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Bilim evrensel bir deðerdir ve tüm insanlýðý ilgi-
lendirir. Bilim sýnýr tanýmaz ve tanýmamalýdýr da...
Bilim insaný buluþunu geniþ kitlelere ulaþtýrmak
için kendi milliyeti ve ulusal deðerlerinin üzerine
çýkarak evrensel düzeyde yayýn yapabilir. 
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Sorunlarýmýzýn Esas Kaynaðý Batý mýdýr? konulu konferans veren Prof.
Dr. Necef: "Türkiye'nin sorunlarýnýn kaynaðý aslýnda kendi eksiklikleridir,
çözüm de kendi içimizdedir" dedi. Southern Denmark Üniversitesi'nde As-
sociate Professor olarak görev yapan M.Ümit Necef, Erasmus Programý

kapsamýnda, Pamukkale Üniversitesi'nde "Sorunlarýmýzýn Esas Kaynaðý
Batý mýdýr? (Doðu/Batý Çatýþmasýnýn Ötesine Geçebilmek)" konulu

bir konferans verdi. DEVAMI SAYFA 8’DE

Törende FahriDoktor unvanýda verildi

SERKAN
ÇAKAL

SAYFA 12’DE

FATiH
YAYLA

SAYFA 14’TE

500 bin yaþýnda fosil
Denizli'de bulunan Türkiye'nin ilk homo erectus fosi-

li, bilim dünyasýnda heyecan yarattý. Bir erkeðe ait
500 bin yaþýndaki kafatasý fosilinin, ilk insanlarýn dünya-
ya daðýlýþlarý konusunda bilim dünyasýna önemli ipuçlarý
saðlamasý bekleniyor. Dünyadaki bütün insanlarýn Afri-
ka kökenli olduðu ve diðer kýtalara buradan daðýldýklarý,
bu sýrada Ortadoðu ve Anadolu'dan geçtikleri yönünde-
ki tezleri desteklemesi açýsýndan önem taþýyan fosil, ''bi-
linen en eski tüberküloz vakasý'' olarak da týp tarihine
geçmeye hazýrlanýyor. DEVAMI SAYFA 4’TE

P
amukkale Üniversitesi'nde
düzenlenen törende, Avrupa
Olimpiyat Komiteleri Birliði
Baþkaný Patrick Joseph HIC-

KEY'e "Fahri Doktor" unvaný verilir-
ken, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl
Necdet Ardýç, akademik yükseltme-
leri yapýlan öðretim üyelerine
cübbelerini giydirdi. 

Deðiþik fakülte ve yüksekokul-
lardan olmak üzere toplam 103
öðretim üyesi cübbe giydi. Bu güne
kadar üniversite açýlýþý ile birlikte

yapýlan cübbe giyme töreni, PAÜ'de
ilk kez ayrý bir tören olarak bu yýl
yapýldý. Fahri Doktora ve Akademik
Yükseltme Töreni'nin gelenekselleþ-
mesi planlanýyor.

Doç. Dr. Efe Akbulut yönetimin-
deki Pamukkale Üniversitesi Akade-
mik Oda Orkestrasý dinletisi ile baþ-
layan ve yoðun bir katýlýmýn ya-
þandýðý törende, 17 Profesör, 36 Do-
çent, 50 Yrd. Doçent cübbe giydi.
Tören akýþýnýn köklü üniversiteler-
deki akademik geleneklere göre þe-

killenmesinin, üniversite kimliði
oluþturma sürecine bir katký
olarak deðerlendirilmesi gerek-
tiðine deðinen Pamukkale Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl
Necdet ARDIÇ þöyle konuþtu:
"Pamukkale Üniversitesi 15
yaþýnda genç bir üniversite...
Bizler öðrencilerimizi en iyi
þekilde yetiþtirmeye gayret
ediyor, onlara hedefler gös-
teriyor, örnek olmaya çalýþý-
yoruz. SAYFA 10’DA

EVRENSEL KiMLiK
VURGULANDI

RASiM
KARABACAK

SAYFA 11’DE

ÞERiF
Öðr. Gör. Prof. Dr. Doç. Dr.

KUTLUDAÐ

SAYFA 7’DE

“LAODiKYA’YA GEREKEN YATIRIMI
YAPACAÐIZ” HABERÝ SAYFA 7’DE

Dünyanýn en büyük bor
rezervlerine sahip olan
Türkiye'nin üretim
bakýmýndan ABD'den
sonra ikinci sýrada yer
aldýðýna dikkat çeken
Prof.Dr. Helvacý, bor
ürünlerinin çaðýmýzýn mo-
dern teknolojisinde seç-
kin bir yere sahip olduðu-
nu vurguladý. 11’DE

‘Ulusal Bor Politikasý
oluþturulmalý’

ENERJiDE DEV ADIMLARIN AYAK
SESLERi HABERÝN DEVAMI 9’DA

Sorunlarýmýzýn kaynaðý Batý mý
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“Slaytlarla Türkiye,
Þiirlerle Anadolu”

Pamukkale Üniversitesi'nde
1993 yýlýndan bu yana kuru-

mun fotoðraf ve video arþivinin
oluþmasýnda önemli katkýlarý bu-
lunan Basýn ve Halkla Ýliþkiler
Müdürlüðü’nün deðerli çalýþaný
Mehmet Buhur emekli oldu. Ýþe
baþladýðý günden bu yana Basýn
ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
bünyesinde görsel hizmetlerde
görev yapan Mehmet Buhur'u
emeklilik gününde arkadaþlarý yal-
nýz býrakmadý. 

Pamukkale Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç ta-
rafýndan çiçek verilerek uðurlanan
Mehmet Buhur, duygulu anlar ya-
þadý. Rektör Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç, Buhur'a Üniversitenin fo-
toðraf arþivinin oluþmasýnda ver-
diði deðerli hizmetlerinden dolayý
teþekkür ederek, emeklilik yýl-
larýnýn saðlýk ve mutluluk içinde
geçmesini diledi.

Emektar fotoðrafçý unutulmadý

Pamukkale Üniversitesi Gýda Kulübü ta-
rafýndan düzenlenen "Slaytlarla Türkiye,

Þiirlerle Anadolu, Güney Anadolu ve Ozan-
larý" konulu bir konferansta duygu dolu anlar
yaþandý. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans
Salonu'nda yapýlan etkinliðe Süleyman Demi-
rel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda
Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Sami
Özçelik konuþmacý olarak katýldý. Konferansa
baðlama ve gitar eþliðinde türküler söylene-
rek baþlandý. Dinleti sonrasý söz alan Prof. Dr.
Sami Özçelik, Karacaoðlan, Özay Gönlüm ve
Musa Eroðlu ile ilgili genel bilgiler verdi.
Ozanlarýn yaþam hikayelerini anlatan Özçelik,
onlara ait söz ve þiirler okurken katýlýmcýlarýn
zaman zaman duygulandýðý gözlendi.

Pamukkale Üniversitesi Gýda Kulübü tarafýndan
düzenlenen etkinlikte ozanlarýmýzýn eserlerine ve
kültürel deðerlerimize dikkat çekildi.

i
lk olarak Pamukkale Üniversitesi 15.
Yýl Kokteyli'nde seçkin konuklara su-
nulan Denizli'nin ilk tiyatro sporu ekibi
olarak sahneledikleri Doðaçlama Ti-

yatro Sporu gösterisiyle döneme baþla-
yan 2'de 1 Tiyatro Topluluðu yeni sezon-
da da büyük beðeni toplayacak.

Bu sezon yeni üyeleriyle güçlenen her
iki topluluk da her sene olduðu gibi tiyat-
ro atölyeleriyle oyuncu eðitimi vermeye
devam ediyor. Bu sezon sonu 2'de 1 Ti-
yatro Topluluðu "DELÝLER", "KAHRAMAN
BAKKAL SÜPERMARKETE KARÞI", "OTO-

GARGARA" isimli 2 perdelik oyunlarýn
yaný sýra "BÝR GARÝP ORHAN VELÝ"  ve
"ÞARLATAN" isimli tek kiþilik gösterileri
seyircileriyle paylaþmaya hazýrken, Hayal
Perdesi Oyuncularý da "UZAK" ve "ORTA
OYUN" isimli oyunlarý ile seyircilerini se-
lamlamak istiyor.

Tiyatro dolu bir yýl olmasý için ellerin-
den geleni yapan iki topluluk 12-16
Mayýs haftasýný Tiyatro Haftasý olarak
kutlamak için de hazýrlýklarýna devam
ediyor. Daha öncesinde de 29 Þubat Cu-
ma gecesi Akdeniz Üniversitesi Tiyatro
Topluluðu’nu Üniversitemiz’e getirmek
için giriþimlerde bulunuluyor.

Tiyatro Kulübü ‘PERDE’ dedi
Pamukkale Üniversitesi Tiyatro Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren ve üniversitemizde tiyatro sanatýný canlý tutmaya çalýþan
2'de 1 TÝYATRO TOPLULUÐU ve HAYAL PERDESÝ OYUNCULARI, 2007-2008 eðitim öðretim yýlýna hýzlý baþladý.

Tufan CANDEMÝR

2007-2008 Bahar Dönemimiz, 11
Þubat 2008'de baþlamaktadýr. Bilindiði
gibi Bahar Yarýyýlýnda alýnacak derslere
kayýt olmak, onay vermek zorunludur.
Alýnmasý gereken derslere kaydolma-
mak veya yanlýþ derslere kayýt olmak,
yanlýþ derslere devam etmek, ilerleyen
tarihlerde sizler açýsýndan telafisi olma-
yan sonuçlar yaratabilmektedir.

Olasý hatalarýn telafi edilebileceði,
18-20 Þubat 2008 tarihlerine kadar
seçtiðiniz ve devam ettiðiniz derslerin
doðruluðunu mutlaka teyit etmeniz,
Ekle-Sil günlerinde de düzeltme iþlemi-
ni form üzerinde yaparak danýþman
onayý almanýz gerekmektedir.

Devam ettiðiniz veya kaydolduðu-
nuz dersleri ilk önce Öðrenci Ýþleri web

sayfasýndaki "Karne Ýzleme" prog-
ramýndan kontrol etmeniz gerekmek-
tedir. 

Ders kayýtlarýndan sonra sistemde
hiç görülmeyen ya da hatalý görülen
dersler, Ekle-Sil formlarýna göre
güncellenmekte, güncelleme ve
düzeltme iþlemleri uzun zaman almak-
tadýr 

Siz öðrencilerimizden, ders kayýt iþ-
lemlerine gereken titizliði göstermeniz,
eksik ve hatalý iþlemler için akademik
takvimde belirtilen zamanlarda
danýþmanlarýnýza mutlaka baþvur-
manýzý beklemekteyiz.

Öðrencilik haklarýnýz ve yapýlmasý
gerekenler, ilgili mevzuatlarýmýzda yer
almaktadýr. Bu konularda da bilgi edin-
meniz size büyük faydalar saðlaya-
caktýr.

Sorun ve sýkýntýlarýnýzý zamanýnda
bizlerle paylaþmanýz, haklý taleplerinizi
iletmeniz, olasý maðduriyetlerin erken-
den telafisini, moral ve motivasyonu-
nuza olumlu katkýlar saðlar, bunu
unutmayýn.

Yeni dönemin güzel ve baþarýlý geç-
mesi, beklentilerinizin gerçekleþtiði bir
dönem olmasýný diler, sevgiler su-
narým.

Öðrenci Ýþlerinden önemli hatýrlatma
"Sevgili öðrenciler, ders kayýt iþlemlerinde gereken titizliði
gösteriniz. Eksik ve hatalý iþlemler için akademik takvimde be-
lirtilen tarihlerde danýþmanlarýnýza mutlaka baþvurun."

Zekeriya GÜMÜÞ
Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný

Prof. Dr. Sami Özçelik
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Pamukkale Üniversitesi'nin kuruluþu-
nun 15. yýlý kapsamýnda farklý etkin-

likler düzenleniyor. Öðrenci kulüpleri
kent insanýnýn katýlýmýyla gerçekleþen
organizasyonlara imza atýyor, Kongre
ve Kültür Merkezi'nde, ard arda sem-
pozyum, panel ve söyleþiler gerçekleþ-
tiriliyor, fakülteler öðrencilerini alan-
larýnda uzman konuklarla buluþturu-
yor. 

Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný ve
Arkeoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Celal
Þimþek, her çarþamba bölüm etkinlik-
leri düzenleyeceklerini, mümkün oldu-
ðunca bu programa uymaya çalýþacak-
larýný, Arkeoloji Konfe-
ransý'nýn ardýndan fo-
toðraf sanatçýsý Meh-
met Çakýr'ý PAÜ'ye da-
vet ettiklerini söyledi.
Fotoðrafa meraklý oldu-
ðunu söyleyen Prof. Dr.
Celal Þimþek, Mehmet
Aydýn ile birlikte Laodi-
kiea'da birlikte çalýþtýk-
larýný söyledi ve bir fo-
toðraf ustasýnýn gözün-
den objelerin, doðanýn,
tarihin farklý görün-
düðünü anlattý. 

Fotoðrafla 1971
yýlýnda tanýþtýðýný söyle-
yen fotoðraf sanatçýsý
Mehmet Çakýr, fotoðraf
çekmeye baþladýðý
dönemde koþullarýn zor
olduðunu, teknolojide
geliþmeler yaþandýðýný

belirtti. "Fotoðraf benim için bir aþk"
diyen Çakýr, ýþýk olmazsa fotoðraf ol-
maz anlayýþýyla hareket ettiðini, kýrsal
kesime ayrý bir önem verdiðini dile ge-
tirdi. 

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konfe-
rans Salonu'nda gerçekleþen etkinlikte
Mehmet Çakýr'ýn farklý yer ve zamanlar-
da çektiði siyah beyaz ve renkli fotoð-
raflar müzik eþliðinde sunuldu. Kadýn-
larýn özne olarak yer aldýðý "Bizim
Kadýnlarýmýz" konulu gösterimin ardýn-
dan Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Celal Þimþek tarafýndan Mehmet
Çakýr'a günün anýsýna hediye sunuldu.

PAÜ’de 15. yýl
etkinlikleri sürüyor
Arkeoloji Bölümü Etkinlikleri kapsamýnda yapýlan

etkinlikte Fotoðraf Sanatçýsý Mehmet Çakýr
öðrencilerle buluþtu.

P
AÜ Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr.
Ýnan Özer, Prof. Dr. Halil Kumsar,
Prof. Dr. Zafer Aybek, fakülte de-
kanlarý, bölüm baþkanlarý, yöneti-

ciler ve isteyen öðretim üyeleriyle daire
baþkanlarýnýn katýldýðý Akademik Meclis
toplantýsýnda, kuruluþunun 15. yýlýný kut-
layan Pamukkale Üniversitesi'nin geldiði
nokta masaya yatýrýldý; geleceðe yönelik
öneriler ele alýndý. 

Üniversite hakkýnda bilgilerin yer
aldýðý bir sunum yapan ve PAÜ'nün 15
yýlda nereden nereye geldiðini rakamlar-
la anlatan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ardýç ve
katýlýmcýlar görüþ alýþveriþinde bulundu.
Bilginin paylaþýlmasý ve 'biz-siz' ayrýmý ol-

madan Pamukkale Üniversiteli olmak
kimliðinin geliþtirilmesi için çalýþýlmasý ge-
rektiðini vurgulayan Prof. Dr. Ardýç, eleþ-
tiriye açýk olduklarýný, modern ve demok-
ratik yöntemlerle hareket edeceklerini
ifade etti. Eleþtiri, öneri, yorum ve izle-
nimlerini ortaya koyan katýlýmcýlar, Pa-
mukkale Üniversitesinin vizyon ve misyo-

nunun ne olmasý gerektiði konusunda da
görüþ belirttiler. 

Yaklaþýk 300 kiþinin katýldýðý Akade-
mik Meclis Toplantýsý, PAÜ'de bir ilk ol-
masý açýsýndan önem taþýyor. Toplantýnýn
belirli aralýklarla yapýlmasý planlanýyor. Üç
saat süren toplantýdan çýkan bazý sonuç-
lar þöyle:

1.Yönetim modelinde aþýrý merkezi-
yetçi uygulamalardan kaçýnýlmasý

2. Bölgeye katkýda bulunacak yaygýn
eðitim modellerinin araþtýrýlmasý

3. Ne ürettiðimizin belirlenmesi ve
test edilmesi

4. Bilime katkýmýzýn sorgulanmasý
5. Eðitim sistemimizin, talebe göre

düzenlenmesi,
6. Eðitim araç gerek eksiði ve ens-

titülere öðrenci kabul þartlarýnýn yeniden
deðerlendirilmesi

7. Daha önceki stratejik planda belir-
lenen sorunlarýn çözümüne öncelik veril-
mesi

8. Bu toplantýlara önceden hazýrlýk
yapýlarak gelinmesi

9. Yerel avantajlara sahip bölümlerin
öne çýkmasý

10. Bilimsel desteklerin arttýrýlmasý
11. Kültürel yatýrýmlara öncelik veril-

mesi
12. Eðitimin ölçülmesi
13. Halkla iliþkiler politikasýnýn deðer-

lendirilmesi
14.Lisans öðrencisi sayýsý

sýnýrlandýrýlarak, lisansüstü eðitime aðýrlýk
verilmesi

15.Bu toplantýlarýn bölüm seviyesinde
de yapýlmasý

16. Deðerlendirme yöntemleri geliþti-
rilmesi

17. Sosyal alanlar için ayrý yol haritasý
çizilmesi

18. Toplumsal projeler oluþturulmasý

19. Uygulama biliminin geliþtirilmesi
20.Verilerin herkese açýk olmasý
Bu toplantýnýn sonucunda daha ayrýn-

týlý veriler toplanarak, bunlarýn ýþýðýnda
toplantýnýn tekrarlanmasý fikri doðdu.
Akademik Meclis Toplantýsý belirli
aralýklarla yapýlacak, çýkan sonuçlar dik-
kate alýnarak yöntemler geliþtirilecek.

PAÜ'DE
BiR iLK!

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç baþkanlýðýnda Akademik Meclis toplandý. 



D
enizli'de bulunan Türkiye'nin
ilk homo erectus fosili, bilim
dünyasýnda heyecan yarattý.
Bir erkeðe ait 500 bin

yaþýndaki kafatasý fosilinin, ilk insan-
larýn dünyaya daðýlýþlarý konusunda
bilim dünyasýna önemli ipuçlarý saðla-
masý bekleniyor.

Dünyadaki bütün insanlarýn Afrika
kökenli olduðu ve diðer kýtalara bura-
dan daðýldýklarý, bu sýrada Ortadoðu
ve Anadolu'dan geçtikleri yönündeki
tezleri desteklemesi açýsýndan önem
taþýyan fosil, ''bilinen en eski
tüberküloz vakasý'' olarak da týp
tarihine geçmeye hazýrlanýyor.

