C M Y K

Yýl:1 Sayý:3 • 01-31 MART 2008

www.pamukkale.edu.tr

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

PAU’DE iLKE,
AKIL VE BiLiMDiR
Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç “Üç ana konuda
mekanizma oluþturmaya
gayret ettik: Destek, altyapý ve konu seçimi”

”

PAUFREM genç
sporcularý
muayene etti

PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve ülkemize katký saðlayan bilim insanlarýna
"Fahri Profesör" unvaný verildi, 2007 yýlýnda ulusal ve uluslararasý bilimsel proje/ödül alan PAÜ
öðretim üyelerine Akademik Baþarý Belgeleri verildi ve PAÜ'lü akademisyenler ödüllendirildi.

P

AÜ Kongre ve Kültür Merkezi Ana Salon'da saat
14:00'te baþlayan Akademik
Tören'de Saygý Duruþu ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn
ardýndan Pamukkale Üniversitesi
Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü Müzik Eðitimi Anabilim Dalý Öðretim Elemanlarý sahne
aldý ve 3 eserin yorumlandýðý Trio
Dinleti ile katýlýmcýlardan büyük
alkýþ aldý. Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç, konuþmasýnda, neden böyle
bir tören düzenlendiðini anlattý.
“Üniversitemizde bütün çabamýzý
bizim dýþýmýzdaki ar-ge evreniyle
bizim sahip olduðumuz sistemi entegre etmek üzere yoðunlaþtýrdýk.
Üç ana konuda mekanizma oluþturmaya gayret ettik” dedi.

H

onaz Meslek Yüksekokulu'nun sporcu öðrencileri
kýsa adý PAÜFREM olan Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezinde muayene edildi. Futbol, basketbol,
voleybol gibi deðiþik spor dallarýnda faaliyet gösteren öðrenciler uygulamayla bir dizi muayene
süreçlerinden geçtiler.

SAYFA 6’DA

SAYFA 11’DE

Gündemdeki geliþmeler
Üniversitem Paneli’nde

Giyimde moda, kalite
ve hesaplýlýk önemli

YA SAÐLIK!

MASAYA YATIRILDI
Ard arda etkinliklere ev sahipliði yapan Pamukkale
Üniversitesi, þubat ayý içerisinde Üniversitem Paneli
düzenleyerek alanýnda uzman 3 profesörü Denizlililerle
buluþturdu. Tüm Öðretim Üyeleri Derneði TÜMÖD ile
ortaklaþa düzenlenen etkinliðe TÜMÖD Genel Baþkaný
Prof. Dr. Alpaslan Iþýklý, emekli öðretim üyesi felsefeci Prof.
Dr. Nejat Bozkurt, Çukurova Üniversitesi öðretim üyesi
Prof. Dr. Ýbrahim Ortaþ panelist olarak katýldý. Oturum
baþkanlýðýný ise Rektör Yardýmcýsý ve ÝÝBF Dekaný Prof. Dr.
Ýnan Özer yaptý. Prof. Dr. Alpaslan ýþýklý, neoliberalizmin
ideolojilerin sonunun geldiðini ilan ettiðini söyleyerek
baþladýðý konuþmasýnda deðiþimlerin üniversitelere nasýl
yansýdýðýný ve üniversitelerin deðiþim sürecini anlattý.

SAYFA 12’DE

E

Pamukkale Üniversitesi Fuarda
U

ður Dündar, Rýdvan Dilmen, Ferhat Göçer, Taha Akyol, Galatasaray Basketbol Takýmý, Rýza Çalýmbay, Nebil Özgentürk gibi ünlülerin de katýldýðý Fuar'da Pamukkale Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Üniversitenin sahip olduðu olanaklarý ve kurumlarý üniversite adayý gençlere tanýttý. Eðitim, Rehberlik ve Kariyer adýyla
Ýstanbul ve Ýzmir'de gerçekleþtirilen fuarSAYFA 7’DE
da Pamukkale Üniversitesi de yerini aldý.

PAü TEKNiK EÐiTiM KULüBü iKiNCi

DÖNEME HIZLI BAÞLADI

SAYFA 14’TE

kolojik tekstil veya eko tekstil
demek elyaf halinden bitmiþ
halde ürün oluncaya kadarki, tüm
iþlem basamaklarýnda çevre gözetilerek üretilmiþ, kullaným aþamasýnda kullanýcýya zarar vermeyen ve kullanýldýktan sonra atýlacak olan ürünün tekrar geriye kazanýlýr olmasý (recycling) veya
çevreye zararsýz ürünlere dönüþebilen ürün demektir. Normal kullaným koþullarýnda insanlara zararlý etkileri olduðu bilinen maddelerin tekstillerde yoðunlaþmasýnýn
önlenmesine dikkat çeken Pamukkale Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Tekstil Mühendisliði
Bölümü Öðretim Görevlisi Nalan
Devrent; "bu maddelerin insana
verdiði zararlar, temas, solunum
ve sindirim yoluyla olabilir" dedi.

SAYFA 4’TE
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‘Deli Dumrul’ geliyor
Tabib'ül Curcuna Tiyatro Grubu herkesin davetli olduðu
Güngör Dilmen'in "Deli Dumrul" adlý eserini 11 Mart 2008
Salý günü Kongre Kültür Merkezinde sahneliyor.

T

abib'ül Curcuna Tiyatro Grubu
2006 senesinin Eylül ayýnda bir
grup týp öðrencisi tarafýndan kuruldu. Çok farklý ders ve sýnav programlarýmýz nedeni ile üniversitemizin diðer
bölümündeki arkadaþlara ayak uyduramadýðýmýz için kendi grubumuzu kendimiz
kuralým dedik: Kuruluþundaki yegâne
amacýmýz stres dolu dersler ve sýnavlardan biraz olsun uzaklaþmak ve tiyatro sanatýný amatörce gerçekleþtirmekti.
Eðlenceli ve yorucu çalýþmalar sonunda ilk oyunumuzu yani Anton Çehov'un
"Bir Evlenme Teklifi" ve "Düðün" eserle-

maya katýlan tüm eserler sergilenecek. Sergide Pamukkale Üniversitesi Resim Þenliðinde Eðitim Fakültesi Resim Bölümü
öðrencilerinin
ve
öðretim
elemanlarýnýn da resimleri
yer alacak. Sergi beþ
gün boyunca gezilebilecek "Hayallerim,
Dünyam ve Ben" konulu resim yarýþmasý
Yürütme Kurulu, geleceðe yaþanýlýr bir
dünya býrakmak, gelecek kuþaklarýn seslerini duyurmalarýný
saðlamak için ve
küresel kirlenmenin
önüne geçebilecek
bilince katký saðlamak amacýyla böyle bir etkinlik
düzenlediklerini kaydetti. Kurul
üyeleri, hýzla artan savaþlarýn, orman yangýnlarýnýn ve yaþamý tehdit
eden kirliliðin dünyamýza ve çocuklara verdiði zararlara dikkat çekmeyi
arzuladýklarýný belirtti.

Gýda Kulübünden geleneksel lezzet
Pamukkale Üniversitesi Gýda
Kulübü geleneksel hale getirdiði
Aþure Gününde öðrencilere
aþure daðýttý. Kampus içinde
Mühendislik Fakültesi bahçesinde yapýlan aþure gününe öðrenciler büyük ilgi gösterdi. Kulüp
üyeleri Türk mutfaðýnýn geleneksel tatlarýndan aþureyi unutturmamayý ve birlik beraberlik
duygusunun vurgulanmasýnda
önemli bir unsur olduðunu belirttiler. Saðlýk Kültür ve Spor
Daire Baþkanlýðýnca hazýrlanan
ve Gýda Kulübü tarafýndan organize edilen Aþure Gününde yaklaþýk on beþ bin öðrenciye aþure ikram edildi.

Zahide Namlý
Tabib'ül Curcuna
Tiyatro
Grubu üyesi

rini 2007 yýlýnýn mart ayýnda sergiledik.
Denizli'de her yýl geleneksel olarak
düzenlenen uluslar arasý amatör tiyatrolar festivaline baþvurduk ve kabul edildik.
Mayýs 2007'de Denizli 11. Uluslar arasý
Amatör Tiyatrolar Festivalinde oyunumuzu sergiledik.
Bu sene de 25 kiþilik ekibimizle
Güngör Dilmen'in Deli Dumrul eserini
sahnelemeyi planlýyoruz. Oyunumuzu 11
Mart 2008 tarihinde saat 20.00'de Pamukkale Üniversitesi Morfoloji Binasý
Kongre Salonunda sergileyeceðiz. Hepiniz oyunumuza davetlisiniz.

Pamukkale Üniversitesi
1. Resim Þenliði baþlýyor
Pamukkale Üniversitesi ve Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðü iþbirliðiyle bu yýl
ilki gerçekleþtirilen ve ilköðretim 1.
ve 2. kademe öðrencilerinin katýlýmýyla
yapýlan Pamukkale
Üniversitesi I. Resim
Þenliði ve kapsamýndaki "Hayallerim, Dünyam ve Ben"
konulu resim yarýþmasý için baþvurular
tamamlandý.
Resim seçici kurulu deðerlendirmesini yaptýktan sonra
dereceye giren öðrencilere, 11 Mart
Salý günü PAÜ Kongre Kültür Merkezinde düzenlenecek tören ile çeþitli hediyeler verilecek.
Ayrýca Denizli'nin yetiþtirdiði ünlü
ressamlardan Ressam Ýbrahim Çallý'nýn torunu Ressam Yaþar Çallý'nýn
da katýlýmcýlara bir konferans vererek þenliðe renk katmasý bekleniyor.
Ardýndan sergi açýlýþý ile yarýþ-
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BOYUN EÐÝCÝ
DAVRANIÞLAR
KADINA YÖNELÝK
ÞÝDDETÝ ARTIRIYOR
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü,
kadýn haklarýnýn kazanýlmasýnda nerelerden baþlandýðýný ve bugünlere
nasýl gelindiðinin hatýrlanmasý için
özel bir gündür. 1857 yýlýnda New
York'lu dokuma iþçisi kadýnlarýn daha
insanca bir yaþam isteyerek, eþitsizliklere
ve
ayrýmcýlýða
karþý
sürdürdüðü mücadele ile baþlayan
süreçte 8 Mart, tüm dünya kadýnlarýnýn kutladýðý uluslararasý bir gün
haline gelmiþtir.
Günümüzde kadýn eðitimi, çalýþma hayatý, siyasete katýlým gibi deðerlendirmelerde hak ettiði konuma
gelebilmiþ deðildir. Þiddete her gelir
ve öðrenim düzeyinde, her yaþta, evli, bekâr ya da boþanmýþ kadýnlar maruz kalabilmektedir. Ancak eðitimli ve
sosyoekonomik anlamda güçlü bir
kadýn, daha üretken, toplumsal
farkýndalýðý yüksek, yasal hak ve
özgürlüklerinin bilincinde olmasý
kadýnýn þiddete maruziyetini azaltmaktadýr. Kadýnlara yönelik aile içi
þiddet temel insan haklarý ve
özgürlüklerin ihlali olup, prestij kaybýna neden olan bu durum çeþitli nedenlerle çoðu zaman gizli tutulmakta,
boyutlarýnýn tespiti son derece güç olmaktadýr. Kadýna yönelik þiddet,
oluþturduðu birçok psikososyal ve fiziksel olumsuzluklarýn yaný sýra,
kadýnlarýn sosyal ve ekonomik yaþama etkin katýlmasýný da engellemektedir. Þiddetin tanýk olan çocuklar
üzerinde de olumsuz etkileri bulunmaktadýr. Bu çocuklarda saðlýk problemlerinin yaný sýra, davranýþ bozukluðu, duygusal travma ve okul baþarýsýzlýðý gibi sorunlarýn sýkça yaþandýðý belirlenmiþtir.
Denizli il merkezinde 334 gebe
kadýnla görüþerek yaptýðýmýz araþtýrma sonuçlarýna göre; gebeliklerin
%23'ünün planlý olmadýðý, %46.2'sinin gebeliði sýrasýnda sosyal destek

Öðr. Gör. Huriye DEMÝRHAN
Yrd. Doç. Dr. Sevgi ÖZKAN
Denizli Saðlýk Hizmetleri MYO.

aldýðý, %12.3'ünün üniversite mezunu, %68.3'ü ev hanýmý, %34.4'ü
düþük gelir düzeyinde olduðu belirlendi. Araþtýrmaya katýlan kadýnlarýn Boyun Eðici Davranýþ puan ortalamasý
48.61±9.9 olup, düþük sosyo ekonomik bölge, düþük eðitim düzeyi,
düþük gelir düzeyi, fazla çocuk sayýsý,
kadýnýn çalýþmamasý, evde kronik
hastalýklý bireyin bulunmasý ve kaçarak evlenme durumlarýnda daha fazla
boyun eðici davranýþ gösterdikleri bulundu. Aile içinde herhangi bir þiddete
maruziyet %30.2 iken, fiziksel þiddet
%21.9, sosyal izolasyon %7.2, topluluk içinde azarlama %12.9, eþin obsesif olmasý %11.1, cinsel iliþkiye zorlama %6.0, psikolojik suistimal %5.1
bulundu. Gebelik döneminde ve çocuklarýnýn yanýnda da þiddet görmeye
devam eden kadýnlarýn Boyun Eðici
Davranýþ puanlarý daha yüksek bulundu. 2007 yýlýnda yine ilimizde
yapýlan araþtýrmada ise kadýnlarýn
þiddet konusundaki düþünceleri sorgulandýðýnda, en fazla geçim sýkýntýsý
(%81.6) yüzünden þiddete maruz
kaldýklarý, toplumda kadýnlarýn daha
fazla þiddet gördüðü, pasif ve savunmasýz olmalarýnýn bunda etkili olduðu
bildirilmiþtir. Kadýnlarýn %94.5'i þiddeti sorun olarak görürken þiddete katlanma nedenlerinde çocuklarýný, ekonomik baðýmlýlýðý ve bilgi eksikliðini
göstermiþlerdir.
Kadýnlarýn biliþsel, sosyal ve ekonomik anlamda geliþmesi ile bireysel
ve toplumsal anlamda þiddet önlenebilir. Kadýnlarýn bilinçlendirilmesinde
ve rehabilitasyonunda bu konuda
çalýþan tüm kurum ve kuruluþlara, sivil toplum örgütlerine ve bireylere
görevler düþmektedir. Saðlýklý, bilinçli
ve huzurlu kadýnlarla daha mutlu bir
topluma ulaþmak dileðiyle tüm
kadýnlarýn Dünya Kadýnlar Günü kutlu olsun. Saygýlarýmýzla…
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Teknik Eðitim Kulübü’nün Proje Baþarýsý
Pamukkale Üniversitesi Teknik Eðitim Kulübünün, Avrupa Birliði'nin Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi'ne sunduðu "Az Su Çok Hayat-Less Water More Life" isimli projesi topluluk fonlarýndan desteklenmeye deðer görüldü.

Antalya’da sergi açtýk
Pamukkale Üniversitesi Eðitim Fakültesi Resim Ýþ Bölümü öðretim
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Sadettin
Sarý ve Öðr. Gör. Ahmet Oðuz Antalya'da karma sergi açtýlar.
Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde
5-15 Þubat tarihleri arasýnda Selçuk Üniversitesi öðretim üyelerinden Nihat Þirin'in de ebru
çalýþmalarý ile katýldýðý sergi yoðun ilgi gördü.
Yrd.Doç.Dr. Sadettin Sarý, Pamukkale Üniversitesi adýný Antalya'da duyurmaktan ve gösterilen ilgiden mutlu olduklarýný belirterek yakýn
zamanda baþka illerde de benzer çalýþmalara
imza atacaklarýný belirtti. Caretta Caretta yaðlý
boya tablolarý ile büyük beðeni toplayan Sarý
daha önce de Dalyan'da yapýlan Deniz Kaplumbaðalarý Sempozyumunda sergi açmýþ ve
çevreci anlayýþý resimlerinde ön plana çýkarmasýyla büyül ilgi görmüþtü.

P

amukkale Üniversitesi bünyesinde
kurulan ve üyelerinin çoðunluðunu
Teknik Eðitim Fakültesi öðrencilerinin
oluþturduðu Teknik Eðitim Kulübü'nün (PAU-TEK), Avrupa Birliði'nin Eðitim
ve Gençlik Programlarý Merkezi'ne sunduðu
"Az Su Çok Hayat-Less Water More Life"
isimli projesi topluluk fonlarýndan desteklenmeye deðer görüldü.
Kulüp üyelerinin Rektörlüðe yaptýklarý ziyarette, Rektör Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç
"Öðrenci kulüplerimizin bu tür faaliyetlerini
üniversitemiz olarak her zaman önemsiyoruz ve destekliyoruz. Teknik Eðitim Kulübü'nü bu baþarýlarýndan dolayý tebrik ederim. Pamukkale Üniversitesi olarak böylesine önemli bir konuda gerçekleþecek olan bu
projeye en iyi þekilde ev sahipliði yapacaðýz"
dedi.
Kulüp danýþmaný ve Teknik Eðitim Fakültesi öðretim
üyesi Doç. Dr. Bekir Sami Sazak da proje çerçevesinde
20-27 Nisan tarihleri arasýnda AB üyesi 6 ülkeden gençlik alanýnda çalýþan 12 grup liderinin geleceðini ve 7 gün
boyunca su tasarrufu konusunda çeþitli etkinliklerde bulunulacaðýný belirtti. Rektör Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç
da, Doç. Dr. Sazak nezdinde tüm kulüp üyelerine te-

þekkür ederek, böylesi güzel çalýþmalara her zaman
destek olacaklarýný belirtti.
Kulübün projeler koordinatörü Giray Aydýner'de Eylem 4.3 gençlik çalýþanlarý ve gençlik kuruluþlarý için eðitim ve að kurma kapsamýndaki bu projenin ülkemiz,
þehrimiz ve üniversitemizin tanýtýmý açýsýndan da önemli olduðunu belirterek "PAU-TEK olarak bu fýrsatý en iyi
þekilde deðerlendireceðiz" dedi.

