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Sevgili Öðrenciler,

P

amukkale Üniversitesi sadece eðitim verilen,
gelen öðrencilerin
diploma almak için
çalýþtýklarý, hocalarýn ders anlattýklarý bir kurum deðildir. Bizim üniversitemiz
30.000 kiþinin birbirleriyle etkileþti- Prof. Dr.
ði, bilimin ve aklýn F. Necdet ARDIÇ
rehber olmasýný is- Rektör
tediðimiz, yaþayan
bir organizmadýr. Hergün yeni bir konu
öðrenilmekte,
yeni
insanlarla
tanýþýlmakta, yeni bir aktivite ortaya
çýkmaktadýr. Bütün bu düzenli kaosun
amacý, yüzlerce farklý olayýn etkisiyle kiþisel olgunluk sürecimizi tamamlayýp,
kendine güvenen, olaylarý baðýmsýz
olarak yargýlayabilen, kendi yarattýðý
dogmalarýn altýnda ezilmeyen bireyler
yetiþtirmektir. Bu amaç doðrultusunda yeni ders programlarýnýn yanýsýra,
birçok sosyal programýn düzenlenmesi
de teþvik edilmektedir.
Pamukkale Üniversitesi bu eðitim
öðretim yýlýnda 15. yaþýný kutlamaktadýr. Bu kutlamalar çercevesinde daha önce görülmemiþ yoðunlukta ve çeþitlilikte
bir
sosyal
program
hazýrlanmýþtýr. "15.yýl þenlikleri" adýyla
oluþturulan bu organizasyon, bahar
þenlikleri kavramýný farklý bir düzeye
yükseltmektedir. Bu programýn gerçekleþmesinde emeði bulunan bütün
öðrencilerimize, klüplerimize, öðretim
elemanlarýmýza, idari personelimize ve
sponsorlarýmýza teþekkür ediyorum.
Bütün bu aktiviteler süresince
öðrencilerimizin doyasýya eðlenmelerini, eðlenirken hayatýn bilmedikleri yanlarýný öðrenmelerini, yeni tatlar ve yetenekler keþfetmelerini umuyorum.
Bu, önümüzdeki eðlenceli aya ait
yazýnýn içinde, günümüzde bazý üniversitelerde yaþanan olaylarla ilgili bir parantez açmadan da geçemeyeceðim.
Son günlerde üniversite öðrencilerinin
bilgilerini ve akýllarýný kullanmalarý deðil, kaba kuvvet kullanmalarý teþvik
edilmektedir. Bu þekilde ülkemizde
birbiriyle konuþamayan, birbirine
düþman bir gençlik yaratma çabasý
vardýr. Pamukkale Üniversitesi öðrencilerinin, karþýlaþabilecekleri olumsuzluklarý bu çercevede deðerlendirecekleri
ve bir önceki kuþaðýn düþtüðü hataya
düþmeyecekleri konusunda inancým
tamdýr.
Hepinizin neþe dolu, kendinizi geliþtirebileceðiniz, arkadaþlarýnýzla birlikte
olabileceðiniz, bir ay geçirmenizi diliyorum.
Ýyi eðlenceler.

15.YILCOSKUSU
www.pamukkale.edu.tr

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

Ýnsanlýðýn barýþ mesajlarý verdiði, sevgiyle ve aþkla birbirlerine
yaklaþtýklarý, bilimin evrensel potasýnda eriyip bilime ve insanlýða
hizmet olup aktýðý süreçte bahar kampuste bir baþka güzeldir.
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‘PAÜ’lüler çok þanslý’
P

amukkale Üniversitesi,
düzenlediði törenle, Avrupa Olimpiyat Komiteleri
Birliði Baþkaný Patrick Joseph HICKEY'e Fahri
Doktor unvaný verdi. HICKEY Kýnýklý yerleþkemizdeki spor tesislerini
görünce hayranlýðýný gizleyemedi. Pamukkale Üniversitesinin spora bu denli
önem vermesinin gurur verici olduðunu belirten HICKEY, PAÜ Haber ekibinin
sorularýný yanýtladý. 7

FiNALDEYiZ
PAÜ Erkek Basketbol Takýmý lig maçlarýnda
10, yarý final maçlarýnda 6 ve eleme turu
maçlarýnda 2 galibiyet
alarak finale kalan en
iyi 6 takým arasýna girmeyi baþardý. PAÜ 2. Lig
vizesi için 19-24 Nisan tarihleri arasýnda Çorum'da
mücadele edecek. 16

‘Kentte yaþlý olmak’
Pamukkale Üniversitesi
Kongre ve Kültür Merkezinde yapýlan "Kentte Yaþlý Olmak" konulu sempozyum ile
yaþlýlarýn sorunlarý ve çözüm
önerileri ele alýndý. 3

Machiel KIEL PAÜ’de
Machiel Kiel, Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü'nün
davetlisi olarak Denizli'ye
gelecek ve 22 Nisan’da FenEdebiyat Fakültesi Konferans salonunda saat 14.30'da
"Balkanlarda Osmanlý Mimari Eserleri'nin Bugünkü
Dururumu: Tahrip ve Restorasyon Arasýnda" adlý konferans verecektir. 5

Salzburg prensipleri
1. Eylül 2003´te Berlin´de
toplanan Bakanlar, "Bilgiye
dayalý toplumun iki temel
direði olan Avrupa Yüksek
Öðrenim Alaný ve Avrupa
Araþtýrma Alaný" baþlýðý
altýndaki Bologna süreci
çalýþmalarýna yeni bir eylem
ekleyerek bu baðlamda doktora programlarý ve araþtýrýcý
eðitimlerinin anahtar rollerinin altýný çizmiþlerdir. 11

az Günleriyle
baþlayýp, tiyatrolarla devam
eden, konserlerle hayat bulan mekanlardan
bilimsel aktivitelerle beslenen genç
beyinler var baharda. Açýk hava sinemalarýyla nostaljiyi ve eðlenceyi yaþatan, þiirden spor etkinliklerine, geleneksel hýdýrellez kutlamalarýndan
dans gösterilerine kadar yaþayan
kampus iþte. Bilim için bir araya gelen insanlarýn oluþturduðu bu nitelikli topluluk ürettiðini sergilemeye ve
paylaþmaya hazýr. Nisan ayý sonundan haziran ayý baþýna kadar sürecek
etkinlikler arasýnda konserlerden, tiyatroya, panellerden, þiir dinletilerine, dans gösterilerinden sportif etkinliklere herkes kendine özgü bir þeyler
bulabilecek. Boþ gün yok, etkinliksiz
an yok. Etkinlikler, PAÜ ailesinin siz
deðerli üyelerini çaðýrýyor.
Nice 15.yýllara sevgiyle… 8-9

PAÜ’lüler
sýnav öncesi
stres attý

Demir Demirkan ve Kenan
Doðulu konserleri
öðrenciler tarafýndan büyük
beðeni topladý. 2

Yaþanabilir
Denizli için
Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ kapsamda deðerlendirerek sorunlarýn doðru teþhis edilmesi, kentin gereksinimlerini uzun vadede
karþýlayacak ve Denizli'yi yaþanabilir kýlacak etkin çözümleri, sürecin
tüm taraflarý ve Denizli halkýnýn
katýlýmý ile tartýþmayý amaçlayan
TMMOB Denizli Kent Sempozyumu, 02-03 Mayýs 2008 tarihlerinde
PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecektir. 10
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Gençler sýnav
öncesi stres attý
Pamukkale Üniversitesi Müzik Kulübü tarafýndan
düzenlenen Demir Demirkan ve Turkcell
tarafýndan organize edilen Kenan Doðulu konserleri öðrenciler tarafýndan büyük beðeni topladý;
ayrýca sýnav öncesi de büyük moral oldu.

P

amukkale Üniversitesi ünlü sanatçýlarý
aðýrladý. PAÜ Müzik kulübü tarafýndan 7
Mart 2008 tarihinde gerçekleþen Demir
Demirkan konserine öðrenciler büyük ilgi
gösterdi. PAÜ Spor Merkezi'nde düzenlenen
konsere PAÜ'lü öðrencilerinden oluþan Volante
ve Rahat Tempo isimli müzik gruplarý öncelikli olarak sahne aldý. Daha sonra sahneye çýkan
Demir Demirkan müthiþ performansýyla izleyenleri büyüledi.

KENAN DOÐULU
iZDiHAMI

Pamukkale Üniversitesi'nin ikinci ünlü konuðu Kenan Doðulu oldu. Kampus alanýnda
düzenlenen ve kurulan dev sahnede öðrencilerin karþýsýna çýkan Kenan Doðulu, sahne þovu
ve hareketli parçalarýyla hayranlarýný coþturdu.
Binlerce öðrenci Doðulu'nun seslendirdiði parçalara eþlik ederek güzel bir gece yaþadýlar.

PAÜ’de kahkaha rüzgarý
P

amukkale Üniversitesi Tiyatro
Kulübü, Yýlmaz Erdoðan'ýn
kaleme aldýðý "Otogargara" adlý
oyunu sergiledi. Yaklaþýk 30 kiþilik ekiple 3 ay süren bir hazýrlýk
döneminin ardýndan PAÜ Kongre
Merkezi'de sahne alan Tiyatro
Kulübü oyuncularý, bol kahkahalý
bir oyunla seyirci karþýsýna çýktý.
Oyuna ilginin yüksek olmasý
nedeniyle yer bulamayan öðrenciler yerlere oturarak oyunu izleme
þansýný yakaladý.

TURNEYE ÇIKACAK
Pamukkale Üniversitesi Tiyatro Kulübü bünyesinde çalýþan
gruplar, önümüzdeki günlerde ilçe
meslek yüksekokullarýndaki öðrencilerle buluþacak.
"Orta Oyun" adlý oyunun yaný
sýra, Týp öðrencilerinden oluþan
Tabibül Curcuna grubunun Deli
Dumrul'u ilçelerde sahnelenecek.
Tiyatro Sporu yapan kulüp
öðrencileri de ilçe turnelerine gidecek.
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Çanakkale, Türk Ulusunun
canlanma ruhudur!
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PAÜ Çanakkale
Þehitlerini
unutmadý.

P

amukkale Üniversitesi Tarih ve Ya- hitlerini andý. PAÜ Fen Edebiyat Fakülte- tim elemanþam Kulübü 18 Mart Çanakkale Za- si Konferans salonunda Yrd. Doç. Dr. larý
1915
feri'ni konu alan bir konferans ile þe- Veysi Akýn'ýn sunumuyla öðrenci ve öðre- yýlýndaki kahramanlýk destaný ile
duygu dolu anlar yaþadý.
Geliblu yarýmadasýnda anzak ve
diðer yabancý þehitliklerine
bakýldýðýnda tertip, düzen ve
bakým açýsýnda imrenilecek
derecede olduðunu belirten Yrd. Doç.Dr.
Veysi Akýn ayný þeyin kendi þehitlerimiz
için söylemenin zor olduðunu kaydetti.
Yrd. Doç. Dr. Akýn; "Birkaç yerde anýt ve
düzenli alan görüyoruz. Bu yeterli deðildir. Bu coðrafya bizimdir ve bu insanlar
bu vatan için gözlerini kýrpmadan can verdiler. Çanakkale Türk Ulusunun canlanma
ruhudur. Þehitlerimize yakýþýr bir tablo
oluþturulmalý burada" þeklinde konuþtu.

Veysi Akýn "Çanakkale savaþlarýný
'Centilmenlik savaþý', Gelibolu'yu da 'barýþ
parký' olarak adlandýrmak isteyenler var.
Bu savaþ Türk Ulusu için bir 'kahramanlýk
destaný', Gelibolu Yarýmadasý da 'þehitler
parkýdýr'" dedi. Yoðun bir katýlýmýn
görüldüðü konferansta Veysi Akýn Çanakkale geçilseydi hangi sahneler karþý
karþýya kalýnacaðýný herkesin iyi
düþünmesini istedi.

PAU’de Ataol
Behramoðlu rüzgarý
P

AÜ Týp Fakültesi ve Denizli
Tabip Odasý iþbirliðiyle 8
Mart'ta baþlayan Týp Bayramý etkinlikleri coþkulu geçti. Etkinlik
takviminde, kadýna yönelik þiddetin önlenmesi ile ilgili sunumlar,
Ruhi Su Dostlar Korosu konseri,
Týp Fakültesi öðrencilerinin oynadýðý "Deli Dumrul" oyunu, paneller ve seminerler beðeniyle
karþýlandý. Etkinlik çerçevesinde
PAÜ Kongre ve Kültür Merkezin-

le Üniversitesi Kongre Merkezi'nde
düzenlenen þiir dinletisine akademik personel ve öðrenciler büyük ilgi gösterdi. "Yaþadýklarýmdan
Öðrendiðim Bir Þey Var" kitabýyla
okurlarýn gönüllerini fetheden Behramoðlu, PAÜ'ye konuk olmaktan
mutluluk duyduðunu söyledi.
Geçmiþten bugüne beðenilen þiirlerini seslendiren ünlü þair Ataol
Behramoðlu, birbirinden güzel þiirlerini seyircilerle paylaþtý. Þiir ara-

de þair Ataol Behramoðlu'nun þiir
dinletisi katýlýmcýlara duygu dolu
anlar yaþattý.
Ünlü konuklarýn da katýldýðý týp
haftasýna bu kez ünlü þair, yazar ve
çevirmen Ataol Behramoðlu ile
Haluk Çetin konuk oldu. Pamukka-

larýnda ise Haluk Çetin gitarýyla davetlilere müzik ziyafeti sundu. Dinleti sonrasý Ataol Behramoðlu son
kitabýný, Haluk Çetin ise son çýkan
albümünü imzaladý. Sanatçýlarýn
genç hayranlarý imza almak için
uzun kuyruklar oluþturdu.

‘Kentte yaþlý olmak’
A

çýlýþ konuþmalarýnda en zengin dönemi yaþa- saðlýk hizmeti sunulmasýnýn sosyal devletlerin
yan dünyanýn en çok yoksulun yaþadýðý bir gereði olduðunu belirtti. Prof. Dr. Uçku þöyle
dünya olarak dikkat çekmesinin üzücü olduðu, konuþtu: "Hepimiz bir gün yaþlanacaðýz.
sosyal devlet anlayýþýnýn tasfiye edilerek özelleþ- Yaþlýlarda saðlýk uygulamasý 'gelene' saðlýk hizmelerin hýz kazandýðý günümüzde en büyük meti mantýðý ile yürütülemez. Onlarýn yaþam
sýkýntýyý yoksul ve yaþlýlarýn çektiði dile getirildi. yerlerinde bir ekip tarafýndan ve planlý bir þekilPanelist olarak katýldýðý etkinlikte konuþan de yürütülmelidir."
CHP Ýzmir Milletvekili Prof. Dr. Oðuz Oyan siYaþlý Sorunlarý Araþtýrma Derneði Baþkaný
vil toplum kuruluþlarýnýn kentlerde oluþan ayný zamanda PAÜ Öðretim Üyesi Prof. Dr.
sýkýntýlarý dinamik yapýlarý ve çalýþmalarýyla Velittin Kalýnkara öncülüðünde gerçekleþtirilen
çözüm önerileri üretmesi gerektiðine deðinerek Sempozyuma Pamukkale Üni"Devlette özel sektör mantýðý sosyal devlet versitesi, Denizli Tabib
yapýsýný bozmakta ve toplumsal sorunlarýn Odasý, Mimarlar Odasý
büyümesine yol açmaktadýr. Sosyal
devlet anlayýþýný hayata geçirmek
Pamukkale Üniversitesi
lazým" dedi.
Pamukkale Üniversitesi Rektör Kongre ve Kültür
Yardýmcýsý Prof. Dr. Ýnan Özer ise Merkezinde yapýlan
kentlerde keskin çeliþkilerin yaþandýðýna dikkat çekerek " bugün "Kentte Yaþlý Olmak"
burada yapýlan, kentte yaþlý ol- konulu sempozyum ile
manýn getirdiði sorunlara dikkat yaþlýlarýn sorunlarý ve
çekmek ve çözüm mekanizmalarýný
harekete geçirmesi açýsýndan yarar çözüm önerileri ele alýndý.
olacaktýr" dedi. Prof. Dr. Reyhan
Uçku ise yaþlýlarý yaþadýðý saðlýk sorunlarýna gibi kurum ve
dikkat çekerek, topluma dayalý saðlýk hizmetinin kuruluþlar
bir an önce uygulanmasý gerektiðini kaydetti. katýlýmlarýyla
Saðlýk Bakanlýðý ve Sosyal Hizmetlerin birlikte destek verdiorganize olarak yaþlýlara yaþam alanlarýnda ler.
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14 MART TIP BAYRAMI
14 Mart Týp Bayramý etkinlikleri çerçevesinde PAÜ Kongre ve Kültür
Merkezinde düzenlenen "Türkiye de Saðlýk Ortamý" konulu panelde
Türkiye'nin içinde bulunduðu saðlýk sorunlarý masaya yatýrýldý.

