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24-26 Nisan 2008 tarihleri arasýnda
Marmaris'te yapýlan 6. Üniversiteler arasý
Spor Oyunlarý Tekvando Þampiyo-
nasýnda (84 kg.da) Alper Karbuz Türki-
ye 3.sü,  (+84 kg.da) Fuat Aldemir Türki-
ye 2.si oldu. PAÜ Genel takým sýrala-

masýnda 55 üniversite arasýnda 15. sýrada
yer aldý. Ayrýca; Belgrat'ta yapýlacak
Dünya Üniversiteler Þampiyonasý Milli
takým seçmelerine üniversitemiz öðrenci-
lerinden (+84 kg.da) Fuat Aldemir katýl-
ma þansý yakaladý.

Tekvando dalýnda

MAYIS 2008 www.pamukkale.edu.tr

PAU’YE ODUL YAGMURU!

Pamukkale Üniversitesi 6. Üniversiteler arasý Spor Oyun-
larý'nda karate dalýnda Türkiye üçüncülüðünü kazandý.

Pamukkale Üniversitesi pekçok
alanda olduðu gibi karate branþýnda da
baþarýlý sonuçlar elde ediyor. 23-30 Ni-
san tarihleri arasýnda Marmaris'te
yapýlan 6. Üniversiteler arasý Spor
Oyunlarý'na katýlan PAÜ, karate dalýn-
da Türkiye üçüncülüðünü kazandý.
Dört kiþilik ekiple takým halinde dere-

ceye girmenin mutluluðunu ya-
þadýklarýný belirten antrenör Erdoðan
Balýk, "Karate branþýnda Üniversitemi-
zin adýný þampiyon olarak yazdýrmak
istiyoruz. Her yýl çýtamýzý yükseltiyo-
ruz. Bundan sonraki organizasyonlara
daha iyi hazýrlanýp þampiyonluk için ter
dökeceðiz" dedi.

Karate dalýnda

Yýl:1 Sayý:5 • MAYIS 2008 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi’nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr.

irinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini,
ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu te-
mel, senin, en kýymetli hazinendir. Ýstikbalde dahi, seni, bu
hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bed-
hahlarýn olacaktýr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düþersen, vazifeye atýlmak için, içinde bulu-
nacaðýn vaziyetin imkân ve þeraitini düþünmeyeceksin! Bu
imkân ve þerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
Ýstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düþmanlar, bütün
dünyada emsali görülmemiþ bir galibiyetin mümessili olabi-
lirler. Cebren ve hile ile aziz vatanýn, bütün kaleleri zapt edil-
miþ, bütün tersanelerine girilmiþ, bütün ordularý daðýtýlmýþ
ve memleketin her köþesi bilfiil iþgal edilmiþ olabilir. Bütün
bu þeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memle-
ketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve
hattâ hýyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri
þahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit
edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap
düþmüþ olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdý!
Ýþte, bu ahval ve þerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl

ve cumhuriyetini kurtarmaktýr! Muhtaç olduðun kudret, da-
marlarýndaki asîl kanda, mevcuttur!

B
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PAÜ Halk Oyunlarý ekibi Marmaris'te 6.
Üniversiteler arasý Spor Oyunlarý kap-
samýnda yapýlan Halk Oyunlarý Türkiye

finali yarýþmasýnda stilize dal birincisi oldu.
Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi'nde

yapýlan ve 76 topluluðun yarýþtýðý halkoyunlarý
yarýþmalarýnda 14 Üniversite finale kaldý.  Fi-
nale kalan Üniversiteler, 2 Mayýs Cuma günü
Marmaris'te son kez oyunlarýný sergilediler ve
Pamukkale Üniversitesi Denizli yöresine ait
Aðýr Zeybek adlý oyunuyla birinci oldu.

Üniversitenin tüm fakülte ve yüksekokul-
larýndan 16 kýz ve 16 erkek olmak üzere toplam
32 oyuncudan oluþan ekip PAÜ Eðitim
Fakültesi Öðr. Gör. Ramazan Teðiz ve Türker
Esmer ile Özge Kývýrcýklar tarafýndan
çalýþtýrýldý.

Dünyaca ünlü piyanist Alexan-
der Mekaev PAÜ Kongre Kültür
Merkezinde Piyano Resitali verdi.
15 Nisan Salý günü saat 20:00' de
yapýlan ve kalabalýk bir seyirci kit-
lesi tarafýndan izlenen resitalde
Mekaev eserleriyle adeta büyüle-
di. Sýnav dönemi içinde öðrencile-
ri stres dolu ortamdan bir parça

uzaklaþtýran piyano resitali sonun-
da sanatçý uzun süre ayakta alkýþ-
landý. Pamukkale Üniversitesi
Müzik Kulübü tarafýndan organize
edilen Resitalde Alexander Meka-
ev F.Chopin, F. Liszt, A. Skryabin,
S. Rachmaninov, C. Debussy gibi
ünlü sanatçýlarýn eserlerinden seç-
meler sundu.

Alexander Mekaev büyüledi

1960 yýlýnda St. Petersburg
yakýnlarýnda Wolthof kasa-
basýnda doðdu. Müziðe 6 yaþýn-
da St. Petersburg Konservatu-
arý'nda baþladý. 1978'de Piyano
ve Kompozisyon Lise Prog-
ramý'ný bitirdi. 1978-1983 yýl-
larýnda Moskova Konservatu-
arý'nda Prof. Stanislav Neuhaus
ve Prof.Eugeni Malinin'den piya-
no dersleri aldý.Prof. Thon Hren-
nikov ile çalýþarak kompozisyon
dersleri aldý.1983'te Lisans Prog-
ramýný tamamladý. 1983-1986
yýllarý arasýnda Türkmenistan'da
Aþkabat Konservatuarý'nda piya-
no öðretmeni olarak çalýþtý.1986-
1988 yýllarý arasýnda ise Prof.
Malinin'in yanýnda asistanlýk
yaptý Yüksek Lisans Programý'ný
tamamladý. 1996 yýlýna kadar

Moskova Üniversitesi Pedagoji
Bölümü'nde piyano öðretmenliði
görevinde bulundu. Ýsviçre'nin
Luzern kentinde piyanist Prof.
Hubert Harry ile birlikte çalýþan
Mekaev, 1978'den bu yana kendi
ülkesinin dýþýnda çek Cumhuriye-
ti, Almanya, Fransa, Belçika,
Hollanda, Romanya,Türki-
ye,KKTC,Ýtalya ve Ýsviçre'de çe-
þitli resitaller vermiþtir. "Rus Bes-
teciler Birliði" üyesi olan sanatçý,
1996-1999 yýllarý arasýnda Ýzmir
Opera ve Balesi'nde konuk korre-
petitör olarak görev yapmýþtýr.
Mekaev, halen Uludað Üniversi-
tesi Eðitim Fakültesi Güzel Sa-
natlar Eðitimi Bölümü Müzik
Eðitimi Anabilim Dalý'nda Piya-
no Eðitmeni olarak görev yap-
maktadýr.

Türkiye'nin dört bir yanýndaki üniversite
öðrencisini her cuma ekran baþýna kilitle-

yen Beyaz Þov'a 9 Mayýs tarihinde PAÜ konuk
olarak katýldý. PAÜ Öðrenci Temsilcileri Kon-
seyi tarafýndan organize edilen programda Baþ-
kan Encan Aydoðdu Beyazýt Öztürk'e PAÜ
adýna "2007-2008 sezonun en iyi þov programý"
ödülünü verdi. Oldukça renkli geçen gecede her
öðrencimizin orda olmaktan mutlu olduðu
dönüþ yolunda gözlerinden okunuyordu.
Öðrenci Konseyi Baþkaný Encan Aydoðdu ko-
nuya iliþkin þunlarý söyledi: "Süper bir gecede
süper bir organizasyonla Pamukkale Üniversi-
tesi adýný en iyi þekilde duyurduðumuza
inanýyorum. Çok neþeli bir havada geçen prog-
ramýn öncesinde ve sonrasýnda Beyaz ile sýcak
bir sohbet ortamý bulduk. Gerek mütevazi kiþi-
liði gerekse renkli sohbeti ile Beyazýt Öztürk
sunduðu programla üniversite öðrencilerinin en
çok izlediði program olduðuna inanýyoruz.
Kendilerine PAÜ adýna bir ödül vermekten
mutluyuz ve gazetemiz aracýlýðý ile bütün arka-
daþlarýmýza da þu müjdeyi vermek istiyorum,
Pamukkale Üniversitesi Öðrenci Temsilcileri
Konseyi olarak gelecek güz döneminde Beyazýt
Öztürk'ü burada aðýrlamak için söz aldýk.”