Latince ''dik insan'' anlamýna
gelen ve modern insanlarýn atasý
olarak tanýmlanan homo erectus
fosili üzerindeki inceleme sonuç-
larýnýn, ABD'nin saygýn bilim der-
gilerinden American Journal of
Physical Anthropology (AJPA)'da
yayýnlanmaktadýr.

Fosil üzerine araþtýrmalar ya-
pan ekibin çalýþmalarý hakkýnda
bilgi veren Pamukkale Üniversi-
tesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü Öðre-
tim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Cihat Alçiçek, bilim çevrelerinde heye-
can uyandýran fosilin, insan kafatasýnýn
burundan itibaren üst yarýsý olduðunu
ve göz açýklýklarý, kaþlar ve kafatasý ke-
miklerinden ibaret olduðunu söyledi. 

Homo erectusa ait bu kafatasý
parçasýnýn halen Ankara'da Jeolojik

Mirasý Koruma Derneði (JEMÝRKO)
sahipliðinde  bulunmaktadýr. Dernek
baþkaný Prof. Dr. Nizamettin Ka-
zancý'nýn da (Ankara Üniv. Jeoloji
Müh. Bölümü) aralarýnda bulunduðu
araþtýrmacýlar fosil üzerindeki
çalýþmalarýný sürdürmektedirler. Þim-
diye kadar yapýlan incelemelerde
kýsaca þu sonuçlara varýlmýþtýr "Homo
erectus kafatasý parçalarý üzerinde
tüberkülozun yol açtýðý kemik defor-
masyonlarý açýkça görülüyor. Böyle
kemik deformasyonlarýnýn D vitamini
eksikliðine baðlý iskelet ve baðýþýklýk

sistemi zayýflýðýndan kaynaklandýðý týp
uzmanlarýnca zaten biliniyor. Bilinen-
ler ile fosil üzerindeki buluntular ortak
deðerlendirildiðinde Anadolu'daki ilk
insanlarýn ekvator bölgesinden gel-
dikleri ve siyah derili olduklarý sonucu
çýkarýlýyor. Ekvator bölgesinden kuzey
enlemlere doðru göç eden siyah deri-
li insanlarýn, deri yapýsýndan dolayý

vücutlarýnda daha az D vitamini
oluþtuðu, bunun da iskelet ve
baðýþýklýk sistemlerini zayýflattýðý,
böylece tüberküloz dahil has-
talýklara kolay yakalandýklarý tezi-
nin jeolojik geçmiþ için de doðru
olduðu anlaþýlýyor.''

Araþtýrmalar iki ayrý bilimsel
yeniliði beraber sunmaktadýr. Bu-
na göre; "Yeniliklerden ilki, Türki-
ye'de ilk homo erectus fosilinin
bulunmasýdýr. Fosilin görünen
özelliklerine göre, bulunan kafa-
tasý parçasý, 20-40 yaþ arasý erkek
bireye aittir. Dünyadaki bütün in-
sanlarýn Afrika kökenli olduðu ve

buradan diðer kýtalara daðýldýklarý,
daðýlma sýrasýnda Ortadoðu ve Ana-
dolu'dan mutlaka geçmiþ olmalarý ge-
rektiði biliniyor ama bir türlü bekle-
nen bulgu elde edilemiyordu. Bu ka-
fatasý parçasý, ilk insanlarýn daðýlýþlarý
konusunda önemli bir boþluðu dol-
durmaktadýr. Fosilin içinde bulunduðu
travertenler, termolüminesans yönte-
mi ile yaþlandýrmalara göre 330 bin yýl
ile 510 bin yýl arasýnda oluþmuþtur.
Buluntu yeri 510 bin yýl olarak yaþ-
landýrýlan seviyeye çok yakýndýr. Do-
layýsýyla, travertenler içinde kapanla-
nan fosil de o zamana, yaklaþýk 500
bin yýl öncesine aittir.''

Araþtýrma ile elde edilen ikinci ye-
niliðin ise bilinen en eski tüberküloz
vakasýnýn tanýmlanarak týp tarihine
katkýda bulunmasýdýr.  Zira þimdiye
kadar veremin birkaç bin yýl önce or-
taya çýkan bir hastalýk olduðuna
inanýlýyordu. Homo erectus üzerinde
bu hastalýðýn bulunuþu tüberkülozun
insanlýk tarihi kadar eski olduðunu
göstermektedir.

Fosil üzerinde araþtýrmalarý
sürdüren ekip, Amerikalý John Kap-
pelman, Türk araþtýrmacýlar Mehmet
Cihat Alçiçek, Mehmet Özkul, Þevket
Þen ve Alman Michael Schultz isimli
bilim adamlarýndan oluþuyor.

Fosilin tür tanýmlamasý, kafa-
tasýnýn ve içinde bulunduðu kayalarýn
yaþlandýrmasýnýn Türk araþtýrmacýlar
tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Tüber-
küloz teþhisi kafatasý parçasýnýn iç ve
dýþ kalýplarý üzerindeki ayrýntýlý incele-
meler sonucu ABD'de konulmuþ, Al-
manya da bu teþhisi doðrulanmýþtýr. 

Tesadüflerle baþlayan buluntu ve
araþtýrma hikayesini þöyledýr: "Deniz-
li'deki mermer traverten iþletmelerde
traverten bloklarýný kesen iþçiler ke-
mik parçalarýna rastlýyorlar ve bunu
blok içinde çýkarýyorlar. O zamanda o
bölgede jeolojik araþtýrmalar yapan
ve tesadüfen burayý ziyaret eden Pa-
mukkale Üniversitesi Jeoloji Mühen-
disliði Bölümü öðretim üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cihat Alçiçek,
iþçiler tarafýndan bulunan bu kemikle-
ri incelemeler yapmak ve korumak
amacý ile istiyor ve alýyor. Daha sonra
Türkiye jeolojisi için önemli ve korun-
masý gerekebileceði için JEMÝRKO'ya
iletiyor. JEMÝRKO, diðer araþtýrýcýlarý
çaðýrarak örnek üzerinde ekip olarak
çalýþmaya baþlýyorlar. Þimdiye kadar
ulaþýlan sonuçlar oldukça tatmin edici
gözüküyor. Fosilin, üzerindeki bilimsel
incelemelerin tamamlanmasýndan
sonra sergilenmek üzere ulusal bir
müzeye teslim edilecektir.
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500 bin yasýndaki fosil bilim
dünyasýnda heyecan yarattý

Pamukkale Üniversitesi Honaz MYO Türki-
ye'de bir ilki gerçekleþtirdi ve mezunlarýnýn

iþgücü piyasasý konumunu tespit için bir araþtýr-
ma yaptý. Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Oðuz Karadeniz, Yrd.Doç.Dr. Ali Soylu ve Müdür
Yrd.  Öðr. Gör. Yüksel Kepenek tarafýndan
yapýlan ve 2006 yýlý mezunlarýnýn %40'ýna uygu-
lanan anket sonuçlarý açýklandý. 

Anket sonuçlarýna göre, Honaz MYO mezun-
larýnýn iþgücüne katýlým oraný %84, iþsizlik oraný
ise %14 olarak belirlendi.  Anketin yapýldýðý
2007/1. döneminde Türkiye'de 4 yýllýk fakülte
mezunlarý dahil iþgücüne katýlým oranýnýn %74,
15-24 yaþ arasý genç iþsizlik oranýnýn ise %27,4
olduðu dikkate alýndýðýnda, Honaz MYO mezun-
larýnýn iþgücüne katýlým oranýnýn Türkiye ortala-
masýnýn üstünde, iþsizlik oranýnýn ise Türkiye or-
talamasýnýn altýnda olduðu görülüyor. 

Çalýþmaya göre mezunlardan istihdam edi-
lenlerin %52'si hemen, %8'i okurken, %2'si bir
ay, %13'ü iki ay, %25'i de altý  ay içinde iþ bul-
muþlardýr. Mezunlardan çalýþanlarýn %82'si
aldýðý eðitim ile yaptýðý iþ arasýnda baðlantý oldu-
ðunu,  %87,5'u iþe girmede diplomanýn etkisinin
olduðunu %90'ý da iþlerinden memnun olduk-
larýný beyan etmiþlerdir. 

Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Oðuz Ka-
radeniz yaptýðý açýklamada mezun takip anke-
ti'nin TÜÝK Hane Halk Ýþgücü Anketi ile
karþýlaþtýrýlabilir sonuçlar elde etmesi açýsýndan
Türkiye'de Meslek Yüksekokullarý mezunlarý için
düzenlenen ilk çalýþma olduðunu ve anketin her
yýl tekrarlanacaðýný ifade etti. Karadeniz, Ýþlet-
me, Muhasebe, Dýþ Ticaret, Halkla iliþkiler, Ban-
kacýlýk, Sermaye Piyasasý Menkul Kýymetler,
Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Pazarlama prog-
ramlarýnýn yer aldýðý Honaz MYO mezunlarýnýn
iþgücü piyasasýndaki baþarýlarýnda, %82'si özel
sektör deneyimine sahip ve neredeyse tamamý
en az yüksek lisans seviyesinde akademik kari-
yer yapmýþ  öðretim görevlileri ile Ýktisadi ve
Ýdari Bilimler Fakültesi'nden saðlanan akademik
personel desteðinin  etkisinin yüksek olduðunu
sözlerine ekledi.

Mezunlarýnýn
iþgücü piyasasý
konumu araþtýrýldý

Pamukkale Üniversitesi'nin, Denizli'de tarihe ve týp dünyasýna ýþýk tutacak bir fosil bulmasý, dünyadaki bütün
insanlarýn Ortadoðu ve Anadolu'dan geçtikleri yönündeki tezleri desteklemesi açýsýndan önem taþýyor.

BÝLÝM DÜNYASI ÝÇÝN 
ÝKÝ AYRI KEÞÝF

ARAÞTIRMAYI KÝMLER 
NASIL YAPTI?  

FOSÝL NEREDE, NASIL 
BULUNDU?  
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Ýlimize gelerek bir dizi ziyaretlerde
bulunan Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuri-

yeti Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat,
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fazýl Necdet Ardýç'ý makamýnda zi-
yaret etti. Vali Dr. Hasan Canpolat ve

Denizli protokolü de ziyarette hazýr bu-
lundular. Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç,
KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Ta-
lat ve beraberindeki heyete üniversite
hakkýnda bilgiler verdi.

P
amukkale Üniversitesi Fen-Edebi-
yat Fakültesi Konferans Salo-
nu'nda Üniversite-Sanayi iþbirliði
çalýþtayý yapýldý. Çalýþtaya Pamuk-

kale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl
Necdet Ardýç, Denizli Sanayi Odasý Baþ-
kaný Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Odasý
Baþkaný Necdet Özer, Denizli Ticaret Bor-
sasý Baþkaný Ýbrahim Tefenlili katýldý.
Çalýþtay öncesi açýlýþ konuþmalarýnda
Müjdat Keçeci, Denizli'nin yetiþtirdiði ve
kendini uluslar arasý bilimsel platformda
kabul ettirmiþ bir öðretim üyesini aðýrla-
maktan gurur duyduklarýný ifade etti. 

Rektör Prof. Dr. Ardýç, böylesi top-
lantýlarda nicelikten öte niteliðin önemli
olduðuna deðinerek, "Genelde sanayici
ve öðretim elemaný iþbirliðinde giriþimci
eksikliði var." dedi.

Daha sonra sunumunu yapmak üzere
kürsüye gelen Prof. Dr. Ýsmail Kaþýkçý,
üniversite-sanayi iþbirliðinin; üniversiteyi,
sanayiyi ve toplumu geliþtiren itici bir güç
olduðunu kaydederek þöyle konuþtu: 

"Bu iþbirliði geliþmezse Türkiye deðil,
dünya geliþemez. Türkiye'de elektrik-
elektronik alanýnda baþarýlý çalýþmalar el-

de ettik. Ama Avrupa'ya nazaran çok ya-
vaþ ilerliyoruz. Türkiye'de insanlar ekip
çalýþmasýný bilmiyor. Üniversite-sanayi iþ-
birliðinin temel taþlarýndan biriside üni-
versitelerin özerk olmasýdýr. Özerk olma-
yan üniversitelerde bilimsel geliþmeler de
olmaz. Elektrik mühendisi yetiþtiren
bölümlerdeki öðretim üyelerinin sanayi
tecrübeleri yoktur ve sanayiden uzak kal-
maktadýr. Sanayi ve proje tecrübesi ol-
madan ders vermektedirler. Hedefleri ge-
nellikle uluslar arasý dergilerde yayýn ya-
parak yükselmektir. "

Prof. Dr. Kaþýkçý, bu nedenlerden do-
layý ilk defa Denizli Pamukkale Üniversi-
tesi Elektrik-Elektronik bölümünde Avru-
pa standartlarýnda Elektrik Tesisatlarý La-
boratuarý kurulmasýna karar verildiðini
vurgulayarak, enerji kullanýmý ve küresel-
leþme, alman eðitim sistemi, üniversite
eðitiminde yenilikler, bologna kararlarý,
MEGEP, elektrik ve elektronik eðitimi ko-
nularýna da deðinerek sunumunu ta-
mamladý. 

Prof. Dr. Ýsmail Kaþýkçý, sunumun
ardýndan katýlýmcýlarýn sorularýný yanýt-
ladý. 

Mehmet Ali Talat
PAÜ’yü ziyaret etti

“Ekip calismasini bilmiyoruz” 
Prof. Dr. Kaþýkçý Üniversite-Sanayi Ýþbirliði Çalýþ-
tayý'nda eleþtirdi; "Elektrik mühendisi yetiþtiren
bölümlerdeki öðretim üyelerinin sanayi tecrübele-
ri yoktur ve sanayiden uzak kalmaktadýr. Sanayi
ve proje tecrübesi olmadan ders vermektedirler."

Pamukkale Üniversitesi önemli bir konuðu aðýr-
ladý. KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat,
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl
Necdet Ardýç'ý makamýnda ziyaret etti.

Pamukkale Üniversitesi GENÇ TEMA
Kulübü son iki yýldýr aktif olarak faaliyet
göstermekte. Yapýlan etkinlikler arasýn-
da doða ve çevre ile ilgili eðitim semi-
nerleri ve belgesel gösterimleri, doða
inceleme ve motivasyon amaçlý geziler,
yardýma muhtaç okullar için kitap topla-
ma kampanyalarý, fidan dikim çalýþma-
larý, Anýt Aðaçlar Projesi, kendi grubu
olan Grup Kum Taneleri Konseri bulun-
makta. Öte yandan ünlü gazeteci Mit-
hat Bereket'in Üniversitemiz öðrencile-
riyle buluþturulmasý, 2/B Ýmza Kampan-
yasý, Yýlbaþý Çekiliþi, TEMA Vakfý'nýn ulu-
sal çapta düzenlediði organizasyonlara
katýlým gibi etkinliklere aktif katýlýmlar
da yer almaktadýr. Baþkanlýðýný Sekan
Çakal'ýn yaptýðý, Pamukkale Üniversitesi

GENÇ TEMA Kulübü gerçekleþtirdiði
çalýþmalarla gerek Pamukkale Üniversi-
tesinde ve Denizli'de, gerekse ulusal
çapta 70 üniversitede teþkilatlanmýþ bu-
lunan GENÇ TEMA'lar arasýnda önemli
bir yer edinmiþ bulunuyor.

Ýki yýl önce 8 kiþi ile yola çýkan
kulüb, bugün 2 binlere yakalaþan
gönüllüsü ile yoluna devam etmektedir.
51 kiþilik kadrosu ve oluþturduðu ekip-
lerle çok daha sistemli bir þekilde
çalýþmalarýmýzý sürdürmekte.

PAÜ Genç Tema Kulübü "Daha ya-
þanýlabilir bir dünya için gelin el ele ve-
relim!" sloganýyla herkesi www.pau-
genctema.com adresini ziyarete çaðýrdý.

Ýki yýl önce 8 kiþi ile yola çýkan Genç Tema Kulübü, bugün
bin 770'leri bulan gönüllüsü ile yoluna devam ediyor.

"SÝZ YOKSANIZ BÝR EKSÝÐÝZ!"

“Siz Yoksanýz Bir Eksiðiz!”

Türk Telekomun prefix (numara-
landýrma) planýnda 295 ile baþlayan
aboneler Denizli'de Üniversitemiz hari-
cinde baþka kurumlar tarafýndan da
kullanýldýðý için yetersiz kaldýðý tespit
edildi. Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþ-
kanlýðý’ndan alýnan bilgiye göre soru-
nun giderilmesi için Türk Telekom ta-
rafýndan Üniversitemize 296 ile baþla-
yan aboneler tahsis edildiði ve 296’lý
abonelerin yalnýzca Üniversiteimiz ta-
rafýndan kullanýlacaðý belirtildi.

Türk Telekom ve Üniversitemiz ta-
rafýndan 06.02.2008 tarihinde yapýla-
cak olan teknik düzenlemelerle Üniver-
sitemizin 295 ile baþlayan telefon nu-
maralarý 296 olarak deðiþtirilecektir.

PAÜ telefonlarý deðiþiyor!
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E
mekli Tuðgeneral Hamit Tekkanat,
Pamukkale Üniversitesi'nde "Ku-
zey Irak'taki Geliþmeler ve Terör"
konulu bir konferans verdi. PAÜ

Kamu Yönetimi Kulübü'nün organize etti-
ði konferans, PAÜ Ýktisadi ve Ýdari Bilim-
ler Fakültesi Konferans Salonu'nda kulüp
çalýþmalarý hakkýnda bilgi verilmesiyle
baþladý.

Öðrencilere Kuzey Irak'ta görev yap-
týðý dönemi, Irak izlenimlerini anlatan
emekli Tuðgeneral Hamit Tekkanat, de-

neyimlerini aktardý, son günlerde yaþa-
nan geliþmeler ve terörle mücadele
hakkýndaki görüþlerini þu sözlerle ifade
etti:

"Terör politikasýnýn açmazý yýllardýr
her þeyin askere havale edilmesi… Biz
sýnýr komþumuz Irak'ta inisiyatifi baþka
ülkelere kaptýrdýk. Japonya, Fransa, ABD
ve diðerleri resmi olarak temsilcilerini
orada bulundurup çalýþmalar yürütürken,
T.C. sosyal yardým yapýyordu. Þunu
söyleyebilirim, Kuzey Irak halký PKK'ya

sahip çýkmýyor. Biz Kuzey Irak halkýný ka-
zanmaya çalýþtýk ama bazý þeyleri de ek-
sik býraktýk. Psikolojik harekatta baþarýlý
olamadýk. ABD 2003'te Irak'a girdi. Türki-
ye, tezkerenin reddinin ardýndan Kuzey
Irak'a tek bir operasyon yapamadý. 