P

anelin açýlýþ konuþmalarýnda PAÜ
Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Zafer
Aybek, 14 Mart Týp Bayramýnýn tarihçesi ve içeriði hakkýnda bilgi verdi. Daha sonra söz alan Rektör Prof. Dr. Fazýl
Necdet ARDIÇ, hekimlerin toplumsal sorumluluklarýnýn her zaman ön planda olduðunu, bunun göstergelerinden birinin de
düzenlenen bu panel olduðunu belirterek

"Olgunlaþma yolunda hýzla ilerleyen Pamukkale Üniversitesi'nin yetiþtirdiði bilim
insanlarý ile bölge ve ülke insanýna önemli
katkýlar saðlayacaðýna inanýyorum" dedi.
Denizli Milletvekili Dr. Mithat Ekici
de yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda saðlýklý
topluma kavuþmanýn yollarýnda birinin de
hekimlerin toplumsal sorumluluklarýna
olan duyarlýlýklarýndan geçtiðini söyledi.
Moderatörlüðünü Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Zafer Aybek'in yaptýðý panele Dr. Zafer Sýnýk, Dr. Ramazan Canural,
Dr. Hasan Akþýk, Dr. Erdoðan Taþ, Dr. aldýðýný ve acil olarak düzeltilmesi gereken
Metin Bakkalcý konuþmacý olarak katýldý. sorunlarý olduðunu dile getirdi.
Dr. Zafer Sýnýk uygulanan saðlýk sisteminPanelde Türkiye'de mevcut saðlýk orden üniversite hastanelerinin büyük yara tamý ve 2004 yýlýndan bu yana uygulanan

saðlýkta dönüþüm projesi uygulamalarý deðerlendirildi. Panelin ardýnda gerçekleþtirilen Týp Balosu ile hekimler sorunlardan biraz uzaklaþtýlar.

Üniversite Kütüphaneleri ve Pamukkale
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Kütüphane hizmetleri geliþmiþ mik, toplumsal ve teknik ilerleme için
ülkelerde kütüphane ve bilgi hizmetle- çok büyük bir önem taþýmakta, bilgiri diðer konularla topyekün olarak ele nin önemi kabul edilmektedir.
alýnmakta ve planlanmaktadýr. Genel
Halk kütüphaneleri, okul kütüpha-

neleri, özel kütüphaneler, üniversite ve
araþtýrma kütüphaneleri olarak türlere
ayrýlan kütüphanelerin, her birinin
kendine özgü özellikleri ve görevleri
bulunmaktadýr. Bu kütüphane
türleri arasýnda en önde gelen
kütüphane türünün üniversite ve
arþtýrma kütüphaneleri olduðu
PAÜ HABER GAZETESÝ Ýmtiyaz Sahibi
Pamukkale Üniversitesi Rektörü
söylenebilir.
Prof. Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ
Üniversite kütüphanelerinin
Yazý Ýþleri Müdürü
Görsel Yönetmen
böyle bir nitelik kazanmasýnda
Erhan ARAN
Ali SELMANÝ
en büyük etkenler; internet eriþiHaber Merkezi
minde sahip olduðu omurga
Özlem Özmen ERGENÇ
(ULAKNET) ve kaynaklara eriEmine BARKAN - Birgül ARAS
þim ve arþivleme, ayrýca bilgi
Cenk ÖZTÜRK - Deniz ERDENÝZ
kaynaklarýna eriþim konusunda
Basým Yeri: Star Baský Tesisleri
Tren Ýstasyonu Karþýsý Gaziemir / ÝZMÝR Tel: 0232 251 76 32
en etkin yöntemlerden birisi olan
Basým Tarihi: 17.04.2007
konsorsiyumlar kurma tecrübesiPamukkale Üniversitesi Rektörlüðü Kýnýklý Kampüsü
Kýnýklý/DENÝZLÝ Tel: 0258 296 20 10 Faks: 0258 296 23 33
ne sahip oluþu ve uzman
e-posta: iletisimofisi@pau.edu.tr
statüsünde kütüphaneci istihdam
Yayýn Türü: Aylýk Yerel Yayýn / Para ile satýlmaz.
etmesi olarak sýralanabilir. Bir
PAÜ HABER Gazetesi Basýn Meslek Ýlkelerine uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizin köþe yazarlarý kendi yazýlarýndan sorumludur.
üniversite ve araþtýrma kütüpha-

olarak bilgi çaðý olarak adlandýrýlan
günümüzde, her türlü bilginin etkin ve
verimli bir þekilde derlenmesi, saklanmasý, iþlenmesi ve iletilmesi ekono-

nesi olarak Pamukkale Üniversitesi
Merkez Kütüphanesi, kütüphane kurumuna ve bilgi hizmetlerine daha geniþ bir bakýþ açýsýyla ele almaktadýr.
Bununla birlikte bilgiye dayalý ekonominin vazgeçilmez bir kaynaðý olan
bilgi ve bilgisayar aðý kullanýmý, bilgi
eriþimi ve benzeri konularda hizmet
vermekte ayný zamanda internet ve
enformasyon teknolojileri konusunda
kullanýcýlara yardýmcý olmaktadýr. Bu
açýdan günümüzde dünyanýn en geniþ
ve tek bilgi aðý konumundaki OCLC
(Online Computer Library Center) nin
bir üyesi olup bu sayede bir bilgibelge
eriþim ve daðýtým merkezi halinde
hizmet verebilmektedir. Bu sistemin
bir parçasý olan kataloglama ve
sýnýflama uluslararasý standartlara
göre yapýlmaktadýr.
Bu iþlemlerin etkin ve verimli
sürdürülebilmesi ve kullanýlmasý için
Merkez Kütüphanenin bir web sayfasý bulunmaktadýr.
Web sayfasýndan tüm bilgilere kataloglar sayesinde ulaþýlabilmekte,
okuyucu web üzerinden iþlemlerini
yapabilmekte, sahip olunan online veri tabanlarýna ve dergilere kesintisiz
(7/24) olarak eriþilebilmektedir.
Günümüzde 44.000 adet kitap, 45
adet online veri tabaný, 38.000 online
kitap ve 23.000'e yakýn elektronik
dergi bulunmaktadýr.
Bilgi hizmetleri çaða özgü olarak
yeniden tasarlanmýþ, veriler elektronik ortamda iþlenmiþ, söz konusu
kütüphane iþ ve iþlemlerine özgü çeþitli konularda ve boyutlarda pek çok
standartlar üzerinde durulup deðerlendirilmiþ, bu iþ ve iþlemler sonucu bilginin enformasyona dönüþmesi saðlanarak, çaðýn gereklerine uygun bir bilgi merkezi niteliði kazanmýþtýr.

Halil Gülcanan

PAÜ Genç Tema’dan

ÖRNEK DAVRANIÞ
Pamukkale Üniversitesi Genç Tema
Kulübü, geçen hafta kalp krizi geçirerek
vefat eden PAÜ öðrencisi Halil Gülcanan
için bir araya gelerek fidan diktiler.

Pamukkale Üniversitesi Genç Tema Kulübü üyelerinden vefa örneði. Kulüp üyeleri, geçen hafta kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman PAÜ öðrencisi Halil Gülcanan anýsýna fidan diktiler. Üniversitede 1800
üyesi bulunan Genç Tema Kulübü, bu kez Gülcanan'ýn
anýsýna bir araya geldiler. Kampus içinde yapýlan dikim
çalýþmasýna PAÜ Genel Sekreteri Dr. Necdet Güner,
öðretim elemanlarý ve çok sayýda öðrenci katýldý. Toplam 450 adet fidanýn dikildiði alanda katýlýmcýlarýn yakalarýna vefat eden öðrencinin fotoðrafýnýn takýlmasý
dikkatleri çekti.
Fidan dikimi esnasýnda öðrencilerle sohbet eden Pamukkale Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Necdet
Güner, Üniversite yönetimi olarak bu tür organizasyonlarda her zaman desteðe hazýr olduklarýný kaydetti.
Genç Tema Kulübü adýna açýklama yapan Yrd. Doç.
Kemal Daþçýoðlu; daha büyük projeler geliþtirmeyi
düþündüklerini ve üye sayýlarýný arttýracaklarýný söyledi.
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Machiel KIEL Pamukkale Üniversitesi’nde
B

ilimsel çalýþmalarý ve bizzat
katýldýðý ve organize ettiði restorasyonlarla Osmanlý eserlerinin kayda
geçirilmesi ve yaþatýlmasýnda emeði olan
Kiel Türk tarihine en büyük katkýyý saðlayan bilim adamlarýndandýr.
Kiel, 25 Þubat 1938 de
Hollanda'da dünyaya
geldi. Ýlkokulu 194452 arasýnda köyünde
okudu. 1952-58 senelerinde çeþitli iþlerde
çalýþtýktan
sonra 1959 da ilk
Balkanlar seyahatine çýktý. 1960-61 de
Kuzey Afrika, Türkiye ve Ýran se-

yahatini gerçekleþtirdi. 1958-76 yýllarý
arasýnda çeþitli binalarýn restorasyonunda
çalýþtý. 1969-1990 arasýnda çok sayýda
araþtýrma gezisi yaparak Balkanlardaki
Osmanlý mimarisini dokümante etti. 1972
senesinde Hollanda Uluslararasý Bizans Etüdleri Komitesi üyesi oldu.
1979-99 senelerinde Ýstanbul, Ankara ve Sofya'daki Osmanlý arþivlerinde düzenli olarak araþtýrmalarýna devam etti. 1983 de

man Period" isimli teziyle Ph D. derecesini aldý. 1992 de Ege Üniversitesi'nin verdiði "onur doktorasý"nýn ardýndan, Ekim
1993 de Utrecht Üniversitesi'nde profesörlüðe getirildi. Kiel, Utrecht (Hollanda), Münih Maximilians, Durham, Harvard ve Moskova Devlet Üniversitelerinde Ýslam mimarisi ve Türk Sanat Tarihi
üzerine dersler verdi. Çok sayýda uluslararasý kongreye tebliðleriyle katýlan M. Kiel, emekliliðinin ardýndan 2003 den beri
Ýstanbul'da Hollanda
Arkeoloji Enstitüsü
Machiel Kiel, Fen-Edebiyat m ü d ü r l ü ð ü n ü
Fakültesi Tarih Bölümü'nün da- yürütmektedir.
Kiel, Balkanlardaki
vetlisi olarak Denizli'ye gelecek Osmanlý mimari eserleve 22 Nisan 2008 tarihinde Fen- rinin restorasyonunda
bizzat çalýþtýðý gibi çok
Edebiyat Fakültesi Konferans salo- sayýda uluslar arasý kubu eserlerin
nunda saat 14.30'da "Balkanlarda ruluþlarý
onarýmý için seferber etOsmanlý Mimari Eserleri'nin miþtir.
fazla makaBugünkü Dururumu: Tahrip le ve19011dan
kitabýyla bilim
ve Restorasyon Arasýnda" camiasýndaki saygýn
alan M. Kiel'in
adlý konferans verecektir. yerini
bazý eserleri þunlardýr:
I) Art and Society in
Amsterdam Üniversite- Bulgaria in the Turkish Period. A New Insi'nde verdiði "Ecclesi- terpretation. Assen, Netherlands 1985.
astical Architecture
II) Ottoman Architecture in Albania,
and Mural Painting of 1385 - 1912. Istanbul I.R.C.I.C.A. 1990.
Bulgaria in the OttoIII) Studies on the Ottoman Architec-

ture of the Balkans. Variorum, AldershotBrookfield USA, 1990.
IV) (F. Sauerwein ile birlikte ) OstLokris in türkischer und neugriechischer
Zeit (1460-1981), Persistenz und Zasuren
in der Siedlungsentwicklung und demographischen Geschichte Mittel-Griechenlands auf Grund osmanischtürkischer und
neugriechischer administrativer Quellen.
Passau 1994.
Das türkische Thessalien. Etabliertes
Geschichtsbild versus Osmanische Quellen. Ein Beitrag zur Entmythologisierung
der Geschichte Griechenlands. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften
in Gottingen, Philologisch-Historische
Klasse, Dritte Folge, No 212, Gottingen
1996.
Bulgaristan'da Osmanlý Dönemi Kentsel Geliþmesi ve Mimari Anýtlar, Ankara
2000, (Kültür Bakanlýðý).
Birgi, Tarihi ve Türk Devri Eserleri,
Ankara (Kültür Bakanlýðý) 2001. (Rahmi
Ünal ile birlikte)
Müteferrika ve Osmanlý Matbaasý, Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý, Ýstanbul 2004
(Nedret Kuran- Burçoðlu ile birlikte)
Machiel Kiel'in hayatý ve Balkanlardaki Osmanlý eserleriyle ilgili kendisiyle
yapýlan mülakat Tarih ve Yaþam Kulübü sitesinde yayýnlanmýþtýr. Balkanlardaki Türk
eserleri dünü ve bugünü hakkýnda çarpýcý
bilgiler verdiði mülakata http://tarihveyasam.pau.edu.tr adresinden ulaþýlabilir.

GÜL ÝLE CÂNÂN'ýn-Halil GÜLCÂNÂN'ýn MASALI
BEÞÝKTAÞ'TA ÇAY
Beþiktaþ'ta çay…
Ýçmedinse bir bardak,
Bilmezliðe say…
Çayý içilmeyen Beþiktaþ'a da,
Beþiktaþ'ta çay içmeyen yolcuya da vay!...
Apansýz gelivermiþ akþamlar.
Irmak olup akýp giderken araçlar.
Yem derdine düþmüþ güvercinlere
karýþan telaþlý insanlar.
Yüzlerden düþense girift olmuþ
kaygýlar.
Kaygýlara karýþmýþ buhar buhar Beþiktaþ'ta çay…
Çaycýnýn çayý sýcak.
Hoþbeþi çaydan sýcak…
Minâre minâre huzurla,
Mart ayýnda Ýstanbul,
Beþiktaþ'ta çayla daha da bir sýcak…
Ezanla gönderilen,
Ötelerden ötelere "Çaðrý"lar…
Merakým beynimde çivi:
"Gül ile Cânân" bir gün,
Buluþur mu dersiniz?
Serin bir mart ikindisinde,
Beþiktaþ'ta çaya, ne dersiniz?
Gönülde demlenirmiþ,
Muhabbetle çay…
Beþiktaþ'ta çay…
Çayý içilmeyen Beþiktaþ'a da,
Beþiktaþ'ta çay içmeyen yolcuya da
24 Mart 2007 Ýstanbul- Beþiktaþ
vay!..