PAÜ Beyaz Þov'da
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Bir hafta süren etkinlikte þehrimizde
ve dünya üzerindeki bilinçsiz su
tüketimi ve bu konuda alýnabilecek

önlemler konuya duyarlý gençler ta-
rafýndan tartýþýldý, halkýn bu ko-
nuda bilinçlendirilmesi ilke
edinildi. Teknik Eðitim
Kulübü öðrencileriyle
birlikte sekiz ülke tem-
silcileri 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve
Çocuk bayramýnda
"Evlerimizde ve
Sanayide Suyun
Bilinçli Kul-
lanýmý" konusun-
da bilgilendirici
broþür ve Türk
bayraklarýný bay-
rama gelen proto-
kol konuklarýna ve
izleyicilere daðýt-
týlar.

Katýlýmcýlar halk-
tan gördükleri büyük
yakýnlýk için çok sevin-
diklerini böyle bir bay-
ramý izleme þansýna sahip
olduklarý için de ayrýca kendi-
lerini çok þanslý gördüklerini belirt-
tiler. 

21 Nisan 2008 tarihinde Kongre ve
Kültür Merkezinde yapýlan ve her bölüm-
den üniversite öðretim elemaný ve öðren-
cilerinin katýldýðý proje açýlýþýnda, proje ve

ortak ülkeler tanýtýldý. Açýlýþta konuþan
Kulüp Baþkaný Tufan Candemir,
günümüz dünyasýnýn en büyük problemle-

rinden birinin kuraklýk ve susuzluk
olduðuna dikkat çekerek, bu pro-

jeyle bu önemli soruna çözüm
üretme yolunda gençlerin

de yeni fikirlerle ellerin-
den gelen katkýyý koy-
masý gerektiðini söyle-
di. Kulüp Proje Koor-
dinatörü Giray
Aydýner ise "Proje
yoluyla gençlerin
kuraklýk sorununun
çözüm yak-
laþýmlarýna etkin
olarak katýlabilme-
leri hedefleniyor"
dedi. Son olarak
Teknik Eðitim Külu-
bu organizasyon gru-

bundan Melahat
Aydýn, Gülcan Evren,

Tufan Candemir ve Gi-
ray Aydýner adýna açýkla-

ma yapan Kulüp
Danýþmaný Doç. Dr. B. Sami

Sazak 21-25 Nisan tarihleri
arasýnda gerçekleþtirilen Gençlik

Programý Eylem 4.3 - Gençlik Çalýþanlarý
ve Gençlik Kuruluþlarý için Eðitim ve Að
Kurma Projesi'nin baþarýyla gerçekleþtiði-
ni, ayný zamanda gelen katýlýmcýlar ile ye-
ni projeler konusunda da çalýþtýklarýný be-

lirtti. "Bu proje sayesinde kulübümüz
gençleri ayrýca yabancý dil bilgilerini de
sýnamak ve geliþtirmek için fýrsat buldu-
lar, çeþitli ülkelerden arkadaþlar edindiler.
Bunun onlara büyük katký saðlayacaðýna
inanýyorum" dedi.

Proje süresince Denizli halkýnýn su
tüketim alýþkanlýklarý, Organize Sanayi
Bölgelerinin su kullanýmý ve suyu geri ka-
zanma metotlarý, Goncalý Barajý'ndan su-
yun daðýlýmý ve kullanýmýyla ilgili

gözlemler yapýldý ve proje sonunda sonuç-
larýn yaygýnlaþtýrýlmasý konulu çalýþmalar
yapýldý.

Pamukkale Üniversitesi Teknik Eðitim
Kulübü'nün organize ettiði proje yerel ve
ulusal basýnda da geniþ yer buldu.

Sekiz farklý ülkenin kültürel etkileþimi
içinde geçen bir hafta sonunda proje or-
taklarý kendi ülkelerine, zihinlerinde gele-
cek projelerin planlarý ve güzel hatýralarla
döndüler.

Bir ortak proje, sekiz farkli kültür
Pamukkale

Üniversitesi Teknik
Eðitim Kulübü'nün

21-25 Nisan 2008 tarihleri
arasýnda organize ettiði ve

üniversitemizin ev sahipliðini
yaptýðý "Az Su Çok Hayat - Less
Water More Life" isimli Avrupa

Birliði Eðitim ve Gençlik
Programlarý Eylem 4.3 projesini

Avrupa Birliði Gençlik Projesi Fransa,
Slovakya, Bulgaristan, Romanya, 
Macaristan, Polonya ve Ýtalya'dan 

gelen gençlik örgütleri 
temsilcileriyle 
gerçekleþtirdi.

PAÜ Kongre ve Kültür Merke-
zi'nde yapýlan panele Vali Yrd. Ýbra-
him Ertekin, Pamukkale Üniversite-
si Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Halil
Kumsar, Denizli Emniyet Müdürü
Muzaffer Erkan ile emniyet men-
suplarý ve öðrenciler katýldý. Panelin
oturum baþkanlýðýný Mühendislik
Fakültesi öðretim üyesi Doç Dr. Ha-
lim Ceylan yaparken, Denizli Trafik
Denetleme ve Þube Müdürü Meh-
met Kocatürk, Þoförler Odasý Trafik
Eðitim Müdürü Nizamettin Ateþ, ÝTÜ
Mühendislik Fakültesi Ýnþaat
Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Na-
dir Yayla ve Dursun Önal panelist
olarak söz aldýlar. 

Panelin açýlýþ konuþmasýný ya-
pan Pamukkale Üniversitesi Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Halil Kumsar,
"Trafik kurallarý belli bir deneyim so-
nucu oluþmuþtur. Kurallara uyalým,

can ve mal kayýplarýný azaltalým. Bu
panelin trafik kurallarýna uyma ko-
nusunda yararlý katkýlar saðlaya-
caðýný düþünüyorum" dedi. 

Vali Yardýmcýsý Ýbrahim Ertekin
ise Trafik güvenliði ile ilgili Türki-
ye'de son 27 yýlda oluþan trafik ka-
zalarýnda 140 bin kiþinin öldüðü, 7
milyon kiþinin de sakatlandýðýnýn
tespit edildiðini vurguladý. Açýlýþ ko-
nuþmalarýnýn ardýndan söz alan pa-
nelistler yýllara göre kaza istatistikle-
ri, karayollarý alt yapýsýnýn kazalar-
daki rolü, geliþmiþ batý ülkelerinde
yaþanan trafik kazalarýnýn Türki-
ye'ye oranlarý, kazalarýn baþlýca ne-
denleri gibi konular hakkýnda bilgi
ve birikimlerini katýlýmcýlarla pay-
laþtýlar. Panelde yer alan konuþma-
larýn daha sonra kitapçýk haline ge-
tirilerek ilgili kurum kuruluþ ve kiþile-
re daðýtýlacaðý bildirildi.

Trafik Haftasý nedeniyle Pamukkale Üniversitesi'nde
“Trafik Güvenliði ve Türkiye” konulu bir panel düzenlendi.

PAU’de trafik paneli
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Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimle-
ri ve Teknolojisi Yüksekokulu Rek-
reasyon Bölümü 1. Sýnýf Bahar

Dönemi Seçmeli Dersleri içinde yer alan
yelken dersinin teorik uygulamalarýnýn bir
kýsmý ile pratiklerinin tamamý Muðla-Bod-
rum-Turgutreis Marinada uygulanmaya
baþladý. Uygulama ile ilgili belirlenen üç ta-
rihten birincisi olan 29-30 Mart 2008'de
dersi seçen 10 öðrenci ve ders sorumlusu
olarak Ben Emin Öztop Cuma akþamýndan
yola çýkarak Turgutreis D-Marine vardýk.
Vardýðýmýzda teknelerimiz "Peynir Gemi-
si" ve "Denizin Gölgesi" bizi bekliyordu.
Bu uygulamada teknede kalýnacak ve yel-
ken ile ilgili sadece uygulama deðil, tekne
yaþantýsýnýn ne olduðu da öðrencilere his-
settirilmeye çalýþýlacaktý.

Eðitmenlerimiz-Kaptanlarýmýz Serkan
Öðüt ve Cemre Metin'in bizlere marin ve
tekne yaþantýsý konusunda verdikleri bilgi-
lerden sonra etrafý tanýmak için dolaþmaya
çýktýk. Onlar için çok farklý bir ortam olan
bu yer öðrencilerimize baþka bir dünyanýn
kapýsýný açtý sanýrým.