Ülkemizi parçalamak isteyenlerin he-
defi belli: Önce kurtarýlmýþ bölge ardýn-
dan koparýlmýþ bölge ve Baðýmsýz Kürdis-
tan'ý kurmak… Dünyanýn hiçbir yerinde
azýnlýk istedi diye haklar verilmez. Eðer
çoðunluk, artýk birlikte yaþamak istemi-
yoruz, bizden ayrý olsunlar derse hak-
larý verilir. PKK ard arda terör ey-
lemleri yapýp býktýrmayý, psikolo-
jik harekat yapmayý ve ver kur-
tul dedirtmeyi istiyor, amacý-
na böyle ulaþmaya çalýþýyor.
Unutmayalým ki terör
örgütleri dýþ destek olma-
dan yaþayamaz. Hala
Sevr sevdasýndan vaz-
geçmediler. Gizliden gizliye terörü des-
tekliyorlar."

Tekkanat, "Korku politikasý yýllardýr
Türkiye'ye dayatýlýyor. Suriye, Ermenis-
tan, Bulgaristan, Yunanistan'ý hatýrlayýn…
Yýllarca sorun yaþadýk, bize bölünme kor-
kusu yaþatýldý. Korkuyla hiçbir þey olmaz,
olmadý. Biz kimiz? Arkamýzda Osmanlý
Ýmparatorluðu var. 70 milyonluk Türkiye
Cumhuriyeti'yiz… Bölüneceðiz diye hare-
ket ederseniz bölünürsünüz. Bölünme
tehlikesi söz konusu deðil, o devir geçti.
Merak etmeyin Türkiye bölünmez. Ver

kurtul olmaz.
Biz birlik
olalým ye-
ter…" di-
ye ko-
n u þ t u .
Türkiye,
"gücüne
u y g u n
yönet i l -
m i y o r "

görüþünü sýk sýk yineleyen Hamit Tekka-
nat, öðrencilere, ileride yönetim kademe-
lerine geleceklerini, ülke yönetiminde söz
sahibi olacaklarýný hatýrlattý; gençlerden
tüm yaþananlarý düþünerek, geliþmeleri
yorumlayarak, tarihte yaþananlarý göz
önünde bulundurarak hareket etmelerini
istedi. 

Salonu dolduran çoðu PAÜ Kamu
Yönetimi Bölümü öðrencisi gençler, Tek-
kanat'a sorular yöneltti. Konferans
karþýlýklý soru cevaplarýn ardýndan sona
erdi.

Terör konulu konferansta konuþan Emekli Tuðgeneral Hamit Tekkanat;

“BiRLiK OLALIM YETER!”
PAÜ Kamu Yönetimi Kulübü'nün düzenlediði konferansa katýlan Tekkanat, öðrencilere, ileride yönetim kade-
melerine geleceklerini, ülke yönetiminde söz sahibi olacaklarýný hatýrlatarak, gençlerden tüm yaþananlarý
düþünerek, geliþmeleri yorumlayarak, tarihte yaþananlarý göz önünde bulundurarak hareket etmelerini istedi. 

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Konferans salonunda

yapýlan ve Yrd. Doç.Dr. Süleyman
Tüzün'ün sunduðu "Okunuþunun 80.

Yýlýnda Büyük Nu-
tuk ve Etkileri"

konulu kon-
f e r a n s t a
duygu do-
lu anlar
yaþandý.

Y r d .
Doç. Dr.
T ü z ü n

slaytlar eþ-
liðinde yap-

týðý konuþ-
m a s ý n d a

Atatürk'ün
Nu-

tuk'u hazýrlama süreci ve sonrasýný bu-
nun Ülkede ve dünyada yarattýðý etkile-
ri ele aldý. Belgelere dayalý bu deðerli
eserin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin
belli bir dönemine ýþýk tuttuðunu ve ol-
dukça yoðun bir çalýþma temposu içinde
hazýrlandýðýný kaydeden Yrd. Doç. Dr.
Süleyman Tüzün þunlarý söyledi:

"1927 yýlýnýn ilk yarýsý içinde,
Atatürk'ün yakýn çevresi, O'nun, Millî
Mücadele ve Cumhuriyet tarihine ýþýk
tutacak büyük bir Nutuk hazýrladýðýný
duyurmuþtur. Yoðun çalýþma temposun-
dan, günlerce uykusuz kalan, aþýrý dere-
cede yorularak büyük bir stres ile Nutuk
üzerindeki çalýþmalarýný sürdüren
Atatürk, bu yoðun çalýþmanýn ardýndan,
Haziran ayý ortalarýnda bir kalp krizi ge-
çirmiþtir.

Bu durum çalýþmalarýný kesintiye uð-
ratmýþ ve 30 Haziran 1927 günü, 16

Mayýs 1919'dan beri yani sekiz yýldýr
uzak kaldýðý Ýstanbul'a ilk defa
gelmiþ ve 30 Eylül'e kadar orada
kalarak 500 sayfayý geçen bir
eseri kendi el yazýsý ile yazarak
ve yüzlerce vesikayý da bizzat
toplayarak "Büyük Nutuk"unu
tamamlamýþtýr."

Dr. Tüzün bugün Cumhuriyet Müze-
si olarak kullanýlan binada okunan Nu-
tuk'la ilgili olarak þöyle konuþtu:

"Ulu Önder Atatürk Büyük Nutuk'u
Mecliste 15 Ekim 1927'de okumaya baþ-
lamýþ ve Geçliðe Hitabesiyle 20 Ekim
1927'de bitirmiþti. Toplam 36,5 saat

süren konuþmasýnda ne yazýkki ses ve
görüntü kayýtlarý yok. Ama kýsa bir süre
sonra basýlan ve yabancý dillere de çev-
rilen Büyük Nutuk hemen hemen herke-
sin evine girmiþtir. Atatürk'e göre Nutuk
belli bir dönemin hesabýný Türk Ulusu'na
veren belgelere dayalý bir metindir. Bu
çalýþmanýn orijinal metni bugün titizlikle
korunmaktadýr."

NUTUK;Ulusa hesap verme metnidir "Okunuþunun 80.
Yýlýnda Büyük

Nutuk ve Etkileri"
konulu konfe-

ransta duygu do-
lu anlar yaþandý.

ULUSA HESAP VERME METNÝ
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B
akan Günay, Laodikya Antik ken-
tinde Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç ve Pamukkale Üniversitesi

Arkeoloji Bölüm Baþkaný ve Laodikya Kazý
Heyeti Baþkaný Prof. Dr. Celal Þimþek ta-
rafýndan karþýlandý. 

Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul
Günay'a gezi boyunca bilgiler veren Pa-

mukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölüm
Baþkaný Prof. Dr. Celal Þimþek, Bakan
Günay'a sunmak üzere bir dosya sundu.
Laodikya Kazý Heyeti Baþkaný Prof. Dr.
Þimþek, Laodikya, Pamukkale Üniversite-
si'nin yaptýðý çalýþmalar ve 5 yýlda Laodik-
ya'da gelinen noktaya dair bilgiler içeren
dosya ve yatýrýmlarla ilgili bilgileri içeren
dosyayý sundu. 

Pamukkale Üniversitesi ta-
rafýndan uzun yýllar üzerinde
çalýþýlan Laodikya kazýlarý ile il-
gili bilgi alan Bakan Günay,
gördüðü manzara karþýsýnda
hayranlýðýný gizleyemedi.
Günay, "Laodikya'nýn tanýtýmý
ve bundan sonra yapýlacak
çalýþmalarý için üstümüze
düþen görevleri yapacaðýz" de-
di.

Prof. Dr.Celal Þimþek'in
Kültür ve Turizm Bakaný Ertuð-
rul Günay'a sunduðu dosyada;

Laodýkeýa'da yapýlan
kazýlar, Laodýkeýa'yý yýkan önemli dep-
remler, kazý çalýþmalarý, Suriye Caddesi,
Yüzey araþtýrmalarý, Asopos tepesi, A evi,
Tapýnak A, A nymphaeum (imparator s.
Severus çeþmesi), Merkezi Agora (pazar
yeri), Merkezi hamam, Ýmparator cara-
calla nymphaeumu (çeþmesi), Batý tiyat-
rosu, Nekropol çalýþmalarý, Kuzey atölye-
si,Güney Roma villasý, 5 yýl içinde laodi-
keia'da kazý dýþýnda yapýlanlar ve Laodi-
keia antik kentinde yapýlamayanlar ile
2007 yýlý finans kaynaklarý gibi konu
baþlýklarý yer aldýðý belirtildi.

PAÜ Rektörü Fazýl Necdet Ardýç,
Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay
ve beraberindeki heyet, Laodikya'da yap-
týklarý incelemenin ardýndan Antik kent-
ten ayrýldý.
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25 000 sevgilidir onlar…
Irmak kenarlarýna sýralanmýþ servi-

ler, salkým söðütler ve çýnarlar misali…
Her biri ayrý renk, ayrý boy ve ayrý

cazibeleri ile mevsim mevsim
rengârenk  tablolarýn bir bütün güzelli-
ði oluþturduðu gibi…

Neden mi söz ediyorum? 
25 000 öðrencisiyle 25 000 sevgili

tablosunu oluþturan PAÜ'den söz edi-
yorum… Pek tabii olarak bu bakýþ
açýma karþý çýkanlar, "Hadi ordan!.."
diyenler, belki kýzanlar da çýkacaktýr…
Çýkmalýdýr da… Siz hiç kavga etmeyen
sevgililer gördünüz mü? Sanki bazý
müþkülpesent sevgililer ne kadar sevil-
diklerini anlamak için bilinçli olarak
kavga çýkarmazlar mý? Hem, "Büyük
aþklar kavgalarla baþlamaz mý?."          

Ülkemizde bir çok üniversiteyle bir-
likte mezunu olmakla iftihar ettiðim
Ankara Üniversitesi mezunlarýnýn içle-
rinde kalan en büyük uhdelerden birisi
de yazýnýn baþlýðýna taþýdýðým sevgili
konumunu hiçbir zaman hissedeme-
miþ olmalarýdýr… Bize "Nerede oku-
yorsun?" diye sorduklarýnda
"DTCF'de" derdik. Bir baþkasý ise, "Si-
yasal'da", "Hukuk'ta", "Ziraat'ta"…
tarzýnda cevaplar verirdi… Farklý
fakülte mensuplarý karþýlaþtýklarýnda
çoðunlukla ayný üniversitenin mezun-
larý olduðu algýsýný yaþamaz, fakülteli
olma anlayýþý çerçevesinde kalýrlardý. 

15. Yýlýný yaþayan PAÜ'nün ürettiði

en önemli deðerlerden birisi bana göre
ODTÜ'lü, BÝLKENT'li, BOÐAZÝÇÝ'li ol-
mak gibi bir PAÜ'lü olma þuurunun ya-
ratýlmýþ olmasýdýr. "Nerede okuyor-
sun?", ya da "Nerede okudun?" soru-
sunun gururla dillendirilen cevap-
larýndan birincisinin "PAÜ'de okuyo-
rum.", ya da "PAÜ mezunuyum." Ýkin-
cisinin de,  "Þu fakültede okuyorum."
tarzýnda olmasýdýr…            

Yazýya baþlarken bugünkü öðrenci-
leri ýrmak kenarýnda sýralanan salkým
söðütlere, çýnarlara, servilere benzet-
miþtim ya, PAÜ'nün elli yýllýk geleneði
içinde ülke hizmetine gönderdiði
25000 sevgili mezununun  konumunu
da aðaçlarýn  suyun içine akseden silu-
etlerine benzetiyorum.. Týpký,   Ha-
þim'in biraz hüzün kokan, akþam saat-
lerindeki gezintilerde; 

"Seyrettim eþkâl- i hayatý
Havz-ý hayâlin sularýnda…
derken dillendirdiði hayalindeki

tablodaki gibi… Ya da Yahya Kemal'in
"Geçmiþ Yaz" þiirinde dile getirdiði tab-
lo gibi:

Bir gün, bir uzak hatýra özlersen o
yazdan

Körfezdeki dalgýn suya bir bak
göreceksin;

Geçmiþ gecelerden biri durmakta
derinde,

Körfez… Ýri güller… Ve senin en
güzel aksin…

Velhasýl,  o rüya duruyor yerli yerin-
de…

25 000 sevgili hükmünün tanýklarýný
Eðitim Fakültesinin kökleri elli, Mühen-
dislik Fakültesinin otuz yýl derinliklere
varan eðitim sürecinin günümüze akse-
den hatýralarýnda buluruz.

Eðitim Fakültesi'nin 1965'ten beri
öðretmen yetiþtirmiþ olan Ýncilipýnar
Kampusünde özellikle bahar aylarýnda
bahçeye adýmýný atan ve durup gözle-
riyle aðaçlarý öpen, elleriyle bir sevgili-
ye dokunur gibi çamlarýn gövdelerini
okþayan üçerli beþerli gruplarý
gördüðümüzde hiç tereddüt etmeden
yine PAÜ'nün eski mezunlarý gelmiþ
derdik… 

1998'de, mezuniyetlerinin 30. yýlýn-
da hiç eksiksiz bir þekilde bir araya ge-
len bir sýnýfýn özel gününe tanýklýk etti-
ðimde yaþamýþtým PAÜ sevgililerinin
gönüllerin derinliklerinde yaþattýklarý
bitmeyen sevgilerini…  Hani "Aþk ne-
dir?" dediklerinde ben ol da bil!.." diyor
ya Mevlânâ,  o gün yaþanan tabloya
biz  tanýklýk etmiþ olsak da  ancak
PAÜ'lü sevgililer konumunu 30. Yýl'ý
yaþayanlar soluyordu haklý olarak…

Bir baþka PAÜ'lü  sevgililer tablosu-

nu 2000'de, Adýyaman Valiliði, 2. Or-
du Komutanlýðý ve Üniversiteler iþbirli-
ðiyle yürütülen Atatürk Baraj Sa-
hasýnda erozyonu önleme amaçlý aðaç
dikme kampanyasý için PAÜ'yü temsi-
len Öðr. Gör. Metin Türktaþ ve Türkçe
Eðitimi'nden otuz beþ öðrencimizle bir-
likte Adýyaman'da geçirdiðimiz bir haf-
talýk sürede yaþamýþtýk. Otobüsün
önündeki Pamukkale Üniversitesi
yazýsýný gördüðünde el sallayan, heye-
canla otobüsün yanýna koþup gelen,
hele Öðretmenevi bahçesinde hiçbir
haberleþme olmadýðý halde yarým saat
içinde PAÜ mezunu 25 öðretmenin hal-
kalanmasýný ancak bir sevgili olma ger-
çeði ifade edebilirdi… 25 PAÜ'lü den
25 000 sevgiliye ulaþan böyle bir sevgi-
li halkasýnda yer almak, alabilmek her-
halde hayatý anlamlý kýlan güzellikler-
den birisidir diye düþünüyorum…

Ýnanýyorum ki bundan sonra da
25000 sevgiliye nice 25000 sevgili
halkalarý eklenecektir. Eklenmeliler
de.. Mesleðiniz her ne olursa olsun,
"Her ne var âlemde âþk imiþ!.." demi-
yor mu büyük âþk þairimiz Fuzuli…
Özellikle eðitim kurumlarýnýn deðerini
ortaya koyan ölçütlerden birisi hiç
þüphesiz mensuplarýnýn iç dünyalarýný
birer sevgili rengi ve kokusuyla beze-
yebilmesidir diye düþünüyorum…

Sahi… 14 Þubat Sevgililer
Günü'ydü deðil mi? PAÜ'lü 25 000 sev-
gili, gününüz kutlu olsun…

25 000 SEVGÝLÝ

ÞERiF
Öðretim Görevlisi

KUTLUDAÐ

“LAODiKYA’YA GEREKEN
YATIRIMI YAPACAÐIZ”

Bakan
Günay
PAÜ'ye

Söz Verdi

Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay
beraberindeki heyet ve Denizli protokolü ile
birlikte Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti. 
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B
akan Günay, Laodikya Antik ken-
tinde Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç ve Pamukkale Üniversitesi

Arkeoloji Bölüm Baþkaný ve Laodikya Kazý
Heyeti Baþkaný Prof. Dr. Celal Þimþek ta-
rafýndan karþýlandý. 

Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul
Günay'a gezi boyunca bilgiler veren Pa-

mukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölüm
Baþkaný Prof. Dr. Celal Þimþek, Bakan
Günay'a sunmak üzere bir dosya sundu.
Laodikya Kazý Heyeti Baþkaný Prof. Dr.
Þimþek, Laodikya, Pamukkale Üniversite-
si'nin yaptýðý çalýþmalar ve 5 yýlda Laodik-
ya'da gelinen noktaya dair bilgiler içeren
dosya ve yatýrýmlarla ilgili bilgileri içeren
dosyayý sundu. 

Pamukkale Üniversitesi ta-
rafýndan uzun yýllar üzerinde
çalýþýlan Laodikya kazýlarý ile il-
gili bilgi alan Bakan Günay,
gördüðü manzara karþýsýnda
hayranlýðýný gizleyemedi.
Günay, "Laodikya'nýn tanýtýmý
ve bundan sonra yapýlacak
çalýþmalarý için üstümüze
düþen görevleri yapacaðýz" de-
di.

Prof. Dr.Celal Þimþek'in
Kültür ve Turizm Bakaný Ertuð-
rul Günay'a sunduðu dosyada;

Laodýkeýa'da yapýlan
kazýlar, Laodýkeýa'yý yýkan önemli dep-
remler, kazý çalýþmalarý, Suriye Caddesi,
Yüzey araþtýrmalarý, Asopos tepesi, A evi,
Tapýnak A, A nymphaeum (imparator s.
Severus çeþmesi), Merkezi Agora (pazar
yeri), Merkezi hamam, Ýmparator cara-
calla nymphaeumu (çeþmesi), Batý tiyat-
rosu, Nekropol çalýþmalarý, Kuzey atölye-
si,Güney Roma villasý, 5 yýl içinde laodi-
keia'da kazý dýþýnda yapýlanlar ve Laodi-
keia antik kentinde yapýlamayanlar ile
2007 yýlý finans kaynaklarý gibi konu
baþlýklarý yer aldýðý belirtildi.