Þöyle der masal…
"Bir varmýþ, bir yokmuþ!" Akhisarlý
bir Halil varmýþ… Bir Gül varmýþ… Bir
de Cânân varmýþ…
Önce Halil (Sadýk dost) gelmiþ
dünyaya… Sonrasýnda Gül gelmiþ…
Ve, Cânân'ýný sevmiþ…
Cânân da onu çok sevmiþ…
Ve… Cânân 2008'in 23 Martýnda,
Gül'ü koparmýþ dalýndan.
Gül,
Cânân'da erimiþ… Pamukkale'nin
Halil'i, Cânâný, Gül'ü, Sonsuzluk Cenneti'nde bir Halil Gülcânân olmuþ…
Bir dünya masalý daha sonsuzluða
kalmýþ..
Gökten üç elma düþmemiþ bu sefer… Hayat aðacýnýn dalýndan elma
yerine bir Halil Gülcânân düþmüþ…
25 Mart günü öðle vaktinde Halil'i
kaybettiðimiz haberi Eðitim Fakültesine ulaþtýðýnda bir hüzün perdesi
kapladý ortalýðý. Sosyal Bilgiler Eðitimi'ne geldiðinden beri geçen üç yýllýk
süreçte herkesin üzerinde býraktýðý
deðer anlamýný, iþini ciddiye almasý,
üstlendiði her türlü çalýþmayý büyük
bir titizlikle yerine getirerek "Asistan" lakabýna kavuþ muþ olmasýnda
buluyordu.
Ýnsani iliþkileri derseniz aynen adý
soyadý gibiydi: Dosttu. Samimiydi. Gül
kokulu, gül duruþlu ve sevgiliydi…
Bin bir güçlüðe raðmen ekibiyle
birlikte "Aralýk" öðrenci dergisini
hangi heyecanlarla çýkardýklarý ayrý bir

Öðretim Görevlisi

ÞERiF
KUTLUDAÐ

hikâye…
Yukarýdaki þiiri 2007'nin 24
Mart'ýnda Ýstanbul Dolmabahçe Sarayý'nda yapýlan Türk Dili Bayramý'nýn
75. Yýlý dolayýsýyla, Türkçeden de
Çaðrý Sarý olduðu halde katýldýðýmýz
"Türkçeye Genç Bakýþ" adlý toplantýnýn sonrasýnda Beþiktaþ'ta içtiðimiz çay ve yaptýðýmýz sohbet üzerine
yazmýþtým…
Þimdi gel de bu þiire müdahale
edebilirsen et artýk. Halil'in arkasýndan yazmak o kadar zor geliyor
ki insana, anlatýlýr gibi deðil…
Web sitesini oluþturduðunda da,
facebookta ortam oluþturduðunda
da iletiler gönderdiðimde o kadar içten sevinir ve coþkulanýrdý ki, yine anlatabilmek kolay deðil…
Fenerbahçe'nin kazandýðý günün
ertesinde sýrtýna sarý lacivertli formayý
geçirerek koridorlarda Aziz
Yýldýrým gibi gururla dolaþmasýný
görmek de anlatýlýr gibi deðil…
"Þimdi uzaklardasýn… Gönül hicranla dolu…"
diyen bir þarký
sözündeki gibi… Halil Gülcânân hepimizin bir gün gideceði uzaklardaki belki çok yakýndaki bir yere- beklen-

meyen bir zamanda gitti.
Hepimiz onu görüyor, hepimiz
özlüyor ve hepimiz çok seviyoruz…
Akademisyen arkadaþlar ve anabilimdalý arkadaþlarýyla Manisa'nýn Akhisar ilçesindeki ailesine yaptýðýmýz
taziye ziyaretinin sonrasýnda 31 Mart
2008 günü Genç TEMA Kulübü
öncülüðünde PAÜ Kampusünde Halil'in anýsýna yaþadýðýmýz aðaç dikme
etkinliðinde ÝÝBF'den de iki hafta önce
Gökhan Akgün adýndaki öðrencimizi
kaybettiðimiz haberi üzerine diktiðimiz fidanlarý Halil'le birlikte Gökhan'ýn
anýsýna da adadýk.
"Hele bana þöyle gelir,
Þol göz yumup açmýþ gibi.
Yiðit iken ölenlere,
Gök ekini biçmiþ gibi" diyor ya Yunus
Emre… Üzüntümüz, gençliðinin baharýnda olan, pýrýl pýrýl gençlerimizin
ani kaybýndan dolayýdýr.
Ümidimiz ve dileðimiz, Halil'in ve
Gökhan'ýn kaybýyla yaþadýðýmýz hayatýn en büyük gerçeðinden dersler
çýkarabilmemiz ve kendimizden baþlayarak bir þeyleri paylaþmak konumunda bulunduðumuz herkesi sevgiyle, hoþgörüyle ve daha bir anlayýþla
kabul edebilmemiz yolunda içimizde
bir dönüþüm yaþayabilmemizdir. Onlar, insanlýk için bilgi yolculuðunda ve
gençliklerinin baharýyla eminim ki
þimdi içinde yer aldýklarý Cennet'in
baharýna birer çiçek olarak doðmuþlardýr. Ruhlarý þâd olsun…
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Mozzeralla
peynirinde
dioksin
Yasanabilir
DENiZLi
icin
bulunmasý ve düþündürdükleri
Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ kapsamda deðerlendirerek sorunlarýn doðru teþhis edilmesi, kentin gereksinimlerini uzun vadede
karþýlayacak ve Denizli'yi yaþanabilir kýlacak etkin çözümleri, sürecin tüm taraflarý ve Denizli halkýnýn katýlýmý ile tartýþmayý amaçlayan
TMMOB Denizli Kent Sempozyumu, 02-03 Mayýs 2008 tarihlerinde PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek.

Y
A

irminci yüzyýlýn ikinci yarýsýndan
baþlayarak geliþmiþ ekonomilerin
dünyanýn
ekonomik
sistemini
Yrd. Doç.
Dr. Oðuz GÜRSOY
PAÜ
Fakültesi
yönlendirmesi
ileMühendislik
yüzyýlýn en
önemli olguGýda Mühendisliði Bölümü
su haline gelen
"Küreselleþme"; geliþmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik
B Komisyonu
Campania
politikalarýný
belirlediðiÝtalya'nýn
gibi "Kentleþme"
bölgesinde üretilen Mozzarella tipi
sürecini de etkilemiþ ve süreci tüm sorunpeynirlerin bir kýsmýnda kanserojen
larý ile birlikte son derece eþitsiz bir bi"dioksin" maddesinin insan saðlýðý açýsýndan
çimde
dünya ölçeðine
Bu geliþizin verilebilir
sýnýrlarýntaþýmýþtýr.
üzerinde bulunmasý
me,
özelikle
dünyanýn
"az
geliþmiþ"
veya
üzerine Ýtalya'nýn bu tip peynirlerin ihracatýný
geliþmekte
olan
ülkelerinde
içinden
durdurmasýný istemiþti. Dünya ülkelerine ihçýkýlmasý
güç yaþamsal
sorunlarla
boðuracatý gerçekleþtirilen
Mozzarella
peynirinin
þan
azmanlaþmýþ
kentlerin
doðuþuna
söz konusu ülkeler tarafýndan ithalatýnýnkaydurnaklýk
etmektedir.
durulduðu
da dünya basýnýnda yer almýþtý.
Bu azmanlaþmýþ kentler, bölgesel ekonomik
ve sosyal
denge
politikalarýndan
ve
Dioksin
nedir?:
Klor
içeren 210 farklý
planlamadan vazgeçerek uluslararasý sermaye hareketlerinin iradesine mahkûm olmuþ merkezi ve yerel siyasi iradelere
baðlý olarak her türlü doðal ekonomik ve
sosyal afete karþý son derece hassas bir
MÜMÝN
durumda gittikçe büyümektedirler.
Doðal, kültürel veTUTAR
tarihi deðerleri ile
binlerce yýldýr dünya
mirasý olarak
Teknik Eðitim Fakültesi

dibenzodioksin (PCDD) ve furan bileþikleri
(PCDF) grubu kýsaca "dioksin" bileþikleri olarak anýlmaktadýr. Toksik kimyasallar olan dioksinlerin çevreye önemli kalýntýlar býrakmasýnýn önemi üzerinde ilk defa Seveso Felaketi olarak bilinen ve 1976 yýlýnda Milano'nun
bir banliyosu olan Seveso'da bilinmeyen bir
nedenle bir fabrikanýn emniyet subabýnýn
açýlmasý sonucu oluþan beyaz renkli bulutlarýn
rüzgarýn etkisiyle yaklaþýk 320 hektarlýk bir
alana
sonra durulmuþtur. Bu
Doç. yayýlmasýndan
Dr. Cemal Meran
Sempozyum
Sekreteri
bulutlarýn
dioksin
bileþikleri içinde en toksik
bileþen olan 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-diokayrýcalýklý
hýzlý
sin (TCDD)varlýðýný
bileþiðinisürdüren
içerdiði Denizli;
belirlenmiþtir.
nüfus
artýþý,
göçler,
hatalý
ve
yanlýþ
Bu olaya baðlý olarak dioksinlerin insan
yatýrýmlar,
ve merkezi
saðlýðýna veyerel
çevresel
koþullara yönetimlerin
olan zararlarý
sermayenin
kar
amaçlý
dürtülerine teslim
son 32 yýldýr önemle incelenmektedir.
olmuþ ulaþým ve kentleþme politikalarý,
plansýzlýk, iþsizlik ve yoksulluðun neden
olduðu sorunlar ile boðuþan; her türlü doðal ve yaþamsal eþiðinin zorlandýðý kimliksiz ve kiþiliksiz bir megakent haline
dönüþme tehdidi
þeklinde
oluþur.altýndadýr.
Ýþte dizel motorun
Nüfus ve
varlýðý
açýsýndan
gürültüsü
buekonomik
patlamanýn
sonucudur.
ülkenin
önemli illerinden
durumunda
Bu gürültünün
dizelbirimotorlarýn
olan Denizli:
yanlýþ
politikalar
önemli
bir uygulanan
dezavantajý
olmasýnýn
Otomotiv Böl. 4. Snf.
yanýnda,
dizel
motorlarýn
yakýthava
malisonucunda:
doðal
afetler, trafik,
kiryetinden
baþlayan,
güç,
taþýt
vergisi
liliði,
zehirli
atýklar,
su
havzalarýnýn
koruGeçmiþten beri bilindiði gibi dizel
birçokdeprem
avantajý
bulunmaknamamasý,
riski,dayeþil
alan, tarihi
motorlu araçlar gürültülü çalýþýrlar. gibi
tadýr.
Bu
dezavantaj
durumun
ortaAncak bu bilgi zamanla doðruluðunu dokunun bozulmasý, plansýz kentleþme,
dan
kaldýrýlmasý
çalýþmalarýnda,
kaybetmiþtir.
yanlýþ yatýrýmlar, iþsizlik, yerindentekedilnolojinin
deve geliþmesiyle
önemli
Artýk günümüzde dizel motorlar me, barýnma
güvenlik sorunlarý
nedeatýlmýþ
günümüzde
da en az benzinli motorlar kadar ses- adýmlar
niyle günden
günevesorunlu
bir kent kulhaline
lanýlan,
sessiz
dizel
motorlar
siz çalýþmaktadýr.
getirilmiþ bulunmaktadýr.
Bunun nasýl olduTüm geliþtirilmiþtir.
bu nedenlerle; TMMOB Denizli
EskiKurulu
dizel tarafýndan
motorlarýnda
ðunun anlaþýlabilmeÝl Koordinasyon
düzenenjektörden
püskürtülen
si için öncelikle benlenen bu sempozyum ile; Denizli'de yaþayakýtýn kontrolü mekanik bir
zinli ve dizel motornan sorunlarý
geniþ kapsamda deðerlendiyapý olan yakýt pompasý talarýn arasýndaki farkrerek sorunlarýn doðru teþhis edilmesi,
rafýndan gerçekleþtirilmeklarý bilmek gerekir.
kentin gereksinimlerini
vadede
teydi. Bu kontroluzun
de sadece
Motorlarýn adýnda da
karþýlayacak
ve
Denizli'yi
yaþanabilir
püskürtülecek yakýt miktarý
olduðu gibi temel
kýlacak etkin
çözümleri
sürecin tüm
tarafve yakýt
püskürtme
zamaný
fark yakýt türüdür.
larý
ve
Denizli
halkýnýn
katýlýmý
kapsamaktaydý.ile
Yakýt olarak benzin, dizele göre çok deðiþkenlerini
tartýþmayý
amaçlanmaktadýr.
daha uçucu ve yanýcý bir maddedir. Günümüzdeki modern dizel motorlar
Öyle ki içinde benzin kovasýnýn bulun- elektronik olarak çalýþan enjektörler
duðu kapalý bir ortamda oluþan bir ve ortak yakýt besleme sistemi (comkývýlcým patlamaya sebep olurken, mon rail) ile donatýlmýþtýr. Bu yeni sisiki
þekilde
gürültünün
içinde dizel yakýtýnýn olduðu bir ko- tem
azaltýlmasýný
saðlar.
vanýn içine ateþ atýlsa bile yakýt parlaBunlardan birincisi, sýkýþtýrýlmýþ
maz. Yakýt türü deðiþince, silindirin
Kýnýklý
kampuste
yeni
binamýzda
Mediko
Sosyal
havanýn
üzerine önce
alevin Meroluþiçinde yanmanýn gerçekleþme þekli
masýný
saðlayacak
az
miktarda
kezinde
de deðiþir. baðkur, emekli sandýðý, SSK ve mediko kartý
Benzinli motorlarda silindire hava- yakýtýn püskürtülmesi ve sonra oluþolan
veya herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar
yakýt karýþýmý alýnýr. Bu karýþým piston muþ alevin üzerine yakýtýn geri kalanýnýn püskürtülmesidir.
Bu þekilde
ile
bütün öðrenciler
alabilmektedirler.
Yitarafýndan
sýkýþtýrýlýr ve saðlýk
içerideki hizmeti
yanmakta
olan
alevin
üzerine
basýncýn en yüksek seviyeye ulaþne
üniversite personeli ve birinci derece yakýnlarý da
masýyla buji tarafýndan ateþlenir. Bu- püskürtülen yakýtýn patlama þeklinde
medikodan
yararlanabilmektedirler.
jinin çýkardýðý kývýlcýmla
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Dizel motorlu araçlar
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Dioksinlerden Kaynaklanan Saðlýk
Riskleri Nelerdir?: Vücuda alýnan dioksinlerin öncelikle karaciðer ve kaslarda birikme
özelliði gösterdiði bildirilmektedir. Dioksinler taþýným yoluyla özellikle yaðlý dokularda
da birikebilmektedirler. Dioksinlerin uzun
vadeli etkisi kansere yol açmakta, kýsa vadede ise üreme ve geliþme bozukluklarý ortaya
çýkmaktadýr. Genel olarak dioksin içeren
kimyasallarla temas eden kiþilerde görülen
saðlýk sorunlarý arasýnda; iþtahsýzlýk, deride
renk deðiþimi, karaciðer rahatsýzlýklarý, nörolojik sorunlar, yüksek tansiyon, kellik vb.
sayýlabilmetedir. Ayrýca doðuma ait bozukluklara neden olabileceði ile ilgili bilgiler de
mevcuttur. Dioksinlerin göðüs kanseri gibi
bazý kanser türlerinin oluþum riskini arttýrabileceði bildirilmektedir. Dioksinlerin baðýþýklý
runmasýnda
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olan etkilerigöstereceði
ile ilgili çalýþmabanýn
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PAÜ Aðýz
Diþ Saðlýðý
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466/2001]
yýlýnda
çeþitli
hedefleyen
bu 2006
anlamda
Türkideðiþiklikler
yapýlmýþtýr
[EC
199/2006].
ye'de bir ilk olma özelliðini taþýmaktadýr.
Gýda ve Yem üreticilerinin belirlenen maksiSAGEM;
mum seviyelere uymasý ve ilgili kurumlarýn
-Ýnterdisipliner çalýþma ortamý,
bu deðerleri kontrol etmeleri ve bulduklarý
-Toplumsal,
ve ekonomik
veri issonuçlarý
Avrupasiyasal
Komisyonuna
iletmeleri
tabaný,
tenmektedir.
Ülkemizde gýdalarda dioksin
-Bilim insanlarý
tanýþma,
bulunmasýyla
ilgili arasý
kapsamlý
yasaltartýþma
düzenleplatformlarý
oluþturmayý
ve
meler bulunmamakla beraber, dioksin benze-Akademikolan
hakemli
bir dergi çýkarri kimyasallar
poliklorobifeniller
(PCB)
mayý
hedeflemektedir.
ile ilgili gýdalarda bulunmasýna izin verilen liYÖNETÝM
SAGEM'in yönetim kadrosu çeþitli disiplinlerden gelen bilim insanlarýndan
oluþturulmuþtur.
Yard. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI
(Müdür) "Uluslararasý Ekonomi ve Avrupa Birliði" ,
Yard. Doç. Dr. Ýbrahim ORGAN
(Müdür Yard.) "Maliye, vergileme",
Yard. Doç. Dr. Duygu KOÇOÐLU
(Müdür Yard.) "Ýþletme-Pazarlama",
Doç. Dr. Nihal KARGI (Yönetim
Kur.) "EkonomiDoç. Dr. Yasin SEZER (Yönetim Kur.)
"Kamu Yönetimi-Hukuk"
Yard. Doç. Dr. Atalay ÇAÐLAR
(Yönetim Kur.) "Ekonometri-Ýstatistik"
Yard. Doç. Dr. Kamil ORHAN (Yönetim
Kur.)
"Sosyal Psikoloji-Çalýþma
mitler
belirlenmiþtir.
Ancak, gýdalaraÝliþkive çevleri" dioksin ve benzeri bileþiklerin bulaþreye
Öðr. Gör.
Mete ERDOÐAN
(Yönetimgibi
masýnýn
belirlenmesi,
takibi, izlenmesi
Kur.)
"Bilgisayar-WEB"
konularda kapsamlý çalýþmalarýn yapýldýðýný
StratejikpekAraþtýrma
En- ve
söylemek
mümkünGeliþtirme
deðildir. ve
Tarým
tegrasyon
Merkezi’nin
açýlýþýnda
Prof.
Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan 5179 Dr.
sayýlý
HasanKanunu
Köni “Petrolün
Ekonomi
Gýda
gereði 2007
yýlýndaPolitiði”
27 farklý
konulu
bir bazýnda
söyleþi Gýda
yapacak.
Söyleþi
13
ürün
ve risk
Denetim
ve Ýzleme
Mayýs
Kongre
Kültür
Merkezi’nde.
Programý uygulanmýþtýr. Ancak denetim ve
izleme programýnda dioksin ve dioksin benzeri bileþiklere yer verilmemiþtir.