Ertesi günün hazýrlýklarýný zamanýnda
yapabilmek için kýsa brifingler sonunda
dinlenmeye geçildi.

Yeni gün ile öðrenciler, aslýnda pek bil-
meden ve bazýlarýna göre zorunluluktan
seçtikleri bu branþý tanýmak için çoktan ha-
rekete geçmiþlerdi. Belli bir kontenjanla
açýlan ders sonradan öðrendiðimiz ka-
darýyla bu tarz uygulamayý yapan ilk ya da
ilkler arasýnda bir dersti ve ayrýca bir okul
bünyesindeki ilk derslerden biriydi.

Ýlk gün uygulamasý sakin bir havada

yapýldý. Temel dersler tekrarlandý ve uygu-
lamasý yapýldý. Öðleyin bir koyda yemek
molasý verildi. Piþen yemekler iki teknenin
yan yana demirlemesi ile sohbet eþliðinde
yendi. Öðleden sonra hava biraz daha iyiy-
di ve uygulama için daha uygun bir olanak
saðladý. Teknenin parçalarýndan, kullanýlan
malzemelere, yapýlan manevralardan,
rüzgarla ilgili bilgilere oldukça verimli bir
gün oldu. Limana dönüldüðünde herkes
memnundu. Hatta Yeni Zelandalý dost-
larýmýzýn su kayaðý gösterileri de güne ayrý
bir heyecan kattý. Eðitmenlerimizin, öðren-
cilerimizin ilgili olmalarýndan oldukça hoþ-
nut olduklarýný söylemeleri bizleri daha
hýrslandýrdý. Dinlenip yemekler yenildikten
sonra marina hayatýnda neler olduðunu me-
rak eden öðrenciler hemen daðýldýlar. Yatýþ
vaktine kadar her biri günü deðerlendirdik-
lerini ve yarýný sabýrsýzlýkla beklediklerini
söylediler.

Ýkinci gün daha sert bir havada güne
baþladýk. Bu hava, öðrencilerin tekne haki-
miyeti ve yardýmlaþma ile ilgili tecrübeleri-
ni artýrmak açýsýndan daha iyi olanaklar
saðladý. Zorlu ama verimli bir günde, zorlu
hava þartlarýyla beraber günü tamamlayan
ekip mutlu bir þekilde limana döndü.
Yapýlan son yemek, tekne temizliði ve çeki-
len fotoðraflardan sonra ikinci uygulama
ile ilgili teyitleþmeden sonra dönüþ yoluna
çýkýldý. Yaþantýlarýna yeni bir tecrübeyi ek-
leyen ders öðrencileri, yapýlan deðerlendir-
me toplantýsýnda bu dersi seçmiþ olmaktan
çok mutlu olduklarýný ve isabetli bir seçim
yaptýklarýný ancak uygulamadan sonra an-
ladýklarýný belittiler.

Pamukkale Üniversite-
si Spor Bilimleri ve
Teknolojisi Yükseko-
kulu Rekreasyon
Bölümü 1. Sýnýf Ba-
har Dönemi Seç-
meli-II Yelken Der-
si uygulamasý so-
na erdi. 

Öðr. El. Emin ÖZTOP
Ders Sorumlusu

Rekreasyon öðrencilerinin yelken dersi 

Sokak hayvanlarýnýn
sayýsýnýn azaltmasýnda et-
kili yöntemlerden biri
olan, 'kýsýrlaþtýr-aþýlat-
alýndýðý yere býrak' proje-
si, PAÜ Sokak Hayvan-
larý Kliniði tarafýndan De-
nizli'de Mayýs 2003'de
baþlatýldý. Ýlk zamanlar,
klinik genel anlamda yurt
dýþýndan ve yeni kurulan
Denizli Hayvanlarý Koru-
ma Derneðinden baðýþla-
nan ilaç ve cihazlar
yardýmýyla çalýþmaktaydý.
Pamukkale Üniversitesi,
kliniðin yerini saðlarken,
elektrik ve su parasý gibi
giderlerini de karþýladý.
Hayvanlarý Koruma Der-
neði ve Denizli Belediye-
si ile imzalanan protokol
gereði, PAÜ daha fazla
ilaç desteði almaya baþ-
ladý.

Ýskoçyalý gönüllü ve-
teriner hekim Karen Özel
klinikte tek baþýna çalýþa-
rak 4.5 yýldýr yaklaþýk 2700 köpek, 700
kedi kýsýrlaþtýrdý. 

Veteriner Hekim Karen bu kapsam-
da, Denizli Belediyesi için çok amaçlý bir
klinik planlamaya baþladý ve Ocak

2008'de yeni sokak hayvanlarý kliniði
hizmete girdi. Tamamen bu iþ için tasar-
lanan klinik Sümer Mahallesi’nde,
Çýraklýk Eðitim Merkezi'nin karþýsýnda
hizmet veriyor. Ana binada, büyük bir
ameliyathane, toparlanma odasý, kedi ko-
ðuþu, hayvan banyosu ve ofisler var. Ar-
ka binada, 28 köpeðin geçici olarak kala-
bileceði padoklarla beraber, yan kýsýmda
4 ayrý karantina padoklarý bulunur. Ken-
disinin dýþýnda üç veteriner hekimin de-
vamlý kýsýrlaþtýrma ameliyatlarý yaptýðýný
ve iki hayvan toplama ekibinin sürekli
çalýþtýðýný vurgulayan veteriner hekim
Karen Özel klinikte yapýlan iþlemlere
iliþkin þunlarý söyledi:

"Sokak köpekleri kliniðe getirilir.
Muayeneden sonra kýsýrlaþtýrýlýr, kudu-
za karþý 3 yýl etkili aþý, iç ve dýþ parazit
(pire, kene, kist vs) tedavisi yapýlýr.

Ameliyatta plastik numaralý bir küpe
takýlýr. Her köpek böylece kayýt altýnda
tutulur. Kediler için de ayný þeyler söz
konusu. Bazý sokak hayvanlarý sahip-
lendiriliyor, sahiplendirilemeyenler ise

iyileþtikten sonra, alýndýðý yere geri
býrakýlýr. Ayný zamanda klinikte yaralý
ve hasta sokak hayvanlarý tedavi edilir.
Mesai saatleri dýþýnda, acil vakalar için
24 saat, hafta sonu dahil, zabýtanýn 153
hattýndan ulaþýlabilen acil servisi
vardýr."

Kliniðin Denizli halký için büyük
bir kazanç olduðunu kaydeden Karen
Özel; "Çünkü insan saðlýðý ve hayvan
refahý için bu proje çok önemli. Pamuk-
kale Üniversitesinin verdiði destek ol-
masaydý, bu yeni kliniði Denizli'de
oluþturmak mümkün olmayacaktý.
Olumlu sonuçlar görülmeye baþ-
layýnca, diðer destekler gelmeye baþ-
ladý. Denizli'de yaptýðýmýz çalýþmalarýn
baþarýsý, yeni bir Hayvanlarý Koruma
Kanunu çýkartýlmasýna yardým etti. De-
nizli Türkiye için bir örnek teþkil etti."

Sokak hayvanlarý yeni kliniðine taþýndý

‘Denizli Türkiye’ye örnek oldu’

3PAÜHABER
MAYIS 2008

21-25 Nisan tarihleri arasýnda gerçek-
leþen Gençlik Programý Eylem 4.3 -
Gençlik Çalýþanlarý ve Gençlik Ku-

ruluþlarý için Eðitim ve Að Kurma projesi
kapsamýnda Polonya, Bulgaristan, Ro-
manya, Macaristan, Slovakya ve Fran-
sa'dan gençlik çalýþaný konuk Pamukkale
Üniversitesine geldiler.

Proje, günümüzde giderek önemli bir
sorun haline gelen susuzluk problemine
karþý gençlerin bilgilendirilmesini ve bu
konudaki bilgilerin gündelik yaþama geçi-
rilmesini konu alýyor. Proje yoluyla genç-
lerin "Kuraklýk ve susuzluk" sorununun
çözüm yaklaþýmlarýna etkin olarak katýla-
bilmeleri, bu konuda fikir üretmeleri ve
üretilen fikirleri gündelik
yaþamlarýnda uygulayabil-
meleri hedefleniyor.

