yürütülen kazý çalýþmalarýnýn hem Türk hem dünya arkeolojisi açýsýndan çok
önemli olduðu vurgulanarak Denizli'nin önemli bir
kültür mirasýný barýndýrdýðý dile getirildi.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan, Laodikeia Antik
Kenti'nde bulunan ve gün yüzüne çýkarýlan Suriye Caddesi törenle açýldý. Protokol üyelerinin birlikte kestikleri kurdele ile açýlan caddede, Pamukkale Üniversitesi
öðrencileri antik kýyafetler ve ellerinde meþalelerle
cadde üzerinde yürüyerek binlerce yýl öncesini canlandýrdýlar. Öðrenciler, açýlýþa katýlanlara da karanfil
daðýttý.

PAU’ye Olimpik bayrak L
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Pamukkale Üniversitesi spor ve konaklama tesislerini "Olimpik Spor Eðitim ve Kamp Merkezi" olarak ilan etti.

ürkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baþkaný Togay Bayatlý ve yönetim kurulu
üyeleri Pamukkale Üniversitesinin davetiyle 3 Kasým 2007'de ilimizi ziyaret
etti. Pamukkale Üniversitesi Spor Tesisleri'nde yapýlan törenle "Olimpik Spor Eðitim ve
Kamp Merkezi" olarak ilan edilen tesisler için

T

tören düzenlendi. Törene Vali Yardýmcýsý Mehmet
Çapraz, Belediye Baþkaný Nihat Zeybekci, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baþkaný Togay Bayatlý ve yönetim kurulu üyeleri ile
seçkin davetliler katýldý.
Törende söz alan Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç, Üniversite,
bölge ve ülke sporu için çok önemli bir adým
atýldýðýný belirterek, Milli Olimpiyat Komitesi bayraðýnýn Pamukkale Üniversitesi’nde dalgalanmasýyla spor alanýnda önemli atýlýmlarýn arka arkaya geleceðini söyledi.
Belediye olarak tesisleþmeye önem verdiklerini
belirten Belediye Baþkaný Nihat Zeybekci, spor
alanýnda ciddi yatýrýmlar yaptýklarýný kaydetti. Vali
yardýmcýsý Mehmet Çapraz ise, her alanda olduðu
gibi Denizli'nin spor alanýnda da baþarýlý olduðunu
söyledi. Çapraz, Milli Olimpiyat Kongresi bayraðýný Denizli'de dalgalandýrmanýn gelecekte
büyük yararlar saðlayacaðýný da sözlerine ekledi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baþkaný Togay
Bayatlý ise Denizli'nin spora yaptýðý yatýrýmlarý takip ettiðini belirterek, çalýþmalarý takdirle
karþýladýðýný söyledi. Bayatlý, federasyon baþkanlarýyla birebir görüþüp Denizli'nin büyük organizasyonlara ev sahipliði yapmasý için elinden geleni yapacaðýný da sözlerine ekledi.
Konuþmalarýn ardýndan Rektör Prof. Dr. Fazýl
Necdet Ardýç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
Baþkaný Togay Bayatlý'ya plaket verdi. Baþkan Bayatlý'da Rektör Prof. Dr. Ardýç'a baþarýlarýndan dolayý bir þilt takdim etti. Plaket töreninin ardýndan
Milli Olimpiyat Komitesi bayraðý PAÜ Spor Merkezi'nde Rektör Prof. Dr.Ardýç, Vali Yardýmcýsý
Mehmet Çapraz, Belediye Baþkaný Nihat Zeybekci ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baþkaný
Togay Bayatlý tarafýndan göndere çekildi.
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KAYSEM-III büyük ilgi gördü
PAÜ’nün konuðu Avustralya Melbourne
Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Ian Taylor;

“Kol kasýndan dil yapýyoruz”

enizli Valiliði, Denizli Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi
iþbirliði ile düzenlenen Kamu
Yönetimi
Sempozyumu
(KAYSEM)-III 15-16-17 Kasým 2007 tarihinde PAÜ Kongre ve
Kültür Merkezi'nde yapýldý. Planlama ve
Bölgesel Kalkýnma: Deneyimler ve Yeni
Arayýþlar sempozyumun ana konusunu
oluþturdu.
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç, PAÜ'nün kente katký saðlamayý
sürdürdüðünü belirtti. Prof. Dr. Ardýç,
karþýlaþýlan zorluklara bakýldýðýnda en
büyük sýkýntýlardan birinin planlamacýlarla uygulayýcýlarýn birbirini anlamamasý olduðunu dile getirdi ve sem-

D

pozyumun sorunlara çözüm önermesini
temenni etti.
Denizli Belediye Baþkaný Nihat Zeybekci ve Denizli Valisi Dr. Hasan Canpolat'ýn açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan
ilk oturuma geçildi.
KAYSEM Türkiye'de Ankara ve
Batýsýnda yer alan ve coðrafi olarak birbirine kolay ulaþým saðlanabilen üniversitelerin Kamu Yönetimi Bölümleri ile

Mahalli Ýdareler Önlisans Programlarý
tarafýndan dönüþümlü olarak ulusal
katýlým ve bilimsel danýþma kurulu ile
Ocak 2007'den bu yana altý ayda bir
düzenlenen bir sempozyumlar serisi. Bu
Sempozyum birkaç defa daha altý ayda
bir düzenlendikten sonra yýlda bir olarak
bölge üniversitelerinde devam etmesi
planlanýyor.
Sempozyumun konularý iki ana
grupta ele alýndý: 1) Planlama,
2) Bölgesel Geliþme
Planlama ana konu baþlýðý/grubu çerçevesinde: Planlamanýn kavramsal çerçevesi, planlama türleri ve planlama hiyerarþisi, planlamanýn yasal ve yönetsel
boyutu, planlama deneyimleri ve uygulama süreçleri,
planlamada yeni yaklaþýmlar alt baþlýklarýnda
sunumlar yapýldý.
Bölgesel Kalkýnma ana
konu baþlýðý çerçevesinde:
Bölge kavramý ve bölge
tanýmlarý, Bölge planlama
kriterleri ve parametreleri,
Bölge kalkýnma politikalarý
ve araçlarý, Bölge yönetimlerinin yasal ve yönetsel
süreçleri, Bölgesel kalkýnmada Avrupa
boyutu üzerine sunumlar yapýldý.
KAYSEM III'ün üç gün boyunca
10 oturumunda 30 bildiri sunuldu
15 Kasým 2007'de Kongre ve Kültür
Merkezi Ana Salonunda baþlayan Sempozyum 17 Kasým Cumartesi günü kapanýþ paneli ile tamamlandý. Sempozyumda üç gün boyunca milletvekilleri,
akademisyenler, Ankara ve
Denizli'den bürokratlar,
meslek odalarýndan sunumlar oldu. Sempozyuma Denizli Valisi ve Denizli Belediye Baþkaný da birer bildiri sundular.
Pamukkale Üniversitesi
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü tarafýndan organize edilen KAYSEM III Denizli'de büyük ilgi gördü.