ÖNERÝLER: Çevre kirlenmesinin bir
sonucu olarak direkt veya dolaylý olarak
gýdalarýmýza bulaþan dioksin ve benzeri bileþikler hayvansal ürünler yoluyla insanlara geçebilmektedir. Süt ve süt ürünleri yoluyla dioksin ve benzeri bileþiklerin insanlara geçiþini önlemede, diðer bir deyiþle güvenli süt ve
ürünleri üretimi saðlanmasýnda bir takým
önlemlerin alýnmasý gerekmektedir. Söz konusu önlemlerden bazýlarý; (i) süt iþletmelerinin ve hayvan çiftliklerinin sanayi bölgelerinden uzak yerlerde kurulmasý, (ii) varsa iþletme ve meralarýn bu bölgelerden kaldýrýlmasý,
(iii) hayvan yemlerinin sanayi bölgelerinden
saðlanmamasý, (iv) hayvansal ürünler üzerinde yapýlan kalýntý izleme programlarýna bu
Merkezi;
(diþ dolgusu)
tedavi,
bileþiklerinkonservatif
de dahil edilmesi,
(v) yetiþtirici
cerrahi
(diþ
çekimi
minör
cerrahi),
perive üreticilerin Kimyasal ve Mikrobiyolojik
odontoloji
(diþ eti Çatala
hastalýklarý)
koruyuaçýdan "Tarladan
Gýda ve
Güvenliði"
cu
hekimlik
uygulamalarý
ile (süt
diþlerikavramý
konusunda
eðitilmesi,
(vi) denetim
ve analizlerle
ve araç hizmetieksikliknin
korunmasýilgili
ile personel
ilgili tedaviler)
lerininolacaktýr.
giderilmesi olarak sýralanabilir.
nizde
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‘PAU’LULER COK SANSLI’
Pamukkale Üniversitesi, düzenlediði törenle, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliði Baþkaný Patrick Joseph HICKEY'e Fahri
Doktor unvaný verdi. HICKEY Kýnýklý yerleþkemizdeki spor

tesislerini görünce hayranlýðýný gizleyemedi. Pamukkale Üniversitesinin spora bu denli önem vermesinin gurur verici olduðunu belirten HICKEY, PAÜ Haber ekibinin sorularýný yanýtladý.

ayýn HICKEY, öncelikle Ülkemize
ve Üniversitemize hoþ geldiniz. Bilime, insanlýða hizmet etmiþ, hayatýný sporun, barýþýn ve kardeþliðin,
kýsaca olimpizm ruhunun geliþmesine
adamýþ bir sporcu, bir yönetici olmanýz
nedeniyle PAÜ size onursal doktor unvaný verdi. Neler hissettiniz?
Önce þunu belirtmek isterim ki profesyonel bir organizasyon olmuþ. Ýþleyiþ þekli çok iyiydi. Þaþýrttý beni. Çok mutlu oldum. Dünya'daki en iyi üniversitelerin bile yapamayacaðý bir organizasyondu. Pamukkale Üniversitesi olimpik bayraða sahip Ülkenizin ilk ve tek Üniversitesi. Sporun önemini kavramýþ, sporun insanlýðý bir
araya getirdiðinin, barýþý güçlendirdiðinin
bilincinde. Böyle bir Üniversite tarafýndan
böyle bir unvanla onurlandýrýlmak beni
inanýlmaz duygulandýrdý. Çok mutluyum. da. Ama bence olimpiyatta baþarý için mutlaka seviye liselere indirilmeli. 18 yaþýndan
Daha önce hiç Ülkemizdeki Üniver- sonra üniversitelerde bu olanaklara sahip olsiteleri ziyaret ettiniz mi?
maktansa liseler ve ortaokullar için projeler
Sadece geçtiðimiz yýl Trabzon'da ki hazýrlanmalý. Burada iyi sporcular alýnarak
üniversiteye gittim. O da 2011'de yaz daha verimli gençler deðerlendirilebilir.
olimpiyatlarý yapýlacaðý için.

döndüðümde kesinlikle meslektaþlarýma
buranýn güzelliklerinden bahsedeceðim.
2011 oyunlarý öncesi buraya gelerek kamp
yapmak isteyen birçok takým olacaðýný
düþünüyorum. Burasýný kamp merkezi
olarak düþünebiliriz.

S

Spor Merkezimizdeki tesislerimizi
nasýl buldunuz?
Yerleþim alaný, yüzme havuzu ve tesisleriyle gördüðüm en üst sýnýf yapýlarýndan
bir tanesi. Üniversitenizin doðru yolda olduðunu görüyorum. Bu tesislerin bölge
insanýnca kullanýlmasý gerekiyor. Bakým
onarýmý yaparak iyi seviyede tutuyorsunuz.
Burada sizin en çok etkileyen neydi?
Üniversitenizde bir aile havasý var ve
takým ruhuna sahip. En çok dikkatimi çeken konulardan biri de bu. Beni gerçekten
çok duygulandýrdý.
Spor denince akla genellikle futbol
geliyor. Siz eski bir atlet olarak bunu
nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Türkiye'de futbolla ilgilenen diðer
ülkeler gibi. Ön planda futbol var. Ben isterdim ki olimpiyatlarda daha çok baþarý
elde edelim. Nüfus ve yerleþim alaný olarak büyük bir ülke Türkiye ve birçok spor
alanlarýnda, daha çok baþarýlarýnýn olmasý
gerekiyor. Son dönemlerde Türkiye'de diðer branþlarda da geliþmelerin olduðunu
görüyorum. Zaten futbola olan bakýþ da
deðiþiyor.
Yýllarca baþarýlý çalýþmalara imza
atmýþ bir spor adamý ve uluslar arasý
yönetici olarak Pamukkale Üniversitesine
ve spor politikasýna yönelik neler söylemek istersiniz?
Üniversiteniz sor tesisleri olimpiyatlar
için antrenman alaný olarak kullanýlabilir.
Çünkü tesis ve konaklama yerleri olduðu
için son derece olumlu bakýlacak bir konum-

Denizli'yi nasýl buldunuz?
Denizli'nin adýný ilk kez geçen yýl
Frankfurt'tan Ýstanbul'a gelirken duydum.
Uçakta þarap ikram ettiler. Çok hoþuma
gitti. Sordum Denizli'ye ait Pamukkale þaraplarý olduðunu söylediler. Avrupa'ya

Son olarak eklemek istediðiniz bir
þey var mý Sayýn HICKEY?
Bana bu onursal unvaný verenleri ve
beni burada aðýrlayanlarý ve bu organizasyon emeði geçenleri kutluyor, teþekkür
ediyorum. Bana hayatýmýn en güzel anlarýný yaþattýnýz.
Umarým var olan avantajlarýnýzý hep
en üst noktada tutarsýnýz. Buna inanýyorum çünkü zaten çok iyi iþler baþarmýþsýnýz. Buraya gelmeden önce Türkiye ile ilgili birçok olumsuz þey duyuyordum. Buraya geldikten sonra diðer Avrupa ülkelerinden daha bir sýcak ortamýn olduðunu fark ettim.
Ülkeme döndüðümde ve ziyaret ettiðim ülkelerde buradaki bu olumlu havadan mutlaka bahsedeceðim.

Hayallerini renklere taþýdýlar
Pamukkale Üniversitesi
1. Resim Þenliði kapsamýnda yapýlan "Hayallerim Dünyam ve
Ben" konulu resim
yarýþmasý sonuçlandý.
PAÜ Kongre Kültür
Merkezinde dün
yapýlan ödül töreni ve
sergi açýlýþýna yoðun bir
katýlým yaþandý.
1.KADEME SONUÇLARI:
1. Arman Yaðcý
ODTÜ Geliþtirme Vakfý Ý.Ö.O.
2. Ayça Gümüþ
Fahri Akçakoca Anaokulu
3. Eren Oðuz
19 Mayýs Ýlköðretim Okulu
2. KADEME SONUÇLARI:
1. Yaðmur Gül
ODTÜ Geliþtirme Vakfý Ý.Ö.O.
2. Cemre Barýþ
Atatürk Ýlköðretim Okulu
3. Ecem Naz Sav
19 Mayýs Ýlköðretim Okulu

Ressam Yaþar Çallý'nýn da söyleþiyle
destek verdiði þenlikte Eðitim Fakültesi
öðrencileri de yaðlý boya resimlerini sergilediler.
Denizli'deki ilköðretim okullarý
arasýnda yapýlan ve toplamda 427 resmin
katýldýðý yarýþmada 8 resim bilgi eksikliði
nedeniyle deðerlendirmeye alýnamadý.
Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr.
Tahsin Hancýoðlu, Doç.Dr. Sadettin Sarý,
Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðünden
Erhan Aran, Hakký Dereköylü A. Güzel
Sanatlar Lisesi'nden Özgür Lebeoðlu,
Seyhan Ýlhan'dan oluþan Yarýþma Jürisi 1.
ve 2. kademelerde ilk üçü belirlerken,
ayrýca her iki kademeden de toplam 40
resmi teþvik ödülüne deðer buldu.
Ödül töreninde genç yeteneklere ses-

lenen Ressam Yaþar Çallý, tarihe
bakýldýðýnda toplumlarý ileri götüren unsurlarýn baþýnda sanatçýlarýn eserleri olduðunu söyledi. Ressam Çallý, insanlarý din,
dil, ýrk gözetmeden bir araya getiren sanatýn evrensel bir deðer olduðunu vurgulayarak "ama kendi topraðýmýn insanlarýnda böylesine güzel eserleri ve organizasyonlarý görmek beni çok duygulandýrdý. Bu yöreden çýkmýþ bir sanatçý
olarak üzerime düþen görevi en iyi þekilde yerine getirmek için elimden geleni
yapacaðým. Denizli insanýnýn sanata ve
kültüre olan açlýðýný Pamukkale Üniversitesi ve bazý kuruluþlar gideriyor. Ýþ
adamlarýmýzýn da bu konuya gereken duyarlýðý göstermelerini rica ediyorum"
þeklinde konuþtu.
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PAU’DE 15. YIL SEN
DENÝZLÝ CAZA DOYACAK
PAÜ 15. Yýl Þenlikleri, 25-26 Nisan
2008 tarihlerinde yapýlacak olan Denizli
Laodikea Caz Günleri ile baþlýyor. Rotary
Kulüp ve PAÜ Rektörlüðü iþbirliði ile
düzenlenen Caz Günleri'ne ev sahipliði yapan Kongre ve Kültür Merkezi, Önder Focan'dan, Sibel Köse'ye, Nilüfer Verdi'den
Erdal Akyol'a caz ustalarýný aðýrlýyor. Ýlki
yapýlan Caz günleri Organizasyonu tüm
PAÜ öðrencilerine ücretsiz… Nitelikli
müzisyenlerle, farklý müzik türleriyle
tanýþmak isteyenler için bir fýrsat… PAÜ
Arkeoloji bölümü tarafýndan yürütülen Laodikea Kazýlarý'na baðýþ ise organizasyona
ayrý bir anlam katýyor. Denizlililerin kulaklarýnýn pasý silinecek. Buluþma tarihi: 25 ve
26 Nisan… Konserler 20 00'de baþlýyor.
ODA MÜZÝÐÝ KONSERÝ
Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarý ekibi de 15. Yýl Þenliklerimizin konuklarýndan… 29 Nisan 2008 Salý akþamý
gerçekleþecek konser müzikseverleri bekliyor. Koro ayný zamanda Honaz Meslek
Yüksekokulu'nda da öðrencilerle buluþacak.
HASTANE MÝ KESTANE MÝ?
PAÜ Tiyatro Kulübü, farklý gruplarý
bünyesinde barýndýrýyor. Tiyatro 2'de 1 bu
gruplardan biri… Tiyatrocular "Hastane mi
Kestane mi?" ile tüm öðrencilere keyifli da-

kikalar yaþatacak. Oyun 30 Nisan 2008 ak- Þimþek'ten oluþan 0 Km Grubu'nun kon- etkinliklerinden biri de þiir dinletileri…
þamý 20:00'de baþlýyor.
seri, 21:00'de baþlýyor.
Coþku içerisinde yoðun katýlýmla gerçekleþen dinletinin bu yýlki temasý "özlem"…
KARDEÞ KULÜPLER
KARÝYER GÜNLERÝ:
Hayata farklý açýdan bakmak, unuttuðu
PAÜ'DE / SAVULUN
GELECEK SÝZ MÝSÝNÝZ
pek çok þeyi yeniden hatýrlamak, þiir seliBOÐAZÝÇÝ GELÝYOR!
GELECEKSÝZ MÝSÝNÝZ?
ne kendini býrakmak isteyenler, 8 Mayýs
Boðaziçi Üniversitesi öðrenci kulüpleKariyer Günleri 2008 organizasyonu akþamý KKM'ye…
rinin ününü duymayan yok gibi… Anado- ise bu yýl kapsamlý bir þekilde yapýlýyor.
lu'nun pek çok üniversitesinde turnelere
5-6-7 Mayýs tarihlerinde Kongre ve
PAÜ AÇIKHAVA
katýlýyor, gösterilerini yapýyor, deneyimle- Kültür Merkezi Salonlarý, hem alanýnda
KONSERLERÝ
rini paylaþýyor. BÜMK, kalabalýk bir uzman konuklarýn söyleþilerine hem de
Öðrenci Temsilcileri Konseyi'nin çaekiple PAÜ'ye geliyor. Üstelik 3 ayrý ko- firmalarýn standlarýna ev sahipliði yapýyor. balarýyla düzenlenecek olan etkinlikler
royla: Caz Korosu, Klasik Koro, Rock Fuaye alanýnda firma standlarý, gün boyu öðrencileri bekliyor. Hangi sanatçýlarýn
Korosu… Caz Korosu ve Klasik Koro, 3 ziyarete açýk… 5 mayýsta Osman Pamu- geleceði ise sürpriz…
Mayýs akþamý KKM Ana Salon'da, Rock koðlu ve Mehmet Kocabaþ, 6 mayýsta
Korosu ise 4 Mayýs Hýdrellez Kutlamalarý Pýnar Kür ve Prof. Dr. Üstün Dökmen, 7
PAÜ THM KOROSU
kapsamýnda açýk hava sahnesinde sizlerle Mayýsta ise Münir Arýkan ve Ýdil Tarzi ile
KONSERÝ
buluþacak. Onlar, davetimizden memnun, Hatice Gökçe Ana Salon'da panellere
Pamukkale Üniversitesi Eðitim
tek istekleri izleyicileri coþturmak…
katýlacak. 6 ana oturumun yaný sýra, Fakültesi Müzik Eðitimi Ana Bilim Dalý 3
öðrenciler firma yetkilileriyle uydu salon- ayrý konserle PAÜ'lülere seslenecek. Türk
LEVENT YÜKSEL 0 KM
larda mülakatlar yapabilecek. Kariyer Halk müziði sevenler 10 Mayýs akþamý 20
GRUBUYLA PAÜ'DE
Günleri, geleceðini arayan öðrenciler için 30'a kimselere randevu vermesin. Birbi4 Mayýs öðleden sonra, PAÜ Kampus de firmalar için de bir platform… Organi- rinden güzel türkülerle PAÜ THM Korosu
alanýnda kurulacak sahne, hem amatör zasyon Komitesi, "Gelecek siz misiniz? sanatçýlarý sizlerle…
gruplarý hem de ünlü bir ismi aðýrlayacak. Geleceksiz misiniz? Kendini keþfet, geleKurulacak sahnede, 13 00'ten itibaren ceðini þekillendir" sloganýyla yola çýktý.
PAÜ 1. ÜNÝVERSÝTELER
amatör gruplar eserlerini sunma imkaný
Kendi yolunu çizmek isteyenlere
ARASI DANS GÖSTERÝLERÝ
bulacak. Boðaziçi Rock Korosu ak- önemle duyurulur.
PAÜ Modern Dans Kulübü, 12 Mayýsta
þamüstü sahne alacak. Akþam ise herkesin
Adým üniversitelerinin dans kulübü öðrenyakýndan tanýdýðý, sevgiyle baktýðý Levent
"ÖZLEM" KONULU
cileri ile birlikte 1. Üniversitelerarasý Dans
Yüksel'li 0 KM konseri sizleri bekliyor.
ÞÝÝR DÝNLETÝSÝ
Gösterileri'ne imza atýyor. Modern dansýn
Levent Yüksel, Volkan Öktem, Ant
Fakültelerin geleneksel hale getirdiði özgün kareografilerle ortaya konacaðý dans
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NLiKLERi BASLIYOR
gösterileri, KKM Ana Salon'da 14 00 - 17
00 saatleri arasýnda… Ayný gün PAÜ Fotoðraf Kulübü'nün Özportre Fotoðraf Sergisi de KKM Fuaye alanýnda açýlacak. Sergi, 17 Mayýsa dek gezilebilecek.