Projenin hedef grubu ak-
tif gençlik liderleridir.
Böylelikle gençler arasýnda
"Susuzluk ve kuraklýk" so-
rununa dikkat çekme saðla-
narak, proje ortaðý olan
ülkelerdeki gençler arasýnda
konunun öneminin vurgu-
lanmasý ve bu sayede ortak
bir Avrupa Bilinci oluþturul-

masý planlanýyor. Organizasyon komitesi
bugün dünyanýn içinde bulunduðu mevcut
þartlarýn doðal kaynaklarýn etkili bir bi-
çimde kullanýlmasýný zorunlu kýldýðýný be-
lirterek "Bu kaynaklardan su kaynaklarý
en önemli yeri tutmaktadýr. Bu nedenle su
kullanýmýnýn bireysel, tarýmsal ve
endüstriyel alanda optimum þekilde ayar-
lanmasý zaruri olmaktadýr. Projeye katýlan
gruplar konu hakkýndaki görüþlerini
bildirip alýnabilecek önlemleri diðer grup-
larla ve gençlerle paylaþacaklardýr" þek-
linde görüþ bildirdi.

Proje süresinde gelen konuklar ile ye-
ni proje fikirleri üzerinde de deðerlendir-
meler yapýldý. 

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulan ve üyelerinin çoðunluðunu Teknik Eðitim Fakültesi öðrencilerinin oluþ-
turduðu Teknik Eðitim Kulübü'nün (PAU-TEK), Avrupa Birliði'nin Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi'ne sundu-
ðu "Az Su Çok Hayat-Less Water More Life" isimli projesi topluluk fonlarýndan desteklenmeye deðer görüldü.

Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýnýn ardýndan Köy Ens-

titülü 2 öðretmenin öyküsünü anlatan,
belgesel gösterimi gerçekleþti. 

PAÜ Eðitim Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Hüseyin Kýran, 1789 Fransýz Devri-
mi ve getirdikleri ile ilgi bilgiler içeren
konuþmasýnda Cumhuriyetin ka-
zanýmlarýný ve Köy Enstitüleri'nin öne-
mini anlattý. "Cumhuriyet hurafeler
karþýsýnda aklý öz-
gürleþtirme süreci-
dir" diyen Prof. Dr.
Hüseyin Kýran,
Türkiye Cumhuriye-
ti'nin kurucusu Mus-
tafa Kemal Ata-
türk'ün köylülere,
halkýn bilinçlendiril-
mesine verdiði öne-
mi alýntýlarla ortaya
koydu. Prof. Dr.
Kýran, ulusal kalkýn-
manýn temeli olan
Köy Enstitüleri Mo-
deli'nin bize özgü ol-
duðunu belirterek
eðitim sisteminin
bugün geldiði duru-
mu eleþtirdi. "Eðitim
siyasallaþtýrýlmakta
ve yurttaþ müþteriye
dönüþtürülmektedir"
görüþünü savunan
Prof. Dr. Kýran,
Türk Gençliði'nin
dýþarýda eðitime

özendirilmemesi gerektiðini ifade etti. 
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet

Ardýç, konuþmasýnda, "Köy Enstitüleri
Cumhuriyet Devrimlerini yaþatmak ve
topluma yaymak isteyen aydýnlarýmýzýn
kendi þartlarýmýza göre bulduklarý
çözümün, sadece bir okul sisteminin
deðil ayný zamanda Anadolu aydýnlan-
masýnýn yaþandýðý bir dönemdi" dedi.
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç, çözümün, "dünyanýn bugünkü
durumunu analiz eden, ülkemizin ihti-
yaçlarýna göre þekillendirilmiþ, fikri
hür, vicdaný hür, çalýþkan bireyler yetiþ-
tirmeyi amaçlayan bir sistem" olduðu-
nu dile getirdi.

Konuþmalarýn ardýndan PAÜ Eði-
tim Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitimi
Bölümü Müzik Eðitimi Ana Bilim Dalý
Orkestra ve Korosu konseri gerçekleþti.
Doç. Dr. Efe Akbulut'un orkestra þefli-
ðinde, Öðr. Gör. Aykut Önder Sarýçift-
çi'nin koro þefi olarak yönettiði konser-
de, Aðýsar'ýn Balý'ndan Tavas Zeybe-
ði'ne, Öðretmen Okullarý Marþý'ndan
Vatan Marþý'na, þarkýlardan türkülere
pek çok eser seslendirildi.

Köy Enstitüleri’nin Kuruluþu'nun 68. Yýldönümü, Pa-
mukkale Üniversitesi Eðitim Fakültesi tarafýndan Kon-
gre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandý.

Köy Enstitüleri kuruluþ
yýldönümü kutlandý

Pamukkale Üniversitesi Tiyatro
Kulübü 2'de 1 Tiyatro Topluluðu 10 Nisan
2008 tarihinde Honaz Meslek Yüksek
Okulunda, 21 Nisan 2008 tarihinde ise
Kongre ve Kültür Merkezi'nde oyunculu-
ðunu ve yönetmenliðini Tufan Cande-
mir'in yaptýðý "Ben Orhan Veli"  isimli tek

kiþilik oyunla sahne aldý. Topluluk, Mu-
rathan Mungan'ýn yazýp Müþfik Kenter'in
birçok kere sahnelediði ve tamamý Orhan
Veli KANIK þiirlerinden oluþan "Bir Ga-
rip Orhan Veli" isimli oyunu yeniden
düzenledi. Farklý bir tarzla oyunlaþtýrýlan
Orhan Veli þiirleri izleyenlere duygu dolu

anlar yaþatýrken büyük beðeni
topladý. 

2'de 1 Tiyatro Topluluðu 15.
Yýl þenliklerinin ilk haftasýnda
da Hemþireler Haftasý do-
layýsýyla sahnelediði "Hastane
mi, Kestane mi?" isimli oyunla
da izleyenlerine keyifli dakikalar
yaþattý.

2'de 1 Tiyatro Topluluðu’nun
þenlikler kapsamýndaki diðer
oyunlarý ise “Deliler” ve “Kahra-
man Bakkal Süpermarkete karþý.”

2’de 1 Tiyatro Topluluðu’ndan dört yeni oyun
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Ýlk konuþmacý Türk Tarih Kurumu
Ermeni Masasý Baþkaný Prof. Dr.
Kemal Çiçek "Dünyada pek çok

mazlum millet varken neden ermeni
sorunu dikkat çekiyor?" diyerek baþ-
ladýðý konuþmasýnda Ermenilerin
Hýristiyan olmasýnýn, çok iyi lobi fa-
aliyeti yürütmesinin ve emperyalist
devletlerce kullanýma açýk olma-
larýnýn bu sorunun 90 yýldýr gündem-
de tutulmasýna neden olduðunu be-
lirtti. Prof.Dr. Çiçek þunlarý söyledi;

"Ermeniler yýllar boyunca Ruslar,
Fransýzlar, Ýngilizler ve Amerikalýlar
tarafýndan kullanýlmýþtýr. 1895 yýlýn-
da baþlayan ermeni ayaklanmasýnýn
Osmanlý tarafýndan önemsenmemesi
bu gün bu sorunun uluslararasý
gündeme taþýnýp bize dayatma haline
getirilmesine yol açmýþtýr. Çünkü
bizler bunu ermeni patýrtýsý olarak
adlandýrýrken onlar dünya kamuoyu-
na Ermeniler katlediliyor diye servis
ettiler. 1905'te Ermeniler Osmanlý
padiþahýna baþarýsýz bir suikast
düzenlediler. Bu olayda 15 kiþi öldü
ve yüzlerce insan yaralandý. Ama bu
olayýn failleri ne yazýk ki serbest
kaldý."

Ankara Üniversitesi Türk Ýnkýlap

Tarihi Enstitüsü öðretim üyesi
Prof.Dr. Bige Sükan  Atatürk'ün "Er-
meni meselesi denilen ve Ermeni
milletinin gerçek çýkarlarýndan ziya-
de dünya kapitalistlerinin ekonomik
çýkarlarýna göre halledilmek istenen
bir mesele" olduðunu tespit etmesi
onun uzak görüþlülüðünün bir örneði

olduðunu belirterek "Atatürk, ermeni
sorunu denilen bu konunun aslýnda
ermeni sorunu olmadýðýný, dünya ka-
pitalistlerinin Ýngiltere, Rusya, Fran-
sa ve ABD'nin Ermeniler üzerinden
coðrafyada çýkar saðlamalarýndan

baþka bir þey olmadýðýný vurgu-
lamýþtýr" diyerek konunun has-
saslýðýna dikkat çekti.