11. Ulusal Anatomi Kongresi Pamukkale Üniversitesi'nde 26 Ekim 29
Ekim tarihleri arasýnda uluslar arasý
katýlýmlý olarak gerçekleþti. Anatomi
Kongresi öncesinde bir workshop
düzenlendi. Dünya literatürüne hediye
ettiði ameliyatlarla adýný duyuran Prof.
Dr. G. Ian Taylor, kongreye katýlmak
üzere Pamukkale Üniversitesine geldi.
Anatomi Anabilim Dalýnda son geliþmeleri anlatan Prof. Taylor, estetik cerrahi konusundaki bilgi ve deneyimlerini katýlýmcýlarla paylaþtý.
Yaþayan plastik cerrahlar içinde en
çok makalesi yayýnlanan kiþi unvanýný
elinde bulunduran Avustralya Melbrune Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Ian
Taylor, "anjiozom" kavramýný
da týp literatürüne hediye
eden kiþi…. Plastik cerrahinin, mikro cerrahinin
öncülük ettiði ve vücuttaki
organlarýn yeniden yapýlandýrýldýðý çalýþmalar, genetik
mühendisliði ve estetik
cerrahiden oluþtuðunu
anlatan
Prof. Taylor, bu
alandaki
çalýþmalarý
þu sözlerle

ifade etti:
"Plastik cerrahide baþka bir deyiþle
vücudun yeniden yapýlandýrýlmasýnda
çok ciddi çalýþmalar var. Kozmetik, yüz
germe, meme ameliyatlarý, vücuda þekil verme ameliyatlarý son dönemde öne
çýktý. Ancak daha da önemlisi önkol
anatomisini çok iyi bildiðimiz için
önkoldan bir kasý alýp ondan dil yapýyoruz. Dil kanserinde dilin çýkarýlmasý gerektiðinde yeniden bir dil yapmýþ oluyoruz"
Prof. Taylor, "Özellikle savaþlardaki yaralanmalarda, çene yaralanmalarýnda, çenenin yarýsýný kaybetmiþ hastalarda, bacak ya da kalça kemiðinden
komple parça çýkararak çene kemiði
oluþturuyoruz. Bunlarýn temelini de
anatomi departmanýnda yaptýðýmýz çalýþmalar oluþturuyor"
sözleriyle çalýþmalarýnýn önemine iþaret etti.
Kongre nedeniyle Denizli'ye
gelmekten memnuniyet duyduðunu belirten Avustralyalý
Prof.
Taylor, workshop çalýþmasýnda
bilgilerini
aktardý.

“DRAKULA” Denizli’ye geldi

PAÜ'den uluslar arasý kültür iþbirliðine katký
Pamukkale Üniversitesi, Almanya
Betzdorf Halk Tiyatrosu tarafýndan
sahneye alýnan 'Drakula' adlý müzikale
ev sahipliði yaptý.
Almanya Betzdorf Halk Tiyatrosu
tarafýndan sahnelenen 'Drakula' müzikali büyük ilgi gördü.
Ýstiklal Marþý ve Saygý Duruþu ile
baþlayan gecede söz alan PAÜ Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Ýnan ÖZER, bu tür
etkinliklerin ulusal ve uluslararasý
düzeyde insanlarý bir araya getirdiðini
ve kültürler arasýndaki iþbirliðini
artýrdýðýný söyledi.
Pamukkale Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ, Denizli

ile Betzdorf kardeþ kentleri arasýnda
yapýlan organizasyonlarda emeði geçen
herkese teþekkür etti ve büyük beðeniyle izlenen müzikalin ardýndan oyunculara çiçek takdim etti. Performanslarýyla göz dolduran Drakula oyuncularý, sahnede hep birlikte þarký söylediler ve programlarýnýn sona ermesinin
ardýndan kentimizden ayrýldýlar.
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“Cumhuriyet öðretmenlerine
sevdalý”
PAÜ'de öðretmenler
günü coþkuyla kutlandý

amukkale Üniversitesi Eðitim öðrencilerin baþarýlarýna bakýn, dershane
Fakültesi 24 Kasým Öðretmen- isimleri öne çýkýyor." Dedi. Eðitimin ticaler Gününü, Kongre Kültür rileþmesini eleþtiren ve 24 kasýmlarda
Merkezinde düzenlediði etkin- tüm bunlarýn sorgulanmasý gerektiðini
likle kutladý. Öðretmenler söyleyen Prof. Dr. Kumsar tüm öðretGünü etkinliðinde hem cumhuriyetin ku- menlerin ve öðretmen adaylarýnýn Öðretruluþundan bugüne gelinen noktada neler menler Günü'nü kutladý.
yaþandýðý eleþtirel bakýþ açýsýyla ortaya
PAÜ Eðitim Fakültesi tarafýndan
kondu hem de öðretmenler ve öðrenciler düzenlenen Öðretmenler Günü Kutlama
en anlamlý günlerini coþku içinde kutladý. Programý çerçevesinde Prof. Dr. Mahmut
Öðretmenlerin mevcut koþullarýnýn Adem ise "Cumhuriyetin Öðretmenleri"
iyileþtirilmesi gerektiðini belirten Eðitim konulu bir konferans verdi. Slaytlar eþliFakültesi Dekaný Prof. Dr. Hüseyin ðinde Cumhuriyetin kuruluþunda öðretKýran, öðretmenleri yalnýzca bilgi ak- menlere verilen deðeri anlatan, dönemin
tarýcýsý olarak görmenin en büyük yan- Milli Eðitim Bakanlarý'nýn uygulamalýþlýk olduðuna dikkat
çekti.
PAÜ Rektör Vekili
Prof. Dr. Halil Kumsar,
birey olma aþamalarýný
ve eðitimin önemini vurguladýðý konuþmasýnda
eðitim sistemindeki eksikliklere dikkat çekerek,
"Eðitim öðretim istenen
Prof.Dr. Hüseyin KIRAN
Prof.Dr. Halil Kumsar
(Eðitim FakDekaný)
seviyede deðil. Baþarýlý Prof.Dr. Mahmut Adem

P

larýndan örnekler veren Prof. Dr. Mahmut
Adem; Köy Enstitüleri'nin kapatýlmasýný,
doksanlý yýllarda farklý branþlardan pek
çok mezunun öðretmen olarak atanmasýný, okullara siyasetin sokulmaya
çalýþýlmasýný, kutsal bir meslek olan ve
cumhuriyetin ilk yýllarýnda büyük önem
verilen öðretmenliðe mevcut durumda
gereken önemin verilmemesini eleþtirdi.
Türk toplumuna eðitimin öneminin yeterince anlatýlamadýðýndan yakýnan Prof.
Dr. Adem, "Laik, cumhuriyete baðlý
öðretmenler yetiþtirmek esas olandýr.
Cumhuriyet öðretmenlerine sevdalý, ben
de mesleðime sevdalýyým. Görüyorum ki,
137 yýl önce kendi mesleklerine sahip

PAÜ’lü öðrenciler Öðrenci Vaka
Analizi Yarýþmasýnda birinci oldu
15 -17 Kasým 2007 tarihlerinde
Ankara'da Gazi Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi
Endüstri Mühendisliði Bölümü ev
sahipliðindeki VII. Üretim Araþtýrmalarý Sempozyumu kapsamýnda
16 Kasým 2007 tarihinde yapýlan
Öðrenci Vaka Analizi Yarýþmasýna
Pamukkale Üniversitesi Endüstri
Mühendisliði Bölümü, 4. sýnýf
öðrencilerinden oluþturulan iki grup
ile katýldý.
Yarýþmada Dilek Ekemen, Kezban Ece Þimþek, Emine Þengün ve
Hilal Gonca Kucur adlý öðrencilerden oluþan PAUGURU-1 rumuzlu
grup yarýþmada birinci oldu. Süleyman Taþkýn, Haluk Gökay, Mehmet
Akpýnar ve Oðuzhan Kaya adlý
öðrencilerin oluþturduðu PAUGURU-2 adlý grup ise Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliði Bölümü'nden katýlan bir ekiple yarýþmada üçüncülüðü paylaþtý. Yarýþmada
Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliði Bölümü'nden katýlan diðer bir
grup ise ikinci oldu.
Üretim Araþtýrmalarý Sempozyumu kapsamýnda Prof. Dr. Serpil
Erol ve jüri üyeleri yarýþmada dereceye giren gruplara plaketlerini ve
katýlým sertifikalarýný takdim ettiler.
Ayrýca, Prof. Dr. Serpil Erol tarafýndan yarýþmada birinci olan PA-