si'ne geliyor. 14 Mayýs tarihinde, kent susacak, orkestranýn sesi duyulacak. 1826'da
kurulduðu kabul edilen Cumhurbaþkanlýðý
Devlet Senfoni Orkestrasý konseri, KKM
Ana Salon'da 20 30'da baþlayacak.

PAÜ 1. TÝYATRO FESTÝVALÝ
PAÜ Tiyatro Kulübü Hayal Perdesi
Oyuncularý Tiyatro Topluluðu, uzun süren
hazýrlýklarýný tamamladý. Farklý üniversitelerin tiyatro gruplarýný 12- 16 Mayýs tarihlerinde yapýlacak festivale davet eden Hayal Perdesi Oyuncularý, kendi oyunlarýný da
sahneleyecek. Açýlýþ ünlü tiyatrocu Jülide
Kural'ýn söyleþisi ve kokteylle 12 Mayýs
akþamý gerçekleþecek. Süper Baba'nýn
Ýpek'i olarak gönüllerde taht kuran, ve perde diyerek çok sayýda oyunda yer alan Jülide Kural, amatör ruha sahip gençlere ve tiyatro sevenlere deneyimlerini aktaracak.
Kural söyleþisi 12 Mayýs'ta saat 19 30'da…
Oyunlar ise yalnýzca KKM'de deðil Çatalçeþme Oda Tiyatrosu'nda da sahnelenecek.
Programý takip etmek sizlere düþüyor.

PAÜ ROCK FEST 2
PAÜ Rock Kulübü, belgesel gösterimleri, amatör grup konserleri gerçekleþtirdi.
Þimdi hedefleri büyüttü, Rock Fest'in ikincisini düzenliyor. Festival 17 Mayýsta…
SPOR ÞENLÝÐÝ
SÝZLERÝ BEKLÝYOR
Eðlenceli bir zaman dilimine, stresten
uzaklaþmaya ne dersiniz? Futbol, voleybol, streetball, sguash ya da tenis… PAÜ
personeli ve öðrencileri müsabakalara
katýlabiliyor. PAÜ Spor Birliði ve SKS daire Baþkanlýðý organizasyonu olan Spor
Þenliði, 1 - 11 Mayýs tarihleri arasýnda
gerçekleþecek. Spor Birliði web sayfasýndan detaylý bilgi alýnabilir.

GÖLBAHÇE SÝNEMA
PAÜ'DE BÝR ÝLK DAHA:
AKÞAMLARI
CUMHURBAÞKANLIÐI
Bu yýlýn ilklerinden biri de Gölbahçe
DEVLET SENFONÝ
Sinema akþamlarý… PAÜ Sinema
ORKESTRASI KONSERÝ
Kulübü'nün organizasyonuyla gerçekleþeDünyanýn en eski orkestralarýndan biri cek film gösterimleri 2- 18 mayýs tarihleolan Cumhurbaþkanlýðý Devlet Senfoni Or- rinde yapýlacak. Kiþisel arþivlerden seçilkestrasý, Denizli'ye, Pamukkale Üniversite- miþ kült filmler ile öðrencilerin ilgisini çe-

kecek filmler, Gölbahçe'nin eþsiz orPAÜ AKADEMÝK ODA
tamýnda izleyiciye sunulacak. Gençlik teORKESTRASI KONSERÝ
malý film gösterimleri akþamlarýný deðer2002 yýlýndan beri üniversitemizde ililendirmek isteyenleri bekliyor. Dolly Bell, mizde ve farklý bölgelerde konserler veren
Metropolis, The Wall filmlerden bir kaçý… PAÜ Akademik Oda Orkestrasý, ileride
kurulmasý planlanan Senfoni OrkesBÝR BAHAR AKÞAMI
trasý'nýn çekirdeðini oluþturuyor. Eðitim
ÞÝÝR DÝNLETÝSÝ
Fakültesi Müzik Eðitimi Ana Bilim Dalý
Fen Edebiyat Fakültesi tarafýndan her öðretim elemanlarýndan oluþan Oda Oryýl bahar aylarýnda gerçekleþtirilen dinleti, kestrasý konseri 30 Mayýs'ta KKM ana Sa15. yýl þenlikleri kapsamýnda 21 lon'da 20 30'da baþlayacak.
Mayýsta… Þiir Dinletisi 14 30- 18 00 saatleri arasýnda KKM Ana Salon'da…
PAÜ 15. YIL BELGESELÝ
PAÜ 15. Yýl Þenlikleri sonunda, Fen
"DELÝLER" VE "KAHRAMAN Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Baþkaný
BAKKAL SÜPERMARKETE
Prof. Dr. Ayfer Özçelik yönetiminde
KARÞI"
çalýþmalarý devam eden 15. yýl belgeseli
Mayýs ayý içinde Tiyatro Kulübü 2'de 1 gösterimi gerçekleþecek.
Topluluðu tarafýndan iki oyun daha sahnelenecek: Deliler, Kahraman bakkal SüperÞenlikler finali 9 Haziran'da, Mezunimarkete Karþý… Deliler oyunu, 18 yet Töreni ile son bulacak. Öðrenciler,
Mayýsta, diðeri ise 20 Mayýs'ta KKM'de… sýnavlarýnýn bitiminde, Rektörlük tarafýndan organize edilen konser ile stres
PAÜ ORKESTRA atacak. Mezun öðrenciler, Pamukkale
KORO KONSERÝ
Üniversitesi'ne veda ederken, yeni bir ha28 Mayýs akþamý 20 30'da baþlayacak yata PAÜ mezunu olarak adým atmanýn
konserde, Batý müziði ve Türk müziðinin özgüveniyle hayatlarýna devam edecek.
çaðdaþ çok sesli yorumlarý dinleyicilere
sunulacak. Eðitim Fakültesi Müzik EðitiNot: Programda deðiþiklikler yapýlabilir,
mi Ana Bilim Dalý öðrencilerinden oluþan mail, web sayfasýndan takip ediniz.
Orkestra - Koro konseri coþkulu kalaProgram hakkýnda bilgi edinmek için iletisibalýða müzik ziyafeti sunacak.
mofisi@pau.edu.tr adresine yazabilirsiniz.
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Yasanabilir DENiZLi icin
Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ kapsamda deðerlendirerek sorunlarýn doðru teþhis edilmesi, kentin gereksinimlerini uzun vadede
karþýlayacak ve Denizli'yi yaþanabilir kýlacak etkin çözümleri, sürecin tüm taraflarý ve Denizli halkýnýn katýlýmý ile tartýþmayý amaçlayan
TMMOB Denizli Kent Sempozyumu, 02-03 Mayýs 2008 tarihlerinde PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek.

Y

irminci yüzyýlýn ikinci yarýsýndan
baþlayarak geliþmiþ ekonomilerin
dünyanýn ekonomik sistemini
yönlendirmesi ile yüzyýlýn en önemli olgusu haline gelen "Küreselleþme"; geliþmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik
politikalarýný belirlediði gibi "Kentleþme"
sürecini de etkilemiþ ve süreci tüm sorunlarý ile birlikte son derece eþitsiz bir biçimde dünya ölçeðine taþýmýþtýr. Bu geliþme, özelikle dünyanýn "az geliþmiþ" veya
geliþmekte olan ülkelerinde içinden
çýkýlmasý güç yaþamsal sorunlarla boðuþan azmanlaþmýþ kentlerin doðuþuna kaynaklýk etmektedir.
Bu azmanlaþmýþ kentler, bölgesel ekonomik ve sosyal denge politikalarýndan ve
planlamadan vazgeçerek uluslararasý sermaye hareketlerinin iradesine mahkûm olmuþ merkezi ve yerel siyasi iradelere
baðlý olarak her türlü doðal ekonomik ve
sosyal afete karþý son derece hassas bir
durumda gittikçe büyümektedirler.
Doðal, kültürel ve tarihi deðerleri ile
binlerce yýldýr dünya mirasý olarak

Stratejik Araþtýrma Geliþtirme ve Entegrasyon Merkezi

Doç. Dr. Cemal Meran
Sempozyum Sekreteri

ayrýcalýklý varlýðýný sürdüren Denizli; hýzlý
nüfus artýþý, göçler, hatalý ve yanlýþ
yatýrýmlar, yerel ve merkezi yönetimlerin
sermayenin kar amaçlý dürtülerine teslim
olmuþ ulaþým ve kentleþme politikalarý,
plansýzlýk, iþsizlik ve yoksulluðun neden
olduðu sorunlar ile boðuþan; her türlü doðal ve yaþamsal eþiðinin zorlandýðý kimliksiz ve kiþiliksiz bir megakent haline
dönüþme tehdidi altýndadýr.
Nüfus ve ekonomik varlýðý açýsýndan
ülkenin önemli illerinden biri durumunda
olan Denizli: uygulanan yanlýþ politikalar
sonucunda: doðal afetler, trafik, hava kirliliði, zehirli atýklar, su havzalarýnýn korunamamasý, deprem riski, yeþil alan, tarihi
dokunun bozulmasý, plansýz kentleþme,
yanlýþ yatýrýmlar, iþsizlik, yerinden edilme, barýnma ve güvenlik sorunlarý nedeniyle günden güne sorunlu bir kent haline
getirilmiþ bulunmaktadýr.
Tüm bu nedenlerle; TMMOB Denizli
Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen bu sempozyum ile; Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ kapsamda deðerlendirerek sorunlarýn doðru teþhis edilmesi,
kentin gereksinimlerini uzun vadede
karþýlayacak ve Denizli'yi yaþanabilir
kýlacak etkin çözümleri sürecin tüm taraflarý ve Denizli halkýnýn katýlýmý ile
tartýþmayý amaçlanmaktadýr.

21. yüzyýlda küreselleþmenin neden olduðu baþ döndürücü geliþmeler yaþanmakta, dünya üzerinde yaþayan herkes ve
tüm ülkeler geliþen bu olaylarýn bir tarafý
haline gelmektedir. Bu geliþmeler Türkiye'yi ve Türkiye'nin vatandaþlarý olarak
bizleri doðrudan ya da dolaylý olarak etkilemektedir.
Yaþanan küreselleþme süreci ülkeleri
taraf ya da belirli sistemlerin parçasý olmaya zorlamaktadýr. Önemli olan; girilen
süreçte söz sahibi olmak, etkilenmek yerine etkilemek, bilim, teknoloji, toplum ve
siyaset alanýnda söz sahibi olabilmektir.
Merkez'imizin Vizyon ve Misyonu bu
konjonktürel süreç içinde oluþturulmuþtur.
VÝZYONUMUZ
•Atatürk ilkelerinden taviz vermeyerek
ülkemizin ve Dünya'nýn siyasi, sosyal,
ekonomik konjonktürünü, kültürel
dönüþüm ve deðiþimlerini takip etmek,
•Ülke menfaatlerini ilgilendiren konularda akademik baðlamda disiplinler arasý
inceleme, araþtýrma ve analizler yaparak
stratejik açýlým ve politika alternatifleri belirleyip çözüm önerileri geliþtirmek,
•Diðer araþtýrma merkezleri arasýnda
ayný alanda yapýlan çalýþmalarý koordine
ederek zaman, iþgücü ve bilgi birikiminin
etkin ve karþýlýklý etkileþim halinde kullanýlmasýný yani bilgi entegrasyonunu saðlamak,
MÝSYONUMUZ
•Geçmiþten ders alarak, günümüzde
gerçekleþen sosyal, siyasal ve ekonomik
olaylarý bilimsel bir ortamda deðerlendirmek ve geleceðe yön verebilmektir.
Bu kapsamda özellikle sosyal bilimler
alanýnda, fen bilimlerine göre daha düþük
olan bilim yaratma kapasitesinin arttýrýlabilmesi amaçlanmaktadýr. Çeþitli Üniversi-

teler, Sivil Toplum Örgütleri ve Kamu Kuruluþlarý bünyesinde oluþturulmuþ stratejik
araþtýrma merkezlerinin bir araya getirilmesini ve çalýþmalarýnýn entegrasyonunu
hedefleyen SAGEM bu anlamda Türkiye'de bir ilk olma özelliðini taþýmaktadýr.
SAGEM;
-Ýnterdisipliner çalýþma ortamý,
-Toplumsal, siyasal ve ekonomik veri
tabaný,
-Bilim insanlarý arasý tanýþma, tartýþma
platformlarý oluþturmayý ve
-Akademik hakemli bir dergi çýkarmayý hedeflemektedir.
YÖNETÝM
SAGEM'in yönetim kadrosu çeþitli disiplinlerden gelen bilim insanlarýndan
oluþturulmuþtur.
Yard. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI
(Müdür) "Uluslararasý Ekonomi ve Avrupa Birliði" ,
Yard. Doç. Dr. Ýbrahim ORGAN
(Müdür Yard.) "Maliye, vergileme",
Yard. Doç. Dr. Duygu KOÇOÐLU
(Müdür Yard.) "Ýþletme-Pazarlama",
Doç. Dr. Nihal KARGI (Yönetim
Kur.) "EkonomiDoç. Dr. Yasin SEZER (Yönetim Kur.)
"Kamu Yönetimi-Hukuk"
Yard. Doç. Dr. Atalay ÇAÐLAR
(Yönetim Kur.) "Ekonometri-Ýstatistik"
Yard. Doç. Dr. Kamil ORHAN (Yönetim Kur.) "Sosyal Psikoloji-Çalýþma Ýliþkileri"
Öðr. Gör. Mete ERDOÐAN (Yönetim
Kur.) "Bilgisayar-WEB"
Stratejik Araþtýrma Geliþtirme ve Entegrasyon Merkezi’nin açýlýþýnda Prof. Dr.
Hasan Köni “Petrolün Ekonomi Politiði”
konulu bir söyleþi yapacak. Söyleþi 13
Mayýs Kongre Kültür Merkezi’nde.