ENERJÝ TASARRUFU VE BÝLÝNÇLENME
Dünyada enerji kaynaklarýnýn azalmasýna raðmen teknolojinin ve hayat
standartlarýnýn hýzla geliþmesi bizleri
enerji konusunda daha hassas davranmaya zorlamaktadýr. Ýnsanoðlu varoluþundan bu yana enerjiye ihtiyaç duymuþtur. Isýnma ve yemek ihtiyaçlarýyla
baþlayan süreç günümüzde hidrojen ile
çalýþan araçlara kadar ilerlemiþtir.
Enerjinin her alanda vazgeçilmez olmasý onu deðerli hale getirmektedir.
Ülkemiz gibi enerji ihtiyacýnýn büyük
kýsmýný dýþarýdan saðlayan ülkeler için
enerjinin önemi daha fazladýr. Çünkü
enerji demek para demektir. Boþa harcanan enerji aslýnda yok olup giden paradýr. Bunu sadece ekonomik anlamda
deðerlendirmemek gerekir. Petrol türevi
yakýt kullanarak üretim yapan santraller
boþa harcanan enerji için daha fazla
çalýþmakta ve dünyamýzý daha fazla kirletmektedirler. Bütün bu gerçekler bizleri enerjiyi daha verimli kullanmaya zorlamaktadýr. Yani gereksiz enerji tüketimini önlemek için yediden yetmiþe hepimizin bilinçlenmesi gerekmektedir.
Bununla ilgili ilkokulda baþlayan bir bilinçlenme programý hazýrlanmalýdýr. Çocuklarýmýza suyu açýk býrakma derken
bizler acaba bu konuda ne kadar dikkatliyiz? Evimizin pencere doðramalarýndan hava girerken radyatör miktarýný arttýrmak ne kadar doðru? Çok
basit önlemlerle enerjimizi ve paramýzý
koruyabiliriz. Ekonomik krizlerle mücadele eden ülkemizde aylýk kiþi baþý 1 lira
deðerindeki bir enerji tasarrufu ülke
nüfusu göz önüne alýndýðýnda yýlda yaklaþýk 1 milyar (eski deyimle 1 katrilyon)
lira yapmaktadýr. Miktarý arttýrdýðýnýzda
rakamlarýn hangi deðerlere ulaþabileceðini bir düþünün!!! Kaçak elektrik ile
mücadele ettiðimiz ülkemizde galiba bilinçlenme için biraz çaba sarf etmemiz
gerekiyor. En azýndan kendi üzerimize

düþen görevi yerine getirerek ve daha
dikkatli davranarak küçük gibi görünen
uygulamalarla aslýnda büyük tasarruflar
saðlayabiliriz. Aþaðýda sizlere günlük hayatta uygulamasý zor olmayan önlemlerden bazýlarýný sunmak istiyorum.
•Kombi montajlarýnýn mümkün olduðunca balkona deðil korunaklý kapalý
mekanlara yapýlmasý gerekmektedir.
Balkona montajý yapýlmasý tek seçenek
ise kombinin mutlaka soðuk ile temasý
kesilmelidir. Ayrýca açýkta bulunan boru
ve baðlantýlarýnýn da mutlaka izole edilmesi gerekmektedir.
•Dýþ duvarlar, çatý aralarý ve ýsýtýlmayan bodrum kat tavanlarý mutlaka uygun malzemelerle (cam yünü, köpük
vs.) yalýtýlmalýdýr.
•Pencere doðramalarý gerekirse deðiþtirilmeli, çift cam tercih edilmeli veya
doðramalardan kaynaklanan hava
sýzýntýlarý önlenmelidir.
•Radyatör peteklerinin önü koltuk
gibi ev eþyalarý ile kapatýlmamalý, perdelerin radyatör peteklerini kapatmasý
engellenmelidir. Radyatör peteklerinin
hava ile temasý ne kadar iyi olursa alýnacak verim de o kadar fazla olur.
•Kullanýlmayan mekanlarda radyatör vanalarýn tamamen kapatýlmasý
yerine kýsýlmasý daha uygun olacaktýr.
Eðer mümkünse termostatik radyatör
vanalarý kullanýlmalýdýr. Mekanlarýn aþýrý
ýsýtýlmasýndan kaçýnýlmalýdýr. Örneðin
oda sýcaklýðý 22ºC yerine 20ºC'ye
ayarlandýðýnda %12 tasarruf saðlanabilmektedir.
•Radyatör peteklerinin arka tarafýna
alüminyum folyo kaplý yalýtým levhalarý
konulmasý duvardan dýþarý oluþacak
enerji kayýplarýný büyük ölçüde engelleyecektir.
•Güney cephesi pencerelerinden
gündüzleri güneþ girmesi saðlanmalý,
geceleri ise mümkünse tüm pencereler

Araþ. Gör.

ÖNER
ATALAY
PÜ Makine Müh. Bölümü
oatalay@pau.edu.tr

perde, panjur ve rüzgarlýk ile kapatýlmalýdýr.
•Ortam havasýnýn kurumasýný engellemek için mutlaka su dolu kaplar
yardýmýyla havanýn nemlenmesini saðlanmalýdýr. %50-%55 deðerindeki nemli
hava sýcaklýðý daha iyi tutmakta ve buharlaþma azalacaðýndan vücut daha az
ýsý kaybetmektedir.
•Lambalarýn gereksiz yere ve gereksiz zamanlarda yakýlmalarý önlenmelidir. Kullanýlmayan odalarda lambalarýn
açýk býrakýlmadýðý mutlaka kontrol edilmelidir.
•Klasik ampullerin yerine ekonomik
olanlar tercih edilmelidir. Ýlk bakýþta fiyatý ucuz gibi görünmesine raðmen
tükettiði enerji ve çalýþma ömrü göz
önüne alýndýðýnda ekonomik tiplere
oranla daha pahalýya mal olmaktadýr.
•Kullanýlan elektronik eþyalarýn (televizyon, bilgisayar, bulaþýk makinesi
vs) kullanýlmadýðýnda mutlaka kapalý
tutulmasý mümkünse fiþlerinin çekilmesi gerekmektedir. Kumanda yardýmýyla
kapattýðýmýz televizyonda yanan kýrmýzý
ýþýðýn tükettiði enerjiyi ülkede bulunan
televizyon sayýsýný göz önüne alarak bir
düþünün!
•Buzdolaplarýna yemekleri sýcak
koymak yerine oda sýcaklýðýna kadar
bekletip koymak büyük enerji tasarrufu
saðlayacaktýr. Buzdolabý kapýlarýnýn
uzun süre açýk býrakýlmamasý da önemlidir. Bir önemli konu da buzdolabýnýn
arka kýsmýnýn duvara çok yakýn olmamasý saðlanmalýdýr.
•Bulaþýk ve çamaþýr makineleri tam

olarak dolmadan çalýþtýrýlmamalýdýr.
Eðer güneþ enerjisi kullanýlýyorsa makinenin sýcak su hattýna baðlanmasý enerji tasarrufu saðlayacaktýr. Çamaþýr ve
bulaþýk makinelerinde gerekmediði takdirde yüksek sýcaklýk programý seçilmemelidir.
•Elektronik eþyalarý satýn alýrken az
su ve enerji tüketen modellerin seçilmesi büyük önem taþýmaktadýr.
•Yemeklerin piþirilmesinde de büyük
enerji sarfiyatlarý olmaktadýr. Tencere ve
tavalarýn piþirilecek yemeðe uygun olarak seçilmesi çok önemlidir. Örneðin
düdüklü tencerede yemek piþirmek %40
enerji tasarrufu saðlamaktadýr.
•Klasik fýrýnlar yerine türbo fýrýnlar
daha az enerji harcamaktadýrlar. Fýrýn
kapaðýnýn sýklýkla açýlmamasý gerekmektedir. Bir de piþirme süresinin bitimine 5-10 dakika kala ýsýtma devresi
kapatýlarak gereksiz enerji tüketimi engellenebilir.
•Musluklar gereðinden fazla açýk
býrakýlmamalý mümkünse geliþmiþ batarya sistemleri ile deðiþtirilmelidir.
Damlayan musluklar ise mutlaka tamir
edilmeli veya deðiþtirilmelidir. Damlatan bir musluk senede en az 10 ton su
kaybýna sebep olmaktadýr.
•Önemsiz gibi görünmesine raðmen
tuvalet su depolarýnda her kullandýðýmýzda 6-15 litre arasýnda su sarfiyatý olmaktadýr. Ayný iþi gördükleri halde 6 litre yerine neden 15 litre tüketiyoruz? Pratik olarak geniþ depolarýn içine
birkaç tane içi su dolu aðzý kapalý plastik þiþe yerleþtirerek 3-5 litre arasýnda su
tasarrufu saðlayabiliriz.
Daha temiz bir dünya ve daha duyarlý bir toplum dileðiyle…
Kaynaklar:

•Doðal Gaz Tüketici El Kitabý (DOSÝDER)
•Enerji Tasarrufu Önlemleri, Prof. Dr. Alpin Kemal
DAÐSÖZ

4

PAÜHABER
01-31 MART 2008

Giyimde moda, kalite ve hesaplýlýk önemli

Ya Saðlýk!

N

ormal kullaným koþullarýnda in- pazarda yer almasý yasaklamýþtýr.
Azo boyarmaddeleri dýþýnda, krom bosanlara zararlý etkileri olduðu bilinen maddelerin tekstillerde yo- yarmaddeleri de saðlýk açýsýndan zaðunlaþmasýnýn önlenmesine dik- rarlýdýr, kanserojendir. Tekstil endüstrisinkat çeken Pamukkale Üniversitesi Mühen- de sýk sýk kullanýlan ve yüksek haslýklara
dislik Fakültesi Tekstil Mühendisliði ve parlak renklere sahip olan reaktif boBölümü Öðretim Görevlisi Nalan Devrent; yarmaddeler proteinlerle reaksiyona gire"Bu maddelerin insana verdiði zararlar, bilmekte ve alerjiye neden olabilmektedir.
Ancak tekstil malzemesine
temas, solunum ve sindirim
sýký baðlarla baðlanmýþ bir
yoluyla olabilir" dedi.
madde, insan organizmasýAvrupa ülkelerinde gitna deri yoluyla geçmemektikçe daha çok sayýda kiþi ve
tedir.
kuruluþun tekstil ürünlerini
Tekstil üretimi sýrasýnda
ekolojik açýdan deðerlendirkullanýlan bazý kimyasal
meye ve ekolojik tekstil
maddeler de insan saðlýðý
ürünlerini tercih etmeye
için bir tehdit oluþturmakbaþladýðýný kaydeden Devtadýr. Bunlardan en önemlisi
rent; doðal liflerin özellikle
olan formaldehit reçineleri,
de pamuk ekolojik tekstil
pamuklu mamuller için buüretiminde tercih edildiðini
ruþmazlýk bitim iþleminde
ve lif cinsine baðlý olarak,
yünlü mamüllerin kimyasal
alerjik reaksiyonlar meyda- Öðr. Gör. Nalan Devrent
fiksaj iþlemlerinin kalýcýlýðýný
na gelebildiðini, deri üzerinde dermatitler oluþabildiðini ve deriye saðlamada, giysilerin dezenfeksiyonunda
yakýn damarlarda kýzarma ve þiþme ve mantarlarý yok etmekte kullanýlmaktadýr. Formaldehit cilt proteinleri ile tepkigörüldüðünü vurguladý.
Öðr. Gör. Devrent konuya iliþkin þun- meye girerek tahriþ durumunda epidermik dokularýn kangreni gözlenmektedir.
larý söyledi;
Formaldehit buharlarýnýn tenefüs edil"Tekstil boyarmaddelerin %70'i azo
boyarmaddeler sýnýfýna aittir. Bunlardan mesi ile göz, boðaz ve burun salgýsý artar,
bazýlarý kanserojen özelliðe sahiptir. Yak- bronþiyal irritasyon, bronþit, öksürük, delaþýk olarak piyasada bulunan 3200 adet ride ülserasyon görülebilmektedir.
Bu nedenle formaldehitle çalýþan iþletazo boyarmaddesinden 130 tanesinin,
belirli koþullar altýnda indirgen parçalan- melerde formaldehit konsantrasyonunun
masý sonucunda kanserojen arilamin bile- 5 ppm'i geçmemesi ve ayrýca koruyucu
þiklerinin oluþturduðu belirlenmiþtir. AB elbise, eldiven ve maske kullanýlmasý geülkeleri, kanserojen olduðu belirlenmiþ 22 rekmektedir.
Giysiler üzerinde bulunan formaldehit
adet aromatik arilamine parçalanan azo
boyarmaddelerin tekstil ve deri ürünlerin- belirli bir konsantrasyonu geçince üst sode kullanýmý ve söz konusu boyarmadde- lunum yollarýnýn tahriþine, gözlerinin yanlerle boyanmýþ tekstil ve deri ürünlerinin masýna, alerjik etkilere, hassas kiþilerde
cilt tahriþine neden olmaktadýr.
Bazý boyarmaddeler ve kimyasal maddeler sýnýrlý miktarda da olsa aðýr metal
iyonlarý içermektedir. Nikel, kobalt, bakýr
PAÜ HABER GAZETESÝ Ýmtiyaz Sahibi
ve krom iyonlarý ter yoluyla deriden insan
Pamukkale Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ
vücuduna geçebilmektedir. Bu aðýr metal
iyonlarý da dermatit ve ülser oluþmasýna,
Yazý Ýþleri Müdürü
Görsel Yönetmen
Erhan ARAN
Ali SELMANÝ
cilt ve akciðer kanserlerine, motor sinir
sistemi bozukluklarýna, yüksek kan
Haber Merkezi
basýncýna, ciðer ve böbrek fonksiyonÖzlem Özmen ERGENÇ
larýnda bozukluklara ve deðiþik tipte alerEmine BARKAN - Birgül ARAS
Cenk ÖZTÜRK - Deniz ERDENÝZ
jilere neden olmaktadýr.
Bir çok tekstil ve konfeksiyon imaBasým Yeri: Ýhlas Gazetecilik A.Þ.
1397 Sk. No:3 Kahramanlar / ÝZMÝR Tel: 0 232 483 96 60
latçýsý,
ürünlerini pazarlarken çevre dostu,
Basým Tarihi: 06.03.2008
zehirsiz, doðal gibi terimleri ürünlerinde
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüðü Kýnýklý Kampüsü
Kýnýklý / DENÝZLÝ Tel: 0 258 296 20 10
kullanarak avantaj saðlamaya çalýþmýþiletisimofisi@pau.edu.tr
lardýr. Bu durum daha sonra profesyonel
Yayýn Türü: Aylýk Yerel Yayýn / Para ile satýlmaz.
kuruluþlarca eko etiketi kullanmaya
PAÜ HABER Gazetesi Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.
dönüþmüþtür.
Gazetemizin köþe yazarlarý kendi yazýlarýndan sorumludur.

Ekolojik tekstil veya eko tekstil demek elyaf halinden bitmiþ
halde ürün oluncaya kadarki, tüm iþlem basamaklarýnda
çevre gözetilerek üretilmiþ, kullaným aþamasýnda kullanýcýya zarar vermeyen ve kullanýldýktan sonra atýlacak
olan ürünün tekrar geriye kazanýlýr olmasý (recycling) veya
çevreye zararsýz ürünlere dönüþebilen ürün demektir.

AB ülkelerinde çeþitli çevre etiketlerinin oluþturulmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasý
üzerine tüm AB ülkeleri için geçerli olacak
AB eko etiketi geliþtirilmiþtir.
Türk firmalar tarafýndan ekolojik tekstil konusunda en çok bilinen etiket, Öko
Teks enstitüleri tarafýndan verilen ÖkoTex Standart 100 etiketidir. 1990'lý yýllarda, Avusturya Tekstil Araþtýrma Merkezi
(ÖTI) ve Hohenstein Araþtýrma Merkezi
(FIH) kýsaca "Öko-Tex" olarak adlandýrýlan "Uluslararasý Tekstil Ekolojisi
Alanýnda Araþtýrma ve Ýnceleme Birliði"
olarak birleþip, kumaþ ve giysilerin insan
üzerindeki ekolojik etkilerinin tespit edilmesi için "Öko-Tex Standard 100" sistemini geliþtirmiþlerdir. Standartta yer alan
koþullar, tekstil ürünü tarafýndan saðlanýyorsa, üreticiye ürünlerini "Öko-Tex
Standard 100'e göre zararlý madde içermemektedir" þeklinde iþaretlemesi imkaný saðlanmaktadýr. Bunun dýþýnda pek
çok Avrupa ülkesinde farklý isimlerde
Eko-etiketleri bulunmaktadýr.

Avrupa Komisyonu da, tekstil ürünlerini boyamada kullanýlan zararlý boyarmaddelerin ve kimyasal maddelerin kullanýmýný ve pazarlanmasýný yasaklamýþtýr,
belirli sýnýr deðerleri aþmamasý gereken
kimyasal maddeleri de AB mevzuatýnda
belirtmiþtir. AB'ye üye ülkelerin tümü bu
yasayý kendi yasasýna adapte etmiþtir.
Ülkemizde ise, insan saðlýðýna zararlý
etkilerinin olmasý sebebiyle, Saðlýk Bakanlýðý'nýn 1994 yýlýnda çýkan genelgesi
ile, zararlý boyarmaddelerin özellikle de
yasaklý azo boyarmaddelerin yurt içinde
deri, tekstil ve hazýr giyim ürünlerinde
kullanýlmasý yasaklanmýþtýr.
Ancak her ne kadar bakanlýk tarafýndan yasaklansa da ülkemizde iç piyasada kullanýlan tekstil ürünlerinde yeterli
ve etkin denetim yapýlamamaktadýr. Bunun yaný sýra iç piyasada kullanýlan
ürünlerde yeterli etiket bilgileri de bulunmamaktadýr. Sadece Öko-tex etiketine sahip ihraç fazlasý ürünler zaman zaman iç
piyasaya verilmektedir.