UGURU-1 ekibine Gazi Üniversitesi Endüstri
Mühendisliði Bölümü'nün kurucusu Prof.
Dr. Yalçýn Erol'un anýsýna anlamlý bir teþvik
ödülü verildi.
Ödül töreninin ardýndan Ýstanbul Teknik
Üniversitesi'nden Prof.
Dr. Ayhan Toraman,
yaptýðý konuþmada Pamukkale Üniversitesi'nden gelen öðrencilerin bu baþarýsýndan mutluluk duyduðunu ve bu baþarýnýn Pamukkale
Üniversitesi Endüstri Mühendisliði
Bölümü'nün sorumluluðunu artýrdýðýný belirtti.
Pamukkale Üniversitesi Endüstri
Mühendisliði Bölüm Baþkaný Doç.
Dr. Aþkýner Güngör elde edilen baþarý konusunda þunlarý söyledi;
"Bölümümüz, ülkemizin en genç
Endüstri Mühendisliði Bölümlerinden birisidir. Yeni eðitim ve öðretim
tekniklerini uygulayan, üniversitesanayi iþbirliðine önem veren, öðrenci-bölüm çalýþaný arasýnda geliþimi
yönlendirici iyi bir diyalog ortamý
sunan, teknik altyapýsýný gittikçe
güçlendiren bölümümüz, kararlý
adýmlarla daha iyi olma hedefine
doðru yürümektedir. Ana misyonu-

muz, öðrencilerimizi araþtýrmacý bir
yaklaþýmla öðrenmeye teþvik etmek,
öðrencilerimize güncel uygulamalara yönelik teknik ve sosyal yeterlilik
kazandýrmak, bölümümüzün baþarýsýný sürekli olarak yükseltecek
akademik çalýþanlara sahip olmaktýr.
Bu kapsamlý misyon etrafýnda
yörüngelenmiþ bölüm amaç ve projelerimiz, bölüm çalýþanlarýmýz ve
öðrencilerimiz tarafýndan üretilmekte ve sahiplenilmektedir. Yarýþmada
dereceye giren öðrencilerimizi kutlar, emeði ile bu oluþumu açýða çýkaran deðerli bölüm öðretim elemanlarýna þükranlarýmý sunar, bizi her
zaman destekleyen sayýn Rektörümüz Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç
ve üniversite yönetimine teþekkür
ederim."

çýkanlarýn aksine, yapýlanlar karþýsýnda
sessiz, tepkisiz kalýnýyor. Biz cumhuriyete çok þey borçluyuz. Hepimiz ayný gemideyiz." dedi.
Eðitim Fakültesi öðrencilerinin þiirler
okuduðu programda, PAÜ'den emekli
olan öðretim görevlisi Halil Ýbrahim Babaoðlu'na plaket takdim edildi.
Öðretim Görevlisi Zuhal Feray
Þenkibar yönetimindeki Pamukkale Üniversitesi Türk Halk Müziði Korosu ise
programýyla katýlýmcýlarý hem coþturdu
hem hüzünlendirdi. Þiirlerin okunduðu,
solistlerin koro eþliðinde türküler söylediði konserde, öðrenciler de koroya eþlik
etti.

Çaðýmýzýn en
hassas konusu:

DOÐA
Günümüzde üzerine birçok
þey söylenen ve yazýlan konularýn baþýnda sanýrým doða gelmektedir. Sizler belki de o
yapýlan bütün uyarýlarý duymaktan sýkýlmýþ bile olabilirsiniz. O kadar çok bahsediliyor ve üzerine düþülüyor ki birçoðumuz acaba ne yapabilirim sorusunu
kendine soruyor mutlaka.
Ýþte bu soruyu kendisine soran bir grup olarak bizler yani Pamukkale Üniversitesi Doða Sporlarý Kulübü, elinden geldiðince ve
gücü yettiðince doða sevgisini öðrencilerine ve personeline edindirmeye çalýþýyor. Sevgi bir süre sonra korumayý da getirir; diye
düþünerek üzerimize düþeni yapmaya çalýþýyoruz.
Kulübümüz 1998 yýlýndan bu yana önce Birim olarak sonra
da Kulüp olarak çalýþmalarýna devam etmektedir. Bu çalýþmalar
içine Doða Yürüyüþü, Daðcýlýk, Kampçýlýk, Zirve Týrmanýþý, Dað
Bisikleti, Rafting, Kayak, Yamaç Paraþütü vb gibi birçok aktivite
girmektedir. Bu faaliyetler imkanlar ölçüsünde ve fýrsatlar dahilinde azalýp artabilmektedir.
Her sene belli sayýda faaliyeti yapmaya çalýþan Kulübümüz
2007-2008 Eðitim ve Öðretim Yýlýna da çok güzel bir faaliyetle
baþladý. Denizli Ýlinin o güzel ve eþsiz daðlarýnda yapýlan ilk faaliyete 50 kadar öðrencimiz katýldý. Belki de Denizli'ye ilk defa gelen ve öðrencilik için buraya geçicide olsa yerleþen öðrenci arkadaþlarýmýzý bir doða dostu yapmak için ilk tohumlarý attýðýmýza
inanýyoruz.
Faaliyet günü onlarýn yüzündeki merak duygusu fark edilmeyecek gibi deðildi inanýn. Merak ve heyecan duyduklarý bu faaliyet sanýrýz onlara istediklerini verdi. Kendine özgü doðasý ile Denizli Daðlarý onlara kucak açtý ve çok güzel bir havayla bizi
karþýlayan Karcý Daðý (Akdað) bizleri bir kez daha konuk etti.
Coðrafi ismiyle Akdað olarak geçen Karcý Daðý Denizli'nin
Baþkarcý Ýlçesinin sýnýrlarý içindedir. Silsile olarak Honaz Daðýnda
Babadað'a kadar uzanan bir coðrafi yapýnýn ortasýnda yer alan
dað, bitki ve hayvan çeþitliliði bakýmýndan oldukça zengindir. Vadileriyle eþsiz güzellikler sunan Karcý, Ýsrafil(kimine göre Ýsrail) ve
Ornazdere Vadileriyle hem doða sporcularýna hem de doðaseverlere iyi fýrsatlar sunar. Özellikle yazýn hafta sonlarý vadilerin
doluluðu artar. Kýþ aylarýnda ise tamamen doðaseverlerin ve doða sporcularýnýn uðradýðý bir yer halini alýr.
Doðal zenginlikleri açýsýndan çok þanslý olan Denizli birçok
doða sporunu yapma imkanýný da biz doða sporcularýna sunmaktadýr.
En kýsa zamanda sizleri de aramýzda görmek istiyoruz.
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PAU’den deprem hakkýnda
bilimsel veriler
ÜBÝTAK tarafýndan desteklenen
"Boru Hatlarý Sistemleri Üzerinde
Deprem Etkilerinin Coðrafi Bilgi
Sistemleri (CBS) ile Deðerlendirilmesi" isimli araþtýrma projesini
yürüten PAÜ Ýnþaat Fakültesi Öðretim Üyesi
Yardýmcý Doçent Dr. Selçuk Toprak, Denizli'de olasý deprem senaryolarýný ortaya koydu
ve altyapý konusunda yapýlmasý gerekenlere
dikkat çekti.
Pamukkale
Üniversitesi
Bilimsel
Araþtýrma Projeleri (BAP) kapsamýnda "Deprem Kayýplarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) ile Önceden Tahmini" baþlýklý projenin
de yürütücüsü olan Dr. Toprak, 1999'da yaþanan Kocaeli ve Düzce depremlerinin ardýndan,
üstyapýlar üzerine çalýþmalarýn yoðunlaþtýðýný
ancak altyapýlarýn geri planda kaldýðýna dikkat
çekti.
Dr. Toprak, yönetmeliklerin gecikmeli olarak daha yeni çýkarýlabildiðini, uygulamada da
sýkýntýlarýn olduðunu
söyledi. Amerika
Birkeþik Devletleri
ve Japonya'da depremlerin boru sitemlerine etkisi
üzerine araþtýrma
yapan Dr. Toprak,
Türkiye'ye
döndüðünde,
bu
alanda eksiklikler
bulunduðu-