Kanal B televizyonundan
Gürbüz Evren ise Ermenilerin,
Türkiye'de "'Evet. Ermeni
soykýrýmý yapýlmýþtýr' diyecek
akademisyenler yaratma peþin-
de" olduklarýna dikkat çekerek
þöyle konuþtu;

"Adým adým ilerlemeye
çalýþýyorlar. Neredeyse 90 yýldýr
özür dilememizi bekliyorlar.
1895'e kadar Türk ve Ermeniler
kardeþçe yaþamýþlar. Ne zaman
ki Ruslar, Ýngilizler, Fransýzlar
ve Amerikalýlar Ermenileri ken-
di kapitalist çýkarlarý için kul-

lanýp iki kardeþ topluluðu birbirine
düþürmüþ ve onlarý kýþkýrtarak
1895'te ayaklanma yaratmýþlar iþte
sorun burada baþlamýþtýr. Dolayýsýyla
asýl özrü bu ülkelerin dilemesi gere-
kir. 'Sizleri birbirinize düþürdük' di-
ye. Sorun artýk tarih sorunu olmakta
çýkmýþtýr ve siyasi platforma otur-

muþtur. Fransa'da daha ilköðretim
çaðýndaki çocuklara daðýtýlan
yardýmcý ansiklopedik yayýnlarda er-
meni sayfasýný açtýðýnýzda "Ermeni-
ler topraklarý Türkler tarafýnda elin-
den alýnan ve 1905, 1915 ve 1923
yýllarýnda yine Türkler tarafýndan bir
buçuk milyon kiþinin katledildiði
millettir" þeklinde ifade yer almak-
tadýr. Ama ne yazýk ki bizde bu konu-
da eðitim sistemimizde bir bilgilen-
dirme yapýlmamaktadýr."

Konuya çözümün Atatürk'ün
yýlar önce söylediði ve bugüne ýþýk
tutan sözleri çerçevesinde çözümlen-
mesi gerektiðini vurgulayan konuþ-
macýlar Pazar gününde gezip dolaþ-
mak yerine salona gelip konuya ilgi
gösterenlere teþekkür ettiler.

Konferansýn ardýndan Pamukkale
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl
Necdet ARDIÇ konuþmacýlara katý-
lýmlarýndan dolayý teþekkür ederek
birer hediye takdim etti. 
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Sorun ‘Ermeni sorunu’ deðil
PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde 20 Nisan Pazar günü 'Ana Hat-
larýyla Ermeni Sorunu' konferansý Pamukkale Üniversitesi ve Atatürkçü
Düþünce Derneði iþbirliðinde gerçekleþti. Çarpýcý baþlýklarýn öne çýktýðý
konferansa yaklaþýk 600 kiþi katýldý. Konferansýn açýlýþ konuþmalarýný
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç ve
Atatürkçü Düþünce Derneði baþkaný Gülizar Biçer Karaca yaptý.

Tarih ve Yaþam kulübü 2004 yýlýnda kurulmuþ
olup Fen-Edebiyat Fakültesi'nde kurulmuþ ilk
kulüplerdendir. Danýþmanýmýz Doç. Dr. Mehmet Ya-
þar ERTAÞ'ýn yardýmlarýyla kuruluþundan itibaren
kampüs hayatýna her açýdan katký saðlamaya
çalýþtýk. Fen-Edebiyat Fakültemizde yaptýðýmýz et-
kinliklerle birçok kulübün oluþmasýna ve öðrencilerin
daha aktif olarak faaliyetlere katýlýmýna öncülük yap-
týk. Kulübümüz amacý, tarih bilincini oluþturmak,
konferanslar, tartýþmalar, söyleþiler, sergiler düzen-
lemek; il içi ve il dýþý geziler düzenlemek, taþýnýr ve
taþýnmaz kültürel mirasýn tanýnmasýný saðlamak ve
öðrenciler arasýnda iletiþimi artýrmaktýr.

Kulübün amblemi olan lale, Orta Asya kökenli,
bir bozkýr çiçeði olup, anavatanýndan bütün dünya-
ya Türk göçleriyle yayýldý. Atalarýmýzýn zorlu yolcu-
luklarýyla birlikte lalenin de serüveni baþladý. Lale,
Tanrý daðýnýn eteklerinde vahþi bir bitki iken Ana-
dolu'ya geldiðinde saraylarý, bahçeleri ve þehirleri
süsleyen zarif, soylu ve ihtiþamlý bir çiçeðe döndü.
Türkler bütün dünyaya yayýlýrken lale de büyüleyici
güzelliði ile bütün dünyayý fethetti. Türk tarihinin
sembolü olan lale ve Türk milletinin milli çiçeði olan
lale, Tarih ve Yaþam ambleminde de serüvenine
devam etmektedir 

Kulübümüz 2007-2008 yýlýný yoðun bir prog-
ramla geçirmektedir. 12 Aralýk 2007'de "Okunu-
þunun 80. Yýlýnda Büyük Nutuk ve Etkileri" adlý
konferansta Yrd. Doç. Dr. Süleyman Tüzün,
Atatürk'ün Türk halkýnýn baðýmsýzlýk savaþýný an-
lattýðý büyük yapýtýný her yönüyle analiz etti.  18
Mart 2008'de Yrd. Doç. Dr. Veysi Akýn'ýn sunduðu
"Çanakkale Geçilmez" konferansý ile Çanakkale þe-
hitlerini andýk. 20 Mart 2008'de psikolojik-danýþ-
man Hüseyin Öztürk "Düþ-ün Olsun" adlý semineri
ile öðrencilere baþarýlý olma ve kariyer planlamanýn
sýrlarýný anlattý. 

10 Mart 2008'de daha önceleri ön elemeleri
yapýlan Tarih Bölümü sýnýflar arasý bilgi yarýþmasýnýn
finali düzenlendi ve yarýþmada baþarýlý olan arkadaþ-
lar ödüllendirildi. Bilgi yarýþmasý sýrasýnda ayrý bir et-
kinlikle kutlayamadýðýmýz "kadýnlar gününü" bayan
hocalarýmýza verdiðimiz çiçeklerle ve hazýrladýðýmýz
sunuyla kutlamaya çalýþtýk. 

Kulüp olarak bu yoðunluk içerisinde web say-
famýzý oluþturduk. Sitemizde (http://tarihveya-
sam.pau.edu.tr) faaliyetlerimiz hakkýnda geniþ bil-
gi vermenin yaný sýra çýkardýðýmýz dergi, makale
havuzu ve linklerle tarihe ilgi duyan bütün öðren-
cilerimizin yararlanabileceði aktif ve iþleyen bir web
ortamý tasarladýk. Sitemizde, Tarih ve Yaþam Der-
gisi'nin ilk sayýsý Mart 2008 tarihli olarak yayýnladýk.
Makale havuzu kýsmýnda ise 500'e yakýn Türkçe
makaleye tam metin olarak ulaþmak mümkün
olacaktýr. Tarih ve Yaþam kulübü olarak doða gezi-
leri tertip ederek þehrin ve okulun stresini atmaya
çalýþtýk. 23-28 Nisan 2008 tarihleri arasýnda ise
ödüllü futbol turnuvasý düzenliyoruz. 10 takýmýn
katýlacaðý turnuvada öðrenciler arasýndaki dostluk
ve kaynaþma hedeflenmektedir. Önümüzdeki
günlerde ise biz öðrencilerin hem akademik hem
de ruhsal geliþimleri için oldukça önemli projeleri
gerçekleþtireceðiz. 

Üniversiteli arkadaþlarýmýzýn hem dergi için
hem de diðer faaliyetlerimiz için bizimle tarihveya-
sam@pau.edu.tr adresinden iletiþim kurabilirler.