Lider olunur mu?
Lider doðulur mu?

Honaz Meslek Yüksekokulu Halkla
Ýliþkiler programý öðrencileri "lider olunur mu, lider doðulur mu?" konulu bir
zýt panel gerçekleþtirdi. Ek binada
yapýlan panelde 12 öðrenci 6 þarlý iki
grup oluþturdu. Oldukça zevkli geçen
tartýþmada iki gruptan biri 'lider doðulur tezini' savunurken, diðer grup 'lider
doðulmaz olunur' tezini savundu. Yaklaþýk üç saat süren panele çok sayýda
öðrenci ve öðretim elemaný izleyici
olarak katýldý.

Honaz Meslek Yüksekokulu Öðr. Gör. Yüksel
Kepenek "öðrenciler bu
tür tartýþma ortamlarý ile
bilgi ve becerilerini geliþtiriyor." dedi.

Honaz Meslek Yüksekokulu Öðr.
Gör. Yüksel Kepenek öðrencilerin bu
tür tartýþma ortamlarý ile bilgi ve becerilerinin geliþtiðini belirterek, "Haftalar
öncesinden konuyu belirliyoruz. Öðrenciler bu konuda birçok kaynaðý tarayýp bilgi hazineleri geliþtiriyorlar. Ve o
konuda kendi bilgi birikimleri ile
araþtýrmalarýný birleþtirip bir sonuca
varýyorlar" dedi. Öðr. Gör. Kepenek, bu
tür organizasyonlarýn periyodik olarak
yapýlacaðýný da sözlerine ekledi.
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Bahar aylarý yaklasýyor
Brusella’dan korunun!
Halk arasýnda malta hummasý veya Akdeniz hummasý olarak bilinen Brusella vakalarýnýn
Saðlýk Bakanlýðý'nýn 2001-2003 yýllarý arasýndaki istatistiki verilerine göre Ege Bölgesi ve
Göller Yöresinde en çok Afyonkarahisar, Ýzmir ve Denizli illerinde görüldüðü bunu Kütahya, Burdur, Antalya, Uþak ve Isparta'da görülen vakalarýn takip ettiði anlaþýlmaktadýr.

K

onuyla ilgili görüþlerini aldýðýmýz
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði
bölümü öðretim üyelerinden
Yrd.Doç.Dr. Oðuz Gürsoy, PAÜ HABER'e
çarpýcý açýklamalarda bulundu.
PAÜ HABER : Sayýn Gürsoy dilerseniz
Bursella'nýn ne olduðundan ve neden bu
kadar önem taþýdýðýnda söz ederek konuya girelim.
Yrd. Doç. Dr. Oðuz Gürsoy : 'Brusella'
cinsi mikroorganizmanýn farklý türlerinin
neden olduðu Brusella hastalýðý çoðunlukla sýðýr, koyun, keçi, domuz ve köpek gibi
hayvanlarda görülen ve hayvan yetiþtiriciliðinde önemli ekonomik kayýplara neden
olan zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaþan) bir hastalýktýr. 2000 yýlýnda güney
Avrupa ülkelerindeki koyun ve keçilerde
görülen Brusella hastalýðýnýn tedavisi için
yaklaþýk 14 milyon Euro harcandýðý tahmin edilmektedir. Halk arasýnda Malta
hummasý, dalgalý ateþ ve Akdeniz hummasý olarak da bilinen Brusella dünya
üzerindeki en yaygýn bulaþýcý zoonoz hastalýklardan biridir. Dünya Saðlýk Örgütü
(WHO) verilerine göre yaklaþýk olarak her
yýl dünyada 500.000 insanýn Brusella'dan
etkilendiði bilinmektedir. Saðlýk Bakanlýðý
Ýstatistiklerine göre ülkemizde 2000-2004
yýllarý arasýnda Brusella'dan toplam 75 bin
kayýtlý vakanýn etkilendiði, yine 2005-2006
yýllarýndaki toplam vaka sayýsýnýn 25 bine
ulaþtýðý bildirilmektedir. 1985 yýlýndan baþlanarak 4'er yýllýk periyotlar halinde toplam vaka sayýlarý incelendiðinde ülkemizdeki Brusella vakalarýnýn her 4 yýlda bir 20
bin civarýnda arttýðý da istatistiksel verilerden çýkarýlabilecek diðer önemli bir bulgu-

dur. Ülkemizde Türkiye'de sýklýk sýrasýna
göre hastalýk en çok Güneydoðu Anadolu,
Doðu Anadolu ve Ýç Anadolu bölgelerinde
görülmektedir. Yine Saðlýk Bakanlýðý'nýn
2001-2003 yýllarý arasýndaki istatistiki verilerine göre Ege Bölgesi ve Göller Yöresinde kayýtlý Brusella vakalarýnýn en çok
Afyonkarahisar, Ýzmir ve Denizli illerinde
görüldüðü bunu Kütahya, Burdur, Antalya, Uþak ve Isparta'da görülen vakalarýn
takip ettiði anlaþýlmaktadýr.
PH : Hastalýk insanlara nasýl bulaþýr?
OG : Ülkemizde Brusella'nýn insanlara
en yaygýn bulaþma þeklinin Brusella hastalýðýna yakalanmýþ hayvanlarýn sütlerinin
yeterli ýsýl iþlem uygulanmadan tüketilmesi ya da çið (pastörize edilmeyen) sütlerden üretilen süt ürünlerinin tüketilmesi
(özellikle de taze peynirler) olduðu söylenebilir. Bazý kaynaklarda ülkemizde insanlarda görülen Brusella vakalarýnýn %70'inde bulaþma nedenin çið süt ve çið sütten

Pamukkale Üniversitesi
Kampusüne bahar geldi
Uzun ve soðuk kýþ dönemi ardýndan
baþlayan bahar dönemiyle güneþ kendini gösterince öðrenciler kendilerini
kampusün yeþil kuþaðýna attý. Yaklaþan
finaller öncesinde yoðun çalýþma tem-

posu içine giren öðrenciler havalarýn biraz ýsýnmasýyla birlikte Fakülte ve
yüksekokullarýn bahçelerinde, Gölbahçe sosyal tesislerinde güneþin tadýný
çýkarýp stres attýlar.

yapýlan süt ürünleri olduðu ifade edilmektedir. Yine enfekte hayvanlarýn etlerinden
yapýlan iyi piþmemiþ et ve et ürünlerinin
de bulaþma kaynaðý olabileceði de unutulmamalýdýr.
PH : Bu hastalýðýn belirtileri nelerdir?
OG : Brusella hastalýðý çoðunlukla halsizlik, iþtahsýzlýk, vücutta aðrýlar ve ateþle
baþlar. Hastalar sýklýkla yüksek ateþ, terleme, eklem aðrýlarý ve iþtahsýzlýk þikayetleri ile saðlýk kurumlarýna baþvurmaktadýrlar. Bu temel þikayetlerin yanýnda
bazý hastalarda çok sayýda farklý þikayetlere de rastlanabilmektedir. 2006 yýlý verilerine göre ülkemizde Brusella þikayetleri ile
saðlýk kurumlarýna baþvuran vakalardan
3'ünün öldüðü bilinmektedir.
PH : Bu hastalýktan korunmak için ne
yapmalýyýz. Bir Gýda Mühendisi olarak neler önerirsiniz?
OG : Ben tüm tüketicilere öncelikle
'pastörize sütten üretilmiþ süt ürünlerini
tüketin' derim.Usulüne uygun olarak
pastörize edilen (veya ýsýl iþlem gören) süt
ve bu sütten üretilen süt ürünleri kesinlikle Brusella riski taþýmaz. Hastalýðýn ülkemizde çoðunlukla görülen bulaþma þekli
dikkate alýndýðýnda kýrsal kesimde çið
sütlerden üretilip yerinde tüketilen veya
yakýn il ve ilçelerin semt pazarlarýnda
satýlan taze peynirlerin hastalýðýn insanlara
bulaþmasýnda önemli bir risk teþkil edeceði açýktýr. Ülkemizde genel olarak bahar aylarýnda ve özellikle de Nisan-Ekim aylarý
arasýnda vaka sayýsýnýn arttýðý bilindiðinden
halkýmýzýn semt pazarlarýnda satýlan kaynaðý belli olmayan, etiketi bulunmayan taze peynirler ile süt ve süt ürünlerini tüketmemeleri hastalýktan korunmalarý açýsýndan son derece önemlidir. "Tarladan Çatala Gýda Güvenliði" kavramý içerisinde deðerlendirilmesi gereken konulardan birisi
olan zoonoz hastalýklar ile ilgili olarak yetiþtiricilerin, gýda üreticilerinin ve halkýmýzýn
kamu kurumalarý, sivil toplum örgütleri,
üniversiteler ve basýn-yayýn organlarý vasýtasýyla bilinçlendirilmesi Brusella ve benzeri saðlýk sorunlarýnýn çözümünde en etkili
yöntemlerden biri olacaktýr.

Genç Tema Kulübü Bþk.

SERKAN
ÇAKAL

YARIN ÇOK GEÇ
OLABÝLÝR
Ýnsanlarýn, yaþanýlabilir bir
çevre yaratýlmasý ve bunun devam ettirilmesi için bizzat sorumlu olduðu bilincine sahip bulunmasý ve bu hususta kendini vicdanen görevli ve zorunlu hissetmesi gerekir. Bunun için de hepimizin öncelikle çevre bilincine,
yani çevreyle dengeli bir þekilde
iliþkilerde bulunabilmemiz için
gerekli davranýþ, tutum ve
düþüncelere sahip olmamýz gerekiyor. Bunun temelinde de, insanlarýn çevreyi tahrip etmeden,
ondan yararlanma ilkesi yatmaktadýr.
Peki, bütün bu yapmamýz gerekenlerin yanýnda biz insanlar
neler yapýyoruz?
Bütün canlýlar gibi bizler de bu
doðanýn bir barçasýyýz. Yine
bütün canlýlar gibi bizler de bir þekilde doðayý etkiliyoruz. Ancak
canlýlar arasýnda, bulunduðu ortamý en çok etkileyen de yine bizleriz. Pek çok olumlu eylemimizin
ve yaratýcýlýðýmýzýn yaný sýra insandan baþka hiçbir canlý tarým
alanlarýnýn üzerine büyük binalar
inþa edemez, ormanlardaki aðaçlarý kesip tarla açamaz. Yahut
fabrikalar kurup çevreye zehirli
kimyasal atýklar atamaz. Bunlar
gibi sayamadýðým daha yüzlercesi... Bunlarý sadece insan yapabilir. Bu nedenle bizler canlý ve cansýz çevrenin çok hýzlý ve düzensiz
biçimde deðiþmesinin maalesef
tek sorumlusu olmuþ durumdayýz.
Doða, bütün bu yaptýklarýmýza
raðmen sonsuz þefkatiyle bizleri
kucaklamaktadýr. Toprak ana,
hala bize o birbirinden lezzetli
meyvelerini vermekte, susuzluðumuzu giderebilmektedir. Fakat
artýk üzülerek görüyoruz ki onun
da dayanacak gücü kalmamýþ.
Durum böyle devam ederse ileride daha fazla kuraklýk, buna baðlý
olarak daha fazla yoksulluk ve
hastalýklarýn olacaðý kaçýnýlmaz
bir gerçek.
Saðlýklý hava, temiz içme suyu, güvenli besin kaynaklarý, yeþilliklerle dolu; kýsacasý çocuklarýmýza býrakmakla gurur duyacaðýmýz bir dünya... Seçim bize
ait! Doðru seçimi yapmak ve bu
doðrultuda gereken baskýyý kurmak, eðitimli ve özellikle de biz
gençlerin baþýný çektiði bir toplum ile olacaktýr.
"Lütfen üzerinize vazife olmayan iþlere karýþýn!" Aksi takdirde
yarýn çok geç olabilir!
"TOPRAK YOKSA HAYAT
YOK!"
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Cevreci ürün; Turbosarjlý arac
Günümüzde teknoloji artýk çevreye duyarlý ürünler sunmakta. Turboþarjlý motorlarda yakýtýn yanmasý daha temiz olduðundan çevreye verilen zararlý gazlar da azalmaktadýr.
Mümin Tutar

Öðrenci - Teknik Eðitim Fakültesi Otomotiv Bölümü

G

ünümüzde oldukça yaygýn olan
turboþarjlý araçlar getirdiði avantajlarýn yaný sýra araç kullanýmý
sýrasýnda dikkat edilmesi gereken bazý kurallarý da beraberinde getirmiþtir.
Temel olarak turboþarj, silindire daha
fazla temiz hava alarak yakýtýn daha verimli yanmasýný ve sonuç olarak da verimi artýrmayý amaçlamýþtýr. Turboþarjlý
motorlar daha verimlidir.
Küresel ýsýnmanýn etkileri ile çevreye
verilen zararlarýn en aza indirgenmesi
çalýþmalarýnda motorlu araçlarýn emisyon
deðerlerinin azaltýlmasý önemli bir unsurdur. Turboþarjlý motorlarda yakýtýn yanmasý daha temiz olmakta ve çevreye verilen zararlý gazlar azalmaktadýr.
Günümüzdeki Euro1-2-3-4 standartlarýndaki bütün araçlar turboþarjlýdýr. Turboþarjlý motorlar çevrecidir.
Özellikle sollamalarda yüksek tork ve
ani güç ihtiyacý turboþarjlý motorlarda
daha kolay karþýlanýr. Böylece motorun esnekliði artar
ve hýzlanma tepkime süresi kýsaltýlýr.
Yüksek rakýmlý yerlerde havanýn yetersizliðinden dolayý araçlarda
karþýlaþýlan çekmeme sorunu turboþarjlý araçlarda daha az
hissedilir. Turboþarjlý
motorlar keyifli ve
güvenli sürüþ saðlar.
Tüm bu avantajlarýn yanýnda servislere gelen arýzalarýn önemli bir kýsmý turboþarjdan kaynaklanmaktadýr. Araçlarýn
kullanma kýlavuzlarýnda da yer alan an-

cak pek dikkate alýnmayan
bazý basit kurallara uyarak
bu sorunlarýn
üstesinden
gelinebilir.
Turboþarjýn içinde bulunan mil ve
bununla beraber kanatçýklar 120.000
devre kadar
hýzlanabilir. Bu
yüksek hýzlarda metal-metal sürtünmesini
engellemek ve soðutma yapmak güçleþir.
Bu iki görev yaðlamanýn çok iyi yapýlmasý
ile yerine getirilebilir. Yaðlamanýn iyi yapýlmasý için de pratik olarak turboþarjlý araçlarda þunlara dikkat edilmelidir: Aracý durdurmadan önce olduðu yerde bir dakika
çalýþýr halde beklenmesi turboþarjýn soðutulmasýný saðlar.

PAÜFREM genç sporcularý
muayene etti Honaz Meslek YükFutbol, basketbol, voleybol gibi deðiþik spor dallarýnda faaliyet gösteren
öðrenciler uygulamayla bir dizi muayene süreçlerinden geçtiler.
Öðrencilerin muayenelerini yapan
ekipten Yrd. Doç. Dr. Necmettin Yýldýz,
öðrencilerin burada deðerlendirildiðini
belirterek "Sporla uðraþan Üniversitemiz öðrencilerinin genel kas ve iskelet
sistemi muayenesini yaptýk. Antrenman ve maç sýrasýnda meydana gelebilecek sakatlanmalarýný önlemeye
yönelik bireysel egzersiz programlarý
düzenledik. Burada tespit ettiðimiz sorunlar için planladýðýmýz fizik tedavi
programlarý okullarda fizyoterapist tarafýndan uygulanacak" dedi.
Öðrenciler de yapýlan uygulamadan son derece memnun olduklarýný
belirterek bunun spor yaþamý açýsýnda
periyodik olarak yapýlmasý gerektiðini
vurgulayýp þunlarý söyledi;

Araç yeterince ýsýnmadan
yüksek devirlere çýkýlýrsa, bu
durum turboþarjda yeterli yaðlama
yapýlmadan metal-metal sürtünmesinden
kaynaklý arýzalara yol açar.

bizi önemsemesi açýsýndan çok güzel
bir uygulama."

Milli Prodüktüvite Merkezinden
“Zaman Yönetimi” Konferansý
Pamukkale Üniversitesi yöneticileri
Milli Prodüktüvite Merkezi Eðitim Uzmaný
Asuman UÐUR'un Kongre ve Kültür Merkezinde verdiði konferansa katýldý. Zaman ve zaman yönetimi konusunda
önemli deðerlendirmelerde bulunan Asuman UÐUR, "aslolan zamanýn bizi deðil
bizim zamaný yönetmemizdir." dedi.
Amaçlara ve hedeflere ulaþmada
önemli bir kaynak olan zamaný verimli
kullanma sanatýna Zaman Yönetimi dendiðini hatýrlatan UÐUR, sorunun saati
yönetmek olmadýðýný da vurguladý.
Zamanýn verimli kullanýlmasý konusunun ve zamaný kullanma konusunda farklý davranýþ tiplerinin ortaya konduðu sunumda Asuman UÐUR "Baþarý için, mutluluk için, kiþisel geliþim için, motivasyon
için zaman yönetimi önemlidir" dedi.
Oldukça ilgi çeken konferans soru cevap bölümüyle sona erdi.

sekokulu'nun sporcu
öðrencileri kýsa adý
PAÜFREM olan Pamukkale Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde muayene edildi.