PAÜ Rektörü Fazýl Necdet Ardýç,
Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay
ve beraberindeki heyet, Laodikya'da yap-
týklarý incelemenin ardýndan Antik kent-
ten ayrýldý.
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25 000 sevgilidir onlar…
Irmak kenarlarýna sýralanmýþ servi-

ler, salkým söðütler ve çýnarlar misali…
Her biri ayrý renk, ayrý boy ve ayrý

cazibeleri ile mevsim mevsim
rengârenk  tablolarýn bir bütün güzelli-
ði oluþturduðu gibi…

Neden mi söz ediyorum? 
25 000 öðrencisiyle 25 000 sevgili

tablosunu oluþturan PAÜ'den söz edi-
yorum… Pek tabii olarak bu bakýþ
açýma karþý çýkanlar, "Hadi ordan!.."
diyenler, belki kýzanlar da çýkacaktýr…
Çýkmalýdýr da… Siz hiç kavga etmeyen
sevgililer gördünüz mü? Sanki bazý
müþkülpesent sevgililer ne kadar sevil-
diklerini anlamak için bilinçli olarak
kavga çýkarmazlar mý? Hem, "Büyük
aþklar kavgalarla baþlamaz mý?."          

Ülkemizde bir çok üniversiteyle bir-
likte mezunu olmakla iftihar ettiðim
Ankara Üniversitesi mezunlarýnýn içle-
rinde kalan en büyük uhdelerden birisi
de yazýnýn baþlýðýna taþýdýðým sevgili
konumunu hiçbir zaman hissedeme-
miþ olmalarýdýr… Bize "Nerede oku-
yorsun?" diye sorduklarýnda
"DTCF'de" derdik. Bir baþkasý ise, "Si-
yasal'da", "Hukuk'ta", "Ziraat'ta"…
tarzýnda cevaplar verirdi… Farklý
fakülte mensuplarý karþýlaþtýklarýnda
çoðunlukla ayný üniversitenin mezun-
larý olduðu algýsýný yaþamaz, fakülteli
olma anlayýþý çerçevesinde kalýrlardý. 

15. Yýlýný yaþayan PAÜ'nün ürettiði

en önemli deðerlerden birisi bana göre
ODTÜ'lü, BÝLKENT'li, BOÐAZÝÇÝ'li ol-
mak gibi bir PAÜ'lü olma þuurunun ya-
ratýlmýþ olmasýdýr. "Nerede okuyor-
sun?", ya da "Nerede okudun?" soru-
sunun gururla dillendirilen cevap-
larýndan birincisinin "PAÜ'de okuyo-
rum.", ya da "PAÜ mezunuyum." Ýkin-
cisinin de,  "Þu fakültede okuyorum."
tarzýnda olmasýdýr…            

Yazýya baþlarken bugünkü öðrenci-
leri ýrmak kenarýnda sýralanan salkým
söðütlere, çýnarlara, servilere benzet-
miþtim ya, PAÜ'nün elli yýllýk geleneði
içinde ülke hizmetine gönderdiði
25000 sevgili mezununun  konumunu
da aðaçlarýn  suyun içine akseden silu-
etlerine benzetiyorum.. Týpký,   Ha-
þim'in biraz hüzün kokan, akþam saat-
lerindeki gezintilerde; 

"Seyrettim eþkâl- i hayatý
Havz-ý hayâlin sularýnda…
derken dillendirdiði hayalindeki

tablodaki gibi… Ya da Yahya Kemal'in
"Geçmiþ Yaz" þiirinde dile getirdiði tab-
lo gibi:

Bir gün, bir uzak hatýra özlersen o
yazdan

Körfezdeki dalgýn suya bir bak
göreceksin;

Geçmiþ gecelerden biri durmakta
derinde,

Körfez… Ýri güller… Ve senin en
güzel aksin…

Velhasýl,  o rüya duruyor yerli yerin-
de…

25 000 sevgili hükmünün tanýklarýný
Eðitim Fakültesinin kökleri elli, Mühen-
dislik Fakültesinin otuz yýl derinliklere
varan eðitim sürecinin günümüze akse-
den hatýralarýnda buluruz.

Eðitim Fakültesi'nin 1965'ten beri
öðretmen yetiþtirmiþ olan Ýncilipýnar
Kampusünde özellikle bahar aylarýnda
bahçeye adýmýný atan ve durup gözle-
riyle aðaçlarý öpen, elleriyle bir sevgili-
ye dokunur gibi çamlarýn gövdelerini
okþayan üçerli beþerli gruplarý
gördüðümüzde hiç tereddüt etmeden
yine PAÜ'nün eski mezunlarý gelmiþ
derdik… 

1998'de, mezuniyetlerinin 30. yýlýn-
da hiç eksiksiz bir þekilde bir araya ge-
len bir sýnýfýn özel gününe tanýklýk etti-
ðimde yaþamýþtým PAÜ sevgililerinin
gönüllerin derinliklerinde yaþattýklarý
bitmeyen sevgilerini…  Hani "Aþk ne-
dir?" dediklerinde ben ol da bil!.." diyor
ya Mevlânâ,  o gün yaþanan tabloya
biz  tanýklýk etmiþ olsak da  ancak
PAÜ'lü sevgililer konumunu 30. Yýl'ý
yaþayanlar soluyordu haklý olarak…

Bir baþka PAÜ'lü  sevgililer tablosu-

nu 2000'de, Adýyaman Valiliði, 2. Or-
du Komutanlýðý ve Üniversiteler iþbirli-
ðiyle yürütülen Atatürk Baraj Sa-
hasýnda erozyonu önleme amaçlý aðaç
dikme kampanyasý için PAÜ'yü temsi-
len Öðr. Gör. Metin Türktaþ ve Türkçe
Eðitimi'nden otuz beþ öðrencimizle bir-
likte Adýyaman'da geçirdiðimiz bir haf-
talýk sürede yaþamýþtýk. Otobüsün
önündeki Pamukkale Üniversitesi
yazýsýný gördüðünde el sallayan, heye-
canla otobüsün yanýna koþup gelen,
hele Öðretmenevi bahçesinde hiçbir
haberleþme olmadýðý halde yarým saat
içinde PAÜ mezunu 25 öðretmenin hal-
kalanmasýný ancak bir sevgili olma ger-
çeði ifade edebilirdi… 25 PAÜ'lü den
25 000 sevgiliye ulaþan böyle bir sevgi-
li halkasýnda yer almak, alabilmek her-
halde hayatý anlamlý kýlan güzellikler-
den birisidir diye düþünüyorum…

Ýnanýyorum ki bundan sonra da
25000 sevgiliye nice 25000 sevgili
halkalarý eklenecektir. Eklenmeliler
de.. Mesleðiniz her ne olursa olsun,
"Her ne var âlemde âþk imiþ!.." demi-
yor mu büyük âþk þairimiz Fuzuli…
Özellikle eðitim kurumlarýnýn deðerini
ortaya koyan ölçütlerden birisi hiç
þüphesiz mensuplarýnýn iç dünyalarýný
birer sevgili rengi ve kokusuyla beze-
yebilmesidir diye düþünüyorum…

Sahi… 14 Þubat Sevgililer
Günü'ydü deðil mi? PAÜ'lü 25 000 sev-
gili, gününüz kutlu olsun…

25 000 SEVGÝLÝ

ÞERiF
Öðretim Görevlisi

KUTLUDAÐ

“LAODiKYA’YA GEREKEN
YATIRIMI YAPACAÐIZ”

Bakan
Günay
PAÜ'ye

Söz Verdi

Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay
beraberindeki heyet ve Denizli protokolü ile
birlikte Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti. 
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Danimarka'da yaþayan Türk akademisyen
Ümit Necef, PAÜ'de Sorunlarýmýzýn Esas
Kaynaðý Batý mýdýr? konulu konferans verdi. Prof. Dr.
Necef: "Türkiye'nin sorunlarýnýn kaynaðý aslýnda kendi
eksiklikleridir, çözüm de kendi içimizdedir" 
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S
outhern Denmark Üniversitesi'nde
Associate Professor olarak görev
yapan M.Ümit Necef, Erasmus
Programý kapsamýnda, Pamukkale

Üniversitesi'nde "Sorunlarýmýzýn Esas
Kaynaðý Batý mýdýr? (Doðu/Batý Çatýþ-
masýnýn Ötesine Geçebilmek)" konulu bir
konferans verdi. 

Konferansa PAÜ Rektörü Prof. Dr.
Fazýl Necdet Ardýç'ýn yaný sýra, PAÜ Fen
Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Celal
Þimþek, Tarih Bölümü Baþkaný Prof. Dr.
Ayfer Özçelik, Sosyoloji Bölümü Baþkaný
Prof. Dr. Gönül Ýçli, öðretim görevlileri ve
öðrenciler katýldý. 

Pamukkale Üniversitesi Tarih
Bölümü'nün daveti üzerine üniversitemi-
ze gelen Ümit Necef, yaklaþýk 30 yýldýr ya-
þadýðý Danimarka'ya dair izlenimlerini an-
lattý. Denizli'ye girerken hava kirliliðini

fark ettiðini ve Danimarka ile Türkiye
arasýnda bir karþýlaþtýrma yaptýðýný anla-
tan Necef izlenimlerini þu sözlerle ifade
etti: "Denizli'ye girerken þunu
düþündüm: Bu hava kirliliði Avrupa'da
olur muydu? Hayýr. Ama kendi kendime
diyorum ki býrak karþýlaþtýrma yapmayý…
Aydýn hastalýðýndan vazgeç…Yurtdýþýnda
yaþayan bir Türk akademisyen olmak zor
bir pozisyon… Kolay deðil… Dilinizi,
alýþkanlýklarýnýzý deðiþtiriyorsunuz. Biz
vücudumuz Danimarka'da, aklýmýz Türki-
ye'de yaþýyoruz sürekli… Her sabah, ga-
zeteleri tarýyoruz acaba kim ne yazmýþ,
Türkiye'de neler oluyor diye… Sürekli
sorguluyorum. Türkiye neden böyle, Da-
nimarka neden böyle diye… Neden trafik
kurallarýna uyulmadýðýný, neden hava kir-
liliði yaþandýðýný genetik açýdan deðil sos-
yolojik açýdan anlamak ve anlatmak zo-

rundayým."
Irkçýlýk, ayrýmcýlýk, önyargýlar konu-

larýnda profesörlük tezi hazýrlayan Necef,
"Hiyararþilerin ve Dikotomilerin Ötesine
Geçmek" konulu sunumunda hiyerarþik
iliþkileri anlattý. Batý - Doðu, Hristiyanlýk -
Ýslamiyet, Erkeklik -Kadýnlýk, Beyazlar -
Ötekiler, Burjuvazi - Ötekiler ve
Zenginler - Yoksullar ikiliklerinin
olduðu, güçlülerin diðerlerini ez-
meye çalýþtýðý tezinden hareket
edildiðini söyledi. Pek çok aka-
demisyenin hiyerarþik iliþkileri
inceleme göreviyle kendini
sýnýrladýðýný belirten Necef,
sömürge, marjinalize, ýrkçýlýk,
milliyetçilik, zenofobi, islamofo-
bi gibi kavramlarýn kullanýldýðý
tezlerin, araþtýrmalarýn arttýðýný
ifade etti. Önyargýlarla bilim
yapýlamayacaðýný vurgulayan
Necef, Avrupa'da
araþtýrma yapan-
larýn hep olum-
suzluklar üze-
rinde durdu-
ðunu an-
l a t t ý ,
" b a s k ý
sömürü
v a r "
açýsýn-

dan bakan Türk akademisyenlerin yaptýðý
araþtýrmalarýn eksik kaldýðýný söyledi. "Hiç
mi aþk yok, barýþ yok, Türk-yabancý evli-
liði yok, çocuklar yok? diyen Necef, so-
runlarýn kaynaðýnýn kendi dýþýmýzda aran-
masýnýn yanlýþ olduðunu savundu.

Katýlýmcýlarýn soru ve yo-
rumlarýyla devam eden

konferansta, Türkiye'nin
stratejik öneminden
kaynaklanan durum,
uluslar arasý iliþkiler, dýþ
güçlerin etkileri gibi ko-
nular masaya yatýrýldý. 

Ümit Necef, bilim
insanlarýnýn gerçekler-

den yana tavýr almasý
ve kendi vicdanlarýyla

yüzleþmesi gerektiðini
söyleyerek sunumu-

nu tamamladý.

Sorunlarýmýzýn kaynaðý Batý mý

D
enizli tarihine yönelik kaynak-
larýn daðýnýk olduðuna deðinen
Prof. Dr. ÖZÇELÝK bunlara ulaþ-
ma ve derleyip toparlama konu-

sunda çeþitli kiþi ve kurumlarýn  Pamuk-
kale Üniversitesi'nden yardým istediðini
açýkladý.

Prof. Dr. Ayfer Özçelik, Anadolu'nun
bir çok uygarlýða beþiklik etmiþ olduðunu
ifade ettikten sonra, Denizli'nin de bu

bütünün bir parçasý olduðunu ve burada
günyüzüne çýkarýlmasý gereken çok
önemli bir tarihi birikimin ve kültürel ha-
zinenin olduðunu belirterek þunlarý söyle-
di; "Denizlililer kendi tarihlerini öðrenme-
de bir hayli istekli insanlar. Onlar bugüne
kadar kendilerine yardýmcý olacak akade-
mik çalýþmalarýn yeterince yapýlmadýðýn-
dan þikayetçi olduklarýný belirtiyorlar.
Ayrýca erken dönemlerden günümüze ka-
dar uzanan süreçteki tarihi ve kültürel
varlýklarýnýn ortaya konulmasýný talep edi-
yorlar. Örneðin Haçlý Savaþlarý'nda Deniz-
li'nin önemini anlatan ve haçlýlarla sava-
þan Denizlili kahramanlarýn anýsýna anýt-
lar dikilmesini arzu ediyorlar. Giriþimciliði
herkesce bilinen Denizli halký iþleri gereði
Türkiye'nin ve dünyanýn bir çok yerini
görme imkanýna sahip olmuþlardýr. Baþka
þehirlerde tarihi ve kültürel eserlerin nasýl
korunduðuna ve þehrin kentsel dokusuna
nasýl bir çekicilik kazandýrdýðýna þahit ol-
muþlardýr. Bu tür eserlerin Denizli'de ye-
terince korunmamýþ olmasýndan dolayý
üzüntü içindeler. Kýsacasý bütün bu eksik-

likler giderek daha geniþ bir kesim ta-
rafýndan, daha fazla hissedilmekte ve
çözüm arayýþlarýna girilmektedir. Bu da
tarihçiler olarak bizleri sevindirmektedir".

Yalnýzca mimari kalýntýlar gibi, tarihe
ait maddi unsurlarýn deðil sözlü tarihin de
ortaya çýkarýlmasýnýn kentlilik bilinci
açýsýndan önemli olduðunu vurgulayan
Prof. Dr. ÖZÇELÝK, þöyle devam etti;

"Bilindiði gibi kentler ve kentleþme
uygarlýðýn lokomotifidir. Batý'da kentsoylu
kesim ortaya çýktýðýnda kültürel deðerle-
re sahip çýkmýþ ve kazandýðýnýn belli bir
kýsmýný da yaþadýðý þehrin kültürel geliþi-
mine harcamýþtýr. Denizli'de bu konuda
istek var, potansiyel de var. Dolayýsýyla iþ
sadece birilerinin koordinasyonu üstlen-
mesine kalýyor. Öncelikle Denizli ile ilgili
kaynaklar toplanmalý ve araþtýrýcýlarýn hiz-
metine sunulmalýdýr. Örneðin Denizli'deki
yerel gazetelerin belli bir dönemden bu
yana arþivi var. Bunlarýn gelecek kuþakla-
ra aktarýlmasý için mikrofilmlerinin oluþtu-
rulup saklanmasý lazým. Valilik, Belediye
ve Üniversitemiz bunu organize edebilir.

Çok masraflý bir þey deðil.  Bu arþivler
Denizli'ye yönelik pek çok araþtýrmaya
kaynak teþkil edecektir. Çünkü bu tür
kaynaklar bir þehrin hafýzasýný oluþtur-
maktadýr. 1960'lardan sonra Denizli'nin
yavaþ yavaþ sosyo-ekonomik ve kültürel
geliþmesi takip edilirken, bu yerel gazete
arþivleri de ufuk açýcý olacaktýr

Denizli tarihi konusunda, kýsa bir süre
önce kaybettiðimiz ve saygýyla ve rah-
metle andýðýmýz Þükrü Tekin KAPTAN'ýn
önemli araþtýrmalar yaptýðýný kaydeden
Tarih Bölüm Baþkaný Prof. Dr. ÖZÇELÝK
"Daha baþka bilmediðimiz amatör
araþtýrmacýlarýn da Denizli'de Denizli tari-
hine önemli katkýlar saðladýklarý muhak-
kaktýr. Onlarýn eserlerinin bilimsel bir me-
tot içinde deðerlendirilmesi gerekir. Bu
çalýþmalara ulaþýlmasý Denizli'nin tarihine
ýþýk tutmasý açýsýndan önem taþýmaktadýr.
Yine tarih bölümünde yapýlan bilimsel
çalýþmalar, çýkarýlan makale ve kitaplar da
hatýrý sayýlýr seviyede þehrin hafýzasýnýn
ortaya konulmasýnda katkýda bulunmuþ-
tur ve bulunacaktýr" dedi.

Denizli tarihini istiyor
Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Baþkaný
Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELÝK Denizli halkýnýn son zamanlarda tarihe ve özel-
likle de kendi tarihlerine karþý büyük bir ilgi gösterdiklerini söyledi.
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ühendislik Fakültesi Öðretim
Üyesi Doç.Dr. Harun Kemal
ÖZTÜRK,  Literatür çalýþma-
larýna göre Türkiye'de ve

dünyada ilk örneklerden birisi olan Güneþ
Pilleri Kullanarak Güneþ Enerjisinden Hid-
rojen Elde Edilmesi ve Bir Konutun Elek-
trik ve Isý Ýhtiyacýnýn Güneþ Enerjisi ile
Karþýlanmasý sistemi dikkat çekti. Ayrýca
yürütülmekte ooan diðer projelerden Va-
kum Soðutma Sistemi Geliþtirilmesi ve
Gýda Sanayisinde Uygulanmasý ki bu pro-
jedeki amaç vakum soðutma sistemini
gelecekte mikrodalga gibi gýda ürünleri-
nin hýzlý soðultmasýný saðlayacak bir so-
ðutucu haline getirmektir. Doç.Dr. Harun
Kemal ÖZTÜRK'ün, Güneþ Enerjisi ve Ge-
leneksel Yakýtlarý Kullanabilen Gýda Ku-
rutma Sisteminin Geliþtirilmesi projesi de
ses getirecek türden. Bu projede gele-
neksel yere sererek kurutma yerine daha
hijyenik koþullarda kurutma saðlanmak-
tadýr. Bu sistem kolayca uygulanabilir ve
ucuz olmasý nedeni ile kýrsal kesimlerde
yaygýn olarak kullanýlabilmesi açýsýndan
önem kazanmakta. 