T

nun farkýna vardýðýný, BAP ve TÜBÝTAK'a bu
nedenle baþvurmak istediðini belirtti.
Projesi kabul edilen Dr. Toprak'a göre; altyapý sistemleri tasarlanýrken, planlanýrken, dizayn edilirken deprem göz önüne alýnmýyor.
Bakü-Ceyhan-Tiflis Boru Hattý dýþýnda, içme
suyu þebekelerinde de, doðalgaz þebekelerinde
de deprem dikkate alýnmýyor.
Üstyapý ile ilgili güçlendirme ve onarým
çalýþmalarýnýn, altyapýda da yapýlmasý gerektiðinin altýný çizen Dr. Toprak, proje kapsamýnda, bu konuyla ilgilenecek kurumlara
araçlar saðlamayý hedeflediklerini söyledi.
Dr. Toprak ve ekibi, proje kapsamýnda, altyapý sistemlerini deprem açýsýndan deðerlendirmek isteyenlerin nasýl bir yöntem izlemeleri gerektiðine dair sorularý yanýtlýyorlar. Bilgisayar ortamý aracýlýðýyla onlara yol gösteriyorlar. Bu açýdan Coðrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
çok önemli… Kritik yapýlarda, bilgilerin harita
ortamýnda gösterilmesi mümkün hale geliyor.
Proje sayesinde, yalnýzca kritik yapýlar deðil,
altyapý sistemleri de inceleniyor. Borularýn nerelere yerleþmesi gerektiði ortaya konuyor.
Dr. Selçuk Toprak, çalýþmalarýnda deðiþik
deprem senaryolarý kullandýklarýný söyledi ve
þu bilgileri verdi:

"Denizli'de 6.0, 6.3, 6,5 ve 7,0 büyüklüðünde depremler varsaydýk. Bu depremlerin
Pamukkale fayý üzerinde olacaðýný varsaydýk.
Yani Denizli'ye yakýn depremler… Farklý
büyüklükte, farklý depremler… Mesela, Denizli içme suyu þebekesini inceledik. Ýçme suyu üzerine yaptýðýmýz çalýþmalarda 6,0 ve 6,3
büyüklüðünde (ki 6,3 Denizli için en muhtemel deprem olarak görülüyor. Denizli Belediyesi ve PAÜ tarafýndan yapýlan jeolojik ve jeoteknik çalýþmalarda da 6,3 büyüklüðünde bir
deprem olacaðýný varsayýlýyor) depremde Denizli'nin içme suyu þebekesinde yarý yarýya
ulaþacak seviyede performans kaybý olacak.
6,5 büyüklüðünde meydana gelecek depremde
ise sistemin performansýnýn dörtte bir seviyelerine ineceðini ön görüyoruz."
Dr. Selçuk Toprak, gömülü boru hatlarý
üzerinde çalýþtýklarýný, boru hatlarý sistemlerinin performansýnda deðiþik faktörlerin etkili
olduðunu belirtiyor. Dr. Toprak, "Denizli'deki
mevcut sistem içerisinde borularýn çoðunluðunda AÇB (asbestli çimento boru) ve PVC
boru sitemleri kullanýldýðýný tespit ettiklerini
belirtti. Geçici ve kalýcý yer deformasyonlarý
hakkýnda bilgi veren Toprak, "deprem dalgalarýnýn geçerken oluþturduðu geçici yer deformasyonlarýyla oluþan zararlarýn etkisinin
küçük ama alan olarak geniþ bir bölgeyi kapsadýðýný, sývýlaþma gibi etkilerle oluþan kalýcý
yer deformasyonlarýnda ise hasarlarýn dar bir
bölgede oluþtuðunu ama hasarlarýn çok yoðun
olduðunu belirtti.
Peki olasý depremlerde hasarlarý önlemek
için ne yapmak gerekiyor? Ýþte Toprak'ýn
uyarýlarý:
"PVC ve AÇB boru yerine daha dayanýklý
olduðu bilinen Düktil demir veya Polietilen
(PE) borular kullanýlmalý. AB ya da Dünya
Bankasý destekli kaynaklar kullanýlarak, Denizli'nin içme suyu þebekesi yenileniyor. Yeni
sistemde düktil ya da polietilen borular kullanýlmalý. Düktil borularýn eklem yerlerinde de
depreme dayanýklý ekler kullanýlmalý. Tüm sistemi deðiþtirmek mümkün deðil, bazý bölgelere öncelik verilebilir. Sývýlaþma sonucu yer hareketlerinin olmasý beklenen yerlerde, depreme
dayanýklýlýk açýsýndan daha dikkatli olunmasý
gerekiyor."
PAÜ, kurum ve kuruluþlarla iþbirliðini
sürdürüyor.
"Boru Hatlarý Sistemleri Üzerinde Deprem
Etkilerinin Coðrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile
Deðerlendirilmesi" konulu TÜBÝTAK Projesini yürüten Dr. Toprak, "Denizli'nin içme suyu
þebekesinin yenilenmesi düþünülüyor. Belediye yetkilileri bizimle temasa geçti. Görüþlerimizi bildirdik. Þu anda boru cinsini belirleme
aþamasýndalar. Görüþmeler sürüyor, fabrikalar
ziyaret ediliyor. Depremle ilgili nelere dikkat
etmeleri gerektiði konusunda bilgi talep ediyorlar, önerilerimizi sunuyoruz. Denizli Valiliði ise afete hazýrlýk çalýþmalarý yapýyor. Altyapý konusunda kendilerini bilgilendirmemizi
istediler. Eðer PAÜ- Valilik protokol çalýþmalarý sonuçlanýrsa, biz de çalýþmalara dahil olacaðýz" dedi.

AFETE DiRENÇLi ÞEHiR:

DENiZLi
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç: “PAÜ üzerine düþeni yapacak”

Denizli olasý bir afete hazýr mý?
Afet öncesinde, sýrasýnda ve sonrasýnda alýnmasý gereken önlemler neler?
Ýl afet haritasý çalýþmasýndaki öncelikler neler?
Neler yapýlmalý?
Kamuoyu nasýl bilgilendirilmeli?
Kurumlarýn iþbirliðiyle neler gerçekleþtirilebilir?
Pamukkale Üniversitesi, Afete Dirençli Þehir: Denizli Çalýþtayý'na ev sahipliði yaptý. Denizli Valiliði, Denizli Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi'nin organizasyonuyla Denizli'nin afete nasýl dirençli hale getirilebileceði masaya yatýrýldý.
Afete Dirençli Þehir: Denizli Çalýþtayý, PAÜ Kongre ve Kültür
Merkezi'nde açýlýþ oturumuyla baþladý. Denizli Valisi Dr. Hasan Canpolat, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, oda baþkanlarý ve öðretim üyelerinin katýldýðý açýlýþta, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç da yerini aldý.
Kuraklýk, depremler, sel baskýnlarý, toprak kaymalarý, orman, þehir ve sanayi yangýnlarý, yapýsal çökmeler konusunda bilgi ve
hatýrlatmalarýn yer aldýðý doðal afetler konulu slayt gösterildi.
Çalýþtayýn koordinatörlüðünü yapan Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Mühendislik Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði Bölümü Yapý
Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Hasan Kaplan, PAÜ olarak çalýþmalara katký saðladýklarýný belirterek, Ýstanbul Üniversitesi, Ortadoðu
Teknik Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden
katýlýmcýlarla beyin fýrtýnasý yapýldý.
Çalýþtay'ýn onursal baþkanlýðýný yapan Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç, doðal afetler konulu slaytta, bu
konuda söylenebilecek sözlere fýrsat býrakmayacak gerçekliklerin ortaya konduðunu söyledi. PAÜ Rektörü Prof. Ardýç, "Pamukkale Üniversitesi bu projede gerekeni yapacak, üzerine düþen görevi yerine
getirecektir." dedi.
Denizli Valisi Dr. Hasan Canpolat, "Türkiye'de bir ilk uygulama
olarak Babadað konusunda PAÜ ile çalýþma yürütüyoruz. Çalýþmalarýn sonuçlarý çok önemlidir. Bu Çalýþtay'da emeði geçenlere teþekkür ediyorum." dedi.
PAÜ, Almanya, Japonya gibi ülkelerin üniversiteleri ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden katýlýmcýlarýn da bilgilerini paylaþtýðý Çalýþtay'a iki gün boyunca ev sahipliði yaptý.
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PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Konferansýnda konuk bilim insaný Doç.Dr. Billur Tekkök müjdeyi verdi;