TARÝH VE YAÞAM KULÜBÜ

DUDU KARAN
Tarih ve Yaþam Kulübü Baþkaný

Öðrenci bilmez zamanýn kýymetini
Ne akrebi vardýr ne yelkovaný
Çoðu kez tutamaz zamaný
Geçer gider gençliðin en güzel yýllarý

Fotoðraf : Ümit AYAZ
Çeken : Serhat ÇAÐLAR

Geleceðimizin teminatý gençlerin
devlet tarafýndan saðlanan eðitim-
lerinin ne kadar yeterli olduðu he-

men hemen herkes tarafýndan bilinmekte
ve bu yetersizliði telafi edecek çalýþmalar
yapýlmaktadýr. Özellikle kiþisel geliþim
eðitiminin yeterince yapýlamadýðý ve bu
sebeple bazý sýkýntýlarýn yaþandýðý bilinen
gerçeklerdendir. Ýþte bu noktadan hareket-
le Pamukkale Üniversitesi Gýda Kulübü
kiþilik özelliklerinin kazanýldýðý ilköðre-
tim ikinci kademe öðrencileri için
"Saðlýklý Gýda, Dengeli Beslenme,
Güvenli Gelecek" konulu bir eðitim plan-
lamýþ ve bunu Baþbakanlýk DPT Avrupa
Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý
Merkezi Müdürlüðüne sunmuþtur. Mer-
kez tarafýndan Kasým 2007'de baþvuran
100 kadar proje arasýndan ilk 25'e kalmak
suretiyle seçilen proje, 8800 Avro hibe ile

desteklenmiþtir. Proje kapsamýnda çoðun-
luðu Mühendislik Fakültesi Gýda Mühen-
disliði Bölümü son sýnýf öðrencilerinden
oluþan 42 kiþilik grup Denizli merkez il-
çeye baðlý 10 ayrý köy ve kasaba ilköðre-
tim okulunun ikinci kademe öðrencilerine
8 hafta (Haftada 1 ders) süreyle ders ver-
miþ ve böylece öðrencilerin gýda ve bes-
lenme konularýndaki bilgilerini arttýrmaya
çalýþmýþlardýr. 

Proje için 16 Ekim 2007'den bu yana
çalýþan PAÜ Gýda Kulübü 6 Haziran 2008
Cuma günü eðiten ve eðitilen öðrenciler,
projeyi destekleyen yerel gýda üreticileri,
diðer destekçiler, katýlacak diðer üniversi-
te öðretim üyeleri ve öðrenciler ile Üni-
versitemiz Kongre ve Kültür Merkezi'nde
proje deðerlendirme toplantýsý yaparak
proje etkinliklerini tamamlayacaklardýr.
Toplantýya  "Onur Konuðu" olarak gele-

neksel gýdalarýmýz ve gýda kültürü ile ilgi-
li çok sayýda yayýný da bulunan Galatasa-
ray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü
öðretim üyelerinden Prof. Dr. Artun
ÜNSAL katýlacak ve konu ile ilgili bir su-
num yapacaktýr. Proje kapsamýnda öðren-
cilere gýda ve beslenme konularýnda
görsel destekli eðitimlerin yaný sýra destek
veren bir un fabrikasýnda undan ekmeðe
uzanan ekmek üretimi gösterilecek ve di-
ðer bir haftada da dünya harikasý Pamuk-
kale'ye de bir gezi düzenlenecektir. Yerel
gýda üreticilerinin saðladýðý destek ile
öðrenciler için oldukça cazip hale getiri-

len eðitimlerde eðitici öðrenciler küçük
kardeþlerinin eðitimine verdikleri katký
nedeniyle son derece memnun ve bir o ka-
dar da mutlu bir þekilde çalýþmalarýna de-
vam etmektedirler. 
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Mýsýr Bilimsel Araþtýrma ve Teknolo-
ji Akademisi Gýda Bilimi ve Beslenme
Komitesi Baþkan Yardýmcýsý, ayný aka-
deminin Bilimsel Yayýn Komisyonu Baþ-
kaný, Mýsýr Süt Bilimi Derneði Baþkaný
ve Egyptian Journal of Dairy Science
dergisinin editörü Mýsýr Ulusal Araþtýrma
Merkezi (NRC) Süt Bilimi ve Teknoloji-
si Bölümü öðretim üyelerinden dünyaca
ünlü bilim insaný Prof. Dr. Mohamed H.

Abd El-Salam Pamukkale Üniversitesi
Gýda Kulübünün davetlisi olarak 6-13
Nisan 2008 tarihleri arasýnda ülkemize
geldi. 7 Nisan 2008 tarihinde Denizli'nin
incisi Pamukkale'yi ziyaret eden Prof. Dr.
M. H. Abd El-Salam, 8 Nisan 2008 tari-
hinde Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans
Salonu’nda Gýda Kulübü canlý müzik
dinletisine katýldý, ardýndan "Mýsýr Süt
Endüstrisi" ve "Süt Endüstrisinde Mem-

bran Filtrasyon Uygulamalarý" konulu 2
konuþma yaptý. Öðrenci ve öðretim üye-
lerinin yoðun katýlýmýyla gerçekleþen
konferans Gýda Mühendisliði Bölümü
Öðretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr.
Oðuz Gürsoy tarafýndan Türkçe'ye çev-
rildi. Konferans sonunda günün anýsýna
Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof.
Dr. Aydýn Yapar ve Gýda Kulübü Baþkaný
Recep Göney'in takdim ettiði hediyeleri
alan Prof. Abd El-Salam, Pamukkale
Üniversitesi öðrenci ve öðretim üyeleri-
nin misafirperverliðinden dolayý çok
mutlu olduðunu ve muhtemel bilimsel iþ-
birliklerine açýk olduklarýný söyledi. Gýda
Kulübü Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Rama-
zan Gökçe, 2004 yýlý Mayýs ayýnda Süt
Bilimi ve Teknolojisi alanýnda dünyaca
ünlü diðer bir bilim insaný olan Univer-
sity of College Cork (Ýrlanda) öðretim
üyelerinden Prof. Dr. Patrick Farahan
Fox'u da Pamukkale Üniversitesi'nde mi-
safir eden Pamukkale Üniversitesi Gýda
Kulübü'nün bu aktivitesiyle 2. uluslara-
rasý etkinliðini gerçekleþtirmiþ olduðunu
belirtti. 

Çoðu kez ilk aklýmýza geli-
veren övünç kaynak-

larýmýzdan birisidir, genç ve
dinamik bir nüfusa sahip ol-
mak. Gerçekten de iyi eðitil-

miþ genç ve dinamik bir
nüfus, geleceðimizin temi-

natýdýr. Onlarýn daha
ilköðretim çaðlarýndan baþ-
layarak iyi bir eðitim alma-
larý, öncelikle kendi sosyal
ve biyolojik geliþimleri için

bilgiler edinmeleri gelecekte
hayatlarýnýn daha anlamlý

olmasýna imkan saðlayacak
önemli bir yaklaþýmdýr.

Dünyaca ünlü bilim insaný PAÜ’de
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Tarih ve tarihi yapýlar beni her za-
man etkilemiþtir. Üniversitemin bana
saðladýðý bu imkânla Almanya'da bir-
çok tarihi yeri görme fýrsatým oldu. Bu
yerlerden biri de Osnabrück'deki eski
belediye binasýdýr. 

Þimdi müze olan bu bina tarihte
Avrupa'da yaþanmýþ yüzyýl savaþlarý
ateþkesinin imzalandýðý yerdir. Bize eþ-
lik eden rehberin duvarda asýlý olan
birçok resmin ülkenin baþýna gelmiþ
baþkanlar olduðunu öðrendim. Bi-
nanýn çevresinde yaptýðýmýz gezilerde
Osnabrück duvarý ve esirlerin tutuldu-
ðu kaleler dahil bir çok yer gezdik. Bu
benim için unutulmaz bir anýydý. Bu
fýrsatý bize saðlayan üniversitemize
çok teþekkür ediyorum.

SALÝH KARACA
(FTR YO Dönem III öðrencisi)

Rudolf Virchow 1821 ile 1902 yýl-
larý arasýnda yasamýþ ünlü bir alman
bilim adamýdýr. Doktor olmasý yaný
sýra, bir politikacý ve tarih adamýydý.
Bin bir çeþit eserle oluþturulmuþ labo-
ratuarýndan  savaþ yangýndan arta ka-
lanlar toplanmýþ ve mükemmel bir
müze oluþturulmuþ. Batý Berlin deki bu
müzeyi gezerken belki hiçbir yerde
göremeyeceðim anatomi eserlerini
gördüm. Binbir çeþit hastalýklarýn tut-
tuðu organlar üzerindeki deðiþiklikler
öyle açýk görünüyor ki, kaybolan o
binlerce eserine üzüldüm. Derste an-
latýlanlarýn bu þekilde gözler önüne se-
rilmesi benim için çok güzel bir
tecrübeydi. Bu þansý bana verdiði için
üniversiteme çok teþekkür ediyorum.