Tekstil Sanayisinde Enerji Yönetimi ve
Verimlilik Analizi ile Doç.Dr. ÖZTÜRK,
yapýlan ön çalýþmalarda tekstil firma-
larýnda %20-25 oranýnda bir enerji tasar-
rufu olanaðýnýn olduðu tespit edildiðini
belirterek "bazý durumlarda ve bazý maki-
nelerde bu oran daha da yüksek deðerler
alabilmektedir. Yapýlan ön çalýþmalarýn
daha da yaygýn bir þekilde yapýlmasý
planlanmaktadýr. Gelecekte fabrikalarda
enerji yönetimi ve verimliliði konusunda
kurslar düzenleyerek enerji tasarrufunda
sürekliliðin saðlanýlmasý planlanmak-
tadýr." þeklinde konuþtu.

Yine Mühendislik Fakültesi öðretim
üyelerinden, Doç. Dr. O. Ersel CANYURT,
Genetik algoritma tipi hesaplama tekniði
kullanarak enerji sektörünü etkileyen
parametrelerin tespiti, analizi, enerji
planlamasý ve projeksiyonun oluþturul-
masý projesi ile bunu gerçekleþtirebilecek
uygun parametreler ve modeller geliþtiril-
diðini kaydetti.

Doç. Dr. Nazým Usta da Dizel Motorlar
Ýçin Yenilenebilir Alternatif Biyodizel Yakýt

Geliþtirilmesi konulu araþtýrmasýnda þun-
larý söyledi;

"Yenilemeyen yað olan tütün tohum
yaðý, atýk bitkisel yaðlar, farklý sabun
stoklarý ve kanola yaðý olmak üzere dört
farklý kaynaktan kaliteli ve ekonomik bi-
yodizel üretimi geliþtirilecektir. Ayrýca,
üretilen biyodizellerin motor performans
ve emisyonlarýna etkilerini belirlemek için
bir dizel motorda test edilecektir.  Buna
ek olarak, biyodizel kullanýmýnýn motor

malzeme, motor titreþim ve gürültüsüne
etkileri incelenecektir."

Doç. Dr. Nazým Usta Yanmaya Karþý
Dirençli Kompozit Isý Yalýtým Malzemeleri-
nin Geliþtirilmesi ve Üretimi konulu proje-
sinde de  Pamukkale Üniversitesi Makina
Mühendisliði bölümünde ýsý yalýtýmý ve
ses yalýtýmý gibi farklý uygulama yerleri
için kompozit malzeme geliþtirilmesi ve
üretimi yapýldýðýný, bu malzemelerin ge-

nel olarak ýsý iletim katsayýlarý ile mekanik
özellikleri üzerine çalýþmalarýn devam et-
tiðini kaydetti. Kompozit ýsý yalýtým malze-
meler için farklý yanma geciktirici madde-
ler kullanýlacaðýný açýklayan Doç. Dr. Usta
þöyle konuþtu: "Bu çalýþma önceki
çalýþmalara ek olarak, öncelikle standart
yalýtým malzemeleri ve daha sonra geliþ-
tirilecek ve üretilecek kompozit ýsý yalýtým
malzemelerin alevsiz ve alevli yanmaya
dirençlerini ortaya koymak için hem de-
neysel hem de teorik bir çalýþma ola-
caktýr."

Doç. Dr. Halim CEYLAN da  Genetik

Algoritma Ve Oyun Teorisi Yaklaþýmlarý
Ýle Þehiriçi Trafik Yönetimi konulu proje-
sindeki amacýnýn, alansal trafik yöneti-
minde etkili bir yöntem geliþtirilmesine
öncülük ettiðini kaydetti. Doç.Dr. Ceylan,
bulgularýn bazýlarýný kýsaca þöyle deðer-
lendirdi;  "Sinyal sürelerinin toplanan tra-
fik sayým cihazlarý ile toplana verilerin
kullanýlmasý ile; Yeþil dalga uygulama-
larýnýn dinamik hale getirilerek,  þehiriçi
seyahat sürelerinin azaltýmý, enerji tüke-
timinde %30 kazanç, çevresel etkilerde
azalma ve etkili ve verimli altyapý kul-
lanýmý saðlanmýþtýr." 
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Eðitim doðrudan ve dolaylý olarak
herkesi ilgilendirmektedir. Eðitim bu
açýdan insaný insan yapan faktörlerin
baþýnda gelmektedir. Ana karnýnda
baþlayan ve mezara kadar devam
eden bir süreç. Her an, her zaman ye-
ni bir bilgi, beceri, davranýþ öðrenebi-
liriz veya mevcut bilgi, beceri ve dav-
ranýþýmýz her an ve her zaman deðiþe-
bilir. Ýnsanýn ekmek-su gibi yaþamsal
bir ihtiyacýdýr eðitim. Olmazsa olmaz
diye nitelendirebiliriz. Ýnsan tek baþýna
doðar ama toplum içinde dünyaya
gözlerini açar ve yaþamýný ölünceye
kadar bir grup içerisinde devam ettirir.
Doðumdan ölüme kadar içinde yer
aldýðý gruplar içerisinde insan etkile-
þim halindedir. Dolaylý-dolaysýz,
kasýtlý-kasýtsýz bir eðitimin etkisi altýn-
dadýr. Bu anlamda eðitim sadece
okulda deðil ailede, arkadaþ grubun-
da, sokakta, camide, asker ocaðýnda
...deðil, her ortamda ve hayatýn her
safhasýnda vardýr ve insan  hayatýn her
safhasýnda eðitime tabidir. Ýnsan etki-
lenir ve etkiler.

Eðitimin öðeleri, toplumda var
olan kültürü aktarmada, benimset-
mede, geliþtirmede araç olmasý ve bi-
reyde yeni bir davranýþ meydana ge-
tirmesi, var olaný da deðiþtirmesidir.
Eðitim ayný zamanda birçok iþlevi de
yerine getirmektedir.

Bireyin içinde yaþadýðý toplumun
bir üyesi olmasýný saðlamaktadýr.
Ekonomik ve toplumsal kalkýnmanýn
temeli olan nitelikli insan gücü ihti-
yacýný yetiþtiren itici güçtür. Bireyin
yetenekleri ve kabiliyetleri ölçüsünde
kendini yetiþmesini saðlayarak nihai
amaç olan bireyin kendini gerçekleþ-

tirmesinde etkili bir araçtýr. Ortak de-
ðerleri, inançlarý, kültürü, siyasi rejimi
benimseyen vatandaþlar yetiþtirerek
toplumun devamlýlýðýný saðlamada
vazgeçilmez bir araçtýr.

Malzemesi insan olduðu için eði-
tim ince bir sanattýr. Eðitimin bilen ki-
þiler ve uygun bir program, araç-ge-
reç, yöntem ve ayrýca özel bir dikkat
ve itina ile yapýlmasý gerekmektedir.
Eðitim, meyvesini geç veren bir
süreçtir. Biliyoruz ki bugünün toplu-
munda söz sahibi olanlar 20-30 yýl
önceki eðitim uygulamalarýnýn
ürünüdür. Bu anlamda geleceðin iste-
nen nitelikte insanýný yetiþtirmeye
þimdiden baþlamak gerekmektedir.
Ünlü Çin düþünürü Kuan Tzu' nun de-
diði gibi

"Bir yýl sonrasýysa düþündüðün,
tohum ek;

Aðaç dik, on yýl sonrasýysa tasar-
ladýðýn;

Ama düþünüyorsan yüz yýl ötesini,
halký eðit o zaman;

Bir kez tohum ekersen, bir kez
ürün alýrsýn;

Bir kez aðaç dikersen, on kez ürün
alýrsýn;

Yüz kez olur bu ürün, eðitirsen mil-
leti;

Birine bir balýk verirsen, doyar bir
defalýk;

Balýk tutmayý öðret, doysun ömür
boyunca."

Eðitim günümüzde hýzla geliþmek-
te olan bir teknolojidir. Bu teknoloji ile
toplumlarýn geleceði demek olan yeni
nesiller yetiþtirilmektedir. Eðitim her an
her yerde olan bir olay ve olgudur. Ye-
ri ve zamaný yoktur.

Eðer; eðitim faaliyetleri iyi planla-
mazsa, bireyler çevrelerinde rastgele
bir eðitime tabi tutuluyorlarsa, çevrele-
rinde eðitim açýsýndan iyi örnekler azsa
veya yoksa, bireylere verilen eðitim
hedef, program, araç-gereç, yöntem
bakýmýndan bilimsel deðilse; amaçlara
ulaþamamaktan daha kötüsü istenme-
yen tipte insanlar toplumda boy göste-
rebilecektir. Toplumun oluþturan bi-
reylerin doðumdan ölüme kadar geçen
zaman süresi içerisinde tabi olduðu
eðitim tesadüflere býrakýlmamalýdýr;
planlanmalýdýr ve hatalarý, eksiklikleri
düzeltilerek yeniden iþe koþulmalýdýr.

ALi RIZA
Yrd. Doç. Dr.

ERDEM

Dev Adýmlarýn Ayak Sesleri
Pamukkale Üniversitesi'nin bilim insanlarý alternatif enerji kaynaklarýnýn yaratýlmasý
ve enerji tasarrufunun saðlanmasý konusunda örnek çalýþmalara imza atýyor.

HERKES ÝÇÝN
YAÞAM BOYU

EÐÝTÝM
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Pamukkale Üniversitesi Gýda Kulübü
tarafýndan düzenlenen ve geleneksel
hale gelen mantý günü büyük ilgi gördü.
Bu yýl beþincisi yapýlan mantý günü
Mühendislik Fakültesi Kantini'nde ger-
çekleþtirildi. Mantý ziyafetine öðrencile-
rin yaný sýra akademik ve idari personel
de büyük ilgi gösterdi. Gýda Mühendisli-
ði Bölümü öðrencileri tarafýndan yapýlan

mantýlar bir saat içinde tüke-
tildi. 

"Slaytlarla Türkiye, Þiirler-
le Anadolu ; Güney Anadolu
ve Ozanlarý"

Gýda Kulübü'nün etkinlikle-
ri tüm hýzýyla sürüyor. 6 Aralýk
2007 Perþembe günü, Fen
Edebiyat Fakültesi Konferans
Salonunda "Slaytlarla Türkiye,
Þiirlerle Anadolu ; Güney Ana-
dolu ve Ozanlarý" konulu bir
konferans düzenlenecektir.

*Karacaoðlan
*Özay GÖNLÜM (Kendi Sesinden

Örneklerle)
*Musa EROÐLU (Kendi Sesinden

Örneklerle)
Saat 15:00'te baþlayacak olan kon-

ferans, Süleyman Demirel Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði
Bölüm Baþkaný Prof.Dr.Sami ÖZÇELÝK
tarafýndan verilecektir.

P
amukkale Üniversitesi'nde düzen-
lenen törende, Avrupa Olimpiyat
Komiteleri Birliði Baþkaný Patrick
Joseph HICKEY'e "Fahri Doktor"

unvaný verilirken, PAÜ Rektörü Prof. Dr.
Fazýl Necdet Ardýç, akademik yükseltme-
leri yapýlan PAÜ'lü öðretim üyelerine
cübbelerini giydirdi. 

Deðiþik Fakülte ve Yüksekokullardan
olmak üzere toplam 103 öðretim üyesi
cübbe giydi. Bu güne kadar üniversite
açýlýþý ile birlikte yapýlan cübbe giyme
töreni, PAÜ'de ilk kez ayrý bir tören olarak
bu yýl yapýldý. Fahri Doktora ve Akademik
Yükseltme Töreni'nin gelenekselleþmesi
planlanýyor.

Doç. Dr. Efe Akbulut yönetimindeki
Pamukkale Üniversitesi Akademik Oda
Orkestrasý dinletisi ile baþlayan ve yoðun
bir katýlýmýn yaþandýðý törende, 17 Pro-
fesör, 36 Doçent, 50 Yrd. Doçent cübbe
giydi.

Tören akýþýnýn köklü üniversitelerdeki
akademik geleneklere göre þekillenmesi-
nin, üniversite kimliði oluþturma sürecine
bir katký olarak deðerlendirilmesi gerekti-
ðine deðinen Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ
þöyle konuþtu:

"Pamukkale Üniversitesi 15 yaþýnda
genç bir üniversite... Bizler öðrencilerimi-
zi en iyi þekilde yetiþtirmeye gayret edi-
yor, onlara hedefler gösteriyor, örnek ol-

maya çalýþýyoruz. Ama öðrencilerimizin
dünyada baþarýlý olmuþ, bilime, insanlýða
hizmet etmiþ kiþileri de tanýmasýný, onla-
ra kendisini yakýn hissetmesini, belli bir
alanda en üst noktaya gelmiþ kiþileri
örnek almasýný saðlamak da bizim göre-
vimiz. Mr. Hickey bu saydýðým amaçlarý
temsil eden çok deðerli bir insan. Ha-
yatýný sporun, barýþýn ve kardeþliðin, kýsa-
ca olimpizm ruhunun geliþmesine adamýþ
bir sporcu, yönetici. Kendisi gibi idealist
insanlarý aðýrlamak bizler için büyük bir
onur. Bu onursal unvanla ayný zamanda
öðrencilerimizi, büyük insanlarla ayný
kimlik altýnda buluþturmak istiyoruz.
Aldýklarý diplomanýn taþýdýðý kimliði ev-

rensel bir kimlik yapmak isti-
yoruz."

Türkiye Milli Olimpiyat Ko-
mitesi Baþkaný Togay BAYAT-
LI, Fahri Doktor unvaný alan
Avrupa Olimpiyat Komiteleri
Birliði Baþkaný Patrick Joseph
HICKEY'e günün anlamýna
yönelik bir hediye sundu ve
kendilerini Pamukkale Üni-
versitesinde aðýrlamaktan
onur duyduklarýný dile getirdi.

Denizli Valisi Dr. Hasan
Canpolat, günün anýsýna
HICKEY'e hediyelerini sundu
ve üniversitemizin uluslar
arasý standartlardaki organi-
zasyonlara ev sahipliði yap-
ma kapasitesine sahip oldu-
ðunu vurguladý. 

Avrupa Olimpiyat Komite-
leri Birliði Baþkaný HICKEY de

konuþmasýnda kendisine takdim edilen
Fahri Doktor unvanýndan dolayý çok mut-
lu olduðunu kaydederek "Pamukkale
Üniversitesindeki spor tesisleri en üst se-
viyede. Avrupa'daki ülkelerin Olimpiyat-
lara Hazýrlýk Merkezi olabilmesinin yaný
sýra Avrupa'daki ve dünyadaki büyük or-
ganizasyonlara ev sahipliði yapabilecek
kapasitede" dedi.  

Törenin ikinci bölümünde ise, pro-
fesör doçent ve yardýmcý doçent olan
öðretim üyeleri cübbelerini giydi. Hediye-
lerini protokol üyelerinden aldý. Öðretim
üyelerimizin bu anlamlý günü, fotoðraf
karelerindeki yerini aldý.

Denizli Valisi Dr. Hasan Canpolat, De-
nizli Milletvekili Ali Rýza Ertemur, Gençlik
ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay,
Denizli Belediye Baþkaný Nihat Zeybekci,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Altuntaþ, Hacettepe Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Uður Erdener,
PAÜ'nün bir önceki rektörü ve Hacettepe
Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr.
Hasan Kazdaðlý ile protokol üyelerinin
katýldýðý töreninin ardýndan protokol ye-
meðine geçildi. Günün anýsýna plaketler
sunuldu. PAÜ'nün konuðu Patrýck Joseph
Hýckey, organizasyon ekibi ve PAÜ
çalýþanlarýna teþekkür etti, meslektaþ-
larýna Üniversitemizin özelliklerini anlatýp,
onlarý buraya yönlendireceðini söyleye-
rek kentimizden ayrýldý.

Evrensel kimlik vurgulandý
Kökeni yüzyýllar öncesine dayanan üniversiteler, aydýnlanmaya doðrudan katkýsý olmuþ kurumlardýr. Bu neden-
le Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliði Baþkaný Mr. Patrýck Joseph HICKEY hayatýný sporun, barýþýn, kardeþliðin
geliþmesine adamýþ bir sporcu, yönetici... Kendileri Pamukkale Üniversitesi Senatosu'nun "Fahri Doktor" un-
vanýný kabul ederek Pamukkale Üniversitesi'nde olimpizm ruhunun yaþatýlmasýna büyük destek vermiþ oluyor. 

TRT Ekibi PAÜ’deydi

Programýn hedef kitlesinin
gençler ve ebeveynler olduðunu
belirten ekip çalýþanlarý, saðlýklý
geleceðin saðlýklý gençlerle ger-
çekleþeceðini sentezinden yola
çýktýklarýný ve Pamukkale Üni-
versitesinin bu konuya gerçek-
ten çok önem verdiðini gözlem-
lediklerini kaydetti. PAÜ Rektörü
Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç'tan
Üniversite hakkýnda bilgiler alan
TRT ekibi daha sonra Rektörlük
Basýn ve Halkla Ýliþkiler ekibi ile birlikte
Kampus içinde bir dizi çekimler yaptý. 6
Ocak 2008 Pazar günü TRT 3'te

yayýmlanan programýn ardýndan 13
Ocak Pazar günü de PAÜ Spor Merke-
zi ayrýca konu edildi.

TRT Ankara ekibi geçtiðimiz ay Üniversitemizi ziyaret
ederek bir dizi çekimler yaptý. TRT 3'te yayýmlanan
"Saðlýklý Gençlik, Saðlýklý Gelecek" programýnýn Ocak
ayý konuðu Pamukkale Üniversitesi idi.

Gýda Kulübü Mantý Günüyle
damak tadýna seslendi

Üniversitem Paneli 18 Þubat
2008 Pazartesi günü saat 15:00-
17:00 arasýnda PAÜ Kongre Kültür
Merkezinde yapýlacak. Panele Prof.
Dr. Alpaslan Iþýklý, Prof. Dr. Nejat
Bozkurt, Prof. Dr. Ýbrahim Ortaþ ko-
nuþmacý olarak katýlýyor. "Üniversite
Nereye?",  "Aydýnlýk Türkiye için
Nasýl Bir Üniversite?" "Öðretim Üye-
si ya da Bilim Ýnsaný Kimdir?" baþlýk-
lý konularýn yer alacaðý panele geniþ
bir izleyici katýlýmý bekleniyor.