Aykut Emre Ayyýldýz ( 19)
Honaz Meslek Y.O
Ýþletme Programý 2. Sýnýf
"Bu uygulamayla kemik ve kas hareketlerimiz deðerlendirildi. Üniversite
öncesi spor yaþantýmýzda da bu tip muayenelerden geçiyorduk. Üniversitemizde böyle bir uygulama sevindirici"
Ufuk Ýnan ( 24)
Honaz Meslek Yüksekokulu
Menkul Kýymetler ve
Sermaye Piyasasý 1. Sýnýf
"Ciddi anlamda bir fizik muayenesi
olduk. Böyle bir deðerlendirme yapýlmasý çok güzel. Hem bizim sakatlanma riskimizi azaltmasý açýsýndan hem
de Üniversitemizin bize sahip çýkmasý,

Evrim Geçimli ( 20)
Honaz Meslek Yüksekokulu
Pazarlama 2. Sýnýf
"Burada doktorlar bizi çok iyi
karþýladý. Sorunlarý tespit ettiler ve
çözüm önerileri sundular. Bunlarý bize
okulumuzda sunsalardý daha iyi olurdu. Umarým bu yönde bir çalýþma
yapýlýr."
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Saðlýkcýlara mesleki eðitim
DSYO tarafýndan düzenlenen “Ülkemiz Mevzuatý
Çerçevesinde Hemþirelerin Týbbi Müdahalelerden Doðan Sorumluluklarý” eðitiminde, saðlýk
mensuplarýna hak ve sorumluluklarý anlatýldý.

P

amukkale Üniversitesi Denizli
Saðlýk Yüksekokulu tarafýndan
"Ülkemiz Mevzuatý Çerçevesinde
Hemþirelerin Týbbi Müdahalelerden Doðan Sorumluluklarý" konulu bir
seminer düzenlendi.
Ýstanbul Barosu Avukatý, Saðlýk Kurumlarý Yönetimi Bilim Uzmaný Avukat
Halide Savaþ tarafýndan verilen eðitim
gün boyu sürdü.
PAÜ Rektör Yardýmcýsý ve Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Zafer Aybek, Denizli
Saðlýk Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nevin Kuzu, öðretim görevlileri, hemþireler
ve öðrencilerin katýldýðý seminerin

yapýldýðý Kongre ve Kültür Merkezi týklým
týklým doldu.
PAÜ Hastaneleri'nden 69, Servergazi
Devlet Hastanesi'nden 23, Denizli Devlet
Hastanesi'nden 37 hemþire, DSYO'dan
300 öðrenci ve 17 öðretim elemaný, diðer
kurumlardan 7 öðretim elemaný ve hemþireler ile ilgililerin katýldýðý seminer, 4
Mart 2008 Salý günü 09 00'da baþladý.
Denizli Saðlýk Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Nevin Kuzu, saðlýk mesleði mensuplarýnýn meslekleriyle ilgili yasa, kurallar ve mevzuattan habersiz kalabildiklerini hatýrlattý. Saðlýk çalýþanlarýnýn amacýnýn
hastanýn zarar görmemesi olduðunu vur-

gulayan Doç. Dr. Nevin Kuzu, "bu toplantýyý düzenlemekteki amacýmýz, yasalar
önünde sorumlu duruma düþmeden, yasal hak ve sorumluluklarýmýz konusunda
farkýndalýk yaratmak… Ýstanbul Barosu
mensuplarýndan, ayný zamanda meslektaþýmýz olan Avukat Halide Savaþ'ýn bizlere aktaracaðý bilgilerin görev, yetki ve sorumluluklarýmýza iliþkin bilgileri artýrmaya
katký saðlayacaðýný düþünüyoruz" dedi.
PAÜ Rektör Yardýmcýsý ve Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Zafer Aybek, konuþmasýnda, hekimliðin ve hemþireliðin severek yapýlabilecek bir iþ olduðunu söyledi. "Ýstenmeyen sonuçlar yaþanmamasý
için kendimizi korumayý öðrenmeliyiz" diyen Prof. Dr. Zafer Aybek, Avukat Halide
Savaþ'a ve katýlýmcýlara teþekkür etti, seminerin faydalý geçmesini diledi.
Konuþmalarýn ardýndan, Ýstanbul Barosu Avukatý, Saðlýk Kurumlarý Yönetimi Bilim Uzmaný Avukat Halide Savaþ, sunumuna baþladý. Kendisi de hemþirelik yapmýþ
olan ve avukatlýk görevini sürdüren Savaþ,
katýlýmcýlara, yasal hak ve sorumluluklarý
konusunda bilgiler verdi. Örneklerle, nasýl
davranýlmasý gerektiðini anlattý.
Pamukkale Üniversitesi'nde düzenle-

Pamukkale Üniversitesi Fuarda

nen eðitimde, verilen aralarda Denizli'deki hemþireler, öðretim görevlileri ve
öðrenciler tanýþma ve kaynaþma imkaný
buldu. Eðitimin ardýndan katýlýmcýlara
sertifikalarý verildi.

ViZÖR ViZÖR ViZÖR ViZÖR

Özay Gönlüm’ü

ANIYORUZ

Denizli'nin yetiþtirdiði ünlü ses ve saz sanatçýsý Özay Gönlüm'ü ölümünün 8. yýldönümünde saygýyla anýyoruz. Seslendirdiði bir
çok eserle Denizli'yi Türkiye'ye, ülkemizi
dünyaya tanýtan sanatçý Özay Gönlüm "Ninemden mektuplar" adlý çalýþmasýyla sesini bir
çok kitlelere duyurmuþtu. Pamukkale Üniversitesi olarak büyük ustayý saygýyla anýyoruz.
Uður Dündar, Rýdvan Dilmen, Ferhat Göçer, Taha
Akyol, Galatasaray Basketbol Takýmý, Rýza Çalýmbay,
Nebil Özgentürk gibi ünlülerin de katýldýðý Fuar'da
Pamukkale Üniversitesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler
Müdürlüðü Üniversitenin sahip olduðu olanaklarý ve
kurumlarý üniversite adayý gençlere tanýttý. Eðitim,
Rehberlik ve Kariyer adýyla Ýstanbul ve Ýzmir'de gerçekleþtirilen fuarda Pamukkale Üniversitesi de yerini aldý.
Fuarýn birinci ayaðý Ýstanbul Eðitim Rehberlik ve
Kariyer Fuarý 19-20-21 Þubat 2008 tarihlerinde Ýstanbul
Feshane Uluslar arasý Kongre ve Fuar Merkezinde, ikinci ayaðý ise Ýzmir Atatürk Kültür Merkezinde 28-29
Þubat ve 1 Mart tarihlerinde yapýldý. Organizasyon ile
Üniversite adayý gençlerin doðru yönlendirilmesi ve
gelecekle ilgili kararlarýndaki belirsizliklerin ortadan
kaldýrýlmasý hedeflendi. Fuar, gençlerin üst öðrenim
kurumlarýný ve meslekleri tanýyabilmelerini saðlarken,
bir yandan da Üniversite adayý gençleri Ülkemizde
kariyer yapmýþ kiþiler ile buluþturdu.

Tuba Sarýtaþ, PAÜ Fen Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü 2. sýnýf öðrencisi... Fotoðrafa meraklý... Fotoðraf Kulübü
ile çalýþmalarýný sürdürecek ve kendini geliþtirmeye devam edecek. Tuba Sarýtaþ'ýn
objektifinden dünya nasýl görünüyor? Ýþte
PAÜ HABER okuyucularý için seçtiðimiz
bir kaç fotoðraf...
Not: Fotoðraflarýnýzý, karikatür, resim,
gezi yazýsý vb. metinlerinizi iletisimofisi@pau.edu.tr adresimize göndermenizi
bekliyoruz.
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Pamukkale Üniversitesi’nin Avrupa’ya açýlan kapýsý:
Pamukkale Üniversitesi'nin yurtdýþýna özellikle Avrupa'ya açýlan kapýsý niteliðindeki Avrupa Birliði Eðitim
ve Gençlik Programlarý Ofisi (AB Ofisi), 2004-2005
akademik yýlýnda, ilk ERASMUS öðrenci ve öðretim
üyesi deðiþimleriyle faaliyete baþlamýþtýr.
göre hayat Newton'un Hareket Kanunlarý'ndan ibarettir. Lise bilgilerinden hatýrlanacak olursa; yoldan kazanýrken kuvvetten kaybedilir, kuvvetten kazanýldýðýnda
yoldan kaybedilir. Yani hayatta da bir yerden kazanýlýrken bir yerden kaybedilir.
Burada önemli olan kiþinin gelecekteki
amaçlarýný iyi bir þekilde belirleyebilmesi
ve ona göre tercihlerini þekillendirebilmesidir.
Erasmus programýndan yararlanmamýzý saðlayan tüm hocalarýmýza cok
teþekkür ederim.

2

008 yýlý itibariyle bir öðretim üyesi, 3
personel ve 1 yarý zamanlý öðrenci
ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Ofis öncelikli olarak Avrupa Birliði'ne üye
ülke üniversiteleriyle, Erasmus öðrenci
ve öðretim üyesi deðiþimini organize etmekte ve bunun yanýnda diðer AB projelerine destek vermektedir. Hali hazýrda 42
farklý üniversite ile 25 bölümü kapsayacak þekilde yapýlmýþ ikili anlaþmalarla
öðrenci ve öðretim üyesi deðiþimini desteklemektedir.
ERASMUS öðrenci ve öðretim üyesi
deðiþimi kapsamýnda 2004-2005 akademik yýlýnda 7 öðrenci, 8 öðretim üyesi,
2005-2006 akademik yýlýnda 27 öðrenci,
12 öðretim üyesi, 2006-2007 akademik
yýlýnda 59 öðrenci, 50 öðretim üyesi deðiþimi gerçekleþmiþ, 2007-2008 akademik yýlýnda 78 öðrenci, 65 öðretim üyesi deðiþimi gerçekleþmesi beklenmektedir. 2008-2009 akademik yýlýnda
130
öðrenci, 75 öðretim üyesi deðiþimi hedeflenmektedir.
Ofis ayný zamanda, üniversitemizde
diðer AB programlarýnýn geliþmesi için
çalýþmaktadýr. Üniversitemizin 4 tane tamamlanmýþ, 3 tane devam etmekte olan
Leonardo da Vinci projeleri bulunmaktadýr. Diðer AB programlarýndan Gençlik
projelerinin baþlatýlmasý için çalýþmalara
baþlanmýþtýr.
AB Ofis kurulduðu andan beri Kýnýklý
Kampüs'te Morfoloji binasýnda hizmet
vermektedir. Çok yakýnda Rektörlüðe
taþýnmasý ve faaliyetlerine oradan devam
etmesi beklenmektedir. Halihazýrda AB
Ofis'te Koordinatör olarak Doç. Dr. Selçuk
Toprak, iki tam zamanlý eleman olarak Figen Altýnoðlu ve Halise Aydos, ve yazý zamanlý eleman olarak Hatice Altun
çalýþmaktadýr.
Erasmus deðiþim programýndan faydalanmýþ bazý PAÜ öðrencilerinin programla ilgili görüþleri :
Zekeriya Ýbin- Bilgisayar Mühendisliði
XIOS Hogeschool Limburg-Belçika
Erasmus programýyla 1 yýl süreliðine

Belçika'nýn Limburg Eyaletinde yer alan
Xios Hogeschool Limburg'ta okumak üzere Belçika'ya geldim.
Erasmus programýna katýlarak neler
mi kazandým? Öncelikle farklý kültürleri
tanýyarak, farklý ülkelerden gelen insanlarla ayný hedefe ilerlemenin mutluluðunu yaþadým. Hep kitaplardan öðrendiðim
diðer yaþamlarýn içinde bulunarak, Erasmus programýna katýlmadan önceki yaþamýmla kýyaslamalar yaparak, hayata
farklý bir bakýþ açýsýyla bakabilmenin verdiði hazzý yaþadým.Diðer ülkelerdeki eðitimi
kendi
okulumdaki
eðitimle
karþýlaþtýrma imkaným oldu.Böylece eðitimimde daha çok nelere dikkat etmem
gerektiðini fark ettim. Kýsaca Erasmus
programýnýn saðladýðý olanaklardan yararlanarak hem farklý hem de muhteþem
bir yýl geçirdim.Erasmus programýnda
karþýlaþtýðým en büyük zorluk vize alýmýydý. Vizeyi büyük stres altýnda almayý baþardýktan sonra bir yýllýk eðitimimi geçirdiðim Belçika'da hiçbir zorluk yaþamadým.Bulunduðum çevrede neredeyse
herkesin ingilizce bilmesinden dolayý kendi iþlerimi kolaylýkla yaptým.

Bu programa katýlmayý düþünen arkadaþlarýma en büyük tavsiyem, ingilizceyi
iyi bilerek bu programa katýlmalarý. Ýngilizce bildikten sonra burada hiç bir sorunla karþýlaþmayacaklarýný düþünüyorum.
Þu anda dünyanýn dört bir yanýnda birçok
arkadaþým var.Bu ülkelerdeki insanlarla
hala diyalogda olup, her türlü konuda rahat bir þekilde muhabbet edebiliyorum.
Bütün bunlardan sonra neden Erasmuslu
olunmamalý diye düþünmek lazým.
Süleyman Özyer
Makina Mühendisliði
FH- Regensburg-Almanya
Ben Makina Mühendisliði Bölümü 4.
Sýnýf öðrencisiyim. 2. Sýnýfýn ikinci döneminde Almanya'nýn FH Regensburg üniversitesinde iki dönem Erasmus Deðiþim
Ögrencisi olarak okudum.
Genelde Erasmus için baþvurular yapýlýrken öðrencide bir tereddüt olur.
Çünkü okulda dersler yolunda iken, bir
anda baþka bir ülkeye gidip; o ülkenin
üniversitesinde okumaya çalýþmak hiçte
kolay birþey deðildir. Bu noktada çok
doðru bir seçim yapýlmasý gerekir. Bana

Yaðýz Alpat
Elektrik Elektronik Mühendisliði
Southern Denmark University
Danimarka
Erasmus programý benim gitmeden
bir sene önce duyduðum ama gidilmesini çok zor gördüðüm gidebilmeye pek ihtimal vermediðim bir programdý, hatta bir
hayaldi diyebilirim. Aradan geçen aylardan sonra baþvuru tarihinin son günü arkadaþlarýn haber vermesiyle baþlayan
baþvuru trafiði ve sýnavlardan sonra
kýsaca yaþadýðým þey "inanamamak" oldu. Misafir üniversitenin olduðu ülkeye
(Danimarka) gidene kadar anlaþýlamýyor
gerçekten Erasmus öðrencisi olunup
olunmadýðý.
Erasmusun ilk bir ayý hafýza sorunlarýyla baþetmeye çalýþmakla geçiyor
çünkü bu bir ayda bazen günde yirmiotuz kiþiyle tanýþýyorsunuz ve isimleri
hatýrlamak çok zor olmaya baþlýyor. Yeni
insanlarla tanýþmayý sevenler için muhteþem bir durum bu. Genelde erasmus
döneminde tanýþacaðýnýz insanlarda
"Erasmus ruhu" dediðimiz bir þey
görülüyor. Buna sahip olunan ortamda
eðlenmemek mümkün deðildir. Üniversitedeki derslerin aðýrlýðýnýn ve baskýsýnýn
neredeyse hiç hissedilmediði tamamiyle
sosyal bir çevre yaratan çok yararlý ve
çok deðerli bu ruhu elde edebilmek için
yapýlmasý gereken ise çok basittir: Sadece programa baþvurmak ve ingilizce
çalýþmaya baþlamak (bazen ikincisine gerek bile olmaz).
Socrates-Erasmus programýnýn kötü
yanlarý da var. Gittiðinizde ilk hafta çok
yabancý gelen ortama alýþtýktan sonra
ayrýlmak çok acý verici. Özellikle son bir
ay... "Keþke yeniden baþlayabilsem" demek ama bunun olamayacaðýný bilmek
insaný üzüyor. Ama bir düþünün bitirdikten sonra avrupanýn her yerinden (bir
miktar da dünyanýn geriye kalan kýsmýndan) sizin ülkesine gitmeniz için
sabýrsýzlanan bir çevreniz oluyor.
Bir senelik bir macera... Tabii ben daha uluslararasý gruplarla yapýlan gezileri
saymýyorum onu da siz düþünün artýk...
Urçak Aydýn -Matematik Bölümü
Bielefeld Üniversitesi-Almanya
2006/2007 güz ve bahar dönemlerinde Almanya'nýn Bielefeld Üniversitesinde
Sokrates Erasmus programý çerçevesinde
öðrenim gördüm. Bielefeld de geçirmiþ
olduðum 2 dönem benim için iyi bir hayat
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tecrübesidir.Ýyi bir yurtdýþý tecrübesi kazanmam,dünyanýn her kesiminden insanlarla kültürel paylaþýmlarýmýn olmasý, üniversitenin veri kaynaklarýndan, kültürel
ve sosyal etkinliklerinden kolayca yararlanabilmem benim için büyük bir kazançtýr.
Gidecek olan arkadaþlarýn kendilerine
güvenmelerini ve bu fýrsatý deðerlendirmelerini tavsiye ederim.Gitmeden önce
yabancý dil eðitimini büyük oranda tamamlamalarý gerekir.
Bu 2 dönem içinde baþýma gelen bir
olayý size aktarmak istiyorum:
Yabancý öðrencilere sunulan Almanca
kursuna
düzenli
olarak
gidiyordum.Dönem sonunda; öðrenciler istedikleri konu hakkýnda sunum yapabiliyorlardý.Benim anlatacak olduðum sunumun
konusu Türkiye ve Türkiye de turizm idi.
Görsel olarak da hazýrladýðým ve anlattýðým sunum herkesin ilgisini çekti. Sunumumu bitirdikten sonra öðrencilerin
sorularýný cevaplamaya baþladým.Bir
öðrenci bana ulusal marþýmýzýn nasýl olduðunu sordu? Dersin hocasý da bana marþý
okumak ister misin diye soru yöneltti ve
ben de memnuniyetle diyerek karþýlýk verdim.Öncelikle arkadaþlarýmýn ayaða kalkmasý gerektiðini söyledim ve hepsi saygý
göstererek ayaða kalktý.Ýstiklal Marþýmýzý
uluslararasý öðrencilerin önünde bir yabancý üniversitenin sýnýfýnda okumak benim için büyük bir onurdu.Yaptýðým sunumun sonunda hoca'nýn ;bu sunumdan
sonra kimin Türkiye'ye gitmek istediðini
sormasýyla cevap olarak kaldýrýlan eller
benim için büyük mutluluktu…
Utku Ercömart
Elektrik Elektronik Mühendisliði
Silesian Teknik Üniversitesi
30.08.2006 tarihinde Erasmus öðrencisi olarak Polonya'ya gittim. Ýlk bir ay boyunca hýzlandýrýlmýþ dil kursu eðitimi
aldýk. Burada her ülkeden arkadaþlarým
oldu. Deðiþim programýnýn en eðlenceli
günlerini bu ilk 1 aylýk dönemde geçirdim
diyebilirim. Ayrýca dil kursu sayesinde yerel dil olan Lehçe'yi ihtiyaçlarýmý anlatacak kadar öðrenmiþ oldum.
Erasmus programý kapsamýnda deðiþim öðrencisi olarak Polonya'ya gittiðim
için mutluyum ve kendimi son derece
þanslý hissediyorum. Bundan sonra Erasmus öðrencisi olmak isteyen öðrencilere
kesinlikle tereddüt etmeden bu programa katýlmalarýný tavsiye ederim.
Erasmus programýyla yurtdýþýnda eðitim veren bazý PAÜ öðretim üyelerinin
program hakkýndaki görüþleri:
Yrd. Doç. Dr. Yýldýray Turhan
Tekstil Mühendisliði Bölümü
Valencia Teknik Üniversitesi- Ýspanya
AB LLP kapsamýnda Avrupa Birliði
Ülkeleri Üniversiteleri ile yapýlan öðretim
elemaný deðiþimi programý ile Ýspanya
Valencia Polytechnic Üniversitesi Tekstil
Mühendisliði Bölümünde 7 gün süreyle
eðitim amaçlý bulundum. Bu tür deðiþim
programlarýnýn öðretim elemanlarýna;
Ortak proje geliþtirmek ve yürütmek,
farklý eðitim programlarýný tecrübe etmek, farklý kültürleri tanýmak açýlarýndan
bir olanak sunduðunu düþünüyorum.
Doç. Dr. O. Ersel CANYURT
Makine Mühendisliði Bölümü
Fachhochschule Regensburg
Almanya
Deðiþim dönemi sosyo kültürel açýlardan çok önemli geçti, Almanyada Fachhochschule Regensburg, ta bulunan ma-