“SU ALTI SANAL MUZESi ACILIYOR”
Geçmiþin gün yüzüne çýkarýlmasý için Türkiye'nin farklý yerlerinde araþtýrmalarýný yürüten arkeologlar, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Üniversitenin kuruluþunun 15. yýlý etkinlikleri çerçevesinde konferans verdi.

ugünün ve geleceðin aydýnlanmasýnda geçmiþteki bilgilerden yararlanýlabilmesi için çalýþmalarýný
aralýksýz sürdüren arkeologlar, Pamukkale Üniversitesinde öðretim
üyeleri ve öðrencilerle buluþtu.
Konferans öncesi yaptýðý konuþmada 2007
yýlýnýn önemine deðinen PAÜ Fen Edebiyat
Fakültesi Dekaný, Laodikeia Kazý Heyeti Baþkaný Prof. Dr. Celal Þimþek, "2007 yýlý çok
önemli. Pamukkale Üniversitesi'nin kuruluþunun 15. yýlý. Bu çerçevede büyük etkinlikler
yapýlýyor. PAÜ'de etkinliðin olmadýðý gün neredeyse yok. Biz de Arkeoloji Bölümü olarak etkinliklerimizi her çarþamba sürdürmeyi
planlýyoruz." dedi.
Baþkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi, Görsel Sanatlar
ve Tasarým Bölümü'nde dersler veren ve TÜBI-

B

TAK Türkiye Sualtý Kültür Mirasý Sanal Müzesi Kaþ Arkeopark Pilot Projesi'ni yürüten Doç.
Dr. Billur Tekkök, slaytlar eþliðinde projenin
detaylarýný anlattý.
Kültür mirasýnýn açýða çýkarýlmasýna yönelik yürüttükleri su altý çalýþmalarýnýn bir
bölümünü kýsa bir süre sonra sanal ortamda
göstereceklerini belirten Doç. Dr. Tekkök, sanal
müze adresi üzerinden yapýlacak bu çalýþmanýn
da Türkiye'de bir ilk olacaðýný hatýrlattý. Doç.
Dr. Tekkök þunlarý söyledi;
" Bu güne kadar bulunan batýklar süngercilerin sayesinde bulundu. Sanal müze, onlar için
rehber olacak. Biz veri tabaný oluþturarak,
çalýþmalarýmýzý duyurmak, halka açýk hizmet
vermek istedik. Özellikle çocuklarýn küçükken
eðitilmesini, geçmiþ konusunda bilgilenmesini
istiyoruz. Web sayfasýnda grafikler de yer alacak. Herkes, su altýndan çýkardýðýmýz materyalleri inceleyebilecek."
Kaþ Arkeopark Alaný'nýn öðrenciler için deneysel arkeoloji alaný olarak kullanýlacaðýný

söyleyen Doç. Dr. Tekkök, Ý.Ö. 1306'da battýðý
tespit edilen Uluburun Batýðý'nýn o dönemin
Akdeniz ticareti ve yaþayýþý açýsýndan önemli
bilgiler sunduðunu anlattý. Uluburun'un insanlýk tarihinin somut verileri bilinen ilk ticari
teknesi olduðunu söyleyen Doç. Dr. Tekkök,
kaybolmakta olan deniz tarihinin ve sualtý
batýklarýnýn araþtýrýlmasý, envanterlenmesi ve
sanal ortamda müzeleþtirilmesinin, arkeolojik
ve kültürel tahribatý engelleyeceði gibi, mevcut
araþtýrmalarýn ilgili akademik yetkililere sunulmasýný da saðlayacaðýný ifade etti.
Tübitak Projesi ile özelikle yaz aylarýnda
dalýþ turizmi faaliyetinin arttýðý ve mevcut arkeolojik potansiyeli nedeniyle de araþtýrmalarýn
büyük önem taþýdýðý Kaþ-Kekova kýyý kesiminde deniz tarihi araþtýrmasý için ülkemizde ulusal
kaynaklar kullanýlarak ilk kez gerçekleþtirilecek disiplinler arasý, sistematik ve kapsamlý pilot projenin yürütülmesi amaçlanýyor.
Tarihi batýklar içeren bu bölgede, dünyanýn
en eski batýðý unvanlý Uluburun teknesinin ve
arkeolojik alanýnýn replikasý, dünyanýn ilk sualtý
ARKEOPARKI adýyla 29 Ekim 2006'da kuruldu. Deneysel arkeoloji çalýþmalarýna mekan
olan alanda Tunç Çaðý (I.Ö. 2 bin) ticaret aðý ve
limanlarýnýn canlandýrýlmasý planlanmýþ. Bu
alanda uzaktan eriþimli sualtý görüntülemesi,
360 derece sanal müze dolaþýmý ve sanal müze
uygulamalarý yapýlacak. Geliþen bilgi teknolojileriyle müze, "sanal müze" adý altýnda,
günümüz teknolojilerini de kullanarak sadece
bulunduðu mekana baðlý olmayan bir bilgi
akýsýný da saðlayacak. Ayrýca, dalýþ çalýþmalarý
sýrasýnda deniz dibi ve saptanan batýklara ait diðer (biyolojik, ekolojik v.b.) verilerin edinilmesi de araþtýrmanýn olasý ikincil ürünlerini oluþturacak.
Doç. Dr. Billur Tekkök, sunumunun ardýndan katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtladý. PAÜ Fen
Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleþen Arkeoloji Konferansý'nýn ikinci
bölümünde ise Kelendiris Kazýsý Baþkaný Prof.
Dr. Levent Zoroðlu, çalýþmalarýný anlattý. Prof.
Dr. Levent Zoroðlu, Kelenderis kazýlarýnda ele
geçen ve Erken Bizans Dönemi'ne tarihlenen bir
mozaik üzerinde ilk mozaik yapýlýþýndan itibaren teknikleri ve kullanýlan malzemeleri anlatarak Kelenderis Mozaiki üzerinde durdu. Kelenderis Mozaiki bu liman kentinde Erken Bizans
Döneminde bu limana yanaþan kargo gemileri,
Liman etrafýndaki yapýlarý balýk gözü þeklinde
aktarmasý bakýmýndan önemli bir yer tutmakta... Arkeologlar bu mozaik sayesinde kazý bulgularýyla ortaya çýkan yapý kalýntýlarýný deðerlendirme þansýný elde etmiþler. Çünkü mozaik
Ý.S. 5-6. yy.da bir fotoðraf çeker gibi en ince
ayrýntýlarýna varýncaya kadar limanýn etrafýnda
bulunan; surlar, meyhane, geçiþ kapýsý, hamam,
hal diyebileceðimiz sütunlu galerilerin çevrelediði yapýlarý göstermiþtir.