Üniversitem Paneli
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Toprak enerjili ýsý pompasý sistem-
leri mevcut sistemler içerisinde, tek bir
cihaz ve yatýrýmla, bilinen en ekono-
mik, çevreci ve performansý en yüksek
ýsýtma, soðutma ve sýcak su üretim sis-
temidir. Bu sistem çevre koþullarýndan
baðýmsýzdýr. Toprak sýcaklýðýndaki de-
ðiþimlerin çevre havasý sýcaklýðýndaki
deðiþimlere göre ihmal edilebilecek
kadar az olmasý topraðýn bir enerji kay-
naðý olarak kullanýmýný, her iklim koþu-
lunda mümkün kýlmaktadýr. Bununla
beraber topraðýn yapýsý, nemlilik oraný,
sýcaklýk daðýlýmý, enerji depolayabilme
kapasiteleri farklý coðrafi bölgelerde
deðiþtiðinden, uygulama için maliyete
tesir eden en büyük faktör olan sondaj
derinliðinin belirlenebilmesi için, her
uygulama bölgesindeki toprak ýsýl ka-
rakteristiklerinin belirlenmesine ihtiyaç
vardýr. Bu nedenle, Pamukkale Üniver-
sitesi kampüsü içerisindeki bir nokta-
da, 22 cm çapýnda ve 130 metre derin-
liðinde bir sondaj kuyusu açýlmýþ ve
açýlan kuyunun 110 metre derinliðine
toprak ýsý deðiþtiricisi borusu U-tüp
þeklinde dikey olarak yerleþtirilmiþtir.
Burada temel amaç en uygun sondaj
derinliðinin belirlenmesidir. Dünyanýn
farklý bölgelerindeki uygulama örnek-
lerine bakýldýðýnda; yaz iklim koþul-

larýnda toprak ýsý deðiþtiricisinde suyun
giriþ-çýkýþ sýcaklýk farký 8 0C, iyi bir
dünya sýcaklýk deðeri iken Denizli'de
bu deðer 7 0C olarak elde edilmiþtir.
Bu da bu tür sistemlerin ülkemizde uy-
gulanabilirliðinin ne kadar yüksek ol-
duðunu göstermektedir. Sistem
çalýþtýrýlmaya devam edilmekte olup
yapýlan deneysel çalýþma süresince el-
de edilen bulgulara göre, yaz dönemi
için soðutma sistemi performansý 2.7,
kýþ dönemi için ýsýtma sistemi perfor-
mansý ise 3.8 ortalama deðerleri elde
edilmiþtir. Bu deðerlerin anlamý 1 birim
enerji harcandýðýnda 2.7 kat soðutma
ve 1 birim enerji harcandýðýnda ise 3.8
kat ýsýtma elde edildiðini göstermekte-
dir. Bu sonuçlar, sistemin kazanýmýnýn
ne kadar yüksek ve önemli olduðunu
göstermektedir. Toprak enerjisi des-
tekli ýsý pompasý sistemlerinin, ýsýtma
durumunda klasik sistemlere (LPG,
motorin) göre %70 daha ekonomik,
soðutma durumunda ise klasik sistem-
lere (split klimalar) göre %40 daha
ekonomik olduðu tespit edilmiþtir.
Araþtýrmada kurutmaya iliþkin deney-
ler de sürdürülmektedir. Bu deneyler-
de, Türkiye'nin organik tarým ihracý ya-
pabileceði ürünler olan domates, biber,
patlýcan, elma, patates, mantar, ayva

vb. gibi ürünler kurutulacaktýr. Kurut-
ma süresi ile kurutma için harcanan
enerji deðerleri toprak destekli ýsý pom-
pasý ile saptanarak, bunlarýn klasik ku-
rutma sistemlerine göre deðerlendir-
mesi yapýlacaktýr. Yakýn gelecekte
ülkemizin ihracat kalemleri içinde yer
almasý düþünülen ekolojik tarýmda; se-
ra ortamlarýnýn klimatizasyonu ile üre-
tilen organik ürünlerin kurutularak pa-
zarlanmasý aþamalarýnda da sistemin
kullanýmý üzerinde çalýþmalar
sürdürülmektedir. Burada güneþ ener-
jili klasik tip kurutmada görülen, güneþ
enerjisinin süreksizliði ve çevre koþu-
larýna açýk olmanýn getirdiði problem-
ler ile fosil yakýtlarýn yakýlmasý sonu-
cunda elde edilen sýcak duman gaz-
larýyla ürünün kurutulmasýnda, duman
gazlarýnýn doðrudan ürüne temasýnýn
neden olduðu ürün kalitesinin bozul-
masý gibi mahsurlar ortadan
kaldýrýlmaktadýr. Toprak enerjili ýsý
pompasý ile kurutmada tamamen te-
miz ve hijyen koþularýndaki hava yer
enerjisi ile ýsýtýlarak kurutma sað-
landýðýndan ticari deðeri ve albenisi
yüksek kurutulmuþ ürünlerin elde edil-
mesi ve ihracý mümkün olabilecektir.  

Eðer ülkemizi yönetenler, kirletme-
yen, doða dostu ve ekolojik bir sistem

olan bu tür tekniklerin uygulanmasýný
gerek yatýrým aþamasýnda destekleyici
ve gerekse elektrik tüketiminde de
dünyanýn geliþmiþ ülkelerinde olduðu
gibi % 25 oranýnda sübvanse edici ya-
sal uygulamalar saðlayabilirlerse, bu
tür sistemlerin ülkemizde uygulamasý
hýzla yaygýnlaþacaktýr. Sonuçta kul-
lanýlan enerji maliyeti düþecek ve hem
de enerjide büyük oranda dýþarý
baðýmlý olan ülkemiz stratejik bir yapý
gösteren enerjideki dýþa baðýmlýlýðýmýz
önlenecek ve fosil yakýtlardan kaynak-
lanan çevre kirliliði oluþumu azaltýla-
rak, küresel ýsýnmanýn önüne de geçil-
miþ olacaktýr. Yukarýda sözü edilen ve
TÜBÝTAK tarafýndan da desteklenen
projemiz ile toprak enerjisi gibi çevre
koþullarýndan baðýmsýz, sürekli ve ye-
nilenebilir bir enerji türünün ülkemiz
için gerek konfor ve gerekse endüstri-
yel üretim koþullarýna uygulanabilirliði
üzerine olan çalýþmalarýmýz devam et-
mektedir.

RASiM
Prof. Dr.

Teknik Eðitim Fak. Dek.

KARABACAK

Enerjide dýþa baðýmlýlýðý sonlandýracak projeler

P
amukkale Üniversitesi Yer Bilimleri
Kulübü (PAYEK) tarafýndan düzen-
lenen "Türkiye'nin Bor Potansiyeli
ve Ülke Ekonomisindeki Yeri" ko-

nulu bir konferansta Prof. Dr. Cahit Hel-
vacý çarpýcý açýklamalarda bulundu.

Dünyanýn en büyük bor rezervlerine
sahip olan Türkiye'nin üretim bakýmýn-
dan ABD'den sonra ikinci sýrada yer
aldýðýna dikkat çeken Prof.Dr. Helvacý,
bor ürünlerinin çaðýmýzýn modern tekno-
lojisinde seçkin bir yere sahip olduðunu
vurguladý. Prof. Dr. Helvacý konuþ-
masýnda birey ve toplum çalýþmalarýnýn
her kesiminde insanlýðýn en zorunlu ge-
reksinmelerine cevap veren bor ürünleri-
nin gün geçtikçe önem kazandýðýný belir-
terek þunlarý söyledi:

"Baþta bor olmak üzere tüm önemli
ve stratejik madenlerimize iliþkin politika-
larýn ister istemez ulusal ve bilimsel alan- da odaklaþmasý gibi bir sorumluluk ve zo-

runlulukla karþý karþýya olduðumuz ger-
çeði açýktýr. Aksi takdirde tüm ülke ve
ulus olarak önce kaybetmek, ardýndan da
silinmek gibi olumsuz seçenekle karþý
karþýya kalma olasýlýðýmýz var. Ülke kay-
naklarý, gelecek nesiller düþünülerek
hoyratça harcanmamalýdýr. Ulusal çýkarlar
doðrultusunda politikalar izlenebilmesi
açýsýndan bor tuzlarýnýn ilk üretimlerinin
devlet eliyle iþletilmesi gerekir. Pek çok li-
beral ülkede bile stratejik önemi olan
madenler devlet eliyle iþletilmektedir.
Türkiye'nin acilen bir ulusal bor politikasý
oluþturmasýnýn gerekliliði kaçýnýlmazdýr. "

Helvacý “Acilen ‘Ulusal Bor
Politikasý’ olusturulmalý”
"Dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 80'ine sahibiz ve hemen Ulusal Bor Politikasý oluþturamazsak tüm ülke ve ulus
olarak önce kaybetmek, ardýndan da silinmek gibi olumsuz seçenekle karþý karþýya kalma olasýlýðýmýz var."

Pamukkale Üniversitesi bir ilke imza
atarak gazete çýkardý. Aylýk formatta
yayýnlanan gazeteyle ilgili görüþlerini
aldýðýmýz rektör Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç, bu gazeteyle üniversitedeki ileti-
þimi arttýrmak ve yapýlanlardan herke-
sin haberdar olmasýný saðlamak oldu-
ðunu kaydetti. Denizli halkýna ve sivil
toplum örgütlerine de PAÜ Haber gaze-
tesinin ulaþtýðýný ifade eden Ardýç, "PAÜ
Haber Gazetesi, öðrenci ve öðretim
üyelerinin gayretleriyle çýkan bir gazete.

Özellikle her bölümün eðitim ve kültür
alanýnda gerçekleþtirdiði çalýþma ve
projelere yer vermeye çalýþacaðýz. Ga-
zetenin yayýn kurulunu oluþturmak için
öðrenci ve öðretim üyeleriyle toplandýk.
Katýlýmcýlarýn hevesli olduklarýný
gördüm. Güzel bir gazete olacaðýna
inanýyorum" dedi. Avrupa Olimpiyat Ko-
miteleri Birliði Baþkaný Hickey PAÜ HA-
BER Gazetesini kampüse ve Denizli’ye
çok önemli katkýlarý olacaðýný söyledi.

Her bölümün,  alanýnda
gerçekleþtirdiði çalýþma

ve projelere yer verilecek.

PAÜ Haber beðenildi

Patrick Joseph Hickey
Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliði Baþkaný
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Ortaokuldan mezun olduðumda li-
seli olmanýn heyecaný vardý. O çaðlar-
da bir öðrencinin en büyük hayali, çev-
relerinde gördükleri aðabeyleri, abla-
larý gibi liseli olmaktý.

Okula gittiðim ilk günü hiç unut-
mam. Sabah erkenden kalkmýþ, yeni
arkadaþlarla tanýþacak olmanýn verdiði
heyecanla ilk iþim, günler öncesinden
ütülettiðim üniformalarýmý giymek ol-
muþtu.  Tabi annemin: "Hadi oðlum
kahvaltý hazýr, çabuk ol." demesine
raðmen aynanýn karþýsýnda dakikalar-
ca süslendiðimi de eklemeden geçe-
meyeceðim. Ve okul baþladý. Yeni bir
okul, yeni arkadaþlar derken dersleri
umursamaz oldum. Kýz peþinde koþ-
maktan çoðu zaman derslere de git-
medim. Hal böyle olunca sonuç
kaçýnýlmaz oldu. O yýl hayatýmda ilk
defa sýnýfta kaldým. Neden bilmem bu
beni çok fazla etkilemedi. Fakat anne-
me söylediðimde annemin yüzündeki
o acý ifade beni adeta yýkmýþtý. Tekrar
birinci sýnýfa baþladým fakat bende çok
fazla bir deðiþiklik yoktu.

Yýlsonuna doðru belki de bugünlere
gelmemin ilk kývýlcýmý olan iki insanla
karþýlaþtým: Uður ve Recep. Onlar lise
ikiye gidiyorlardý. Karþýlaþmamýzdaki
etken de basketboldu. Uður eþit aðýrlýk,
Recep ise sayýsal bölüme gidiyordu.

Onlar üniversite sýnavýnýn ne olduðu-
nun farkýndaydýlar. Bense o güne ka-
dar "üniversite" sözcüðünü belki telaf-
fuz bile etmemiþtim. Böyle bir sýnavýn
varlýðýnýysa onlardan öðrenmiþtim.
Onlarý test çözerken gördüðümde
inanýlmaz þeyler hissettim. Çok heves-
liydim. Neden ben de yapamayayým,
dedim. O günlerde okul sona ermiþti.
Sýnýfý zar zor geçmiþtim. Tatilde, ha-
yatýmda ilk defa ÖSS diye bir olayýn
varlýðýný bilerek test çözmeye baþ-
ladým. Henüz bölüm seçmemiþtim. Fa-
kat test çözerken özellikle tarih ve coð-
rafyadan zevk alýyordum. Bu, bölüm
seçerken belirleyici etken oldu. Lise
ikiye giderken artýk bir sosyal bilimler
öðrencisiydim.

Bir gün dershanenin birinde ödüllü
bir deneme sýnavýna girdim. Bu benim
ilk denememdi. Heyecanlýydým. Sonu-
cu çok merak ediyordum. Derken bir
telefon geldi. Sýnavda dereceye girdiði-
mi söylediler. Aðlýyordum. Baþarabile-
ceðimi o gün anlamýþtým. Artýk düzen-

li bir þekilde çalýþýyordum. Fakat bunu
yaparken sosyal aktivitelerimi de ih-
mal etmiyordum. Özellikle de basket-
bol oynuyordum. Denemelerde
aldýðým puanlar sürekli artýyordu. Bu,
okul derslerime de yansýmýþtý. Artýk ar-
kadaþlarým arasýnda saygýnlýðým daha
da artmýþtý. Lise üçe geçtiðimde çev-
remdeki bütün öðrenciler o amansýz
sýnava çalýþýyordu. Herkes birbiriyle
tatlý bir rekabete girmiþti. Ýster istemez
bu rekabetin içine ben de dahil oldum.
Rekabet beni daha da hýrslandýrmýþtý.
Diyebilirim ki hayatým bu sýnava en-
dekslenmiþti. Her þeyimi ona göre
düzenliyordum. Ne olursa olsun kazan-
malýydým.

Annemin yüzü hiç gülmemiþti. Ba-
bam, hasta olduðu için çalýþamýyordu.
Bu yüzden annem beni okutabilmek
için saçýný süpürge etmiþti. Onu çok
seviyorum. Bütün isteði beni okut-
maktý. Bu nedenle onu az da olsa mut-
lu etmemin tek yolu üniversiteyi ka-
zanmaktý. O yüzden çok çalýþtým. Artýk
dershanenin sayýlý öðrencilerindendim.
Beni tanýyan herkes, özellikle de ailem
bana güveniyordu. Bu güveni boþa
çýkaramazdým. Ve büyük gün gelmiþti.
Sýnava girdiðimde etrafýmdakilere
þöyle bir göz gezdirdim. Herkesin
yüzünde endiþe, korku ve heyecan

vardý. Tabi ayný duygular benim için de
geçerliydi. Sýnav bittiðinde içimde bir
endiþe vardý. Ya baþaramadýysam, di-
yordum. Yine yanýmda canýmdan çok
sevdiðim annem vardý. Bana moral ve-
riyordu. Amacým Türkçe öðretmenli-
ðiydi.

Sonuçlar açýklandýðýnda içimde ta-
rif edilmez bir heyecanla internet kafe-
ye koþtum. O anki duygularýmý tarif et-
mem çok güç. Ýçimdeki korkuyu bir
türlü yenemiyordum. Ve nihayet rüya-
larýmý süsleyen o amaca ulaþtýðýmý
görünce dünyalar benim olmuþtu. Ko-
þarak eve gittim. Bu mutluluðu, en az
benim kadar hak eden o kutsal kadýn-
la, annemle paylaþmalýydým. Ona bu
güzel haberi verdiðimde gözleri dol-
muþtu. Ýþte o an dayanamadým ve að-
ladým. "Baþardým anne!" dedim. Ýlk kez
annemi sevinçten aðlarken gör-
müþtüm. Bu, benim için dünyalara be-
deldi. 

Þimdi þöyle bir geriye bakýyorum
da asla unutamayacaðým þeyler ya-
þamýþým. Heyecan, korku, endiþe,
üzüntü, mutluluk… Bütün bu duygularý
insana ayný anda yaþatabilecek baþka
bir unsur var mý bilmiyorum. Fakat bil-
diðim bir þey var: Yeni bir þehir, yeni
arkadaþlar ve yeni bir hayatla ben bir
üniversiteliyim!

SERKAN
Genç Tema Kulübü Bþk.

ÇAKAL

BAÞARDIM ANNE

PAÜ HABER : Sayýn GÜRSOY öncelik-
le Probiyotik nedir? Bunu açabilir miyiz?

Yrd. Doç. Dr. Oðuz GÜRSOY: Probiyo-
tikler, baðýrsak mikroflorasý üzerine etkile-
ri nedeniyle saðlýk üzerine yararlý olan
canlý mikroorganizmalardýr. Milyarlarca
bakteri içeren sindirim sistemimizde ilgili
bakterilerin denge içerisinde olmasý hem
sindirim hem de baðýþýklý sistemimiz için
son derece önemlidir. Baðýrsak mikroflo-
rasýndaki yararlý ve hastalýk yapýcý bakate-
riler arasýndaki denge yetersiz beslenme,
antibiyotik kullanýmý, seyahat ve gýda ze-
hirlenmesi gibi nedenlerle bozulabilir. Pro-
biyotik mikroorganizmalarý içeren gýda-
larýn tüketilmesiyle saðlýða yararlý bakteri-
ler kalýn baðýrsaða kadar ulaþýp buraya
yerleþerek mikroorganizmalar arasýndaki
dengenin istenilen biçimde deðiþimine
katkýda bulunurlar. 

PH: Bu tür ürünler hakkýnda tüketici
korunuyor ve doðru bilgilendiriliyor mu? 

OG: Fonksiyonel süt ürünleri, daha
açýk bir ifade ile "normal besleyici etkileri-
nin yanýnda saðlýk üzerinde pozitif etkiler
oluþturmayý hedefleyen süt ürünleri" pa-
zarýnda probiyotik süt ürünleri en önemli
paya sahiptir. Probiyotik süt ürünlerinden
özellikle bayanlarýn kabýzlýk þikayetleri ne-
deniyle ilgi gösterdigi yoðurtlar ülkemiz-
deki toplam süt ürünleri pazarýnda % 5'lik
bir pazara sahiptir ve bu pazar hýzla hýzla
büyümektedir. Pazardaki söz konusu
büyümenin ne yazýk ki halkýn ilgili ürünler
konusunda bilinçlendirilmesi ve tüketici-
nin korunmasý konusunda atýlacak

adýmlara ayný þekilde yansýdýgýný söyleme-
miz pek mümkün deðildir.