kina teçhizatlar hakkýnda bilgilerimiz
arttý, ileride yapýlabilecek ortak çalýþmalar
için alt yapý oluþturuldu. Alman üniversitesinden öðretim elamanlarýnýn ve
öðrencilerin Pamukkale Üniversitesine
gelmelerine zemin saðlandý. Gelen
öðrencilere Denizlide staj imkanlarý sað-

landý. Yabancý ülkelerde bulunan üniversitelerle iþbirliðinin sanýlanýn aksine zor
olmadýðý görülmüþ oldu.
Erasmus programýnda seminer ve
ders anlatýmý dýþýnda karþýlýklý olarak üniversite öðretim elemanlarý ile yapýlabilecek ortak projeler için toplantý ve

çalýþmalarýnda program içine alýnmasýnýn
iyi olacaðý düþüncesindeyim.
Dr. Gamze Ekici
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
FH-Osnabruck - Almanya
2007 Güz döneminde Almanyanýn Os-

nabruck þehrindeki Üniversitesine LLPERASMUS programý kapsamýnda yapmýþ
olduðumuz bilimsel ve kültürel ziyaret sonucunda hem mesleki hem de sosyal diyaloglar açýsýndan çok fayda elde ettim. Bu
programlarýn çok önemli olduðunu ve devam etmesi gerektiðini düþünmekteyim.

Doç. Dr. Bilal Söðüt
Arkeoloji Bölümü
Alcala Üniversitesi, Ýspanya;
Lecce Üniversitesi, Ýtalya
2006-2007 Eðitim-Öðretim Döneminde Erasmus programý kapsamýnda Arkeoloji Bölümünün anlaþmalý olduðu Ispanya'da Alcala Üniversitesi, Italya'nýn Lecce
Üniversitesi'ne öðretim üyesi arkadaþlarým ile birlikte gittim.
Her yýl düzenli olarak bu program çerçevesinde yurt dýþý üniversitelerde konuþmalar yapýyorum. Gittiðim üniversitelerde kalabalýk bir topluluða Seminer vermenin yaný sýra, hem öðretim üyesi arkadaþlarla görüþtüm hem onlarýn yaptýklarý
kazý, restorasyon ve konservasyon
çalýþmalarýný yerinde inceleme fýrsatý buldum.
Kendi bölümüm ve üniversitemin,
kendi alanýmda ne kadar baþarýlý çalýþmalar yaptýðýný anlatma fýrsatým oldu. Bizim
yaptýklarýmýzý gördükten sonra, bu konudaki hayranlýklarýný açýkça ifade etmeleri,
beni daha çok çalýþmaya teþvik etti. Bu
program sayesinde tanýþtýðým yeni meslektaþlarým ile yeni ortak proje ve iþbirliði
çalýþmalarýmýz baþladý.
Kesinlikle tüm öðretim üyesi arkadaþlarýmýn hiç çekinmeden bu programa girmelerini ve yeni ortaklýklar kurmalarý gerekir. Bu anlaþmalar ve ortak çalýþmalara
bir defa baþladýklarýnda, kesinlikle daha
çok ortak çalýþmalar yapmak isteyeceklerdir. Ayný heyecaný giden öðretim üyeleri ve öðrencilerde hep görüyorum. Kesinlikle inanýyorum ki, bir defa gidip
döndüklerinde hem öðretim üyesi hem
de öðrencilerin hayata ve mesleðe bakýþ
açýlarý deðiþecektir.
Prof. Dr. Uður Cavlak
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
FH-Osnabruck - Almanya
2007 Güz döneminde Almanya'da Osnabruck Uygulamalý Bilimler Üniversitesi
Fizik Tedavi Okulu'nu ziyaret ettim.
"Yaþlýlarda Dengenin Deðerlendirilmesi"
ve "Türkiye'de Fizyoterapi Eðitimi" ile ilgili iki ders verdim.
ERASMUS deðiþim programý kapsamýnda farklý kültürden öðrencilere ders
vermek ve öðretim üyeleri ile mesleki bilgi paylaþýmý akademik hayatýma yeni bir
pencere açmýþtýr. Bilimsel ve sosyal açýdan verimli, heyecanlý ve mutlu bir hafta
geçirdim. Tüm öðretim üyelerine ve
öðrencilere tavsiye ederim.
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NE VAR
NE YOK
18 Þubat 2008 Salý Çanakkale
Þehitlerini Anma Et kinliði
Pamukkale Üniversitesi, Denizli
Belediyesi ve Denizli Valiliði tarafýndan düzenlenen Çanakkale Þei
hitlerini Anma Etkinliðine ev sahiplið
san'da
Salo
Ana
KKM
nlik
yapýyor. Etki
at 19 00'da baþlayacak.
19 Mart 2008 Çarþamba
Otogargara Pamukkale
Üniversitesi Tiyatro Kulübü,
Otogargara adlý oyunla sahnede…
Otogargara ekibi, 19 Mart 2008
Çarþamba günü saat 19 00'da tiyatroseverleri Kongre kültür Merkezi Ana
Salon'a davet ediyor.

Demir Demirkan Konseri
Tarih: 7 Mart 2008
PAÜ Spor Merkezi'nde PAÜ Müzik
Kulübü tarafýndan düzenlenen konser,
alternatif arayan öðrenciler için bir fýrne
sat. Daha önce Kargo'nun sah
serkon
olan
k
ýlaca
yap
aldýðý salonda
en
de, Demir Demirkan, birbirind
ün
özg
ek,
irec
end
sesl
ý
alar
parç
güzel
dolu
ik
yorumlarýyla dinleyicilere müz
bir akþam sunacak.
7-8-9 Mart 2008
Ulusal Münazara Turnuvasý
PAÜ Münazara Kulübü tarafýndan
düzenlenen Turnuva bu yýl daha
da
hareketli. PAÜ II. Ulusal Münazara Turnuvasý'nda 3 gün boyunca farklý üniversitelerden gelen öðrenciler, grup
lar
halinde yarýþacak. Turnuva boyunc
a
arkadaþlýk ve dostluk köprüleri kuru
lacak. Konuk öðrencileri Demir Dem
irkan Konseri'nin yaný sýra, sosyal prog
ramlar, Pamukkale turu ve zorlu bir
final bekliyor. Sürpriz konuklar ve Den
izli protokolünün de katýlýmýyla gerçekle
þecek olan Final 9 Mart 2008 Paza
r
PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 14 00'te baþlayacak.
8 Mart Dünya Kadýnlar
Günü Programý
Denizli Tabip Odasý ve PAÜ Týp
8
Fakültesi iþbirliðinde düzenlenen
keMer
ür
Kült
ve
gre
Kon
i
Mart etkinlið
zi'nde saat 16 00'da baþlayacak. Deve
nizli Tabip Odasý Kadýn Hekimlik
larý,
þma
Kadýn Saðlýðý Komisyonu Çalý
Kadýna Yönelik Þiddet, Kadýn Sýðýnma
uEvleri ve Kadýna Yönelik Þiddet kon
,
ram
prog
ðý
ýlaca
yap
lu sunumlarýn
enle
düz
an
fýnd
tara
ltesi
PAÜ Týp Fakü
nen "Þiirler de Ne Olacak Yani?" adlý
dia gösterisi ve þiir dinletisiyle devam
un
edecek. Ruhi Su Dostlar Korosu'n
seri
kon
tsiz
KKM Ana Salon'daki ücre
ise 19 00'da baþlayacak.

?

PAÜHABER
01-31 MART 2008

11 Mart 2008 Resim
Yarýþmasý Ödül Töreni
Milli Eðitim Müdürlüðü ve PAÜ
Rektörlük Basýn Halkla Ýliþkiler Þubesi
tarafýndan organize edilen Res
im
Yarýþmasý Ödül Töreni'nde, ilköðretim
öðrencilerinin yaptýðý ve yarýþma
ya
gönderdiði eserler arasýndan jüri tarafýndan seçilen eserlerin sahiple
ri
ödüllendirilecek. PAÜ Kongre Kült
ür
Merkezi panolarýnda, yalnýzca ödü
l
alan öðrencilerin deðil yarýþmaya resimlerini göndermiþ olan öðrencile
rin
eserleri de sergilenecek.
12-13-14 Mart 2008
Týp Haftasý Etkinlikleri
PAÜ'de Týp Haftasý etkinlikleri kapan
samýnda bu yýl da, alanýnda uzm
elPan
cak.
lana
aðýr
uk
kon
da
çok sayý
Ýþte
k.
ler, söyleþiler gerçekleþtirilece
lDenizli Tabip Odasý ve PAÜ Týp Fakü
enle
düz
'de
tesi iþbirliðiyle PAÜ KKM
larý:
nen etkinliklerden bazý
i
•11 Mart 2008 Salý 20:00 Öðrenc
t
Mar
•12
i
teris
Gös
tro
Topluluðu Tiya
2008 Ataol Behramoðlu Þiir Dinletisi
00
•13 Mart 2008 Perþembe 09 00-17
a
Cum
Bilim Þenliði •14 Mart 2008
mý
15:00 Türkiye'de Saðlýk Orta
14 Mart 2008
PAÜ Týp Balosu ve Þenliði
Rektörümüz Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç tarafýndan Týp Balosu verilecek
.
Protokol üyelerinin ve sivil toplum
örgütlerinin katýlýmýyla gerçekleþecek Týp
Balosu, Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 18:00'de baþlayacak, müzik eþliðinde
akþam saatlerinde devam edecek.
17 Mart 2008 Pazartesi Öðretmen
Okullarýnýn kuruluþunun
160. yýldönümü kutlamasý
PAÜ Eðitim Fakültesi geleneði
sürdürüyor. Her yýl düzenlenen Öðreteri
men Okullarý'nýn Kuruluþu etkinlikl
Baþ
…
n'da
bu yýl yine KKM ana Salo
langýç saati ise 14:00

21 Mart 2008 Aþýklar
Günü Programý
21 Mart, yalnýzca Dünya Þiir Günü
lar
olarak deðil ayný zamanda Aþýk
PAÜ
or.
Bayramý olarak da kutlanýy
ve
Rektörlüðü, iki halk ozanýný Kongre
or.
ediy
uk
kon
Kültür Merkezi'nde
im
Özellikle Fen Edebiyat ve Eðit
çeke
ini
ilgis
rinin
Fakültesi öðrencile
a
00'd
19
mý
akþa
t
Mar
21
cek etkinlik,
baþlayacak.
22 Mart 2008 Sergi Açýlýþý ve
Cezmi Ersöz Ýmza günü
Sunak Dergisi tarafýndan organize
edilen etkinlikler kapsamýnda Denizlili
ressam Yaþar Çallý ve Yýlmaz Kahraman'ýn sergi açýlýþý yapýlacak. Yazar Cezmi Ersöz ise okurlarý ile buluþacak ve
kitaplarýný imzalayacak. Hasan Yükselir
Konseri de etkinliklerin bir parçasý…

24 Mart 2008 Pazartesi Dünya
Su Günü bilgilendirme Konferansý
PAÜ Genç Tema Kulübü tarafýndan
Dünya Su Günü nedeniyle düzenle
Ana
KKM
nen konferans, 24 Martta
Salon'da saat 10 00'da baþlayacak.
25 Mart 2008 Salý "Kentte Yaþlý
Olmak" Sempozyumu
Yaþlýlar ile ilgili panel ve sempozyumlara bir yenisi daha ekleniyo
r.
"Kentte Yaþlý Olmak" konulu Sempoz
yum'un 25 Mart 2008 Salý günü yap
ýlmasý planlanýyor. Sorunlarýn masaya
yatýrýlacaðý Sempozyum 09 30-16
00
saatleri arasýnda KKM Ana Salon'da
...
27 Mart 2008 Perþembe
Dünya Tiyatrolar Günü'nde Honaz
en
Meslek Yüksekokulu öðrencilerind
ve
gre
Kon
oluþan Tiyatro Topluluðu
ne
sah
n'da
Salo
Kültür Merkezi Ana
,
alacak. "Kayýp Hayatlar" adlý oyunda
ajmes
en
ndir
ilgile
n
gençleri yakýnda
lar yer alýyor.
30 Mart 2008 Pazar Samsun
Sanat Tiyatrosu - Þu Çýlgýn Türkler
Denizli'ye geçtiðimiz aylarda gelen
ve yoðun istek üzerine Mart ayý sonunda Denizlili tiyatro severlerle buluþmaya hazýrlanan Samsun Sanat Tiyatrosu, Þu Çýlgýn Türkler oyunuy
la
sahnede… Atatürkçü Düþünce Derneði Denizli Þubesi tarafýndan organize
edilen tiyatro gösterimi iki seanstan
oluþuyor.
30 Mart 2008 Pazar saat 14:00
Öðrencilerin katýlýmýna açýk
ücretsiz gösterim
30 Mart 2008 Pazar saat 20:00 Denizlililerin katýlýmýna açýk biletli gösterim
1 Nisan 2008
Ýbrahim ve
Nazým Balaban
Söyleþi
Ressam Ýbrahim
Balaban ve oðlu ressam Nazým Balaban, 1
Nisan'da Denizli'ye geliyor. Açý Sanat Galerisi'nde 1 nisanda açýlacak sergileri 3 hafta
boyunca gezilebilecek
olan ressamlarý aðýrlayacak olan PAÜ, hem
öðrencilere hem de
kente yönelik katkýlarýný sürdürecek.
Ressam
Ýbrahim
Balaban ve Nazým Balaban Sergisi 1 Nisan
2008 Salý günü 15 00 17 00 saatleri arasýnda
Fen Edebiyat fakültesi
Konferans salonu'nda…

11

PAÜHABER
01-31 MART 2008

“PAU’de ilke, akil ve bilimdir”
P

AÜ Kongre ve Kültür Merkezi Ana
Salon'da saat 14 00'te baþlayan
Akademik Tören'de Saygý Duruþu
ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn
ardýndan Pamukkale Üniversitesi Eðitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü
Müzik Eðitimi Anabilim Dalý Öðretim
Elemanlarý
sahne
aldý ve 3 eserin yorumlandýðý Trio Dinleti ile katýlýmcýlardan
büyük alkýþ aldý.
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fazýl Necdet Ardýç,
konuþmasýnda, neden böyle bir tören
düzenlendiðini anlattý.
"Üniversitemizde
bütün çabamýzý bizim
dýþýmýzdaki ar-ge evreniyle bizim sahip olduðumuz sistemi entegre etmek üzere
yoðunlaþtýrdýk.
Üç
ana konuda mekanizma oluþturmaya gayret ettik: Destek, altyapý ve konu seçimi…" diyen Prof. Dr.
Fazýl Necdet Ardýç,
PAÜ'deki deðiþimi þu
sözlerle ortaya koydu:
"Tez projesi desteði, ilk proje desteði,
makale ve kongre katýlým desteði gibi nakit imkanlar getirirken çeviri bürosu gibi
ofisler oluþturduk. Hedefimiz AB,
TÜBÝTAK, Sanayi Bakanlýðý, DPT gibi kaynaklarý devamlý takip edecek bir ofisin
oluþturulmasý…

Araþtýrma fonunun konumlandýrýlmasýný saðladýk. Geçen yýl 1 milyar YTL'ye
yakýn laboratuar altyapý yatýrýmý yaptýk.
Yýl sonuna doðru destek personel ve yeni yatýrýmlar konusunda adýmlar atacaðýz.
Araþtýrma çalýþmalarýnda konu seçimlerine odaklandýk. Valilik, Belediye, Sanayi ve Ticaret odalarýmýz, çevre belediyeler, Sanayi Bakanlýðý, Enerji Bakanlýðý gibi kurumlarla yakýn iliþki içinde olmaya gayret
ettik, öðretim üyelerimizi de teþvik ettik. Kilit öneme sahip akademik bilgi
sistemi ve BAP komisyonunun baþlattýðý laboratuar
envanteri
çalýþmasýnda emek harcayan herkese teþekkür ediyorum.
PAÜ
Rektörü
Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç sözlerini
þöyle sürdürdü: Pamukkale Üniversitesi'nin dayandýðý deðerler, cumhuriyetimizin üzerine kurulduðu temel felsefenin deðerleridir. Bunlar
akýl ve bilimdir. Bu deðerler olmazsa,
adýmýz ne olursa olsun bizi tanýmlamak
mümkün olmayacaktýr.
Biz Pamukkale Üniversitesi olarak
dünyanýn neresinde bilim varsa onu
öðrenmek, neresinde büyük bir bilgin