TUÐÇE EREN
(FTR YO Dönem III öðrencisi)

Fizyoterapi Eðitimimin ikinci yýlýn-
da bu tecrübeyi edinmek, geleceðe
yönelik hedeflerimde bana yol göster-
miþtir. Mesleðimin içine yavaþ yavaþ
girdiðim bu dönemde dünyanýn fizyo-
terapiye bakýþ açýsýný görmek, ufkumu
son derece geniþletmiþtir. Bana bu im-
kaný sunan üniversiteme, hocalarým
Prof. Dr. Uður Cavlak ve Dr.Fzt. Gam-
ze Ekici'ye çok teþekkür ederim. 

TUÐÇE GÜNDOÐAN
(FTR YO Dönem II öðrencisi)

Almanya'ya yaptýðýmýz akademik
gezinin en sevdiðim kýsmý saðlýk müze-
si olmuþtur.

Saðlýk ve bilim teknolojisinin tarihi
ilerleyiþi itina ile sergilenmiþti. Hekim-
lerin ellerine geçen her türlü örneði
saklamasý müzeyi zenginleþtirmiþti, II.
Dünya Savaþýnda birçok eserin yok ol-
masýna raðmen korunan birçok eser

bulunuyordu. Ýlgimizi o kadar çok çek-
miþti ki, müzeden çýkmayý hiç isteme-
dik. Ülkemizde böyle bir müzenin ol-
mamasý hepimiz için kayýp olduðunu
düþünüyorum. Özellikle saðlýk alanýn-
da eðitim alan bizlerin mutlaka
görmesi gereken bu müzeyi gördüðüm
için kendimi ayrýcalýklý hissediyorum.

NAZLI TOPAL
(FTR YO Dönem IV öðrencisi)

Almanya'ya düzenlenen akademik
gezi programý hayatýmda bir dönüm
noktasý olmuþtur. Ýlerideki çalýþma ha-
yatýmda bana rehberlik edeceðine
inanýyorum. Benim için süresi kýsa, fa-
kat anlamý çok büyük bir akademik ge-
zi oldu. Daha þimdiden etkilerini
göstermeye baþladý. Yurt dýþý hayat
þartlarý, kültürü, çalýþma koþullarý, sis-
temi ve teknolojik bilgi ve bu bilgilerin
kullanýmý ile gerçekten görülmeye de-
ðer. Bu tür gezilerin sürekli yapýlmasý
gerektiði kanýsýndayým. Herkese
katkýlarýndan dolayý teþekkür ederim 

ERHAN YILDIZ
(FTRYO Dönem IV öðrencisi)

Berlin'deyiz. CHARITIE, sanýrým
Avrupa'nýn en büyük hastanelerinden.
Bizlere hastanenin çalýþma þekli, fizyo-
terapi sistemi, hastalarý, çalýþanlarý,
binalarý, hastanenin kurucusu an-

latýldý.  Almanya'daki meslektaþlarýmýz
bizi çok iyi aðýrladý. Açýkçasý bekledi-
ðimizden daha iyiydi, gerçekten. Bizler
bu gezimizde hem alman insanýný hem
alman tarihini hem de mesleðimizin
Almanya'daki iþleyiþini ve daha birçok
þeyi öðrendik. Özellikle oradaki fizik
tedavi okullarýný ve üniversiteyi yakýn-
dan tanýma þansýmýz oldu. Bu da ufku-
muzu geniþletti. Biliyoruz ki, Avru-
pa'daki saðlýk sistemi saðlam temelle-
re oturmuþtur. Biz bu gezimizde bunu
birebir gördük ve yaþadýk. Kendi ülke-
miz için neler yapabileceðimizi biraz
daha zihnimizde netleþtirmiþ olduk.
Kültürel anlamda da aktivitelerimiz ol-
du, örneðin gezdiðimiz müzeler bize
Roma ve Avrupa tarihi hakkýnda
önemli bilgiler verdi. Bir savaþtan
yýkýk dökük çýkmýþ bir ülkenin kýsa bir
zamanda nasýl bu kadar toparlanabil-
diðini de görmüþ olduk. Ben gerçekten
bu gezimizde çok þey öðrendim ve her
öðrencinin bunlarý görmesi gerektiði-
ne inanýyorum. Bu imkaný bize saðla-
yan Pamukkale Üniversitesi ve Os-
nabrück Üniversitesi'ne çok teþekkür
ederim.

ÖZKAN ERTUÐRUL
(FTRYO Dönem IV öðrencisi)

Üniversitemizin desteðiyle 9-18
düzenlenen akademik geziye katýldým.
Bu gezi bana meslek eðitiminin ilk
yýlýnda olmama raðmen mesleðimi
tanýma ve Avrupa'da mesleðimin han-
gi seviyede olduðuna dair bilgi edin-
memi saðladý. Orada kurmuþ olduðu-
muz arkadaþlýklar daha geniþ
düþünmemi saðladý. Bu tür program-
larýn eðitim düzeyimizin ne seviyede
olduðunu ve nereye kadar çýkarýlabile-
ceðini test açýsýndan çok faydalý oldu-
ðunu düþünüyorum. Bu gezi benim
adýma ilk adým olmuþtur. Daha geniþ
kapsamda bu tür programlardan ya-
rarlanmayý düþünüyorum.  Bilimin ta-
kibi açýsýndan bu gezilere katýlma-
larýný tüm arkadaþlarýma tavsiye ede-
rim. Bu programa katýlmamý saðlayan
hocalarýma, üniversitemize teþekkür
ederim.

METEHAN YANA
(FTRYO Dönem I öðrencisi)

PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
öðretim elemanlarý Prof. Dr. Uður Cavlak ve Dr.
Fzt.  Gamze Ekici'nin liderliðinde 7 öðrenciden

oluþan bir grup 9-18 Kasým 2008 tarihleri arasýnda Al-
manya'nýn Osnabrück ve Berlin þehirlerine akademik ge-
zi gerçekleþtirilmiþtir. Akademik geziye Özkan Ertuðrul,
Erhan Yýldýz, Nazlý Topal, Salih Karaca, Tuðçe Eren,
Tuðçe Gündoðan ve Metehan Yana isimli öðrenciler
katýlmýþlardýr.

Prof. Dr. Uður Cavlak Türkiye'deki fizyoterapi eðiti-

mi ve yaþlýlarda denge konusunda ders vermiþtir. 
Dr. Fzt Gamze Ekici ise "fibromiyaljide fizyoterapi

yaklaþýmlarý" isimli semineri ve Fibromiyalji Sendro-
munda konnektif doku manipulasyonu uygulamasýna
yönelik bir workshop sunmuþtur. 

Programýn ikinci duraðýnda ise Almanya'nýn baþken-
ti Berlin'e gidilmiþtir.        

Berlin'de birçok müze ve Avrupa'nýn en büyük hasta-
nesi Charitié ziyaret edilmiþtir.

PAÜ ALMANYA’DA
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Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr.
Zafer Aybek, insan hayatýnýn kutsallýðýndan ödün
vermeksizin, sabýr ve her türlü özveri, gayret ve

sevgi ile mesleðini icra etmeye çalýþan hemþirelerin so-
runlarýnýn bir an önce çözüme kavuþmasýný dilediðini be-
lirterek þöyle konuþtu: "Ülkemizde hemþire sayýsý ve
daðýlýmýnda arzulanan düzeye ulaþýlamadýðýný, bir hem-
þireye düþen nüfusun fazlalýðý, hemþirelerimizin ya-

þadýklarý sosyal ve eko-
nomik sorunlarla özlük
ve çalýþma þartlarýndaki
olumsuzluklar bilinmek-
tedir. Diðer saðlýk perso-
neli ile birlikte hemþire-
lerimizin çalýþma ve ya-
þam koþullarýnýn iyileþti-
rilmesi, yurttaþlarýmýzýn
yararlandýðý saðlýk hiz-
metlerinin kalitesini de
arttýracaktýr. Hemþire
sayýsý ve daðýlýmýnda ar-
zulanan düzeye ulaþýla-
mamasýna, bir hemþireye
düþen nüfusun faz-
lalýðýna, sosyal ve eko-
nomik sorunlar ile özlük
ve çalýþma þartlarýndaki

olumsuzluklara raðmen; bütün hemþirelerimizin kendile-
rine düþeni görev bilinci ve sorumluðu içerisinde büyük
gayretle yerine getirmeye çalýþtýklarý aþikardýr. Bu duy-
gularla tüm hemþirelerin Hemþireler Gününü kutluyor,
esenlikler diliyorum."

Ege Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu öðretim
üyesi Doç.Dr. Meryem Yavuz Ege, Pamukkale Üniversi-
tesi Týp Fakültesi öðretim üyesi Doç.Dr. Figen Çulha
Ateþci'nin konuþmacý olarak katýldýðý etkinlikte hemþire-
lik mesleðinin sorunlarý, imajý ve meslekte hastalýða yak-
laþým ilkeleri dile getirildi.