PH: Probiyotik süt ürünleri tüketicilere
adeta bir ilaç gibi yansýtýlýyor. Bu ürünler
ilaç mý gýda mý?

OG: Probiyotik ve diðer fonksiyonel
süt ürünleri (probiyotik yoðurtlar, kefir,
prebiyotik katkýlý ürünler, omega yað asit-
lerince zenginleþtiriþmiþ ürünler, mineral
ve vitamin katkýlý süt ürünleri vb.) ilaç de-
ðildir. Yapýlan reklamlar ve ürün etiketleri
yeterince bilgilendirici olmadýgý için bu
ürünler tüketiciler tarafindan "ilaç" gibi
algýlanabilmektedir. Örneðin baðýrsak
kanserinden mide ülserine kadar çeþitli
sindirim sistemi rahatsýzlýklarý olan  birçok
tüketici farklý kaynaklardan oldukça fahiþ
denilebilecek fiyatlarla kefir danesini (ke-
fir üretiminde kullanýlan maya) tedavi
umuduyla  satýn alabilmetedir. Oysa bu
ürünler sindirim sistemi rahatsýzlýðý
görüldügünde tüketilmesi gereken tedavi
edici ürünler deðildirler. Ancak söz konu-
su ürünler günlük diyet içerisinde saðlýklý
beslenmenin parçasý olarak düzenli bir þe-
kilde tüketilirlerse baðýrsak sistemini

düzenleyerek yaþam kalitemizi arttýrabilir-
ler, bazý sindirim sistemi rahatsýzlýklarýnýn
meydana gelmesini engelleyebilir yada
bazý durumlarda hastalýk semptomlarýný
hafifletebilirler. 

PH: Peki Sayýn Gürsoy probiyotik süt
ürünleri saðlýða yararlý mýdýr?

OG: Probiyotik süt ürünlerinin saðlýða
yararlý özellikleri olduðunu söyleyebilmek
ve bu konuda iddiali konuþabilmek için
içerisinde bulunan mikroorganizmalarýn
(maya ve bakteriler) özelliklerinin oldukça
iyi bir þekilde bilimsel olarak çalýþýlmasý ve
konu ile ilgili bazý klinik besleme çalýsma-
larýnýn yapýlmasý gerekir. Bu bakýmdan ha-
lihazýrda ülkemizde her üretilen ve probi-
yotik süt ürünü etiketiyle satýlan gýda
maddesinin yararlarýnýn olduðunu söyle-
mek ya da iddia etmek oldukça hatalý
olur.

PH: Buradan konunun muhataplarýna
bir mesajýnýz var mý?

OG: Fonksiyonel süt ürünlerinin saðlýk
üzerine pozitif etkileri içerdikleri özel mik-
roorganizmalardan yani probiyotiklerden
kaynaklanmaktadýr. Söz konusu ürünlerin

üretiminde kullanýlacak mikroorganizma-
larýn saðlýk üzerine olan etkilerinin ve
üründe bulunmasý gereken miktarlarýnýn
yapýlan bilimsel çalýþmalarla ispatlanmýþ
olmasý gerekir. Bu durum ve ürünlerin söz
konusu þartlarý taþýyýp taþýmadýklarý yetki-
li kurumlarca denetlenmelidir. Ancak ülke-
mizde bu konuda henüz yeterli yasal
düzenlemeler mevcut deðildir. Söz konu-
su yasal boþluk ilgili ürünlerin gerçekten
bahsedilen yaþam kalitesini arttýrýcý etkile-
re sahip olup olmadýðý konusundaki
þüphelerimizi arttýrmaktadýr. Tüketicinin
aldatýlmasýna ve üreticilerin haksýz kazanç
saðlamalarýna imkan veren yasal boþlu-
ðun ortadan kaldýrýmasý, tüketicilerin bi-
linçdirilmesi ve yeterli etiket bilgileriyle
daha iyi bilgilendirilmesi için ivedilikle
çalýþmalarýn yapýlmasý ve önlemlerin alýn-
masý gerekir.

Probiyotik süt ürünleri
saðlýðýmýz icin yararlý mý?

Süt ürünlerinin reklam sektöründe gýda pazarlama etiðini
aþýp adeta bir ilaç gibi tüketiciye tanýtýlmasý sektörde ve tüke-
tici tercihlerinde sorun oluþturmaktadýr. Konuya iliþkin Pa-
mukkale Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim
Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Oðuz Gürsoy yaþanan geliþmele-
ri bilimsel bir bakýþ açýsýyla PAÜ HABER'e deðerlendirdi.
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AÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç, konuþmasýnda personele
çalýþmalarýnda baþarýlar diledi,
motivasyonu saðlamak için

düzenlenen kokteyle yeni binada çalýþan-
larýn kaynaþmasýný hedeflediklerini belirt-

ti. Kaynaþmayý saðlamak amacýyla
yapýlan organizasyonda PAÜ Eðitim
Fakültesi Müzik Bölümü öðrencileri mini
bir konser verdi, ardýndan fotoðraf sa-
natçýsý Mehmet Çakýr'ýn objektifiyle say-
dam gösterisi yapýldý.

Rektörlük çalýþanlarý yeni rektörlük binasý çatýsý altýn-
da bir araya geldi. Pamukkale Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç önderliðinde düzenlenen
organizasyona rektör yardýmcýlarý, daire baþkanlarý ve
yeni rektörlük binasýnda çalýþan personel katýldý. 

Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç, Prof. Dr. Halil Kumsar,
Prof. Dr. Ýnan Özer, Prof. Dr. Zafer Aybek

Erkan Geze, Süleyman Ýnan, Gökhan Yýldýrým,
Cüneyt Manavoðlu, Ýlker Ulaþ, Ersin Ergüven

Nevzat Güldaþ, Ýlhan Pektaþ, Erdoðan
Koparan, Bilal Çolak, Mehmet Kahyaoðlu

Emine Yýkýlmaz, Songül Önce, Esin Özbaþ, Zeyno Uçkun,
Ismahan Selçuk, Süreyya Kurumluer, Dilek Akdeniz

Metin Çil, Sevcan Kuran, Fatma Oymak, Naciye Hazýr, Birsel Arman,
Sevim Solak, Mustafa Cerit, Güldane Aydazer, Asiye Çelik Bulut, Ali Özcan

Onur Özdemir, Ayfer Ustalar, Hülya Egesoy,
Hatice Kazak, Yeliz Baþar, Alim Özen

Pamukkale Üniversitesi'nde 2001
yýlýnda Ýsmail Çakýr, Sadi Cesuroðlu

ve Sezer Süngü isimli öðrencilerin bir
araya gelerek kurduklarý Grup Yol, PAÜ
Kongre ve Kültür Merkezi'nde coþkulu
bir konser verdi. PAÜ Kültür ve Sanat
Kulübü'nün konuðu olarak gelen Grup
Yol geçtiðimiz Nisan ayýnda DEM adýn-
da bir albüm çýkartmýþtý. Profesyonel
anlamda Makbule Kaya, Selda Baðcan
gibi sanatçýlara müzisyenlik
yapan Grup Yol üyeleri çeþitli
illerde halk konserleri ve festi-
vallerde 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 Ge-
nel Müdürlüðü'nce organize edilen
Üniversitelerarasý koro ve solo
yarýþmalarýnda üniversitemizin derece-
ler elde etmesine katký saðlamýþtý.

Grup Yol, kurduklarý müzik merkezi
ile bilgi, beceri ve birikimlerini müzik-
severlerle paylaþmakta.

Pamukkale Üniversiteli gençler Kültür ve Sanat
Kulübü'nün bir etkinliði olan Grup Yol konseri etkin-
liðinde sýnav dönemi öncesi stres atýp eðlendiler.

Grup Yol PAÜ’lü
gençleri coþturdu

Rektörlük 2008’e merhaba dedi
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AÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Yüksekokulu ile Zihinsel Engelliler
Spor Federasyonu tarafýndan ger-
çekleþtirilen "Zihinsel Engelli Ço-

cuklarda Spor" konulu konferans Deniz-
li'de Pamukkale Üniversitesi'nde yapýldý.

PAÜ Spor Bilimleri Teknolojisi Yükse-
kokulu Müdürü Prof. Dr. Celal Küçüker,
sportif alanda aktiviteler yaptýklarýný belir-
terek " Engellilerin sportif organizasyon-
larý konusunda Üniversite ve Yüksekoku-
lu olarak destek saðlamaya çalýþýyoruz.
Buradan çýkacak sonuçlarýn çözüme katký
saðlayacaðýný umuyorum" dedi.

Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu
Eðitim Kurulu Baþkaný Gürdal Gümüþ
2008 faaliyet programlarýnýn birinci basa-
maðýný Samsun'da gerçekleþtirdiklerini,
ikinci adýmý Denizli'de attýklarýný söyledi.
Gümüþ, yaklaþýk 2,5 milyon engelli va-
tandaþýmýz bulunduðunu, amaçlarýnýn
engellilerin toplumla bütünleþmesi oldu-
ðunu vurgulayarak, "PAÜ bu konuda
önemli çalýþmalar yapmaktadýr. Saðlam
adýmlarý atacak olan bir ordu var. Burada
siz eðitim gören öðrencilere büyük iþ
düþüyor" dedi.  Zihinsel Engelliler Spor

Federasyonu Eðitim Komisyonu Baþkaný
Prof.Dr. Seyhan Hasýrcý, emekli olduðu
PAÜ'de böylesi bir organizasyonda eski
ekibiyle bir araya gelme fýrsatý yakaladýðý
için mutlu olduðunu söyledi. Prof. Dr.
Hasýrcý, bilgi aktarýmýnýn engellilerin so-
runlarýný çözmede yeterli olmadýðýný bu
alanda akademisyenlerle birlikte saðlam
bir temel atýlýrsa saðlýklý sonuçlar ortaya
çýkacaðýný ifade etti.

Ýl Milli Eðitim Müdürü Mahmut Oðuz
ise engellilerin eðitiminin yalnýzca Üniver-
site ve Milli Eðitim camiasýnýn deðil toplu-
mun geniþ kesimini kapsadýðýný dile getir-
di. Zihinsel Engellilerin neþeli saðlýklý bir
ortamda yaþayabilmesinin bu tarz
çalýþmalarla mümkün olacaðýný belirten
Oðuz sözlerini "engellerin kalkmasýný, ya-
þamýn güler yüzlü olmasýný temenni edi-
yorum" diye noktaladý. 

PAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ýnan Özer,
"Genç ve yeni bir üniversiteyiz. Altyapý
konusunda eksikleri gidermeye
çalýþýrken, akademik çalýþmalardan ödün
vermeden ilerliyoruz. Spora önem verdi-
ðimiz göstergelerinden biri da bu top-
lantýnýn gerçekleþtiði Spor Merkezimiz.

PAÜ olarak kurumlar ve sivil toplum ku-
ruluþlarýyla iþbirliði çerçevesinde, toplu-
mun ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik çok
sayýda proje geliþtiriyoruz. Yalnýz aklýn
deðil, bedenin de geliþiminin birey açýsýn-
dan önemini biliyoruz." dedi. 

Prof. Dr. Ýnan Özer, "yeni programlar
açýyoruz, engelliler ile ilgilenecek öðret-
menleri PAÜ'de yetiþtirmeye baþlýyoruz.
Bu toplantýda engelliler için önemli veriler
saðlanacak. Biz de katkýlarýmýzý sürdüre-
ceðiz" þeklinde konuþtu. 

Vali Yardýmcýsý Mustafa Güney konuþ-
masýnda þunlarý kaydetti;

"Þu anda 3500e yakýn engellimiz var.
Denizli'de aile hekimliðine geçtik, aile he-
kimlerimiz sayesinde engellilerin ve en-
gelli sayýsýnýn tespitine baþladýk. Baþ-
kasýnýn bakýmýna muhtaç 630 kiþiye 400
YTL'yi aþkýn destek saðlýyoruz. Zihinsel
Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi Pamuk-
kale'de kuruldu. Engellilere iki asgari
ücret veriyoruz. Ýþitme Görme vb. 8 en-
gellilerle ilgili okulumuz, 700'e yakýn
öðrencimiz var. Denizli bu alanda þanslý,
çünkü eðitime destek veren çok sayýda
STK ve hayýrsever vatandaþ var" 

Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Zihin-
sel engelli Çocuklarýn Geliþim Sürecinde
Rol Oynayan Etkenler, Özel Olimpiyatlar
Dünü bugünü, Otizmli Çocuklarda Hare-
ket Eðitimi, Zihinsel Engelli Çocuklarda
Beden Eðitimine Genel Bakýþ- Denizli
örneði baþlýklý sunumlar yapýldý.

Engellilerin sorunlarý
MASAYA YATIRILDI

"Zihinsel Engelli Çocuklar-
da Spor" konferansý,

konunun muhataplarýný
biraraya getirdi.

Tarihte, müzik eðitimi veren ilk konser-
vatuarlar, XVI. Yüzyýlda Napoli, Venedik ve
Palermo'da açýlmýþlardýr. Daha sonra bun-
larý; XVIII. yüzyýlýn sonu ile XIX. yüzyýlda Pa-
ris (1795), Bologna (1804), Milano
(1808), Prag (1811), Brüksel (1813), Flo-
ransa (1814), Viyana (1817), Varþova
(1821), Londra (1822), Lahey (1826),
Madrid (1830), Lizbon (1833), Cenevre
(1835) ve Leipzig'de (1843) kurulan
büyük konservatuarlar izlemiþtir.

XVI. yüzyýldan itibaren Avrupa'ya ha-
kim olan Ýtalyan müzik sanatý, bir ekol ola-
rak bu okullarýn yapýlanmasýna da öncülük
etmiþtir. Opera sanatýnýn ilk örnekleri ve
çalgý müziðinin en önemli eserleri o
dönemde Ýtalyan besteciler tarafýndan veril-
miþ ve kurulan ilk konservatuarlarýn Ýtalyan
müziðinin yükseliþini ve etkisini ortaya
çýkarmýþtýr. Ýtalyan müzik sanatýnýn bu
yükseliþini Fransýz ve Alman müzik sa-
natýnýn yükseliþiyle Avrupa müzik sanatýný
yaratmýþ ve bu yüksek sanat anlayýþý
yayýlarak Avrupa kültürünü bütün dünyaya
açmýþtýr. 

Müzik sanatýnýn geliþmesine paralel ola-
rak Avrupa saraylarýnýn himayesinden kur-
tulmaya baþlayan müzik ünlü virtüoz ve bes-
tecilerin yetiþtirdiði müzisyenler ile farklý
ekollerin ortaya çýkmasý, Avrupa müziðinde
okullaþma ihtiyacý doðmuþ ve bu durum
konservatuarlarý ortaya çýkarmýþtýr. Yüzyýllar
içinde sanat akýmlarýyla sürekli geliþen Av-
rupa sanatý konservatuar çatýsý altýnda bütün
sahne sanatýný içine alarak olaðan üstü bir
eðitim kurumu haline gelmiþtir.

Osmanlýnýn batý medeniyetlerinin çok-
sesli müzik kültürüyle tanýþmasý 16. yy'dan
itibaren yabancý devletlerle olan münase-
betler, yabancý elçiliklerin etkinlikleri ve sa-
vaþ tutsaklarýnýn kendi kültürlerine özgü sa-
ray þenliklerinde yaptýðý gösteriler gibi vesi-
leler aracýlýðýyla bale, pandomim, opera gi-
bi sahne sanatlarý ile olmuþtur. 1543'te im-
zalanan Osmanlý-Fransýz anlaþmasýndan
sonra Fransýzlarýn gönderdiði bir orkes-
tranýn sarayda konserler vermiþ ve Os-
manlý sarayý bu müzikle tanýþmýþtýr.
Azýnlýklarýn, özelliklede Ýtalyanlarýn müzik-

lerine verdikleri önem ve dönemde Ýtalyan
müziðinin Avrupa'daki etkisi ve Os-
manlýnýn Ýtalyanlarla olan siyasi ve ticari
iliþkileri batý müziðine olan ilgiyi giderek
arttýrmýþtýr. Türk müzik kültüründe çokses-
li müziðe olan ilginin geçmiþi oldukça eski-
ye dayansa da çoksesli müzik çalýþmalarý
19.yy. da yoðunlaþmýþ, Tanzimat dönemi
ile birlikte yaþanan deðiþim, batý müzik
kültürünü ülkemize taþýmýþtýr. 1826'da
Muzýka-i Humayun'un kurulmasý ile ilk batý
müziði eðitim kurumu açýlmýþ müzikteki
Tanzimat ta baþlamýþtýr. Yine Muzýka-i Hu-
mayun'un baþýna getirilen Giuseppe Doni-
zetti (1828) ve ondan sonra görev yapan
Callisto Guatelli (1856) önemli Ýtalyan
müzik adamlarýdýr.

Osmanlýda bu geliþmeler yaþanýrken
Avrupa'da Vivaldi, Bach, Heandel, Tele-
man, Haydn, Mozart ve Beethoven, Schu-
bert gibi büyük besteciler müziðe damga-
larýný vurmuþlar ve batý medeniyeti için ge-
leceðin ölümsüz eserlerini çoktan bestele-
miþlerdi. Geliþen çoksesli müzik
kültürünün diðer bir ürünü olarak da bir
çok Avrupa þehirlerinde Konservatuarlar
kurulmaya baþlamýþtý. Muzýka-i Humayun
ayný zamanda bir müzik eðitimi kurumu
olarak da görüldüðünden o dönemdeki bu
giriþimin Avrupa'nýn gerisinde olmadýðý
hatta bazý ülkelere göre daha çabuk oldu-
ðunu söylemek mümkündür. Aradaki tek
farkýn Türk toplumun bu müzik kültürü ile
olan iliþkisinin yeni oluþturulacak ol-
masýdýr.  

Türkiye'de 1917 yýlýnda açýlan ve Cum-
huriyet'in ilanýndan sonra yeniden düzenle-
nerek Ýstanbul Belediye Konservatuarý
adýný alan Darülelhan, Türkiye'nin ilk kon-
servatuarý sayýlabilir. Cumhuriyet Döne-
mi'nin kurulan ilk konservatuarý ise;
1924'te açýlmýþ olan Musiki Muallim Mek-
tebi'nin bir uzantýsý olan; Ankara Devlet
Konservatuarý'dýr. Daha sonra 1971'de
Ýstanbul'da, 1958'de Ýzmir'de Devlet Kon-
servatuarlarý kurulmuþtur. 1976 yýlýnda ise;
Ýstanbul'da, Türkiye'deki ilk Türk Musikisi
Devlet Konservatuarý olarak yeni bir kon-
servatuar modeli kurulmuþtur. Bu konser-

vatuar modeli evrensel batý normlarýndaki
müzik eðitiminden çok geleneksel kültür ve
müzik öðelerini ele alarak yeni bir anlayýþla
Türk eðitim sistemime katýlmýþtýr. 