Pamukkale Üniversitesi Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve ülkemize katký
saðlayan bilim insanlarýna "Fahri Profesör"
unvaný verildi, 2007
yýlýnda ulusal ve uluslar arasý bilimsel proje/ödül alan PAÜ
öðretim üyelerine
Akademik Baþarý Belgeleri verildi ve PAÜ'lü
akademisyenler
ödüllendirildi.

varsa onunla çalýþmak, neresinde bilinmedik bir þey varsa onu çözmek, neresinde karanlýk varsa onu daðýtmak için
varýz. Gelecek yýl daha fazla arkadaþýmýzýn ödül alacak deðerli bilim insanlarýný örnek almasýný diliyorum."
Akademik Tören'de Prof. Dr. Hisatako
TANO, Prof. Dr. Ömer AYDAN, Ord. Prof.
Dr. Francesco D'ANDRIA'ya PAÜ Senatasu tarafýndan alýnan kararla "Fahri Profesör" unvaný verildi. PAÜ Rektörü, öðretim üyelerine cübbelerini giydirdi ve Fahri Profesör beratýný sundu. Denizli Vali
yardýmcýsý Halil Ýbrahim Ertekin, Denizli
adýna hediyelerini sundu.
Lecce Üniversitesi Rektör Vekili Prof.
Dr. Carmelo Passimeni, üniversitesi adýna
hediyelerini sundu ve PAÜ ile Lecce Üniversiteleri'nin iþbirliðinin artacaðýný belirtti.
Babadað Heyelan Projesi'nde yer alan
Nihon Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr.
Hisatako TANO'nun duygu ve düþüncele-

rini Türkçe olarak ifade etti, PAÜ Rektörü
ve öðretim üyelerine kendisini onursal
profesörlüðe layýk gördükleri için teþekkürlerini sundu.
Babadað Heyelan Projesi'nde, PAÜ
öðretim üyeleriyle birlikte uzun süredir
çalýþan Tokai Üniversitesi öðretim üyesi
Prof. Dr. Ömer aydan, duygu dolu bir konuþma yaptý ve iþbirliðinin süreceði mesajýný verdi. Hierapolis Kazý Heyeti Baþkanlýðý'ný yapmakta olan Lecce Üniversitesi'nden Ord. Prof. Dr. Sayýn Francesco
D'ANDRIA ise Pamukkale'ye herkesin
destek çýkmasýný istedi, PAÜ'nün öðretim
üyesi olmaktan onur duyduðunu belirtti.
Akademik Tören'in ikinci bölümünde
2007 yýlýnda ulusal ve uluslar arasý proje
ya da ödül alan PAÜ öðretim üyeleri
ödüllendirildi. Rektör Prof. Dr. Ardýç tarafýndan akademisyenlere baþarý belgeleri verildi, protokol üyeleri de akademisyenlere hediyeleri sundu.

Prof. Dr. Ömer Aydan
1955 yýlýnda Ýzmir'in Bayýndýr ilçesinde doðdu. Ege Üniversitesi Matematik
Bölümüne girdi. 1974 yýlýnda Ege Üniversitesinden Ýstanbul Teknik Üniversitesine geçerek üniversitenin yaklaþýk 10
ay olaylardan kapanmasýndan dolayý
1979 Mayýs ayýnda maden mühendisi
olarak mezun oldu. Ýngilizce eðitimini
Oxford'ta tamamladýktan sonra 1982 yýlý
aralýk ayýnda Newcastle upon tyne Üniversitesinde master derecesini alarak
Japonyanýn Nagoya Üniversitesine Japon Milli Eðitim Bakanlýðýnýn burslusu
olarak doktora için gitti. 1989 yýlýnda
doktorasýný aldý ve ayný üniversitede 5 yýl
asistanlýk görevi yaptýktan sonra 1990
Nisan ayýnda Tokai Üniversitesine
yardýmcý doçent olarak geçiþ yaptý. Þu
anda ayný Üniversitede Profesör olarak
görev yapmaktadýr. Japon Ýnþaat

Mühendisleri ve Japon Jeoteknik odalarýnýn kaya mekaniði ve deprem
mühendisliði üzerine deðiþik komitelerinde aktif rol almaktadýr. Bunun yanýsýra
Uluslararasý Kaya Mekaniði Derneðinin
deðiþik komitelerindede aktif rol almaktadýr. Þu anda Türkçe, Ýngilizce ve Japonca olmak üzere 400'ün üzerinde bilimsel yayýný vardýr. UNESCO'dan destekli Mýsýr'ýn Amenophis kral mezarýnýn
korunmasý ve onarýlmasý projesi, Japonya ve Türkiye arasýnda Japon Milli Eðitim Bakanlýðýndan destekli Derinkuyu
yeraltý projesi, Babadað heyelan projesinin yanýsýra Japonya içinde deðiþik devlet ve özel kuruluþlardan destekli kaya
mühendisliði yeraltý ve yerüstü
yapýlarýnýn duraylýlýðý ve uzun süreli davranýþlarý üzerine birçok projede yeralmakta ve yürütmektedir.

Hisataka Tano
1941 yýlýnda Japonyanýn Takasaki
þehrinde doðdu. Niigata vilayeti Shibata lisesinden mezun olduktan sonra Tohoku
Üniversitesi Jeoloji Bölümüne 1961 yýlýnda girdi. 1965 mezun olduktan sonra ayný
üniversitede Ýnþaat Mühendisliði alanýnda
master derecesini aldý. 1974 yýlýna kadar
asistan olarak görev yaptýktan sonra Nihon Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
bölümüne yardýmcý doçent olarak geçiþ
yaptý. Bu sene mart ayýnda Nihon Üniversitesinden Profesör olarak emekli olacaktýr. Japon Ýnþaat Mühendisleri ve Japon Mühendislik Jeolojisi mühendisliði
üzerine deðiþik komitelerinde aktif rol

almýþ ve Japon Mühendislik Jeolojisi
odasýnýn oda baþkanlýðýný uzun süre yapmýþtýr. Þu anda Ýngilizce ve Japonca olmak üzere 100'ün üzerinde bilimsel yayýný
vardýr. UNESCO'dan destekli Mýsýrýn
Amenophis kral mezarýnýn korunmasý ve
onarýlmasý projesi, Japonya ve Türkiye
arasýnda Japon Milli Eðitim Bakanlýðýndan
destekli Derinkuyu yeraltý projesi, Babadað heyelan projesinin yanýsýra Japonya
içinde deðiþik devlet ve özel kuruluþlardan
destekli kaya mühendisliði yeraltý ve
yerüstü yapýlarýnýn duraylýlýðý ve uzun
süreli davranýþlarý üzerine birçok projede
yeralmakta ve yürütmektedir.

Ord. Prof. Dr. FRANCESCO D’ANDRIA
Laterza (TA), 21 Temmuz 1943 de
doðdu. 1966 Milano Katolik Üniversitesi'nde Klasik Edebiyat Bölümü'nden
(110/110 yüksek not ile) mezun oldu.
1969 Milano Katolik Üniversitesi'nde Uzmanlýðýný Arkeoloji, Grek ve Roma tarihi,
sanatý üzerine Prof.Dr. Michelangelo Caiano de Azevedo ile yaptý. 1969-72 Ýtalyan
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn iki yýllýk eðitim
bursunu kazanarak Milano Katolik Üniversitesi ve Milano Devlet Üniversitesi'nde
Antik çað tarihi üzerine eðitim aldý. 1986
Lecce Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde

Grek ve Roma Sanatý tarihi Arkeolojisinde
Ord.Profesör unvaný aldý. 2005 yýlýnda
Ýtalyan Ankara Büyükelçiliði'nin ve Ýtalyan Devlet Baþkanýnýn isteði üzerine "Cavaliere della Solidarietà Sociale" unvanýný
alýr. 2007 yýlýnda Pamukkale'de Ýtalyan
Devlet Niþanýný almýþtýr. Ýtalya'da birçok
alanda kazýlarý yürütmesinin yanýnda,
Türkiye'de Hierapolis kazýlarýna da baþkanlýk yapmaktadýr. Uluslarasý alanda
yayýnlanmýþ 170'in üzerinde kitap, makale ve araþtýrmalarý vardýr. D'Andria evli ve
2 çocuk babasýdýr.
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üm Öðretim Üyeleri Derneði
TÜMÖD ile ortaklaþa düzenlenen
etkinliðe TÜMÖD Genel Baþkaný
Prof. Dr. Alpaslan Iþýklý, emekli
öðretim üyesi felsefeci Prof. Dr. Nejat Bozkurt, Çukurova Üniversitesi öðretim üyesi
Prof. Dr. Ýbrahim Ortaþ panelist olarak
katýldý. Oturum baþkanlýðýný ise Rektör
Yardýmcýsý ve ÝÝBF Dekaný Prof. Dr. Ýnan
Özer yaptý.
“ÜNÝVERSÝTELERÝN TEMELÝ:
ÖZERKLÝK VE ÖZGÜRLÜK”
Prof. Dr. Alpaslan ýþýklý, neoliberalizmin
ideolojilerin sonunun geldiðini ilan ettiðini
söyleyerek baþladýðý konuþmasýnda deðiþimlerin üniversitelere nasýl yansýdýðýný ve
üniversitelerin deðiþim sürecini anlattý.
Son günlerde üniversitelere yönelik
saldýrýlar olduðunu belirten Prof. Dr. Iþýklý,
"üniversiteler ülke sorunlarýna, toplumsal
konulara duyarsýz kalmayacaklardýr.
Özerklik ve özgürlük, üniversitelerin temelidir. Üniversiteler, toplumdaki diðer güç
odaklarýna karþý baðýmsýz olmalýdýr. Oysa
yeni bir döneme giriliyor." dedi, üniversitelerin siyasal erkin nüfuz edeceði alanlar
haline getirilmek istendiðini vurguladý.
"Yeni dönem, sipariþ verilenlerin konuþacaðý, diðerlerinin susmasý gereken
dönem olarak görünüyor. YÖK Baþkaný,
her þeyin serbest olacaðý üniversite derken, türbanýn serbest, diðer konularýn ise
engellenmeye çalýþýldýðý bir dönemi iþaret
ediyor. Demokrasinin kurallarý vardýr. Ser-
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Gündemdeki geliþmeler
Üniversitem Paneli’nde
bestlik, kamu düzeniyle, hukukla sýnýrlýdýr.
Ýçinde bulunduðumuz durumda, üniversitelerin sermaye güdümüne girdiðini
görüyoruz. Bu bilimde, tarihte çarpýtmalara neden oluyor.
Prof. Dr. Alpaslan Iþýklý, 22 üniversite-

MASAYA YATIRILDI
sayýda kitabý bulunan Prof. Dr. Nejat Bozkurt ise, süreci panaromik olarak özetledi.
Akýl-bilimin yerine din-inancýn konduðunu, niceliðin, niteliði ezip geçtiðini, iþsizler
ordusuyla dolu ülkemizin inovasyonda sonuncu olduðunu anlatarak konuþmasýna

Ard arda etkinliklere ev
sahipliði yapan Pamukkale Üniversitesi, þubat
ayý içerisinde Üniversitem Paneli düzenleyerek
alanýnda uzman 3 profesörü Denizlililerle buluþturdu.
nin rektörünün önümüzdeki günlerde deðiþeceðini, 11 yeni üniversite kurulacaðýný
hatýrlattý, 33 rektörün emir-komuta zinciriyle hareket etmesinin istendiðini dile getirdi, "rektörlerin yetkisi kýsýtlandýkça,
üzerlerindeki baský arttýkça, TÜMÖD'ün
önemi artýyor diyerek öðretim üyelerini,
ayný çatý altýnda olmaya davet etti.
“HEDEF: EKSÝKSÝZ TAM
ÝNSANI YARATMAK”
Düþünce tarihi, estetik, bilim tarihi gibi konularda yýllarca dersler veren, çok

baþladý. Prof. Dr. Bozkurt, öðretim üyelerinin ve üniversitelerin nasýl hareket etmesi gerektiði konusunda þu önerilerde
bulundu:
Sorunlara çözüm üretmeli
Halk konferanslarý düzenlenmeli
Sorunlara çözüm üretmeli
Eksiksiz-tam insaný yaratma yolunda
çaba göstermeli
Planlý çalýþmalý
Bilgiye dayalý ahlak, gerçekçi seçimlere öðrenciler yönlendirilmeli
Asýl olan bu dünya olmalý

Peþini veresiye feda etmemeli
Üretmeyi pazarlamayý öðretmeli
Ödüllendirmelerle hareket edilmeli

“DOGMALARIN DEÐÝL
AKLIN ÜSTÜNLÜÐÜ”
E mail aracýlýðýyla binlerce öðretim
üyesine ulaþtýðý bir að ulaþtýran Çukurova
Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Ýbrahim Ortaþ, "Öðretim üyesi ya da bilim insaný kimdir?" konulu sunumunda, toplum
ve siyaset, üniversiteyi anlamadý
görüþünü ortaya koydu. Ne aradýðýmýzý
bilmek zorundayýz söleriyle meslektaþlarýna seslenen Prof. Dr. Ortaþ, öðretim
üyesinin doðanýn ve toplumun gizemlerini deþifre etmek, açýða çýkarmakla uðraþtýðýný hatýrlattý.
Ýþte Prof. Dr. Ýbrahim Ortaþ'ýn sunumundan notlar:
Akýl süreci, duygusal sürecin önüne
alýnmak durumunda…
Dogmalarýn deðil aklýn üstünlüðü egemen olmalý…
Sorgulama ve ölçüt koyma yöntemleriyle hareket etmeli.
Hayal etmek, bilmekten önemlidir.
Suskun olamayýz.
Üretken olmak zorundayýz. Bilimi teþvik etmeliyiz.
Unutmayalým ki, üniversiteler düþünce
odalarýdýr.
Panel sonunda öðrenci ve öðretim
üyelerinin sorularý yanýtlandý. Panelistler
kitaplarýný imzaladý.

EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ KAMPUSE TAÞINDI
PAÜ'nün "Amiral Gemisi" diye de adlandýrýlan Eðitim Fakültesinin öðretmen
yetiþtirmeyle ilgili süreci, 14 Ekim
1957'de Namýk Kemal Ýlkokulu bünyesinde açýlan Kýz Öðretmen Okulu ile baþlar. Ýlk mezunlarýný da 27 Haziran 1960'ta
64 öðrenciyle verir. 1963'te de Ýncilipýnar'daki yerine taþýnýr.
Öðretmen Lisesi, Dokuz Eylül Üniversitesine baðlý önce iki, sonra dört yýllýk Eðitim Yüksek Okulu derken,
1992'de çýkan PAÜ Kanunu ile de Eðitim
Fakültesi kimliðiyle PAÜ'nün altý
Fakültesinden birisi olarak eðitimini
sürdürür gelir. 2007'de eðitimle ilgili yolculuðunun 50. Yýlýna ulaþan Eðitim
Fakültesi hiç farkýnda olmadan Cumhuriyet Dönemi'nde Denizli eðitiminde
1931'de "Gazi Mustafa Kemal Ýlk Mektebi" adýyla açýlan, Gazi Ýlk Öðretim Okuluyla, 1931'de Atatürk'ün ziyaretiyle
onurlanan ve halk arasýnda "Koca Mektep" diye anýlan Denizli Lisesi'yle birlikte
bu þehrin hafýzasý konumundaki üç
önemli kurumdan birisi olur.
"Öðretmenler yeni nesil sizin eseriniz
olacaktýr." buyuran Atatürk'ten aldýklarý
ilhamla ülke çocuklarýnýn eðitimi için
ülkenin dört tarafýna gitmiþ olan mezunlarý, PAÜ ve Denizli adýný sevgiyle ve gururla taþýmýþlar, PAÜ ve Denizli sevgisinin yerleþmesinin gönüllüleri olmuþlardýr. 1960'tan beri mezun olan binlerce,
öðretmen için Eðitim Fakültesi süreci
2008 Þubat baþýna kadar Ýncilipýnar
Kampusüyle sýnýrlý olacaktýr.
Týpký þarkýnýn "O aðacýn altýný þimdi
anýyor musun?" sorusuna muhatap olan

âþýklarý misali, buradan mezun olarak
görev yapanlar da aðaçlarýn altýnda oluþan pek çok hatýrasýný Ýncilipýnar'la birlikte gönüllerinde yaþatacaklardýr.
2007-2008 Akademik Yýlý'nýn ikinci
yarý yýlýyla birlikte yurdumuzun mezralarýndan büyükþehirlerine varýncaya kadar, sokaklar, caddeler, okullar ve bahçeler cývýl cývýl çocuk sesleri ve delikanlý
duruþlarla þenlenmeye baþladý. Annelerin babalarýn gözbebekleri çocuklarýyla
binalar okul, okullarla çocuklar öðrenci,
onlarý bilginin ýþýðý ve sevginin sýcaklýðýyla buluþturacak olanlar ise eðitici kimliðine kavuþtu. Artýk Eðitim Fakültesi mensuplarý sevgili öðrencileriyle bahar aylarýyla birlikte yeni binalarýnda yeni
umutlara doðru kanat çýrpýyor.
1992'de PAÜ'nün kuruluþu ve
1994'te öðrenci almaya baþladýðý günden bu günlere geliþ tam anlamýyla fiziki
bir yapýlanma süreciydi. Haklý ve doðal
olarak bu yapýlanma Kýnýklý Kampusünde
gerçekleþti. Atýlan temeller, yükselen
yapýlar derken, "Kalp Merkezi" hizmete
açýldýðý günden itibaren Denizli kamuoyu
da PAÜ'deki fiziki geliþmeleri an be an takip etmeye baþladý. Fen Edebiyat, Ýktisadi
ve Ýdari Bilimler, Mühendislik, Týp ve Teknik Eðitim'le PAÜ'nün kuruluþ kanununda
yer alan altý fakülteden beþi bir araya gelmiþken sadece Eðitim Fakültesi Ýncilipýnar'da Kýz Öðretmen Okulu'ndan bu
yana aradan geçen uzun yýllar zarfýnda
yorgun düþen
binalarýnda eðitimini
sürdürüyordu.
Þimdi ise Eðitim Fakültesinin de
Kýnýklý'ya taþýnmasýyla PAÜ'de özlenen ve