PAÜ ve Pev Koleji öðrencileri
Almanya gezisine gitti

Uluslararasý Gençlik Deðiþim Projeleri çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi SKS Daire
Baþkanlýðý, Öðrenci Kulüpleri
Birimi tarafýndan Federal Almanya Cumhuriyeti Nagold þehrine Duisburg þehrine projelerin
ikinci ayaðý olan karþý ziyaretler
gerçekleþtirildi. Ziyaret programý
Duisburg Belediye Baþkaný Dr.
Rainen Prewo'nun resepsiyonu
ve karþýlýklý görüþ alýþveriþleri ile
baþladý. Þehrin tarihsel dokusu
ve sosyal deðerleri bir þehir tu-

ruyla anlatýldý. Gezi, kara ormanlarýnda trekking, ardýndan PAÜ
Týp Fakültesi öðrencilerinin Nagold Hastanesini ziyaretleri ve
Strassbourg Avrupa konseyini
ziyaretle devam etti. Otto Hahn
Gymnasium'da Avrupa BirliðiTurkey- Ýslam ve Hristiyan deðerleri ve çeliþkiler üzerine tartýþma düzenlendi. Bazý müze ve
kuruluþlara ziyaretlerin de yapýldýðý gezi çeþitli dans gösterilerinin yer aldýðý Türk Gecesi ile son
buldu.

PAÜ’de 15. yýl etkinlikleri sürüyor
Arkeoloji bölüm etkinlikleri'nin bu haftaki konuðu fotoðraf sanatçýsý Mehmet Çakýr oldu.
Pamukkale Üniversitesi'nin
kuruluþunun 15. yýl etkinlikleri
kapsamýnda farklý etkinlikler
düzenleniyor. Öðrenci kulüpleri
kent insanýnýn katýlýmýyla gerçekleþen organizasyonlara imza
atýyor, Kongre ve Kültür Merkezi'nde, ard arda sempozyum, panel ve söyleþiler gerçekleþtiriliyor, fakülteler öðrencilerini alanlarýnda
uzman konuklarla
buluþturuyor.
Fen
Edebiyat
Fakültesi Dekaný ve
Arkeoloji
Bölüm
Baþkaný Prof. Dr.
Celal Þimþek, gerçekleþen Arkeoloji
Konferansý'nýn
ardýndan bu hafta da
fotoðraf sanatçýsý
Mehmet Çakýr'ý PAÜ'ye davet
ettiklerini söyledi. Fotoðrafa meraklý olduðunu söyleyen Prof.
Dr. Celal Þimþek, Mehmet Çakýr
ile birlikte Laodikiea'da birlikte
çalýþtýklarýný söyledi ve bir fotoðraf ustasýnýn gözünden objelerin, doðanýn, tarihin farklý
göründüðünü anlattý.
Fotoðrafla 1971 yýlýnda
tanýþtýðýný söyleyen fotoðraf sa-

natçýsý Mehmet Çakýr, fotoðraf
çekmeye baþladýðý dönemde koþullarýn zor olduðunu belirterek
"Fotoðraf benim için bir aþk"
dedi. Çakýr, ýþýk olmazsa fotoðraf olmaz anlayýþýyla hareket ettiðini, kýrsal kesime ayrý bir
önem verdiðini dile getirdi.
PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Konferans Salonu'nda gerçekleþen etkinlikte Mehmet Çakýr'ýn
farklý yer ve zamanlarda çektiði
siyah beyaz ve renkli fotoðraflar
müzik eþliðinde sunuldu. "Bizim Kadýnlarýmýz" konulu gösterimin ardýndan Fen Edebiyat
Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Celal
Þimþek tarafýndan Mehmet
Çakýr'a günün anýsýna yönelik
hediye takdim edildi.
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PAU’de sarap sektörünün
sorunlarý paneli
Baðcýlýk ve þarapçýlýk sektöründeki
sorunlar, Pamukkale Üniversitesi
ve Denizli Kimya Mühendisleri
Odasý tarafýndan ortaklaþa düzenlenen panelde ele alýndý.

arap sektörünün sorunlarý panelinin açýlýþ törenine Denizli
Valisi Dr. Hasan Canpolat, Denizli Milletvekili Ali Rýza Ertemur, Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç,
Baþkan Yardýmcýsý Ali Alaybeyoðlu,
Kimya Mühendisleri Odasý Baþkaný Hasan Küçük, Tarým Ýl müdürü Yusuf
Gülsever ile bazý ilçe belediye baþkanlarý, akademisyenler, þarapçýlýk konusunda Türkiye'nin önde gelen isimleri, þarap
üreticileri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, öðrenciler ve çok sayýda davetli
katýldý.

S

"ÖZEL TÜKETÝM VERGÝSÝ
ENGELÝ KALDIRILMALI"

Kimya mühendisleri Odasý Baþkaný
Hasan Küçük, AB sürecinden sözettiði

açýlýþ konuþmasýnda "AB ülkelerinde
baðcýlýk ve þarapçýlýk sektörünün incelenmesi, buna göre politikalar geliþtirilmesi kaçýnýlmaz hale gelmiþtir. Üniversiteler ve meslek odalarý birlikte çalýþmalýdýr" dedi.

"YA YÜKSELÝRÝZ YA
SEKTÖRÜ BATIRIRIZ"
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç, PAÜ olarak, bölge için büyük
önem taþýyan bu konuyu tartýþabilecek
olmaktan memnuniyet duyduðunu belirterek, "Baðcýlýk ve þarapçýlýk, özellikle
Bekilli, Çal ve Güney bölgesinde eski zamana dayanan kökleri olan bir iþ alaný…
Bölgedeki geliþmeler ve kiþisel çabalar
sektörü tam bir eþiðe getirdi. Bundan
sonra ya bölgesel olarak iyi bir organizasyon gösterir dik bir ivmeyle yükseli-

riz ya da daðýnýk, kurumsallaþmadan ve
gerçekten uzak çözümlerle bir sektörü
batýrýrýz. Bu panelin
gerek sorunlarýn saptanmasýnda, gerek
çözümlerin üretilmesinde gerekse þarap
kültürünün artmasýnda bölgemize ve
ülkemize katkýda bulunmasýný umuyorum" dedi.
Denizli Valisi Dr. Hasan Canpolat,
Denizli'nin ve Türkiye'nin dünya
baðcýlýk ve þarapçýlýk sektöründe hangi
konumda olduðunu þu verilerle ortaya
koydu:

"BAÐCILIK, ÞARAPÇILIK
EYLEM PLANIMIZI
GÜNCELLEYECEÐÝZ"
" Arjantin, Þili gibi ülkelerde üretilen
üzümün % 90'ý þarap üretiminde kullanýlýyor. Ancak Türkiye'de üretilen
üzümlerin çok azý, % 2'si þarap üretiminde kullanýlýyor. Türkiye, dünyanýn bað
alanýnda 4. ülkesidir ve bu alanda söz sahibidir. Ancak þarap üretiminde Türkiye
ön sýralarda deðil. Dünyadaki 10 binden

fazla üzüm çeþidinin 1200'ünün anavataný Anadolu… Denizli, 45 bin hektarlýk
bað alanýyla Ege'de ikinci sýrada ve Denizli'de 17 binden fazla aile geçimini
baðcýlýktan saðlýyor. Üretim izin prosedürleri bir hayli zaman alýyor. Üreticiler, pek çok farklý kurumdan izin almak
zorunda kalýyor. Üreticilerin örgütlenmesi gerekiyor." dedi.

"TÜRKÝYE DEÐÝL DÜNYA
MARKASI OLACAÐIZ"
Panele katýlan Pamukkale Þaraplarý
Yönetim Kurulu Baþkaný Yasin Tokat, "
ben PAÜ Rektörü Prof. Ardýç'ýn baðcýlýk
ve þarapçýlýk konusundaki desteklerinden son derece mutluyum. Zaman içinde
planlamalar yapacaðýz, ortak neler yapabileceðimizi belirleyeceðiz. Ýþin bilimsel
ayaðýyla pratik ayaðýný birleþtirerek, Denizli þarabýný dünya markasý haline getireceðiz. Ýddialýyýz: Türkiye deðil dünya
markasý" Gün boyu süren oturumlarda,
alanýnda uzman isimler sorunlarý tartýþtý,
çözüm önerilerini sundu. Kimya mühendisleri Odasý, önümüzdeki yýl Ulusal
Baðcýlýk ve Þarapçýlýk Sempozyumu
yapmayý, dikkatleri bu sektöre çekmeyi
planlýyor.