Diþ binasý hizmete girdi
Kýnýklý kampuste yeni binamýzda Mediko Sosyal Merkezinde baðkur, emekli sandýðý, SSK ve mediko kartý
olan veya herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar
ile bütün öðrenciler saðlýk hizmeti alabilmektedirler. Yine üniversite personeli ve birinci derece yakýnlarý da
medikodan yararlanabilmektedirler.
Diþlerdeki çürükler ve diþ eti problemleri vücudumuzun genel saðlýðý ile ilgilidir. Çoðu zaman aðýz dokularý bireyin genel saðlýk durumunun hassas göstergesidir. Özellikle kan hastalýklarý, hormonal
hastalýklar, mide baðýrsak hastalýklarý ve
beslenme bozukluklarýnda aðýz diþ
saðlýðýnýn önemi büyüktür.
Toplumumuzda çürük ve diþ eti hastalýðý çok yaygýn olarak görülmektedir.

Ülkemizde yapýlan araþtýrmalar sonucu,
öðrenci baþýna 4-5 çürük düþtüðü, %90
öðrencinin tedaviye ihtiyaç duyduðu buna
karþýlýk %1-2 sinin tedavi gördüðü saptanmýþtýr. Okul çaðýnda görülen diþ
çürüklerine diðer yaþ gruplarýnda diþ eti
hastalýklarý ve protez ihtiyaçlarý eklendiðinde sorunun boyutlarý oldukça büyümektedir.
Bu nedenle aðýz ve diþ saðlýðýnýn ko-

runmasýnda bireylerin göstereceði çabanýn çok önemli olduðu ve bunlarýn
öðretmen, aile ve hekim iþ birliði ile
çözüm bulunacaðý unutulmamalýdýr.
Yeni binamýzda Üniversitemiz bünyemizde kurulan PAÜ Aðýz Ve Diþ Saðlýðý

Merkezi; konservatif (diþ dolgusu) tedavi,
cerrahi (diþ çekimi minör cerrahi), periodontoloji (diþ eti hastalýklarý) ve koruyucu hekimlik uygulamalarý ile (süt diþlerinin korunmasý ile ilgili tedaviler) hizmetinizde olacaktýr.
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SALZBURG PRENSiPLERi
Salzburg Prensipleri metninin tam çevirisi ilk kez PAÜ HABER'de… Prensipler, öðretim üyeleri açýsýndan
son derece önemli açýlýmlar saðlýyor. Bundan böyle her sayýmýzda AB ile ilgili çeviriler yer alacak.
(Bologna Seminerinin "Avrupa Bilgi Avrupa´daki üniversitelerin esas göreviToplumu Doktora Programlarý" üzerine ni oluþturduðunu da gözardý etmeksizin,
karar ve tavsiyeleri)
söz konusu doktora programlarýna yönelik kararlar almak, giriþilecek faaliyetler
1. Eylül 2003´te Berlin´de toplanan için öneri ve tavsiyelerde bulunmak,
Bakanlar, "Bilgiye dayalý toplumun iki anahtar hedefler belirlemek amacýyla
temel direði olan Avrupa Yüksek Öðre- Salzburg´ta ´Bologna Semineri´ düzenlenim Alaný ve Avrupa Araþtýrma Alaný" meye önayak olmuþlardýr.(2005-2007
baþlýðý altýndaki Bologna süreci çalýþma- döneminde).
larýna yeni bir eylem ekleyerek bu bað5. Akademik çevrelerin seminere yolamda doktora programlarý ve araþtýrýcý ðun ilgisi ve katýlýmý tüm kýtadaki ünieðitimlerinin anahtar rollerinin altýný çiz- versitelerin doktora programlarý ve
miþlerdir.
araþtýrýcý eðitimleri organizasyonuna
"Bakanlar, Bilgi Avrupa´sýnda Avru- yönelik sahiplenme olgusu olarak yopa Yüksek Öðrenim Alaný (EHEA) ve rumlanmýþtýr.
Avrupa Araþtýrma Alaný (ERA)
6. Ayrýca; katýlýmcýlar Avrupa Koarasýndaki baðlarýn daha sýkýlaþtýrmasý misyonunun 'Araþtýrýcý Teþvik Yasasý /
yönündeki teþvik ihtiyacýnýn ve Avru- Avrupa Araþtýrýcý Beyannamesi' taslaðý
pa´da araþtýrmanýn yüksek öðrenimin en hazýrlamasý
giriþimini
sevinçle
önemli parçasý oluþunun bilinciyle, Bo- karþýlamýþlardýr.
logna sürecindeki hali hazýrda odak7. Salzburg´taki toplantý sonucunda
lanýlmýþ olan iki ana basamaðýn ötesine 10 temel prensipten oluþan bir ortak tugeçerek doktora seviyesinin de bu süreç- tum ortaya konmuþtur:
te üçüncü basamak olarak eklenmesi geDoktora çalýþmasýnýn temeli özgün
rekliliðine dikkat çekmiþlerdir.
araþtýrma yoluyla bilginin ilerleme kayBakanlar, araþtýrmanýn, araþtýrýcý eði- detmesidir. Bunun yaný sýra; doktora eðitiminin yüksek öðretimdeki kalitesinin timinin akademik alandan daha geniþ
saðlanmasýnýn ve geliþtirilmesinin disip- kapsamda olan iþ çevrelerinin de ihtiyaçlinler arasý teþvikini; daha genel olarak larýný giderek daha fazla karþýlamasý geAvrupa yüksek öðreniminin rekabet rekliliði belirtilmiþtir.
gücünün artýrýlmasýnýn önemini vurguKurumsal strateji ve politikalar yerlayýp, doktora ve doktora sonrasý seviye- leþtirilmesi: Kurum olarak üniversitelelerde daha fazla hareketlilik isterken, il- rin, bünyelerindeki doktora çalýþmalarý
gili kurumlarý da doktora çalýþmalarý ve ve araþtýrýcý eðitimlerinin yeni hedefleri
genç araþtýrýcýlarýn eðitilmesi konusunda karþýlama, uygun
desteklerini arttýrmalarý için yüreklendir- mesleki kadiler."
riyer geli2. Araþtýrma eðitimi ve araþtýrma ka- þim fýrsatriyer geliþimi; iyi eðitilmiþ araþtýrýcýlarýn, larýný oluþyüksek vasýflý mezunlarýn sayýsýnýn art- turmak üzere
masýna duyulan ihtiyaçla beraber, FP7 þekillendirilhakkýndaki ve Avrupa´nýn araþtýrma ka- miþ olmasý
pasitesinin güçlendirilmesine yönelik sorumluluðutartýþmalarda giderek önem kazanmak- nu üstlentadýr.
melerine ih3. Avrupa Üniversiteler Birli- tiyaç vardýr.
ði(EUA); tartýþmalara esas olacak bir teÇeþitlilimel saðlanmasý ve konularýn daha iyi ðin önemi:
kavranmasý amacýyla, doktora program- Kalite ve
larýndaki yenilikçi uygulamalar, kalite, düzgün uymali destek, yapý ve organizasyona iliþ- gulamayla
kin anahtar konularýn analizlerinin desteklenyapýlmasý için maliyeti Socrates´ten sað- mesi
lanan Doktora Programlarý Projesini kaydýyla,
2004 yýlýnda iþleyiþe geçirmiþtir. Projeye Avrupa´da,
25 ülkeden 49 üniversitenin katýlýmý; birleþik
üniversitelerin bu noktadaki ka- doktoralar da
rarlýlýklarýnýn ve söz konusu tartýþmalara dahil olmak
doðrudan daha geniþ bir görüþ katma is- üzere, doktora
teklerinin ifadesi olarak görülmüþtür.
programlarýnýn çeþit zenginliði bir erk
4. Avusturya Eðitim, Bilim, Kültür konumundadýr.
Bakanlýðý, Alman Eðitim ve Araþtýrma
Erken evre araþtýrýcýlarý olarak doktoBakanlýðý ve Avrupa Üniversiteler Birli- ra çalýþmasý adaylarý; yeni bilginin ortaði; bu konunun hem hükümetler hem de ya çýkartýlmasýndaki anahtar katkýlarýný
üniversiteler için olan öneminin uygun haklarla sunan profesyoneller olaayýrdýnda olarak, araþtýrma eðitiminin rak tanýmlanmalýdýrlar.

Danýþma ve deðerlendirmenin büyük
önemi: Bireysel doktora adaylarýna yönelik danýþma ve deðerlendirme düzenlemeleri; doktora adaylarý, danýþmanlar ve
kurum (uygun görüldüðünde diðer
katýlýmcýlar da dahil edilebilir) arasýnda
varýlan karþýlýklý onaya dayalý sorumluluk paylaþýmýný içeren saydam bir çerçeveye dayandýrýlmalýdýr.
Önemli bir yoðunluða ulaþmak: Doktora programlarý önemli bir yoðunluða
ulaþmanýn yollarýný aramalý ve bunun
için kýtanýn irili ufaklý ülkelerinde farklý
durumlara uygun farklý çözümler olabileceðini unutmaksýzýn tüm Avrupa üniversitelerindeki deðiþik yenilikçi uygulamalarý kullanmalýdýr. Bunlar büyük üniversitelerde lisansüstü eðitim veren okullardan baþlayýp uluslararasý, ulusal ve
bölgesel üniversitelerin iþbirliðine kadar
uzanýr.
Süre: Doktora programlarý uygun bir
süreye yayýlmalýdýr. (kural olarak tam
zamanlý çalýþma takvimiyle 3-4 yýl)
Yenilikçi yapýlanma teþviki: Disiplinlerarasý eðitim ve aktarýlabilinir beceriler geliþimini getirecek koþullarý saðlamak
Hareketliliði arttýrma: Doktora programlarý; üniversite ve diðer katýlýmcýlarýn
arasýndaki tamamlayýcý çerçeveli ortak
çalýþmaya dayalý uluslararasý
iþbirliðiyle

beraber disiplinler ve sektörler arasý hareketliliðin yaný sýra coðrafik hareketliliði de sunmanýn yollarýný aramalýdýr.
Uygun mali kaynaðýn saðlanmasý:
Doktora programlarýnýn kalite geliþimi
ve doktora adaylarýnýn programý baþarýyla tamamlamasý için süreklilik
taþýyan uygun miktarda mali kaynak gerekmektedir.
TAVSÝYELER:
Katýlýmcýlar Bologna Ýzleme Grubu
(BFUG)´na aþaðýdaki tavsiyelerde bulunmuþlardýr:
Yukarýda sýralanan 10 prensip
BFUG´un ilerideki çalýþmalarýna temel
teþkil edecek ve bu anlamda Bergen Bildiri hazýrlanýþýna katký saðlayacaktýr.
Bergen´de Bakanlar, EUA´nýn üyeleri aracýlýðýyla BFUG´un sorumluluðunda
2007´de bakanlara sunulmak üzere söz
konusu prensiplerin geliþimi üzerine bir
rapor hazýrlanmasýný istemiþlerdir.
Salzburg, 3-5 Þubat 2005
Çeviri: Jade S.Tutku Kançýkmaz
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“Taklitten kacinin, kendiniz olun”
Ü

nlü Ressam Ýbrahim Balaban'ýn
oðlu Ressam Hasan Nazým BALABAN PAÜ Eðitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü ve
Kültür ve Sanat Kulübü'nün davetlisi
olarak Pamukkale Üniversitesi'nde bir
söyleþiye katýldý.
Fen Edebiyat Fakültesi Konferans
Salonunda 1 Nisan 2008 Salý günü Saat
15.00 de baþlayan söyleþiyi PAÜ Güzel
Sanatlar Eðitimi Bölümü Baþkaný Prof.
Dr. Tahsin HANCIOÐLU yönetti.
PAÜ Rektörlüðü tarafýndan desteklenen, PAÜ Güzel Sanatlar Eðitimi
Bölümü ve Kültür ve Sanat Kulübü tarafýndan organize edilen etkinlikte, Ressam Hasan Nazým Balaban, deneyimlerini aktardý. Babasý Ýbrahim Balaban'ýn
Denizli'ye gelmeyi ve öðrencilerle buluþmayý çok istediðini ancak hastalýðýnýn
nüksetmesi nedeniyle hastaneye kaldýrýldýðý için Denizli'ye gelemediðini belirtti
ve "sizlere Baba Balaban'ýn selamlarýný
getirdim" diyerek söyleþiye baþladý.
Babasýnýn sanatýný anlatan Hasan
Nazým Balaban, þair Nazým Hikmet Ran
ile hapishanede tanýþan babasýnýn sanat lu'yu dolaþmasýna izin verilmemesi gekonusunda ondan nasýl beslendiðini, rektiðini söyleyenler bulunduðunu
Nazým Hikmet'in de babasýnýn resim hatýrlatan Balaban, Ýzmir ve Aydýn gibi

yapmasýný desteklediðini hatýrlattý.
Nazým Hikmet Ran ile Balaban'ýn yaþadýklarýndan örnekler sundu.
Ýbrahim Balaban'ýn kitaplarýndan
anekdotlar aktaran, öðrencilere kendi el
yazýsýyla yazýp gönderdiði mesajlarý
okuyan Hasan Nazým Balaban, yeni bir
kitap hazýrlýðýnda olduklarýnýn müjdesini
PAÜ'de verdi.
Baba Ýbrahim Balaban'ýn sergisinin
1960'lý yýllarda Denizli'ye geldiðini
hatýrlatan Nazým Balaban, bu kez babasýyla birlikte kendi resimlerinin de Denizlililerle buluþtuðunu, bundan mutluluk duyduklarýný söyledi.
60'lý yýllarda, yoðun propaganda
yapýldýðýný, babasýnýn sergisinin Anado-

illerin ardýndan Denizli'de açýlan sergide
bir sorun çýkmadýðýný, ancak Mersin'de
açýlan Balaban sergisinin yobazlar tarafýndan basýlýp resimlerin paramparça
edildiðini dile getirdi.
O dönem Denizli'de babasýnýn 2 resminin satýldýðýný söyleyen Nazým Balaban, resimlerin fotoðraflarýndan oluþan
bir kitap hazýrlýðý içinde olduklarýný, bu
nedenle resimlere ulaþmaya çalýþtýklarýný
anlattý.
Babasýnýn manifestosunu okuyan
Nazým Balaban, kendisinin mühendislik
eðitimi aldýðýný yaklaþýk 10 yýl kadar
önce de tamamen resme döndüðünü
söyledi, sanatýnýn babasýndan etkilendiðini, ayný tema üzerinde çalýþtýklarýný,

önümüzdeki dönemlerde sadece kýrsalý
deðil kent yaþamýný da anlatan resimler
yapmaya yöneleceðini ifade etti.
Söyleþinin ardýndan öðretim üyeleri
ve öðrenciler sorular sordu. PAÜ Güzel
Sanatlar Eðitimi Bölümü Baþkaný Prof.
Dr. Tahsin Hancýoðlu, konuk ressamdan
babasý Ýbrahim Balaban'ý anlatan bir kitap yazmasýnýn gençler ve sanatseverler
açýsýndan önemli olduðunu söyledi,
günün anýsýna hediye sundu.
Söyleþinin ardýndan Açý Sanat Galerisi'ndeki sergilerinin açýlýþ kokteyline
katýlmak için PAÜ'den ayrýlan Hasan
Nazým Balaban, gördüðü ilgiden memnuniyetini dile getirdi.
Ressam Ýbrahim Balaban ve Hasan
Nazým Balaban'ýn Anadolu'ya resimlerini taþýmak için baþladýklarý projenin ilk
ayaðý Denizli… Denizli'deki sergi, Anadolu'nun baþka kentlerine de taþýnacak.
Ýbrahim Balaban
(1921- )
Bursa'nýn Seç Köyünde doðdu. Üç sýnýflý köy okulunu bitirdikten sonra öðrenim görmedi.
1937'de kan davasý yüzünden
hapse girdi. Orada Nazým Hikmet'in yönlendirmeleriyle yazýn
ve resim çalýþmalarýna baþladý.
Özgün desenleriyle ilgi çekti. Naif resim türüyle kendine özgü biçimler oluþturdu. Konularýný halk
destanlarýndan, söylencelerden
ve kýrsal kesim çalýþmalarýndan
aldý. 30'u aþan kiþisel sergi açtý,
birçok karma ve grup sergilerine
katýldý. Ayrýca; anýlar, denemeler
(resim sanatý üzerine), hikâyeler
ve ikisi roman olmak üzere
yayýnlanmýþ 12 kitabý vardýr.
Hasan Nazým Balaban
(1955- )
1955 yýlýnda Bursa'nýn Seç
Köyünde doðdu. Ünlü ressam
Ýbrahim Balaban'ýn oðludur. Ýlkokulu köyünde baþladýktan sonra,
Bursa'da tamamladý. Ortaokulu
Bursa'da bitirdi. Lise ve üniversite eðitimini Ýstanbul'da tamamladý. Çeþitli özel þirketlerde
çalýþtýktan sonra, iki arkadaþýyla
birlikte bir þirket kurdu. Resme
daha fazla zaman ayýrabilmek
için 1997 yýlýnda ticari hayattan
ve þirket ortaklýðýndan ayrýldý.
Kendine özgü, deðiþik bir anlatým biçimi seçen Hasan Nâzým
Balaban, somut içeriðe baðlý kalarak ürettiði resimlerinde, babasýnýn toplumcu ve figüratif çizgisini sürdürmektedir. Bu güne
kadar 70 den fazla tablo ve
100'ün üzerinde desen üretti,
bu eserlerin 60 kadarý özel ve
resmi koleksiyonlara girmiþtir.
13 kiþisel sergi açmýþ ve birçok
karma sergiye katýlmýþtýr.