Öðretim Görevlisi

ÞERiF
KUTLUDAÐ

olmasý gereken kampus bütünlüðüne kavuþulmuþ bulunuyor artýk.
On iki yýla varan eðitim öðretim sürecinin sonunda, ÖSS gibi çok zorlu bir
sýnavý baþararak büyük hayaller, sevinçler ve heyecanlarla Eðitim Fakültesi'ni
kazanýp gelen gençler, belki de hayatlarýnýn en büyük hayal kýrýklýklarýndan birisini Eðitim Fakültesinin eski binalarýna
adým attýklarý ilk gün yaþýyorlardý.
Fiziki ve mimari yapýsýyla hemen çoðunun geldiði Lisesi, Üniversite okumak
adýna geldikleri binalardan çok daha yeni ve albeniliydi. Üniversiteyle bu ilk temas onlarda bir travma meydana getiriyordu. Fakülte bahçesinin doðal dokusuyla Ýncilipýnar'ýn sunduðu ortam, Akademik ve idari personelin sýcak yaklaþýmý ile oluþan dostluklar, zaman içerisinde bu kýrýlganlýklarý tamir ediyor
gözükse de, yok etmesi mümkün olmuyordu.
Burada göz önüne alýnmasý gereken
asýl olgu, Kýz Öðretmen Okuluyla baþlayan ve 1994'e kadar gelen süreçte Ýncilipýnar'daki eðitim yapýlanmasýnýn eðitimle ilgili konumunun, Çamlýktaki Devlet Mimarlýk ve Mühendislik Akademisi'yle birlikte Denizli'de tek olma özelliðiydi.. Bu sebeple de baðýmsýz ve adetâ

özerk bir yapý oluþturmaktaydý. Halbuki
1994'ten itibaren Eðitim Fakültesi,
PAÜ'nün altý fakültesinden birisidir ve
PAÜ'nün bir birimidir. O halde Eðitim
Fakültesinin ana gövde olan Üniversite
yapýlanmasý içerisinde yer almasý gerekmektedir. Üniversite okumaya gelen
gençlerin diðer beþ fakültenin binlerce
öðrencisi gibi Üniversal bütünlük içerisinde Üniversite havasýný solumasý gerekmektedir.
Bu baðlamda artýk bu yarýyýlla birlikte PAÜ için yeni, Eðitim Fakültesi içinse
yepyeni bir dönem baþlamaktadýr. Artýk
PAÜ'nün Kütüphanesi, sosyal tesisleri,
kültür merkezleri, gezi alanlarý, hatta dolmuþlarýyla belediye otobüsleri bile bütün
öðrencilerinin ortak kullaným alaný olacaktýr. Bunun anlamý þudur:
Yarýnlarda insana hizmet sunmayla ilgili olarak her birisi ayrý bir mesleði icra
edecek olan gençler Üniversite yýllarýnda
oluþacak dostluklar ve buluþmalarla birbirini daha yakýndan tanýyacak, birbirine
karþý ön yargýsýz ve dostça davranacaklardýr. Bu süreç PAÜ'lü olma duygusunu
hem pekiþtirecek hem de hýzlandýracaktýr.
Sözü UNESCO'nun 2007'yi adýna yýl
olarak kabul ve ilân ettði Mevlâna'nýn bir
güzel sözüyle baðlamak isterim:
"Her gün bir yerden göçmek ne iyi.
Her gün yeni bir yere konmak ne güzel.
Bulanmadan donmadan akmak ne âlâ.
Dünle beraber gitti cancaðýzým
Ne kadar söz varsa düne dâir
Þimdi yeni þeyler söylemek lâzým…"
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Pamukkale Universitesi
II. Ulusal Münazara Turnuvasi
P

AÜ Münazara Kulübü yaptýðý organizasyonlar ve katýldýðý etkinliklerle
ve her geçen yýl geliþmeyi hedefleyerek güzel projelere imza atmayý
baþarmýþtýr. Geçen yýl düzenlemiþ olduðumuz PAÜ I. ULUSAL MÜNAZARA TURNUVASI'NDA yaþadýðýmýz tecrübelerimizle bu
yýl PAÜ II. ULUSAL MÜNAZARA TURNUVASINI en iyi þekilde organize edeceðiz.
PAÜ Münazara kulübü olarak, Münazara
yapan konuþmacýlarýn ve bu münazýrlarý
deðerlendirecek jürilerle sayýsý 250'yi bulan, organizasyonu yürütecek 50 kiþilik
ekiple 300 sýnýrýna dayanan, en büyük
öðrenci buluþmalarýndan birine ev sahipliði yapacak ve Türkiye'nin en büyük
Münazara Turnuvasý unvanýný da kazanacaðýz. PAÜ Münazara Kulübünün düzenlemiþ olduðu PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ
II. ULUSAL MÜNAZARA TURNUVASI 7-89 Mart 2008 tarihlerinde gerçekleþecek.
Turnuvamýzýn amacý; öðrencilerin gündem-deki konularý geniþ bir vizyonda, ikna yeteneklerini geliþtirici bir alanda ve
düzenleyeceðimiz etkinliklerle sosyal bir
ortamda Denizlimizin de tanýtýmý ile güzel
bir organizasyonda olmalarýný saðlamaktýr. Bu turnuva boyunca Avrupa Birliði'nden küresel ýsýnmaya, kadýn haklarýndan sporda dopinge kadar dünya

gündemini oluþturan tüm konularý belli bir da jüri heyeti takýmlarý açýklar ve geri bildirimde bulunur. Bu bildirimler final maçýna
disiplin içerisinde tartýþýlacaktýr.
Münazara turnuvasýnýn tanýmýný ve uy- kadar devam eder ve finalisti belirler.
Biz gençlerin düzeyli bir þekilde
gulanýþýný biraz daha açalým. Münazara bir
konu üzerinde, belli kurallar ve yöntemle- gündemdeki konularý sorularýn olduðu bir
platformda tartýþmasýný
re uyularak yapýlan
sosyal ortamlarda
tartýþma türüdür.
Düþündüðünüz için var- ve
bulunmamýzý saðlayan
Münazara maçý 4
sanýz, tartýþmayý
münazara
kulüpleri
takýmda oluþmaktadýr;
Hükümet açýlýþ, hüküdövüþmekten ya da haka- Türkiye de yaklaþýk 40
met kapanýþ, muhale- ret etmekten farklý bir olgu üniversitede kurulmuþtur.
fet açýlýþ, muhalefet kaolarak kabul ediyorsanýz,
Ayrýca hala faaliyetpanýþ olmak üzere.
Ayrýca münazara
ülkenizin sorunlarýna ve leri devam eden birçok
maçýnda her takýmda 2
yaþadýðýnýz yüzyýlýn geliþ- üniversite bulunmaktadýr. Her ay farklý ünimünazýr olmak üzere
melerine duyarsýz kaversiteler ayda 1-2 defa
toplam 8 münazýr bulamýyorsanýz, bakmakla turnuvalar düzenler ve
lunmaktadýr.
Münazýrlarýn dýþýnda
görmek arasýndaki farkýn katýlýmcýlarý üniversitelerinde aðýrlarlar. Sosyal
süreyi tutacak olan ve
farkýndaysanýz
etkinliklerin ve eðlencesüre içerisinde belli kolerin olduðu böylesine
mutlar verecek olan bir
time keeper ve takýmlarýn deðerlendirme- faydalý ve sosyal bir ortamda yer almak
sini yapacak jüri heyeti vardýr. Münazara herkes için öðretici ve heyecan verici hamaçýnda münazýrlarýn hazýrlanmasý için ko- le gelmiþtir. Biz de bu heyecaný yaþatmak
nular maçtan 15 dakika önce verilir. Bu için PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ II. ULUsüre baþýnda takýmlar konumlarýný da öðre- SAL MÜNAZARA TURNUVASINI düzenlenirler. Bir münazarýn toplam 7.20 saniye dik.
Turnuvamýza 40 farklý üniversiteden
konuþma hakký vardýr. Bu süre sonunda
söz diðer konuþmacýya geçer. Maç sonun- 92 takým ve toplamda 250 misafir öðren-

ci katýlacaktýr. Misafir edeceðimiz arkadaþlarýmýz karþýlanacak ve Karahayýtta bulunan Denizlinin en lüks otellerinden biri
olan HÝERAPOLÝS'TE konaklayacaklar.
Gelen misafirlerimiz sadece yarýþmakla
kalmayacak ayný zamanda yapýlacak olan
birçok etkinlikle eðlenecek ve güzel vakit
geçirme fýrsatý bulacaklardýr. Turnuvamýz
92 takýmýn yarýþmasýyla 3 gün sürecek. Ýlk
2 gün turnuvalar devam edecek, son gün
gazeteci-yazar söyleþinden sonra final
maçý ilk defa yaklaþýk 1000 kiþilik izleyici
önünde gerçekleþecek. Turnuvamýz da finalistlere verilecek olan ödülleri ihtiyacý
olan bir ilköðretim okuluna vermeyi
düþündük. Turnuvamýza bu hediyeleri verecek olduðumuz öðretmen ve öðrencileri de davet ederek hediyelerini takdim
edeceðiz.
Son
olarak
PAÜ
MÜNAZARA
KULÜBÜMÜZÜN mesajýný sizlere iletmek
istiyorum;
Düþündüðünüz için varsanýz, tartýþmayý dövüþmekten ya da hakaret etmekten farklý bir olgu olarak kabul ediyorsanýz, ülkenizin sorunlarýna ve yaþadýðýnýz
yüzyýlýn geliþmelerine duyarsýz kalamýyorsanýz, bakmakla görmek arasýndaki farkýn
farkýndaysanýz. Farkýndalýðýnýz farkýnýzdýr
ve bu yüzden bizim için önemlisiniz.

PAÜ 1900 metre yükseklikte çadýrlý kamp kurdu

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Rekreasyon Programý
Doða Sporlarý Dersi Kampçýlýk Uygulamasý (21/23 Ocak - Baþkarcý Ornazdere Vadisi)
Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Rekreasyon Programý ders programýnda zorunlu ders olarak yer alan Doða Sporlarý dersinin sene sonu kampçýlýk uygulamasý, bu sene 21 - 23 Ocak 2008
tarihlerinde Denizli Ýli Baþkarcý Kasabasý Ornazdere Vadisi 1900 m yükseklikte yapýlan çadýrlý kamp ile gerçekleþtirildi.
Kamp, mevsimin soðuk geçen bu
günlerinde, havanýn bizlere yaptýðý
sürprizle mevsime göre oldukça uygun
bir havada gerçekleþti.
Uygulama iki gece yatmalý olunca,

öðrencilerin kamp konusundaki tereddütleri artmýþtý. Ýlk günün sonunda
biraz üþüyerek de olsa kamp amacýna
ulaþmaya
baþlamýþtý.
Yemekler
bazýlarýnda hazýr, bazýlarýnda okulun bize saðladýðý benzin ocaklarýnda yapýlarak yeniliyordu.
Ýlk sabah kalkýndýðýnda ortamýn soðukluðu hala devam etmekteydi ve
güneþin ilk ýþýklarýný öðrencilerimiz
daðýn yamacýna vuran yerde karþýladý.
Ortam ýsýndýkça herkesin keyfi yerine
geliyordu ve kahvaltýlar yapýldýktan
sonra ikinci gün yapýlacak yürüyüþ
hazýrlýðý baþladý. Kolay bir eðimde baþlayan yürüyüþ giderek dikleþen arazide
devam etti. Molalar verildi. Donmuþ
dereler geçildi ve 2 saatlik bir
yürüyüþten sonra arazinin artýk özel
daðcýlýk malzemeleriyle yürüyüþe uy-

gun yerlerine gelince bitirildi. Biraz dinlenip, bir þeyler yendikten ve fotoðraflar çekildikten sonra geri dönüþe geçildi.
Ýkinci günün akþamýnda, toplanan
odunlarla büyük bir ateþ yakýldý ve
günün yorgunluðu ateþte ýsýnarak ve
yakýnýnda piþen yemekleri yiyerek
atýlmaya çalýþýldý. Çay ve kahvelerle
ateþ baþýnda yapýlan sohbetlerle son
gecemize baþladýk.
Ýkinci gece biraz daha kolay geçti.
Artýk havaya ve doðada yaþama biraz
olsun alýþan öðrencilerimiz sabah daha
rahat kalktýlar. Kahvaltýlar yapýldý ve
geri dönüþ için hazýrlýklara baþlandý.
Toplanmadan sonra çevre temizliði

Okutman

EMiN
ÖZTOP

yapýlarak, geri dönüþe geçildi.
Þehre döndüðümüzde herkesin
yüzünde
bir
rahatlama
hissi
görünüyordu. Bu hem bende hem de
öðrencilerdeki his sanýrým bir kampý
daha baþarýyla bitirmenin verdiði rahatlýk hissiydi.
Daðlar orda olduðu sürece bizlerde
ona gitmeye devam edeceðiz.
Sevgiyle kalýn.
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Spastik özürlü 25 öðrenciye
dizüstü bilgisayar hediye edildi
Ü
niversitemizin iki dizüstü
bilgisayarla katýldýðý, Umut
Çocuklarý Koruma ve Yaþatma Derneði'nin Ahi Sinan Ýlköðretim Okulu'nda organize
ettiði, Vali Hasan CANPOLAT'ýn da
katýldýðý törende Baðbaþý Beldesi
Denizli Ticaret Odasý Ahi Sinan
Ýlköðretim Okulunda eðitim-öðrenim gören 25 spastik engelli
öðrenciye dizüstü bilgisayar hediye edildi.
Törende bir konuþma yapan
Vali Canpolat, "2007-2008 eðitim
öðretim yýlýný güzel törenlerle açtýk

ve þimdi kýsa bir ara veriyoruz.
Okulumuza yaptýðýmýz bu anlamlý
ziyarette spastik engelli çocuklarýmýzýn hayatla baðlantýlarý
bakýmýndan önemli olan bilgisayarlarý vereceðiz. Ýsteriz ki bütün
çocuklarýmýza bilgisayar verebilelim. Bilgisayar kampanyamýza destek veren herkese teþekkür ediyorum. Denizli'de özel eðitim iyi bir
noktaya gelmiþ durumda ama daha da iyi olmasý için çalýþýyoruz.
Sadece spastik engelli çocuklarýmýza ait bir okul kazandýrma
çalýþmalarýmýz sürüyor" dedi.

Bilgisayar kampanyasýna
katýlan diðer kiþi ve kurumlar
12345678910111213-

Denizli Valiliði
Pamukkale Üniversitesi
Ticaret Odasý Baþkaný Necdet Özer
Baðbaþý Belediye Baþkaný Osman Yüksektepe
Nevzat Özel , Nesa Tekstil A.Þ.
Ceyhan Sandallý , Bereket Enerji A.Þ.
Ýbrahim Sazak, Birtaþ A.Þ.
Zekeriya Er, Ýnþaat Yüksek Mühendisi
Ýrfan Duman, Uðurlu Oto Cam A.Þ.
Özer Öðrenci, Öðrenci Kýrtasiye
Denizli Ýl Genel Meclisi Üyeleri
Sevil Kaynak Ýlköðretim Okulu ve Mustafa Kaynak Lisesi Öðrencileri
Bekir Çapar, Avukat

4 Adet
2 Adet
5 Adet
1 Adet
2 Adet
4 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet

Teknik Eðitim Kulübü ikinci
döneme hýzlý baþladý
Kurulduðu günden beri sizleri bilgiyle
buluþturmayý hedefleyen kulü-bümüz,
seminer ve projelerini hayata geçirmeye
devam ediyor. Bu kapsamda Bilgi Ýþlem
Daire Baþkanlýðý'nýn katkýlarýyla 26 Þubat
2008 tarihinde MATLAB Türkiye Distribütörü FÝGES Firmasý'ndan Mekatronik Mühendisi Semih ÇAKIROÐLU, PAÜ
Kongre ve Kültür Merkezi A salonunda
MATLAB & SIMULINK programýnýn
bugününü ve uygulamalarýný örnekler ile
dinleyicilere aktardý. Yoðun bir katýlýmla
gerçekleþtirilen seminer üniversitemizde
bilgiyle buluþmak adýna dinleyicilerden
tam not aldý ve oldukça baþarýlý geçti.