PAÜ Müzik Kulübü KARGO’yu aðýrladý
Pamukkale Üniversitesi
Müzik Kulübü ilk büyük organizasyonunu KARGO
konseri ile gerçekleþtirdi.

Pamukkale Üniversitesi Müzik
Kulübü etkinliklere baþladý. Üniversitenin deðiþik birimlerinde mini
konserler vererek etkinlikler düzenleyen kulüp, ilk büyük organizasyonunu KARGO konseri ile gerçekleþtirdi. Spor Merkezi'nde yapýlan
konsere ilgi büyük olurken, öðrenciler Kargo'ya eþlik ederek sýnavlar
öncesi doyasýya eðlenme fýrsatý buldular.

MÜZÝK KULÜBÜ’NÜ
TANIYALIM

Pamukkale Üniversitesi Müzik
Kulübü Üniversitenin her fakültesinde müzik gruplarý ve topluluklarý
oluþturarak geniþ bir üye kitlesine
ulaþtý. Ýletiþimi arttýrmayý ve bu sayede müzik eðitimini tamamlayýcý
nitelikte bilgi ve beceri paylaþýmý
gerçekleþtirerek, kiþisel geliþim
sürecine katkýda bulunmayý amaçlayan kulüp, gerçekleþtireceði her
düzeydeki müzik organizasyonlarýyla, üniversite yaþantýsýna canlýlýk kazandýrmayý da hedefliyor.

Kulüp bünyesinde Pop-Jazz,
Pop,Rock,Türk Halk Müziði,Türk
Sanat Müziði, müzik topluluklarý
kurulmuþ ve çalýþmalarýný sürdürmektedir. Baþkanlýðýný Hasip Urhan'ýn yaptýðý kulüpte Ahmet Örsan
ve Feyzullah Kaya baþkan yardýmcýlýðý görevini üstlendiler.
Pamukkale Üniversitesi Müzik
Kulübü'nün danýþmalýðýný ise PAÜ
Eðitim Fakültesi Müzik Bölümü
öðretim üyelerinden Yrd. Doç.Dr.
Fatih YAYLA yapýyor.
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Sekiz Deniz Kampumbaða türünden ikisi Türkiye sahillerinde

Caretta Caretta ve Yeþil Kamplumbaða
Ulusal Deniz Kaplumbaðalarý Sempozyumunun
yürütücüsü PAÜ öðretim
üyesi Doç. Dr. Yakup
Kaska; "Sempozyum yalnýzca caretta carettalarý deðil diðer
türleri de ön plana çýkarmasý açýsýndan ayrý bir özellik taþýdý." dedi.
Pamukkale Üniversitesi, bu yýl
ikincisi yapýlan Deniz
Kaplumbaðalarý Sempozyumunun Dalyan'daki organizasyonunda yerini aldý.
Çevrecilerin önemle
üzerinde durduðu, nesli
tükenmesin diye çabaladýðý deniz kaplumbaðalarý ile ilgili bilimsel araþtýrmalar
sürerken Pamukkale Üniversitesi,
pek çok alanda olduðu gibi bu alanda da katký saðlamayý sürdürüyor.
Çevre ve Orman Bakanlýðý koordinasyonunda
çalýþmalarýný
yürüten Deniz Kaplumbaðalarý Bilim Komitesi üyelerinin teknik
katkýsý ve Dalyan Belediyesi'nin
desteðiyle "Ýkinci Ulusal Deniz
Kaplumbaðalarý Sempozyumu",
25-27 Ekim 2007 tarihlerinde Dalyan, Muðla'da gerçekleþtirildi.
Sempozyum, deniz kaplumbaðalarýnýn ve onlarla ayný yaþam ortamýný paylasan canlýlarýn yaþam
ortamlarýnýn sorumlu kullanýmýna

2.

ve korunmasýna yardýmcý olacak bilimsel araþtýrma sonuçlarýnýn, politikalarýn, örgütlenmelerin ve ilgili
diðer etkinliklerin paylaþýlarak, geleceðe yönelik koruma ve araþtýrma
programlarýna uygulanabilir yol haritasý çýkarýlmasýna önemli katkýlar
saðladý.
Pamukkale Üniversitesi Fen

Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
öðretim üyesi Doç. Dr. Yakup Kaska, akademik hayatýnýn tamamýný
deniz kaplumbaðalarý üzerine geçirdiðini belirterek, deniz kaplumbaðalarýnýn çok ilginç özellikleri olduðunu, pek çok kiþinin bunlarý bilmediðini, caretta caretta denilince deniz kaplumbaðalarýnýn hepsinin adý
zannedildiðine dikkat çekti.
Doç. Dr. Kaska þu bilgileri aktardý:
"Caretta Caretta, 8 deniz kaplumbaðasý türünden biri… Örneðin
( Chelonia mydas) yeþil kaplumbaða diye bilinen bir tür de var. 8 deniz
kaplumbaðasý türünden ikisi Türki-

ye sahillerinde yuva yapýyor. Dolayýsýyla bu sempozyum diðer türleri de hatýrlattý. Deniz kaplumbaðalarýnýn biyolojileri, özellikleri, ilginç yönleri; Türkiye ve Akdeniz
ülkelerinden bilim insanlarýnýn
katýlýmýyla gerçekleþen sempozyumda masaya yatýrýldý. 250'ye
yakýn akademisyen 3 gün süren
sempozyumda, deniz
kaplumbaðalarýnýn neslinin tükenmemesi, alýnmasý gereken önlemler
konularýný
tartýþýldý.
Kumsallarýmýz, sorunlar
ve çözüm önerilerinin
konuþulduðu sempozyumda katýlýmcýlarýn
büyük bölümünü ilgili bakanlýk
mensuplarý, yetkililer, Dalyan Belediyesi, dernekler, sivil toplum
örgütü temsilcileri oluþturdu."
Doç. Dr. Yakup Kaska, Türkiye'de bugüne kadar, yaralý deniz
kaplumbaðalarýnýn
tedavisinin
yapýlacaðý bir merkez olmadýðýný,
sempozyum sonunda böyle bir merkezin hayata geçirilmesi yönünde
çalýþmalara baþlanacaðýný da
müjdeledi. Bu sempozyum sayesinde, Türkiye'de deniz kaplumbaðalarý alanýnda yapýlan çalýþmalarýn
ulusal ve Akdeniz baþta olmak üzere uluslar arasý arenada tanýtýmýnýn
yapýlacaðý da vurgulandý.

Bel aðrýsýný önemseyin
PAÜ Hastaneleri Romatoloji Bilim Dalý
Baþkaný Doç. Dr. Veli ÇOBANKARA ve Uzman Dr. Soner ÞENEL'in katýldýðý hasta eðitiminde, katýlýmcýlara romatizmal hastalýklar
hakkýnda bilgi verildi, Ankilozan Spondilit'in
tedavi yöntemleri anlatýldý.
Ankilozan Spondilit, omurga ve leðen kemiðindeki eklemleri tutan özellikle bel bölgesinde hareket kýsýtlýlýðý yapan kronik bir romatizmal hastalýk. Sadece sabahlarý olan hareket
tutukluðu ya da bel aðrýsý dýþýnda yakýnmasý olmayan hastalarda da görülebiliyor. Hastalýðýn
nedeni kesin olarak bilinmezken tedavi
yöntemleri çeþitlilik gösteriyor.
Dr. Soner ÞENEL, konuya iliþkin þunlarý
söyledi;
"Ankilozan Spondilit, hayatý tehdit eden bir