Ressam Hasan Nazým
Balaban Pamukkale
Üniversitesi'nde katýldýðý
söyleþide, deneyimlerini
aktardý; Ýbrahim
Balaban'ýn mesajlarýný
gençlere iletti: Taklitten
kaçýnýn, kendiniz olun.

Fotoðraf: Serhat ÇAÐLAR
Figür: Arzu GÜLTEKÝN
Bakýþlar hep etkilemiþtir bizi kimi zaman konuþmaktan dokunmaktan öte gider. Zaman zaman sevinç zaman zaman
hüzün akar. Kimi zaman yol bekler öylesine dalar uzaklara ve bekler.
Denizli'nin kýyý mahallelerinden
Gümüþler'de çekilmiþ basamaklý fotoðraf.

Reklamlarýnýz için
Tel: 0 258

296 20 10-15

e-posta: iletisimofisi@pau.edu.tr
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Tiyatro Festivali’ne hazýr olun
Pamukkale Üniversitesi Hayal Perdesi oyuncularý 15. yýl þenliklerinde bir ilke imza atacak. 1.
Tiyatro Festivali kapsamýnda 5 gün boyunca toplam 7 üniversite 10 oyun sahneye koyacak.

P

amukkale Üniversitesi 15.Yýl Bahar Þenlikleri'nde bu sene bir ilk
yaþanacak. Tiyatro Kulübü Hayal
Perdesi Oyuncularý Tiyatro Topluluðu
tarafýndan hazýrlanan üniversitelerarasý
1.Tiyatro Festivali 12-16 Mayýs tarihleri
arasýnda öðrenciler ve Denizli halkýyla
buluþacak.
Neden üniversiteler arasý tiyatro
festivali?
Kurulduðu günden beri sanatýn devamlýlýðýný saðlamayý ve bu kültürü insanlara kazandýrmayý kendine amaç edinen Tiyatro Kulübü giriþimlerini arttýrarak devam ettirmektedir.
Bu yýl üniversitemizde bir ilki gerçekleþtirecek olan Tiyatro Kulübü Hayal
Perdesi Oyuncularý Tiyatro Topluluðu
amatör tiyatrolar festivalinin baþkenti
olan Denizli de her yýl düzenlenen uluslararasý amatör tiyatro festivalinin amacý
amatör tiyatro ruhunun yeniden denizliden yanan bir kývýlcýmla artmasýný saðlamaktadýr. Bu kývýlcýmýn yine denizli-

den bir festivalle büyük bir yangýna
dönmesini amaçlamaktayýz.Üniversiteler arasý festivalin eksikliðini her daim
hisseden üniversite öðrencilerimizin ve
Denizli halkýnýn bu eksikliðini,üniversitelerarasý tiyatro festivali ile Denizli Belediyesi'nin çabalarýna kendi çabalarýmýzý katýp sanat adýna yaþanan coþkuyu daha fazla arttýrmak istemekteyiz.
Bu festivalin ilimize ve üniversitemize katkýlarý nelerdir?
Denizliden sosyal ve kültürel olarak
üst seviyede bulunmayan birçok ilde geleneksel olarak düzenlenen üniversiteler
arasý festivallerin Denizli de ayný þekilde düzenlenmesi ve bu eksikliðin giderilmesi hem Denizli hem de Üniversitemizi daha fazla geliþtirerek görsel ve
yazýlý basýndaki yerini saðlamlaþtýracaktýr.
Böyle bir festivale nasýl bir kadro
ile baþlýyoruz?
Bugüne kadar yaptýðý iþlerle herke-

simden herkesin takdirini kazanan Hayal Perdesi Oyuncularý disiplinli ve sistemli çalýþmasýný festival organizasyonuna aktarýp bu iþe güçlü bir kadroyla ve
coþkuyla baþlamýþtýr.
Daha önce üniversitede festival yapan ekiplerden kiþileri ,festival coþkusunu ve tecrübesini yaþayan bireyleri
,yönetimin birim kadrosunda bir araya
getirmiþtir.
Yaptýðý iþleri tüm imkansýzlýklara
raðmen kusursuz olmasýný ve bu iþleri
herkese ulaþtýrmaya amaçlayan ekibimiz geleneksel olmasýný arzuladýðý ve
birincisini düzenleyeceði festivalin kusursuz olmasý için attýðý her adýmý seçerek ve bilerek atmaktadýr.
KATILIMCI ÜNÝVERSÝTELER
1- Antalya - Akdeniz Üniversitesi
2- Ýstanbul - Boðaziçi Üniversitesi
3- Ankara - Ankara Üniversitesi
4- Eskiþehir - Anadolu Üniversitesi
5- Kütahya - Dumlupýnar Üniversitesi
6- Mersin - Mersin Üniversitesi

Deli Dumrul turneye çikti

PAU Avrupa’da
sergi açtý
Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü Öðretim
elemanlarýndan Doç. Dr. Sadettin Sarý ve Öðr. Gör.
Dr. Feryal Beykal Orhun'un 01 - 14 Þubat 2008
tarihleri arasýnda Avusturya'nýn Innsburg þehrinde
Galeri Kass'da açýlan sergiye eserleri kabul edilerek
sergilenmiþtir. Ayrýca yine öðretim elemanlarýmýz
Doç. Dr. Sadettin Sarý ve Öðr. Gör. Dr. Feryal
Beykal Orhun'un Ankara'da 28 Mart 2008 - 10
Nisan 2008 tarihleri arasýnda Görsed Sanat
Galeri'sinde devam etmekte olan "Leke" konulu
resim sergisine de eserleri kabul edilmiþtir.
Kendilerini kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

Pamukkale Üniversitesi Týp
Fakültesi öðrencilerinden oluþan Tabib-ül Curcuna tiyatro grubu yýl boyunca çalýþarak hazýrladýklarý "Deli
Dumrul" adlý oyunu Nisan ayý içinde
ilçelerdeki Meslek Yüksekokulu
öðrencilerine sergilediler.
Ýlk olarak Bekilli Meslek Yüksekokulu öðrencilerine Belediye Sanat
Merkezinde oyunlarýný sergileyen
grup, yoðun bir katýlýmla karþýlaþtý. kente geri dönüþte oyuncularýn bu uyuklayan gözlerindeki gülümseBekilli halkýyla birlikte öðrencilerin turneden aldýklarý keyif yorgun ve meyle kendini gösteriyordu.
de izlediði oyun sonunda yaklaþýk
600 izleyici oyuncularý uzun süre
ayakta alkýþladý.
Daha sonra Çivril Meslek Yüksekokuluna geçen 27 kiþilik Tabib-ül
Curcuna grubu burada da okulun
sahnesinde oyunlarýný sergilediler.
Büyük beðeniyle karþýlanan oyun soPamukkale Üniversitesi Fotoðnunda grup üyeleri bahar aylarýnda
raf Kulübü eðitim amaçlý seminerlebu turneyi tekrarlayacaklarýný ve tirini sürdürüyor. Arkeoloji Bölümü
yatro konusunda ilçelerdeki meslek
Öðretim Görevlisi Doç. Dr Bilal
yüksekokullarý ile dayanýþma içinde
Söðüt' ün danýþmanlýðýný yaptýðý Foolmak istediklerini belirttiler. Olduktoðraf Kulübü ÝÝBF Yüksek lisans
ça zevkli geçen bu turnenin ardýndan
öðrencisi Saim Ozan Özcan eðitmenliðinde, "Temel Fotoðraf Eðitim Seminerleri" 4. eðitim semineri
ile tamamlandý. Pratik eðitim ve
atölyede çalýþmalarýný sürdüreceklerini belirten Pamukkale Üniversitesi
Fotoðraf Kulübü Baþkaný Serhat
Çaðlar, fotoðrafa meraklý ilgili tüm
arkadaþlarý kulüp çatýsý altýnda
görmek istediklerini kaydetti.

Fotoðraf Kulübü eðitim
seminerini tamamladý
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Pamukkale Üniversitesi'nin ev sahipliðini yaptýðý
Üniversitelerarasý Türkiye Kros Þampiyonasý için
ilimize gelen Türkiye Atletizm Federasyonu Baþkaný
Mehmet Terzi ile röportaj yaptýk. Terzi, Denizli ve
PAÜ için görüþlerini açýklarken, yakýn zamanda
büyük bir organizasyonunda müjdesini verdi.

Ö

ncelikle Denizli'ye hoþ geldiniz Pamukkale Üniversitesi
ikinci kez büyük bir organizasyona ev sahipliði yapýyor. Organizasyonu nasýl buldunuz?
Güzel bir organizasyon için Denizli'de bulunuyoruz. Öncelikli amacýmýz
spor tesislerini incelemek ve burada ne
gibi organizasyonlar yapabiliriz sorusuna cevap almak ve Üniversitelerarasý
Türkiye Kros Þampiyonasý'nda
yarýþmaya katýlan ünlü atletlerimizin
son durumlarýný görmek.
Atletizm Federasyonu olarak Pamukkale Üniversitesi'nin yapmýþ olduðu sentetik atletizm pisti için uluslararasý yarýþ alma çabasý içerisinde olacaðýz. Eksiklikler var ancak en kýsa zamanda tamamlanacaktýr. Ayrýca çok
güzel bir kros parkuru hazýrlanmýþ. Bu
parkur uluslararasý yarýþlar için her an-

kileri açýsýndan atletizm sporunun Denizli'de olumlu yönde ilerleyeceðini
tahmin ediyorum. Bu arada düzenlenen
organizasyon için merkez hakem kurulu baþkanýmýz ve üyeleri, genel sekreterimiz, teknik kurul üyelerimizde
katýldý. Pamukkale Üniversitesi'nde
öðretim görevlisi olan Bülent Þenkibar
hocamýzda federasyonda milli takýmda
görev alýyor. Türkiye Atletizm Federasyonu ve Pamukkale Üniversitesi
arasýndaki iliþkileri daha da artýrýp verimli hale getireceðiz.

lamda hazýr durumda. Sporcularýn koþtuðu alanlar, geçtiði mesafeler ve hakemler açýsýndan da seyiri güzel, kolay
bir yarýþ izledik.
Baþarýlý bir organizasyon olarak
görüyorum. PAÜ'nün Türkiye Olimpik
Bayraða sahip tek Üniversite olmasý
spora verdiði önemi gösteriyor zaten.
Rektörünüz Sayýn Prof. Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ'ý ve emeði geçenleri kutluyorum.

oyunlarýyla ilgili þeyler olabilir.
Önümüzdeki sene Atletizm Federasyonu'nun programýna alýnýp balkan oyunlarýnýn bir etabýný Denizli'ye verebiliriz.
Zaten o zamana kadar küçük eksikliklerde tamamlanmýþ olur.

Atletizm Federasyonu olarak Pamukkale Üniversitesi ile iliþkileriniz
nasýl?
Pamukkale Üniversitesi'nin yaklaþýmlarý, bizlerle olan diyalog ve iliþ-

Uluslararasý bir organizasyonun
Denizli'de yapýlmasý gündeminizde
var mý? Denizli'ye müjdeli haberler
verebilir misiniz?
Uluslararasý organizasyonlar için
yaklaþýk iki sene önceden müracaatta
bulunmanýz gerekiyor. Ancak Balkan

Son olarak federasyonun Denizliye bakýþ açýsý nasýl?
Atletizm federasyonu olarak Denizli'ye büyük önem veriyoruz. Potansiyel
olarak çok iyi bir ilimiz. Burada bulunma amaçlarýmýzdan biride faaliyetleri
biraz daha ileriye götürmek. Güzel þeyler olacak diye düþünüyorum. Rektör
Bey de spora önem veren genç bir bilim
adamý. Bu bence büyük þans.

Pamukkale Üniversitesi,
üniversitelerarasý Kros Þampiyonasý'na ev sahipliði yaptý.

Tam not aldýk
T

ürkiye'nin en iyi parkurlarý arasýnda olarak dereceye giren sporcular ve
gösterilen Pamukkale Üniversitesi takýmlarýn isimleri þöyle:
Kros Parkuru önemli bir organizasyona ev sahipliði yaptý. Üniversitelerarasý
KIZLARDA:
Türkiye Kros Þampiyonasý'nda kýzlarda
1- Hülya Ongun
PAÜ'den Ümmü Kiraz gümüþ madalSüleyman Demirel Üniversitesi
yanýn sahibi oldu. Organizasyon,
2- Ümmü Kiraz
katýlýmcýlar tarafýndan takdirle karþýlandý.
Pamukkale Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi'nin ev sahipli3- Nilay Esen
ðini yaptýðý Üniversitelerarasý Kros ÞamMustafa Kemal Üniversitesi
piyonasý sona erdi. Türkiye'nin en iyi parkurlarý arasýnda gösterilen PAÜ Kros ParTAKIM:
kuru, Türkiye'nin farklý illerinden gelen
1-Aksaray Üniversitesi
katýlýmcýlar tarafýndan tam not aldý.
2-Kýrýkkale Üniversitesi
3-Adnan Menderes Üniversitesi
28 üniversiteden 231 sporcunun
katýlýmýyla gerçekleþen þampiyonaya DeERKEKLERDE:
nizli Vali Yardýmcýsý Mustafa Güney, At1- Osman Baþ
letizm Federasyonu Genel Baþkaný MehCumhuriyet Üniversitesi
met Terzi, Pamukkale Üniversitesi Rektör
2- Vedat Günen
Yardýmcýlarý Prof. Dr. Halil Kumsar ve
Aðrý Daðý Üniversitesi
Prof. Dr. Zafer Aybek, Gençlik ve Spor Ýl
3- Mudat Öztürk
Müdürü Necdet Ayaz ile çok sayýda da100.Yýl Üniversitesi
vetli katýldý.
Çekiþmeli geçen yarýþlarda kýzlar 6
TAKIM:
bin, erkekler ise 12 bin metre mesafede
1- Aksaray Üniversitesi
koþtu.
2- Dumlupýnar Üniversitesi
Organizasyonla ilgili açýklama
3- Adnan Menderes Üniversitesi
yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Baþkaný Mehmet Terzi, "Her
açýdan baþarýlý
bir organizasyon.
Denizli ve üniversite yönetiminin bu konudaki
hassasiyetleri beni çok mutlu etti.
Þampiyonada
emeði geçenlere
teþekkür ederim"
dedi. Çekiþmeli
geçen yarýþlar sonunda dereceye
giren sporculara
madalya ve kupalarý verildi.
Ferdi ve akým
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Filenin Sultanlari 2. Lig’de

P

Pamukkale
Üniversitesi Bayan
Voleybol Takýmý,
Üniversitelerarasý
Voleybol Grup
maçlarýnda
rakiplerine tek set
bile vermeden 2.
Lig'e yükseldi.
Erkek takýmý ise
gruptan çýkamadý.

amukkale Üniversitesi sportif alanlardaki baþarýlarýný sürdürüyor.
Türkiye Üniversitelerarasý Voleybol
Grup maçlarýnda bayan ve erkek kategorilerinde mücadele eden Pamukkale Üniversitesi, bayanlarda hedefine ulaþmayý baþarýrken, erkekler ise yükselme þansýný gelecek seneye býraktý. 4-8 Mart tarihleri
arasýnda Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin
ev sahipliði yaptýðý maçlarda Pamukkale
Üniversitesi Bayan Voleybol Takýmý, final
maçýnda Mersin Üniversitesi'ni 3-0'lýk
skorla geçerek þampiyonluðunu ilan etti.
Denizli temsilcisi, turnuva boyunca hiç set
vermeden 2. Lig'e yükselmiþ oldu.
Pamukkale Üniversitesi Erkek Voleybol Takýmý ise rakipleri karþýsýnda maðlup
olunca gruptan çýkmayý baþaramadý ve 2.