AVCILIK VE ATICILIK
Ýnsanlarýn avcýlýða, insanlýk tarihinin
bilinen en eski zamanlardan beri canlarýný korumak, yiyecek ve giyeceklerini saðlamak gibi hayati ihtiyaçlarýnýn
temini için baþladýðýný biliyoruz. Önceleri daha çok bitkisel besinleri toplamakla yaþamýný sürdüren ilk insan, alet
yapmaya ve kullanmaya baþladýktan
sonra hayvansal besinlerden de geniþ
ölçüde faydalanmaya baþladýðýný antropologlar söylüyor. Bu aletleri yapan
ve onlarý avcýlýkta kullanmaya baþlayan
insanýn beslenmesi artýk farklýlaþmaya
baþlamýþtýr. Ýlerleyen çaðlar boyunca
insan, besin deðeri yüksek hayvanlarý
ele geçirmek için bazý av yöntemleri de
kullanmaya baþladýðýný maðaralara
yaptýklarý resimlerden anlýyoruz. Ancak, ava doðrudan saldýrý yöntemi tehlikeli olmasýndan ötürü her avda
avcýlardan birkaçýnýn ölmesi ya da yaralanmasý mümkündü. Bu nedenlerle
geliþen teknik ve aklýn da yardýmýyla,
tuzaklardan yararlanma, hayvan
sürülerini uçurumlara sürme, pusu kurma gibi yöntemlerle insan doða
karþýsýnda biraz daha güç kazanmýþ, biraz daha ona hâkim olmuþtur.
Bu yaþam þekli geçmiþten kazanýlmýþtý, çünkü bu organizasyon
aslýnda avlanmanýn temel þartýydý. Esasen yerleþik düzene geçip tarým ve sanayi geliþinceye kadar av baþlýca geçim kaynaklarýndan birini teþkil etmekteydi. Avýn etinden, derisinden ve
kürkünden faydalanýlýyordu. Ýnsanoðlu
boþ zamanýný dilediði uðraþlarla doldurma özgürlüðüne sahip olduðunda at
yarýþtýrmýþ, fiziki gücü kanýtlayýcý müsabakalara girmiþ, dans edilen davetlerde
bir araya gelmiþ ve konuþup sohbet etmiþtir. Ancak bunlarýn hepsinden daha
öncelikle ve hep daha önemseyerek
avlanmýþtýr. Yaþanan gerçek budur.
Þimdi ise av hayatýnýn azaldýðýný ve
bunlarýn spora doðru yöneldiðini
görüyoruz. Ne gibi sporlar var diyeceksiniz. Bunu bilmeyenler için söylüyorum, trap double-trap skeet sporting

Avcýlýk ve Atýcýlýk Ant.

DENiZ
ERDENiZ

koþan domuz ve sabit hedefler vb. gibi
yarýþmalar düzenlenerek yapýlan
yarýþmalardan söz ediyorum. Bu sporunun biraz masraflý olduðu için ülkemizde pek fazla bir ilgi görmüyor
sanýrým. Aslýnda tamamen insanýn stres
atmasýný saðlýyor. Yarýþmaya katýlmak
ayrý bir zevk birde tribünde oturup
yarýþmalarý seyretmek daha baþka bir
zevktir.
Þehir merkezimizde bir poligonun
olmamasý ve bu sporun fazla yaygýnlaþamamasý aslýnda gerçekten bir sorundur. Kaç kiþi biliyor ülkemizden dünya
birincileri çýktýðýný? kaç kiþi biliyor yurt
dýþýndan sýrf eðitim almak için gelenleri? Kaç kiþi biliyor yurt dýþýnda diðer
sporlardan baþka bu dalda bayraðýmýzýn dalgalandýðýný? Yalnýzca bu
bir spor deðildir. Herhangi bir dalda
sporcu yetiþtirilirken ahlak kurallarý iyi
bir insan olmaya yolunda ne çaba
gösteriliyorsa bu spor dalý da öyledir.
Küçük yaþta bu spora baþ koyan çocuklarýmýzý federasyon mutlaka ama
mutlaka elinden tutup yardýmcý olmaya
çalýþýyor. Milli sporcu yapabilmek için.
Sporun yaþý yok bunu biliyorsunuz. Bu
dallarda kendini göstermeye çalýþan arkadaþlarýmýzý hiç destekleyeniniz oldu
mu? Peki, yardýmcý olmak istiyor musunuz?
Sonuç olarak bu tür spor dallarýnýn
yaygýnlaþmasý için ilk önce illerde
örgütlenme yapýlmasý ve var olan
kulüplerin yaþatýlmasýný saðlanmalýdýr.
Bu tür etkinliklerde avcýlýk atýcýlýk federasyonu elinden gelen desteði göstereceðini umuyorum. Ayrýca üniversitemizin olimpiyat bayraðý almýþ olmasýyla
birlikte bu tür dallara da yer vereceðini
umuyorum.
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PAU tutulmuyor
L

ig maçlarýný baþarýyla tamamlayarak yarý final eleme grubunda
mücadele etmeye hak kazanan Pamukkale Üniversitesi Erkek Basketbol Takýmý, bu grupta da galibiyet serisine
devam ediyor. Eleme grubunun ilk maçýnda evinde aðýrladýðý Eskiþehir Osmangazi
Üniversitesi'ni 80-62 maðlup eden PAÜ,
ikinci maçýnda deplasmanda Kocaeli Adliyespor ile karþýlaþtý. Çekiþmeli geçen maç
sonunda 61-63'lük sayýyla rakibini yenen
Pamukkale Üniversitesi Erkek Basketbol
Takýmý, üçüncü hafta ise kendi evinde Adapazarý Büyükþehir Belediyespor'la karþý

karþýya gelecek. PAÜ, 8 Mart Cumartesi
günü saat 17:00'de Bölge Spor Salonu'nda
oynanacak Büyükþehir maçýný kazanmasý
halinde gruptan çýkmayý garantilerken,
sonra ki hafta deplasmandaki Osmangazi
Üniversitesi maçýný kazanmasý durumunda
da liderliði garantilemiþ olacak.
Eleme grubu maçlarýnda baþarýlý sonuçlar almaya devam ettiklerini belirten
Antrenör Fýrat Eser; "Kötü sürprizler yaþamak istemiyoruz. Önümüzdeki iki maçý da
kazanýp gruptan lider çýkmak istiyoruz. Ýlimizi ve üniversitemizi en iyi þekilde temsil
etmeye devam edeceðiz" dedi.

Squash heyecaný sona erdi
Pamukkale Üniversitesi, Denizli ve üniversitede ilk
kez squash turnuvasý düzenledi. Çekiþmeli geçen
mücadelede sonunda Gürkan Elçi þampiyon oldu.

Namaðlup ünvanýný sürdüren Pamukkale Üniversitesi Erkek Basketbol Takýmý, Eleme Grubu maçlarýnda
da ünvanýný korumaya devam ediyor.
Emek CAN
Spor Bilimleri ve Toknolojisi Yüksekokulu

SPORCULARDA YÜKSEK DÜZEYDE PROTEÝN ALIMI

Ýlimizde adý yeni duyulan Squash sporunda ilk faaliyet üniversitemiz bünyesinde yapýldý. 25 Þubat
-2 Mart tarihleri arasýnda gerçekleþen turnuva Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi'nde düzenlendi.
Çekiþmeli ve seyircinin büyük ilgi
gösterdiði maçlarda þampiyonluðu
Gürkan Elçi kazanýrken, ikinciliði
Gökhan Can, üçüncülüðü ise
Rýdvan Ekmekçi elde etti. Turnuva
sonunda açýklama yapan organi-

zasyon sorumlularýndan Aydýn
Ýlhan, "Denizli'de ilk olan turnuvadaki asýl amacýmýz yeni olan bu
spor dalýna ilgisi olan bireyleri kaynaþtýrmak, ilgiyi arttýrmak ve yarýþma heyecanýný katýlýmcýlara yaþatmaktý. Ayrýca raketli sporlara olan
ilgiyi arttýrmaya çalýþýyoruz. Buna
baðlý olarak squash turnuvasýndan
sonra squash ligi oluþturacaðýz ve
ilgi duyan herkesi Spor Merkezi'ne
bekliyoruz" dedi.

Vücudun yapý taþlarý olan proteinler, aminoasitlerden oluþur. Proteinler
vücudumuzdaki dokularýn her bir
hücresini, kas dokusunu, iç organlarý,
tendonlarý, deriyi saç ve týrnaklarýn
yapýsýný, vücudumuzun %20'sini oluþturur. Büyüme, yeni dokularýn oluþumu ve hasar gören dokularýn tamiri
gibi birçok metabolik oluþum için
enerji üretiminde yakýt olarak kullanýlýr. Ýnsan vücudunda proteinnin
yapýsýný oluþturan 20 aminoasit
vardýr. Bu aminoasitlerin 8 tanesi
vücut tarafýndan üretilemediði için
gýdalar ile alýnýr. Geriye kalan 12 tanesi ise diðer aminoasitlerden, karbonhidratlardan ve nitrojenden temin edilir. Protein yönünden zengin gýdalar:
Etler, süt ve ürünleri, yumurta, tahýllar, yaðlý tohumlar ve kuru baklagillerdir. Yetersiz protein alýmý performansý olumsuz yönde etkilemektedir.
Ancak ihtiyacýn üzerinde alýnan protein de performansý artýrmamaktadýr.
Protein zengini gýdalar geçmiþte sporcularýn beslenme düzeninde çok fazla
yer almaktaydý. Ne kadar çok protein
alýrlarsa o kadar çok kas geliþimi saðlayacaklarýna inanýrlardý. Oysa kas
fazla protein ile deðil egzersiz ile oluþur. Kasý geliþtirmek ve güçlendirmek
için antrenman programýna aðýrlýk
antrenmaný ve diðer direnç egzersizlerinin eklenmesi gerekir.
Bütün sporcular gibi vücut geliþtirme antrenmaný yapan sporcularýn da
kas geliþimleri için karbonhidrat temelli bir beslenme düzenine sahip olmalarý gerekir. Karbonhidratlar enerji
üretmek üzere kaslarda depolanýr.
Kaslardaki karbonhidrat tükenirse,
aðýrlýk antrenmaný ile kaslarda herhangi bir geliþme olmaz ve proteinler
enerji vermek amacýyla kullanýlýr.
Yüksek proteinli beslenme yüksek

kas gücünü saðlamaz. Ýhtiyacýn üzerine alýnan protein vücudumuzda glikojen ya da yað olarak depo edilir. Bu
durum vücut aðýrlýðýnýn artmasýna yol
açar ve performansta düþüþe neden
olur. Ýnsanlar fazla proteini protein
olarak depolayamaz. Bu yüzden her
gün yeterli ölçüde protein alýnmalýdýr.
Bu, özellikle kalori kýsýtlamasý yapan
aktif insanlar için de önemlidir. Ýhtiyacýn üzerinde protein alan sporcularda; vücutta su kaybý ve böbreklerde
fonksiyon kaybý meydana gelmektedir. Ýdrar ile kalsiyum atýlýmýna baðlý
olarak osteoporoz (kemik yumuþamasý) riski oluþmaktadýr.
Sonuç olarak proteinlerin bize
saðladýðý avantajlarýn yanýnda olumsuz etkilere yol açabileceðini
yadsýmamamýz gerekmektedir. Beslenme olgusunun spor yaþamýmýzdaki önemli bir parçasý olmasý dileðim
ile sevgi ve saygýlarýmý sunarým.
DEÐÝÞÝK YAÞ VE HAREKET
DÜZEYÝNDEKÝ ÝNSANLAR ÝÇÝN
PROTEÝN ÝHTÝYACI
DEÐÝÞÝK VE HAREKET DÜZEYÝNDE
VÜCUT AÐIRLIÐININ HER KG BAÞINA ÖNERÝLEN PROTEÝN MÝKTARI

Sedanter yetiþkin
0.8 gr
Saðlýk için spor yapan
yetiþkin
1-1.5 gr
Kas geliþtirme antrenmaný
yapan yetiþkin
1.4-1.8gr
Geliþme çaðýndaki
genç sporcu
1.6-1.8gr
Kuvvet ve güç
sporcusu (yetiþkin)
1.4 -1.8
Kaynaklar: Aysel PEHLÝVAN Sporda
Beslenme Morpa yayýnlarý
Anita bears, 2001; Lemon PWR.2000
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Pamukkale Üniversitesi, Türkiye Üniversitelerarasý
Kros Þampiyonasý'na ev sahipliði yapacak. 6 ve 12 bin
metre mesafelerde koþulacak yarýþlara 48 üniversiteden 450 civarýnda atletin katýlmasý bekleniyor.

yarýþý heyecaný
P

amukkale Üniversitesi büyük bir organizasyona
ev sahipliði yapacak. Kampüs içinde yer alan ve
Spor Merkezi'nin arkasýnda bulunan kros parkurunda yapýlacak olan Türkiye Üniversitelerarasý
Kros Þampiyonasý için geri sayým baþladý. 14 Mart Cuma günü yapýlacak yarýþlara 48 üniversiteden 200 bayan ve 240 erkek sporcunun katýlmasý bekleniyor.
Yarýþlarda bayanlar 6 bin metre, erkekler ise 12 bin
metre mesafede koþacak.
Pamukkale Üniversitesi Okutmaný Bülent Þenkibar,
üniversite olarak atletizm branþýnda büyük bir organizasyona ev sahipliði yapmanýn heyecanýný yaþadýklarýný
belirterek, hazýrlýklarýn tüm hýzýyla sürdüðünü kaydetti.
Þenkibar "Türkiye'den bir çok milli atleti evimizde
aðýrlayacaðýz. Türkiye'nin en iyi uzun mesafe koþucularý
yarýþa katýlacak. Seyir açýsýndan Türkiye'de ki en iyi parkura sahibiz" dedi.

Altýn bilek PAÜ’den çýktý
Pamukkale Üniversitesi, Üniversitelerarasý Bilek Güreþi
Þampiyonasý'nda Türkiye þampiyonu oldu. Türkiye genelinde 27 Üniversiteden yarýþmacýnýn katýldýðý ve Üniversite
Sporlarý Federasyonu tarafýndan organize
edilen þampiyonada altýn bilek Pamukkale Üniversitesinden çýktý.

Spor Birliðini tanýyalým
Üniversitede bünyesinde tüm spor organizasyonlarýný düzenleyen Pamukkale Üniversitesi Spor Birliði çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürüyor.
Bu sayýmýzda Spor Birliði hakkýnda merak edilenleri aktaracaðýz.
Pamukkale Üniversitesi Spor Birliði,
üniversite bünyesindeki tüm spor aktivitelerini belirli bir düzen ve yönetim içerisinde sürdürülebilmesi amacý ile kurulmuþtur. Pamukkale Üniversitesi Spor Birliði Baþkan Yardýmcýsý ve Genel Koordinatörü Okt. Rýdvan Ekmekçi, amaçlarýnýn
yükseköðretim kurulunun plan ve prog-

ramlarý çerçevesinde, Pamukkale Üniversitesi öðrencilerinin beden ve ruh
saðlýðýnýn korunmasý ve serbest zamanlarýnýn deðerlendirilmesi amacýyla, tüm
spor faaliyetlerini organize etmek, yönetmek, üniversiteye ait spor tesis ve alanlarýný bu amaca uygun bir þekilde deðerlendirmek olduðunu kaydetti.

SPOR BÝRLÝÐÝ NE YAPAR?

•Öðrencilerinin spor eðitim ve
ahlakýný geliþtirmek, onlarýn spora
ilgi duymalarýný saðlamak ve sporu
sevdirmek için projeler üretir.
•Sporun evrenselliði altýnda
PAÜ öðrencilerinin kaynaþmasý için
çalýþýr.
•PAÜ öðrencilerine spor ile
takým çalýþmasý yoluyla yardýmlaþma, disiplin ve liderlik gibi vasýflarý
kazandýrmaya çalýþmak
•PAÜ öðrencileri, öðretim elemanlarý ve memurlarýnýn "saðlýklý
yaþam" amacýyla, etkinlik ve müsa-

bakalar düzenler.
•Sportif faaliyetleri ve organizasyonlarý yönetmek, bu organizasyonlar esnasýnda doðabilecek çeþitli ihtiyaçlarý karþýlamak ve mevcut sportif tesislerin bakým,
onarýmýna katkýda bulunmak amacý
ile PAÜ Rektörlüðü tüzel kiþiliði
onayý ve aracýlýðý ile taþýnýr, taþýnmaz mal edinmek, baðýþ kabul etmek, sponsorluk anlaþmalarý akdetmek, faaliyetin amacýna uygun
gelir saðlayýcý giriþimlerde bulunmak için çalýþýr.

Yýl içinde netleþen program þu þekilde:

• Týp Haftasý Etkinlikleri (05 - 21 Mart 2008)
• Squash Ligi (25 Mart - 16 Mayýs 2008)
• Fakülteler ve Yüksekokullar arasý Futbol Ligi (08 Mart - 31 Mayýs)
• Üniversiteler arasý Kros Türkiye Þampiyonasý (19 Mart 2008)

Honaz Meslek Yüksek Okulu Bankacýlýk 2. sýnýf öðrencisi Abdullah Karabaþ, 23-25 þubat tarihlerinde Eskiþehir
Anadolu Üniversitesi'nde yapýlan þampiyonada sol bilekte Türkiye þampiyonu,
sað bilekte ise Türkiye ikincisi oldu. 78 kiloda 24 sporcunun katýldýðý þampiyonada rakiplerini tek tek geçtiðini belirten Karabaþ, "Üniversitem adýna
katýldýðým þampiyonada altýn madalya kazandým. Çok mutluyum.
Hedefim Avrupa þampiyonu olmak. Üniversitemi daha iyi temsil
etmek istiyorum" dedi.
Þampiyon Abdullah Karabaþ
2004 yýlýnda Yalova'da yapýlan
Türkiye Þampiyonasýnda da sað ve
sol bilekte Türkiye þampiyonu olmuþtu. Karabaþ, ayrýca Honaz Meslek Yüksek Okulu voleybol takýmýnýn
da kaptanlýðýný yapýyor.

Dünya Þampiyonasýna hakem gönderdik
Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezinde
görevli Karate Milli Hakemi Erdoðan Balýk
Uluslararasý Þampiyonalarda görev almanýn
gurur verici olduðunu söyledi.
Pamukkale Üniversitesi çatýsý altýnda
çalýþan karate milli hakemi Erdoðan Balýk,
geçtiðimiz ay Ýstanbul'da yapýlan 5. Dünya
Karate Þampiyonasý'nda görev aldý. Türk Karate Milli Takýmý'nýn 5 altýn, 3 gümüþ ve 4
bronz madalya alarak Dünya Þampiyonu olduðu organizasyonda görev aldýðý için þanslý
olduðunu belirten milli hakem Erdoðan Balýk,
en büyük dileðinin Denizli ve Pamukkale Üniversitesi öðrencilerini bu tür büyük organizasyonlarda görmek olduðunu söyledi.