Doç. Dr. Veli Çobankara

hastalýk olmamakla birlikte, aðrýlara ve dolayýsýyla yaþam kalitesinin düþmesine, iþgücü
kaybýna neden oluyor. Özellikle 3 aydan fazla
süren sabahlarý artan ve hareket ile azalan bel
aðrýsýndan yakýnan genç yaþ grubundakiler ankilozan spondilit olabilir. Bu hastalýk sistematik tutulum yapabilir. Hastalýðýn tedavisinde
erken teþhis önemlidir."
Doç. Dr. Veli ÇOBANKARA ise hastalara
yönelik eðitimlerin önemini vurguladý. Doç.Dr.
ÇOBANKARA "Türkiye'de hasta eðitimi çok
fazla önemsenmiyor. Biz bir baþlangýç yaptýk."
dedi ve þunlarý ekledi ; "Ankilozan Splandit 34 bin yýldan beri bilinen önemli bir hastalýk.
Bazý hekimlerin hastalýðýn sadece erkeklerde
görüldüðü düþüncesi nedeniyle kadýn ankilozan spondilit hastalarý geç taný alýyor. Bu nedenle kadýn hastalarýn da bilinçlenmesini istedik. Artýk tedavi yöntemleri geliþti. 20 yýl önce hastalar sadece aðrý kesiciler ve fizik tedavi
yöntemi ile tedavi ediliyordu. Þu anda biyolojik ajan tedavileri yapýlabilUzm. Dr. Soner Þenel
mektedir. Týp alanýndaki son geliþmeler ile artýk hastalýðýn ilerlemesinin önüne geçilebilmektedir."
Eðitime katýlan hastalara, el birliði projesi kapsamýnda "Ankilozan
Spondilit ile Yaþam" konulu toplantýya katýlýmlarý nedeniyle sertifika
verildi.

PAÜ Bilgi Ýþlem
Dairesi’nin CEBIT Turu
stanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2 Ekim Salý günü açýlan
CEBIT Biliþim Eurasia Fuarý'ný Pamukkale Üniversitesi Bilgi Ýþlem Dairesi personeli ve öðrenciler de ziyaret etti.
Yaklaþýk 140 bini aþkýn yerli ve yabancý ziyaretçinin gezdiði Fuar Anadolu'nun pek çok ilinden çok
sayýda üst düzey yöneticinin yaný sýra biliþim ürünlerini Anadolu'da satan bayilerin de yeni iþ fýrsatlarýný
deðerlendirmek üzere ziyaret akýnýna uðradýðý kaydedildi.
Cebit 2007'de yerini alan Pamukkale Üniversitesi de teknolojinin son ürünlerini, biliþim sektöründeki geliþmeleri ve bu alanda gelinen son noktayý takip
etme fýrsatý yakaladý.
Ziyaretçilerin, 908 katýlýmcý þirketten 8 bin 250
görevli tarafýndan yeni ürün ve hizmetler hakkýnda
bilgilendirildiði fuara, aralarýnda Avusturya, Almanya, Belçika, Çin, Fransa, Ýran, Ýsrail, Ýsveç, Ýngiltere,
Tayvan ve ABD'nin de yer aldýðý 20 ülkeden katýlýmcýlar geldi.
Fuardan fotoðraflar için http://bidb.pamukkale.edu.tr/galeri/album.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.

i

Türkiye'de hasta eðitimine verilen önem ne
yazýk ki istenen düzeyde deðil. Pek çok ilke
imza atan PAÜ Hastaneleri, hasta eðitimleri konusunda önemli adýmlar atýyor.
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Yrd. Doç. Dr. Süleyman iNAN

Yýl 1937. Aylardan Aðustos. Sosyal faaliyetlerde þehrin resmî tek
etkin kurumu Denizli Halkevi, aðaç dikme töreni için Eskihisar
Köyü'nde. Bu köy, Denizli'nin 6 km. kuzeyinde yer alan tarihî bir
yer. Antik adýyla söylersek Laodikya. Þimdilerde bir kýsmý kalan
bu aðaçlarýn gölgesinde dinlenebiliyoruz.
(Burhan Saraçoðlu albümünden)
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Türkiye’nin en büyük spor komplekslerinden biri

Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezinde

PAU farkla baþladý
Pamukkale Üniversitesi Erkek
Basketbol
Takýmý, ilk
maçýný evinde
aðýrladýðý Marmaris Belediyespor'a 18
sayý fark atarak
84-66 kazandý.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde heyecan baþladý. A
Grubu'nda ilimizi temsil eden Pamukkale Üniversitesi,
Marmaris Belediyespor'u aðýrladý. Merkez Spor Salonu'nda oynanan karþýlaþmada
basketbol severler tribünleri
tamamen doldurdu. Ýlk periyoda hýzlý baþlayan Pamukkale Üniversitesi 22-9'luk skorla
öne geçti. Sýrayla 23-16, 2022 ve 19-19'luk skorlarla periyotlarý tamamlayan Denizli
temsilcisi karþýlaþmayý 18
sayý farkla 84-66 kazandý.

Sevgili Okurlar,
Gazetemizde yayýnlanmasýný
istediðiniz haber, yazý, resim gibi
iletilerinizi bizimle paylaþýnýz.
Ýletiþim adreslerimiz:
e-posta: iletisimofisi@pau.edu.tr / Tel: 0 258 295 20 10
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüðü Basýn ve Halkla Ýliþkiler
Müdürlüðü Kýnýklý Kampüsü DENÝZLÝ

erek kapladýðý alan gerekse
içinde barýndýrdýðý sportif alanlarýn çeþitliliði ile Türkiye'nin
en büyük spor komplekslerinden olan Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezinde; yüzme, tenis, futbol, squash ve týrmanma duvarý kurslarýnýn yaný sýra yeni dönemde bütün bunlara ek olarak; step- aerobik, plates ve
bölgesel egzersiz seanslarý da baþladý.
Yaz boyunca büyük ilgi gören kurslarýn yanýnda, son dönemlerde popüler
hale gelen branþlardaki kurslarýn da açýlmasýyla birlikte bu ilgi ve talebin daha da
artmasý bekleniyor. Kurslarla ilgili bilgi

G

için 268 28 60, Spor Merkeziyle ilgili bilgi için de 268 28 68 no'lu telefondan detaylý bilgi alabilirsiniz.
Kurslar Pazartesi hariç her gün 45 ile
60 dk'lýk seanslar þeklinde gerçekleþtirilmektedir.

Sampiyon As Star
Pamukkale Üniversitesi Geleneksel "Pas-Pas" Futbol Turnuvasý sona erdi.
Çekiþmeli geçen maçlar sonunda As Star takýmý þampiyonluðu elde etti.
Pamukkale Üniversitesi
tarafýndan bu yýl ilk kez
yapýlan "Pas-Pas" Futbol Turnuvasý tamamlandý. Yaklaþýk
10 gün süren turnuvada toplam 60 takým mücadele etti.

Turnuvanýn açýlýþýný Denizlispor Teknik Direktörü
Güvenç Kurtar ve kaptan
Yusuf Þimþek yaptý.

Pamukkale Üniversitesi Halý
Sahalarý'nda yapýlan maçlarýn
finalinde rakipleri karþýsýnda
üstünlük saðlayan Losgalacticos ve As Star takýmlarý karþý
karþýya geldi. Çekiþmeli geçen maç sonunda rakibini 5-2
maðlup eden As Star takýmý
þampiyonluðu elde etti. Losgalacticos taký-mýnýn ikinci
olduðu turnuvada FC Rekone
takýmý ise üçüncü oldu.

Turnuvanýn gol krallýðý
ünvanýný Fatih Sert alýrken,
Forza Ýstanbul takýmý ise en
centilmen takým olarak fairplay ödülüne layýk görüldü.
Turnuvanýn ardýndan dereceye giren takýmlara Spor
Merkezi'nde yapýlan kokteylle kupa ve hediyeleri verildi.
Bu turnuvanýn her yýl vize
sýnavlarýndan sonra yapýlmasý
planlanýyor.