Lig þansýný bir daha ki seneye erteledi.
REKTÖR ARDIÇ
ÞAMPÝYONLARI KUTLADI
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fazýl Necdet Ardýç, Türkiye Üniversitelerarasý Voleybol Grup maçlarýnda baþarýlý sonuçlar alan voleybolcularý makamýnda kabul etti. PAÜ'lü
filenin sultanlarý, Rektör
Ardýç'a desteklerinden dolayý teþekkür ederken, þampiyonluk kupasýný da takdim
ettiler.
Sportif alanlarda alýnan
baþarýlardan dolayý memnun
olduðunu ifade eden Rektör
Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç,

Türkiye'de ilk ve tek olimpiyat bayraðýna
sahip üniversite olmanýn haklý gururunu
yaþadýklarýný ve her spor branþýnda adýný
duyuran bir üniversite olacaklarýný söyledi.
Rektör Ardýç, "Üniversitemiz spor
açýsýndan büyük baþarýlara imza atýyor.
Hem sportif baþarýlar, hem de tesisleþme
anlamýnda örnek bir üniversiteyiz" dedi.

HEDEFiMiZ 2. LiG
“ilk Adým” þampiyonu PAU
Pamukkale Üniversitesi'nin ev
sahipliði yaptýðý "Ýlk Adým" projesi
kapsamýndaki voleybol turnuvasý
sona erdi. Dört üniversitenin
katýlýmýyla gerçekleþen turnuvada
bayanlarda Pamukkale, erkeklerde
Adnan Menderes ve personelde ise
Süleyman Demirel üniversiteleri
þampiyon oldular.
Ev sahipliðini Pamukkale Üniversitesi'nin yaptýðý "Ýlk Adým"
projesi kapsamýnda düzenlenen voleybol turnuvasý sona erdi. Vali Recep Yazýcýoðlu Spor Salonu'nda
oynanan maçlara Adnan Menderes
Üniversitesi, Muðla Üniversitesi,
Süleyman Demirel Üniversitesi ve
Pamukkale Üniversitesi takýmlarý
katýldý. Personel ve öðrencilerden
oluþan takýmlar iki gün boyunca
þampiyonluk için mücadele ettiler.
Dereceye giren takýmlar final maçlarý sonunda düzenlenen törenle

ödüllerini aldýlar. PAÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. Celal Küçüker ve
Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hasan Yüksel dereceye giren
takýmlara ödüllerini verdiler.
Turnuva sonunda dereceye giren
takýmlar þöyle:
BAYANLAR
1- Pamukkale Üniversitesi
2- Adnan Menderes Üniversitesi
3- Muðla Üniversitesi
ERKEKLER
1- Adnan Menderes Üniversitesi
2- Muðla Üniversitesi
3- Pamukkale Üniversitesi
PERSONEL
1- Süleyman Demirel Üniversitesi
2- Pamukkale Üniversitesi
3- Adnan Menderes Üniversitesi

Antrenör Fýrat Eser zorlu
bir final mücadelesinin
kendilerini beklediðini
vurgulayarak,
hedeflerinin ilk 4 dört
arasýna girerek 2.
Lig’e çýkmak
olduðunu söyledi.
Zorlu bir maratonu
geride býraktýklarýný
belirten Pamukkale
Üniversitesi Erkek
Basketbol Takýmý
Antrenörü Fýrat Eser,
sona iyice yaklaþtýklarýný belirterek finallerden de
mutlu olarak
dönmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Eser, "Sinirlerine
hakim olan, oyun
düzenini sahaya en
iyi þekilde yansýtabilen takýmlar mutlu sona ulaþacaklardýr. Hedefimiz ilk 4
arasýnda olmak ve 2. Lig'e
yükselmektir. Ýlimizi ve üniversitemizi en iyi þekilde
temsil edeceðiz" dedi.

FARKLI
BAKIÞ

CENK
ÖZTÜRK
cozturk@pau.edu.tr

Kent sporu ve PAÜ
Pamukkale Üniversitesi Denizli sporuna yön veren temel taþlardan biridir.
Sadece futbolda deðil, hangi spor
branþýna bakarsanýz bakýn mutlaka
PAÜ'nün etkisini görürsünüz.
Denizli futbolu baþta olmak üzere,
voleybol, basketbol, tekvando, yüzme,
atletizm, badminton ve daha bir çok
branþta, oynayan oyuncusundan antrenörüne, saðlýkçýsýndan masörüne
kadar her alanda Pamukkale Üniversitesi'nin desteði alýnmaktadýr.
Pamukkale Üniversitesi Spor Tesisleri, Türkiye'nin en iyileri arasýnda
gösterilen olimpik bayraða sahip tek
üniversitedir. Bugüne kadar Denizli
sporuna katkýlarýnýn yaný sýra Türk sporuna da büyük hizmetleri vardýr. Üniversitemiz akademisyenleri farklý
branþlarda milli takým düzeyinde
takýmlarýn baþýnda görevler almakta,
sporcularý ise milli formayý giymektedir. Bu geliþmeler Denizli ve üniversite
adýna büyük bir onurdur.
PAÜ çýtayý yükseltiyor
PAÜ kendi bünyesinde de büyük
bir baþarý göstermektedir.
2. Lig yolunda sezon baþýndan bu
yana üstün performans gösteren erkek basketbol takýmý, birbirinden zorlu
maçlarý alýnlarýnýn teriyle geçerek tüm
hýzýyla yoluna devam etmektedir. Teknik heyet ve sporcusuyla, baþarýya kenetlenmiþ taraftarýyla ve en önemlisi
desteðini eksik etmeyen üniversite
yönetimiyle artýk sona gelinmiþtir. Bu
ekip ruhuyla 2. Lig'e çýkmamak için hiç
bir engel kalmamýþtýr. Yolunuz açýk olsun arkadaþlar.
Üniversitelerarasý Voleybol Þampiyonasý'nda birinciliði kazanan filenin
sultanlarý, önümüzdeki sezondan itibaren artýk 2. Lig'de mücadele edecek.
PAÜ'lü bayan voleybolcularýmýza da
þimdiden baþarýlar diliyoruz.
Türkiye Üniversitelerarasý Bilek
Güreþi Þampiyonasý'na katýlan sporcularýmýz Türkiye þampiyonluðu kazanarak altýn madalyayla dönmeyi baþarmýþlardýr.
Söz aldýk
Türkiye'nin en iyi kros parkurlarý
arasýnda gösterilen PAÜ Kros Parkuru,
geçtiðimiz haftalarda yapýlan Üniversitelerarasý Kros Þampiyonasý'na ev sahipliði yaptý. Atletizm Federasyonu Genel Baþkaný Mehmet Terzi ve beraberindeki heyet parkurla ilgili ilimizden
pozitif düþüncelerle ayrýldýlar. Balkan
oyunlarýnýn bir etabýný Denizli'ye
aldýrmak için baþkan Terzi'den
sözümüzü de aldýk.
Mutlaka uðrayýn
Türkiye'nin en iyi olimpik yüzme
havuzu ve spor kompleksini bugüne
kadar aranýzda görmeyenler ya da
duymayanlar varsa mutlaka ziyaret etsinler. Her açýdan dört dörtlük bir tesiste spor yapmanýn keyfini çýkarýn.

www.pamukkale.edu.tr
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Potanýn hakimleri
final heyecanýný
doyasýya yaþadýlar.
PAÜ Erkek Basketbol Takýmý lig maçlarýnda 10, yarý final maçlarýnda 6 ve eleme turu maçlarýnda 2 galibiyet alarak finale kalan en iyi 6 takým arasýna girmeyi baþardý.
PAÜ 2. Lig vizesi için 19-24 Nisan tarihleri arasýnda Çorum'da mücadele edecek.

E

rkekler Bölgesel
Basketbol
Ligi'nden itibaren
baþlayan 2. Lig yolculuðunda Pamukkale Üniversitesi Erkek Basketbol Takýmý
namaðlup olarak final maçlarýna
kadar geldi. Lig maçlarýnda 10, yarý
final maçlarýnda 6 ve eleme turu maçlarýnda 2 galibiyet alarak tek bir yenilgi almadan 18 maçý kazanan PAÜ, finale kalan en iyi 6 takým arasýna girmeyi baþardý.

rövanþý için gittiði Diyarbakýr'da rakibi
Diskispor'u 74-62 maðlup eden PAÜ Erkek Basketbol Takýmý, 2. Lig kapýsýný
aralamýþ oldu. Ýlk periyodu 18-10 önde
tamamlayan PAÜ, 11-10, 22-19 ve 2422'lik periyotlarla rakibini 8 sayý farkla
maðlup etti.

RAKÝPLER BELLÝ OLDU
Final maçlarý 19-24 Nisan tarihleri
arasýnda Çorum'da yapýlacak. A Grubu
birincisi Pamukkale Üniversitesi, D
Grubu birincisi Bornova Belediyesi, H
Grubu birincisi Genç Telekom, K Grubu
SON MAÇINI
birincisi Mülkiye, E Grubu birincisi
DEPLASMANDA KAZANDI
Olin Gençlikspor ve J Grubu birincisi
Pamukkale Üniversitesi basket- Tokat Emniyetspor takýmlarý finalde tek
bolda baþarýlý sonuçlar almaya de- devreli lig usulü karþýlaþacaklar.
vam ediyor. Eleme turu maçlarý Karþýlaþma sonrasý ilk 4 arasýna girmeyi

baþaran takýmlar önümüzdeki sezon
Türkiye Basketbol 2. Lig'inde mücadele
edecekler.
PAÜ 1723 SAYI ATTI
Pamukkale Üniversitesi bu sezon lig
maçýnda rakip potaya 796 sayý atarken,
kendi potasýnda ise 541 sayý gördü. Yarý
final Grubu maçlarýnda rakiplerine 754
sayý atmayý baþaran PAÜ, potasýnda bu
kez 598 sayý gördü. Eleme turu maçýnda
ise 173 sayý atan PAÜ, bu kez ise 106
sayý potasýnda gördü. Ýstatiksel olarak
bu sezon oynanýlan karþýlaþmalar sonunda PAÜ 1723 sayý elde ederken, potasýnda ise 1245 sayý gördü. Pamukkale
Üniversitesi bu sezon en çok sayý atan
takým olurken potasýnda ise en az sayý
gören takým oldu.

PAU 15. YIL SENLiKLERi
LAODÝKEA C
A
Rotary Kulüp Z GÜNLERÝ

25 Nisan Cum
a
Kokteyl
18:00 - 20:00
25-26 Nisan
Cuma - Cumar
tesi
Konserler
20:00 - 23:00
KKM Ana Salon

ÝNEMA
GÖLBAHÇE S
AKÞAMLARI übü
ul
PAÜ Sinema K
008
2- 18 Mayýs 2
20:30
isleri
Gölbahçe Tes

ÞÝÝR DÝNLE
TÝSÝ
ÖZLEM TEM
ALI ÞÝÝRLER
PAÜ Eðitim F
akültesi
8 Mayýs 2008
Pe
20:00 - 22:00 rþembe
KKM Ana Salon

ODA MÜZÝÐÝ KONSERÝ
Çukurova Üniversitesi Devlet
Konservatuarý
29 Nisan 2008 Salý
20:00
KKM Ana Salon

TÝYATRO:
Ý KESTANE
HASTANE M
MÝ?
Kulübü
PAÜ Tiyatro
bu
ru
Ýkide Bir G
8 Çarþamba
30 Nisan 200
20:00
KKM Ana Salon

PAÜ SPOR Þ
ENLÝÐÝ
PAÜ Spor Bir
liði
SKS

1 - 11 Mayýs 2
00
Spor Merkezi 8
, sahalar ve
PAÜ Kampus

NLERÝ
KARÝYER GÜ n Komitesi
yo
KG Organizas
CAZ KOROS
U
KORO KONS VE KLASÝK
ER
Boðaziçi Ünive Ý
rs
Kulübü BÜMK itesi Müzik
Caz Korosu ve
Klasik Koro ko
nseri
3 Mayýs 2008
C
19:00 - 21:00 umartesi
KKM Ana Salon

VA
PAÜ AÇIKHA
KONSERLERÝ
Temsilcileri
PAÜ Öðrenci
Konseyi
08
8-12 Mayýs 20

RI
KUTLAMALA
HIDRELLEZ
Pazar
4 Mayýs 2008 matör Gruplar
A
13:00 - 18:00 rleri
se
Açýkhava Kon
BÜMK Rock
18:00 - 19:30
ri
Korosu Konse Km Konseri
0
21:00 - 22:30 Volkan Öktem,
l,
(Levent Yükse
Ant Þimþek)

PAÜ THM KOROSU
KONSERÝ
PAÜ Eðitim Fakültesi Müzik
Eðitimi Anabilim Dalý
10 Mayýs 2008 Cumartesi
20:30
KKM Ana Salon

008
5-6-7 Mayýs 2
rþ
Ç
ý
Pzt - Sal
KKM Salonlarý Pamukoðlu,
5 Mayýs Osman
aþ
Mehmet Kocab , Üstün Dökmen
ür
K
r
na
Pý
6 Mayýs
Arýkan, Ýdil
7 Mayýs Münir ökçe
eG
Tarzi ve Hatic
PAÜ 1.
ÜNÝVERSÝTE
LE
DANS GÖST RARASI
ERÝLERÝ
PAÜ Modern
Dans Kulübü
12 Mayýs 200
8 Pa
KKM Ana Salon zartesi
14:00 - 17:00

EST 2
PAÜ ROCK F ü
üb
PAÜ Rock Kul

8 Cumartesi
17 Mayýs 200
PAÜ Kampus

TOÐRAF
ÖZPORTE FO
SERGÝSÝ
Kulübü
PAÜ Fotoðraf

8 Pazartesi
12 Mayýs 200
8 Cumartesi
17 Mayýs 200
KKM Fuaye

TÝYATRO
"DELÝLER"
PAÜ Tiyatro Kulübü 2'de 1
Topluluðu
18 Mayýs 2008 Pazar
20:00
KKM Ana Salon

PAÜ 1. TÝYA
TRO FESTÝV
A
PAÜ Tiyatro
Kulübü Hayal LÝ
Perdesi Oyun.
Tiy. Topluluðu
12-16 Mayýs 2
00
12 Mayýs 19 3 8
0
Festival konuk
oy
Jülide Kural S uncusu
öyleþisi
Oyunlar
KKM Ana Salon
Oda Tiyatrosu - Çatalçeþme

TÝYATRO
"KAHRAMAN
B
SÜPERMARK AKKAL
ETE KARÞI"
PAÜ Tiyatro
Kulübü 2'de 1
Topluluðu
20 Mayýs 200
8 Salý
20:00
KKM Ana Salon

KANLIÐI
CUMHURBAÞ ESTRASI
RK
SENFONÝ O
Ý
R
KONSE
8
14 Mayýs 200
20:30
KKM Ana Salon

ÞÝÝR DÝNLETÝSÝ
"BÝR BAHAR AKÞAMI"
PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi
21 Mayýs 2008 Çarþamba
14:30 - 18:00
KKM Ana Salon

PAÜ ORKEST
RA - KORO
KONSERÝ
Eðitim Fakülte
si Müzik Eðiti
mi
Anabilim Dalý
28 Mayýs 200
8 Çarþamba
KKM
20:30

ÝK ODA
PAÜ AKADEM KONSERÝ
I
ORKESTRAS
mi
si Müzik Eðiti
te
ül
Eðitim Fak
Anabilim Dalý
8
30 Mayýs 200
KKM
20:30

Cuma