Yüksek öðretim kurulunun kurul-
masýyla birlikte Konservatuarlar üniversite-
ler bünyesine alýnmýþ ve yüksekokul
statüsü kazanmýþlardýr. Bu noktada, Kültür
bakanlýðý bünyesinde bir sanat kurumu
iken bu okullar milli eðitim bakanlýðý
bünyesine geçmiþ ve dolayýsýyla kültür ba-
kanlýðýna baðlý senfoni orkestralarý ve ope-
ra ve bale kurumlarý ile doðrudan bir baðý
kalmamýþtýr. Ülkemizde kurulan en köklü
ve güçlü Konservatuar olan Ankara Devlet
Konservatuarý da Hacettepe Üniversitesine
baðlanmýþtýr.

Konservatuar ,
Müzik bölümü, (Tuþlu çalgýlar, Yaylý

Çalgýlar, Üflemeli Çalgýlar, Vurmalý Çal-
gýlar, Bestecilik ve Orkestra þefliði), 

Sahne sanatlarý bölümü (Opera, Bale,
Tiyatro), 

Müzikoloji bölümü (Tarihsel Müzikoloji,
Etno-müzikoloji, Sistematik Müzikoloji), gibi
karmaþýk bir yapýdadýr. Bu yapnýn temel il-
kesi bu müzik disiplinleri arasýndaki iliþkinin
ortaya çýkardýðý sanatsal üründür. Yukarýda
parantez içinde verilen alanlardan sadece bi-
ri baþlý baþýna bir yüksek okul eder.

Dünyada birçok konservatuar bulun-
maktadýr. Bunun yanýnda farklý yapý ve
özellikte müzik ve sahne sanatlarý okullarý
da bulunmaktadýr. Her kurumun amacý
statüsü ve eðitim anlayýþý farklýdýr.
Günümüzde sadece caz müziði eðitimi ve-
ren veya sadece etnik müzik eðitimi ver
araþtýrmalarý üzerinde uzmanlaþmýþ okullar
bulunmaktadýr. Ancak bunlarýn hiçi biri
konservatuar deðildir. Konservatuarlarýn
müfredatý yüzyýllar içinde süzülerek yüksek

sanat deðeri olan eserlerden oluþmaktadýr.
Bu kurumlarýn eðitmenleri sadece birer eði-
timci, öðretmen veya öðretim üyesi de de-
ðildir. Bu yüksek sanat eserlerini dünyanýn
her yerinde sergileyebilen sanatçýlardýr.  

Konservatuar, lutierinden tiyatro dekor-
cusuna, orkestra þefinden bale sa-
natçýlarýna, opera þarkýcýlarýndan müzik
araþtýrmacýsýna, bale piyanistinden korope-
titörüne, müzik eðitimcisinden piyano
akortçusuna kadar müzikle ilgili her bireyin
bünyesinde olmasý geren bir yaþayan orga-
nizasyondur. Bunlardan birinin eksik ol-
masý dahi düþünülemez. Bu sanatçýlarda
ancak gerçek konservatuarda yetiþir.   

Ülkemizdeki her müzik okulu konser-
vatuar ile karýþtýrýlmaktadýr. Yüksek öðre-
tim mevzuatý yoluyla üniversitelerin kon-
servatuar kurmasý sadece kaðýt üzerindeki
formalitelerin tamamlanmasý ile mümkün
olmaktadýr. Geleneksel müzik, dans ve ye-
rel kültür öðelerinin eðitim ve araþtýrma-
larýnýn yapýldýðý okullar da konservatuar
olarak açýlmakta ve sayýlarý her geçen gün
artmaktadýr. Bu okullarýn öðretim üyesi ve
öðrenci profili ile ilgili sorunlar her geçen
gün büyümektedir.  

Diðer yandan belediye konservatuarý
olarak adlandýrýlan, aslýnda yerel yönetimle-
rin kültür ve sanat etkinliklerini yerine geti-
ren müzik ve sahne sanatlarý kurs merkez-
leri de bulunmaktadýr. Sorun, bu kurumlarýn
varlýðýnda deðil, kullandýklarý etikettedir. Bu
merkezler konservatuar deðildir.

Cumhuriyetin bize en büyük hediyele-
rinden biri olan Devlet Konservatuarlarý 25
yýldýr büyük sýkýntýlar yaþamaktadýr.
Yüksek öðretim kanunun satýr aralarýnda
ve bürokrasinin gölgesinde iþini yapamaz
hale gelmiþtir.

Bu günlerde Milli Eðitim Bakanlýðý kon-
servatuarlarýn ilköðretim ve lise kýsým-
larýnýn kapatýlmasýyla ilgilide bir düzenleme
yapmak istemiþ ve yine tepkiler sonucu
durum askýya alýnmýþtýr.

Bir üniversite kurmak ne ise, Konserva-
tuar kurmak ayný þeydir. Eðer evrensel bo-
yutta bir sanat eðitimi yapan gerçek bir
konservatuar kurmak isterseniz.

FATiH
Doç. Dr.

YAYLA

KONSERVATUAR NEDÝR?
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i
limizi Erkekler Bölgesel Basketbol Li-
gi'nde temsil eden Pamukkale Üniver-
sitesi, grubunda baþarýlý bir grafik çize-
rek ilerliyor. Rakiplerinin korkulu rüyasý

haline gelen Pamukkale Üniversitesi, ge-
çen sezon kaçýrdýðý 2. Lig þansýný da ya-
kalamak istiyor. Takýmýn en önemli özelli-
ði 13 oyuncusunun 11'i, idari kadrosu-
nun ise tamamý Pamukkale Üniversitesi
bünyesinde yer almasý. Kulübün baþ-
kanlýðýný Pamukkale Üniversitesi Rektör
Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç yaparken, ge-
nel menajerliði Hüseyin Gökçe, idari me-
najerliði Taylan Erdoðmuþ, antrenörlüðü
Fýrat Eser, yardýmcý antrenörlüðü Umur
Sücüllü, kondisyonerliði Utku Alemdaroð-
lu ve Güneþ Atabaþ yürütüyor. 

Pamukkale Üniversitesi Erkek Basket-
bol Takýmý Antrenörü Fýrat Eser, geçen
sene final grubu maçlarýna katýlmayý kýl
payý kaçýrdýklarýný belirterek, bu sezon iþi
baþtan sýký tuttuklarýný ve 2. Lig'e yüksel-
meyi hedeflediklerini kaydetti. 2. Lig yo-
lunun daha baþýnda olduklarýný vurgula-
yan Eser, "Önümüzde uzun bir maraton
var. 2. Lig'e yükselmemiz için toplam 16
maçý baþarýyla geçmemiz gerekiyor. Bu-
nu baþarabilecek güç ve ekibe sahibiz. Ýþi
baþtan sýký tutuyoruz. Bu sene hedefledi-
ðimiz 2. Lig'e yükselmeyi istiyoruz" dedi.

Öte yandan taraftarlara da seslenen
baþarýlý teknik adam Eser, "Zorlu mara-
tonda taraftarlarýmýzý da yanýmýzda
görmek istiyoruz. Basketbol severleri
maçlarýmýza gelerek bizleri son saniyeye
kadar desteklemelerini bekliyoruz" diye

konuþtu.

Genel Menajer Hüseyin Gökçe ise
"Üniversitemizin spora yaptýðý yatýrýmýn
yanýnda, sporsever iþ adamlarýnýn da
büyük katkýlarýný görüyoruz. Her anlam-
da gerçekleþtirmeye çalýþtýðýmýz örnek
kulüp yapýsýný kulüp gelir gider dengesiy-
le de yakalamak istiyoruz. Þu ana kadar
yaptýðýmýz çalýþmalarla bile ulusal anlam-
da pek çok otoritenin takdirini almýþ ol-
manýn ve yolumuza emin adýmlarla ilerli-
yor olmanýn haklý gururunu taþýyoruz"
dedi. 

Türkiye Erkekler Basketbol Bölgesel
Ligi müsabakalarý 12 grupta 81 takýmýn
katýlýmý ile normal lig, eleme ve final gru-
bu olmak üzere üç ayrý kademede oy-
nanýyor. Çift devreli lig usulüne göre oy-
nanan karþýlaþmalar sonunda ilk 3'e gi-
ren takýmlar eleme grubu maçlarýna
katýlmaya hak kazanýr ve 6 grupta 36
takým bu grupta mücadele eder. Üniver-
sitemizin de içinde yer aldýðý A Grubu ve
B Grubu'nun ilk 3'e giren takýmlarý M
Grubu oluþturarak çift devreli lig usulüne
göre karþýlaþýr. Bu karþýlaþmalarda ilk iki-
ye giren takýmlar ise eleme turu maç-
larýna katýlmaya hak kazanýr. Eleme maç-
larýnda ilk 6'ya giren takýmlar ise federas-
yonun belirleyeceði bir ilde final grubu
müsabakalarýna katýlýr. Final maçlarýnda
ilk 4 sýrayý alan takýmlar ise önümüzdeki
sezon 2. Lig'e yükselmeye hak kazan
ekipler olur.

POTADA HEDEF 
BELiRLENDi
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden
Pamukkale Üniversitesi, geçen sene kaçýrdýðý 2. Lig fýr-
satýný bu sezon yakalamak istiyor. Antrenör Fýrat Eser,
zorlu ve uzun bir maratonun kendilerini beklediðini be-
lirterek, 2. Lig yolunda iddialý olduklarýný kaydetti. 

Spor alanýnda her geçen gün geli-
þen ve adýný sýkça duyuran Pamukkale
Üniversitesi yüzme branþýna da iddialý
girdi. Yeni yýl ile birlikte faaliyete geçen
yüzme kulübü çalýþmalara tüm hýzýyla
baþladý. Yaz spor okullarýndan seçilen
70 kiþilik sporcu ile yola çýkan kulüp,
seviye tespitine göre 4 ayrý gruba
ayrýldý. Profesyonel 6 yüzme antrenörü
eþliðinde çalýþmalarýna devam eden
yüzücüler haftanýn 6 günü 8 antren-
man yapýyor. Pamukkale Üniversitesi,

yýl içinde düzenlenecek organizasyon-
larda üniversiteyi ve ilimizi temsil ede-
cek. Kulübe katýlmak isteyen sporcular
295 28 63 numaralý telefondan ya da
http://spormerkezi.pamukkale.edu.tr
web adresinden bilgi alabilirler.

Yaz spor okullarýndan se-
çilen 70 kiþilik sporcu ile
Pamukkale Üniversitesi
Yüzme Kulübü kuruldu.

Yüzme Kulübü kuruldu

2. LÝG'Ý ÝSTÝYORUZ

GURUR DUYUYORUZ

ÖNÜMÜZDE 18 MAÇ VAR

Pamukkale Üniversitesi Spor
Merkezi, üyelerine masaj hizmeti
de vermeye baþladý. Uzman masör
ve masözler tarafýndan yapýlan
masaj seanslarý ile artýk vücudunu-
zu zinde hissedebileceksiniz.
Vücutta dolaþým sistemi, kaslar, si-
nirler, iç organlar olmak üzere gev-
þetici ve dinlendirici özelliði olan
masaj üç ayrý seçenekte sizlere su-
nulacak. Spor, klasik ve aromate-
rapi masajlarý ile istediðiniz masaj
türünü tercih edebileceksiniz.
Ayrýca ýsýtýcý, canlandýrýcý, sýkýlaþtý-
rýcý, rahatlatýcý ve afrodizyak masaj
yaðlarý ile kendinizi daha da farklý
hissedeceksiniz.  Masaj hizmetin-
den faydalanmak isteyenler 08.00-
21.00 saatleri arasýnda bu hizmet-
ten yararlanabilecek. Masaj seans
süreleri 30-45 dakika arasýnda
sürerken, masaj için bir gün önce-
den randevu alýnmasý gerekmek-
tedir. Ýrtibat için 295 28 68 nolu
numaradan ya da http://spormer-
kezi.pamukkale.edu.tr/ adresin-
den bilgi alabilirsiniz.

Masaj hizmeti
baþladý

Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi
bir çok branþta açtýðý kurslara devam

ediyor. Faaliyette olan yüzme, tenis, fut-
bol, yapay týrmanma duvarý, step-aero-
bik, pilates, salsa, yelken ve kayak kurs-
larýna kýsa bir süre sonra yoga, dalýþ oku-
lu, halk danslarý, salon danslarý ve karate
de eklenecek.

Üniversite personeli ve öðrencisinin
yaný sýra halka da açýk olan kurslarýn De-
nizli'deki sporun geliþimine ve kentin sos-
yal hayatýna önemli katkýlar yapmasý

amaçlanmaktadýr. Ayrýca kurslarda ço-
cuklar arasýndan tarama sonucunda or-
taya çýkarýlacak yeteneklerin en iyi þekil-
de eðitilmesi, ulusal ve uluslararasý are-
nalarda mücadele edebilecek üst düzey
profesyonel sporcularýn yetiþtirilmesi
öngörülüyor. 

Kursa katýlmak isteyenler 295 28 60
numaralý telefondan ya da http://spor-
merkezi.pamukkale.edu.tr web adresin-
den detaylý bilgi alabilirler.

Kursun adresi PAÜ
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P
amukkale Üniversitesi ocak ayý
içinde önemli konuklarý aðýrladý.
Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliði
Baþkaný Patrick Joseph Hickey,

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baþkaný
Togay Bayatlý, Gençlik ve Spor Genel
Müdürü Mehmet Atalay ve beraberindeki
heyetler bir dizi incelemelerde bulundu-
lar. Pamukkale Üniversitesi Senatosu ta-
rafýndan kendinse verilen Fahri Doktor
unvanýný almak için ilimize gelen Avrupa
Olimpiyat Komiteleri Birliði Baþkaný Pat-
rick Joseph Hickey, gördüðü manzara
karþýsýnda büyük heyecan duyduðunu
söyledi. Pamukkale Üniversitesi Spor Te-
sisleri'ni gezen Hickey, "Muhteþem spor
tesislerinizden, özelliklede görkemli ka-
palý yüzme havuzu kompleksinizden
gördüðüm kadarýyla, Türkiye'nin bu kesi-

minde spora olan deðerlerin ve tatlarýn
kaybolmamýþ olduðunu görüyorum. Bu
tesisler en üst sýnýf tesisler arasýna gir-
mektedir ve Avrupa'daki ülkelerin olimpi-
yatlara hazýrlýk merkezi olabilmenin yaný
sýra Avrupa'da ki ve Dünya'da ki büyük
organizasyonlara ev sahipliði yapabilecek
kapasitededir" dedi. 

Spora yön veren isimleri aðýrlamak-
tan mutluluk duyduðunu belirten Pamuk-
kale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl
Necdet Ardýç, Türkiye ve Denizli sporuna
büyük katký saðladýklarýný ve gelen heye-
tin her ortamda bunu dile getirdiðini kay-
detti. Ardýç, "Ulusal ve uluslar arasý kamp
dönemlerinde ev sahibi olma müjdesini
aldýk. Bundan böyle büyük organizasyon-
larda üniversitemiz tesisleride göz
önünde bulundurulacak" dedi.

“Dünya
standartlarýnda tesisler”
Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliði Baþkaný Patrick Joseph Hickey, Pamukkale Üniversitesi Spor Tesisleri'nin
Avrupa ve Dünya'da ki büyük organizasyonlara ev sahipliði yapabilecek kapasitede olduðunu söyledi.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliði Baþkaný Hickey “Avrupa'daki ve Dünya'daki
büyük organizasyonlara ev sahipliði yapabilecek kapasitededir” dedi. 

Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eðitim
Merkezi (PAÜSEM) Satranç Turnuvasý'nýn
ödül töreni yapýldý. Kongre Merkezi'nde
yapýlan törende 6 kategoride dereceye gi-
ren sporculara ödülleri verildi. Ödül törenine
Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý
Prof. Dr. Zafer Aybek, PAÜSEM Müdürü Fa-

hir Demirkan, PAÜSEM Koordinatörü Tamer
Sarý, Pamukkale Satranç Bölge Temsilcisi
Halil Hilmi Darý ve Satranç Ýl Temsilcisi Ömer
Gökçe katýldý. Yoðun katýlýmla gerçekleþen
törende yaþ gruplarýnda dereceye giren
sporculara ödülleri verildi. Dereceye giren
sporcularýn isimleri þöyle:

PAUSEM ödülleri verildi

1- Mustafa Bilgiç
2- Yiðitcan Tetik
3- Çaðlar Sevinç

10 YAÞ

1- Ý. Can Büyükeþmeli
2- Erdal Koca
3- Atakan Yüksel

16 YAÞ
1- Doðacan Dorum
2- Murat Yaðcýoðlu
3- Aydýn Özen

18 YAÞ
1- Ömer Afyoncu
2- Eray Gürcan
3- Y. Mert Demirlenk

BÜYÜKLER

1- Ömer Satýcý
2- Onur Ayko
3- Batuhan Obaoðlu

12 YAÞ
1- Burak Karaoðlan
2- Turan Konyalýoðlu
3- Göksel Yuncu

14 YAÞ

Pamukkale Üniversitesi Spor Tesis-
leri kamp için kapýsýný ilk kez Fe-
nerbahçe Yüzme Kulübü'ne açtý.

Fenerbahçe ekibi, 32 sporcu, 2 teknik
adam ve 1 yönetici ile 12 gün boyun-
ca Pamukkale Üniversitesi Olimpik
Yüzme Havuzu'nda kamp yaptý. Türki-
ye'de ilk kez böyle bir tesisle
karþýlaþtýklarýný belirten Fenerbahçe
Yüzme Kulübü Kafile Baþkaný Murat

Çakmakçý, "Pamukkale Üniversitesi
Olimpik Yüzme Havuzu Türkiye'nin en
iyi tesisi. Her þey düþünülmüþ. Dört
dörtlük bir tesis. Burada olmaktan
memnunuz. 150 yýllýk üniversitelerin
bile böyle tesisi yok. Pamukkale Üni-
versitesi 15 yaþýnda olmasýna raðmen
olimpik bayraða sahip tek üniversite.
Emeði geçen herkese teþekkür ediyo-
rum" dedi.

Türkiye'de ki en iyi spor kompleksine sahip olan Pamuk-
kale Üniversitesi, ilk kez büyük bir takýmýn kampýna ev
sahipliði yaptý. Fenerbahçe Yüzme Kulübü, 32 sporcu-
suyla 12 gün boyunca spor tesislerimizde kampa girdi.