Hemþirelik mesleðinin eðitim aþamasýndan çalýþma
hayatýna kadar uzanan süreçte eðitimcilere, öðrencilere,
çalýþanlara önemli sorumluluklar düþtüðünü vurgulayan
konuþmacýlar, eðitimciler olarak kendilerine düþen so-
rumluluðun profesyonel hemþireliðe geçiþi saðlayan eði-
tim programlarý geliþtirmek ve öðrenciyi aktif kýlan öðre-
tim yöntemlerini kullanmak olduðu konusunda görüþ
birliðine vardýrlar. 

Günümüz Türkiye'sinde hemþire sayýsýnýn yetersizli-
ði, hemþire arzý, çalýþma koþullarý ve yasal durum üzeri-
ne görüþlerini dile getiren konuþmacýlar her hemþirelik
haftasýnda bu sorunlarýn artarak gündeme geldiðini ama
çözümler konusunda inançlarýný kaybetmek istemedikle-
rini belirttiler. 

Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakülte-
si Öðrenci ve Araþtýrma Laboratuarlarýný düzenle-
diði bir törenle açtý. Biyoloji, fizik ve kimya
bölümlerine ait 3 büyük öðrenci laboratuarý ve 16
araþtýrma laboratuarý olmak üzere toplam 19 adet
laboratuar 300 bin YTL'ye mal oldu.

Laboratuarlarýn açýlýþýný yapan Pamukkale Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç, Üni-
versite olarak 15 yýl boyunca daha çok yapýlaþma-
ya kaynak aktarýldýðýný ve artýk gelinen noktada
bundan böyle bilimsel çalýþmalara aðýrlýk verilece-
ðini belirtti.  Rektör Ardýç þunlarý söyledi;

"Öðretim üyelerinin proje geliþtirmesinin temel
yapýsýný oluþturmak istiyoruz. Bu yüzden alt yapý
mekanizmalarýný hýzla tamamlamak temel amaç-
larýmýz Üniversitemizdeki bilimsel üretimi Denizli
insanýnýn hizmetine sunmak önceliklerimiz arasýn-
dadýr."

Daha sonra Rektör Ardýç, Fen Edebiyat
Fakültesi öðretim üyeleri ile birlikte toplam 19 adet
laboratuarý gezerek bilgi aldý. 

HEMSiRELER GUNU KUTLANDI
Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29-30 Ni-
san tarihlerinde gerçekleþtirilen Hemþirelik Haftasý Etkinliklerinde
konferanslar, müzik dinletileri, halkoyunlarý, tiyatro oyunlarýnýn
yaný sýra mesleðin sorunlarý ve çözüm önerileri de ortaya kondu.

Birlik üyeleri için; Avrupa'nýn
bütünleþme sürecinde 'Bilgi Avru-
pasý' baþlýðý altýnda kendi içinde
uyumlu, birbirini tamamlayýcý öge-
lere sahip olmak, yaþam kalitesinin
yükseltildiði, demokrasinin ya-
þandýðý, rekabet gücünün ivme ka-
zandýðý noktalara ulaþmak olarak
dile getirilen nitelikler taþýyan top-
luma ulaþmak baþlangýçtan beri
vazgeçilmez önemde gündem mad-
desi olmayý sürdürmüþtür.

AB tüm bunlarý bilgiye dayalý
büyümeye yönelik ekonomiye sa-
hip olarak gerçekleþtirme bilincin-
deyken, sosyal refah sistemlerinin
yaný sýra amaçlarýný gerçekleþtir-
mede en önemli etken olarak ele
aldýklarý eðitim sistemlerinin de or-
tak bir noktada tutulacak bir yeni-
lenme görmesinin gerekliliðinin
ayýrdýndadýr.

Bu nedenle; bütün bunlarýn va-
kit kaybedilmeksizin hayata geçi-
rilmesi için en önemli gerek olan
eðitim olgusuna dayalý yapýlanma
'Avrupa Yüksek Öðrenim Alaný'
adý altýnda çalýþmalar sürdürülerek
iþleyiþe geçirilmek üzere gereken
adýmlar atýlmýþtýr.  Avrupa'nýn
kültür boyutunu geliþtirmede üni-
versitelerin önemli rolünün altýnýn
çizildiði 25 Mayýs 1998 Sarbon
Deklarasyonu'nu takiben, Avrupa
Birliði kamuoylarýnýn, politik ve
akademik dünyanýn gözünde daha

bütünleþmiþ, daha fazla kitlelerle
buluþmuþ, daha güçlenmiþ entel-
lektüel, kültürel, sosyal, bilimsel
ve teknolojik boyutlara ulaþmýþ bir
bilinç taþýdýklarýnýn farkýndalýðýyla
19 Haziran 1999 da Bologna'daki
toplantýda 29 Avrupa Ülkesi Milli
Eðitim Bakaný Bologna Deklaras-
yonunu yayýnlamýþtýr.

Bu deklarasyonun temel amacý
2010 yýlýna kadar yukarýda sýrala-
nan tanýmlamalara uygun yapýlan-
mayý ülkelerin kendilerine öz
kültürleri ve þartlarýyla uyumlu
olarak gerçekleþtirmektir. Bu amaç
karþýlýklý olarak deneyim paylaþýmý
ve iþbirliði ile saðlanýr. Bu yöndeki
çalýþmalarýn gidiþi üzerine bilgi
alýþveriþinde bulunmak, söz konu-
su amaca ne ölçüde yaklaþýldýðý
üzerine tartýþmalar yapmak, ihtiyaç
duyulduðu takdirde anýlan amaç
çerçevesinin geniþletilmesi de da-
hil olmak üzere ihtiyaç duyulan
görüþmelerde bulunmak üzere
Yüksek Öðrenimden sorumlu Av-
rupa Eðitim Bakanlarý iki yýlda bir
farklý ülkelerde bir araya gelir ve
bu toplantýlarda alýnan yeni karar
ve görüþleri bir bildiriyle yayýn-
lanýr. Bu deklarasyonun adýnýn ve-
rildiði süreci takip etmek için bir
Bologna Ýzleme Grubu oluþturul-
muþtur (BFUG).

Türkiye, bu sürece 2001 yýlýnda
Prag da yapýlan toplantýyla dahil

olmuþtur. Avrupa Yüksek Öðrenim
sisteminin uluslararasý rekabetini
arttýrma amacýna da dikkat çeken
Bologna Deklarasyonunda, çalýþ-
malarýn dünya çerçevesinde bir et-
kinliðe ulaþmasý isteðininde belir-
tilmesinin yaný sýra aþaðýda sýrala-
nan amaçlarda yer almaktadýr:

•Kolay anlaþýlabilinir ve
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Avrupa yüksek öðrenim alaný
ve Bologna deklarasyonu

Jade S. Tutku Kançýkmaz L.LM.
AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Ofisi
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Ýstanbul Hollanda Enstitüsü UNESCO
Bosna Hersek danýþmaný Prof. Dr. Mac-
hiel Kiel'in sunduðu konferansta Os-

manlý’nýn gösterdiði hoþgörünün batýlý dev-
letlerce gösterilmediðine dikkat çeke-

rek þöyle ko-
nuþtu; "Güney
Doðu Avru-
pa'nýn büyük
bir kýsmý yarým
binyýldan fazla

bir süre Osmanlý
Türk imparatorluðu-
nun bir parçasý
kalmýþtýr, diðer

bölümler ise sadece üç ya
da dört asýr. Ýmparatorluk

1912'de Balkanlarý tam olarak
yitirdikten sonra çoðunlukla
Çarlýk Rusyasý veya Batýlý
güçlerin etkisiyle tamamen ya-
pay bir dizi Hýristiyan devlet or-
taya çýktý. Tam da yýkýlmýþ im-
paratorluðun yapmaya
çalýþtýðýnýn tersine, bütün bu
devletler etnik ve kültürel ola-
rak homojen yapýda ülkeler

kurmaya çalýþtýlar. Bu yeni devletlerde elbet-
te Osmanlý mirasýnýn hiç yeri olamazdý ve
ortadan kaldýrýlmasý gerekiyordu. Öyle de
oldu ve bu miras çabucak ortadan kaldýrýldý.
Günümüzde çoðu insan Osmanlý Ýmparator-
luðunun þehirlerde on binlerce muhteþem
anýt ve kamu binasý yaptýðýnýn farkýnda de-
ðildir. Bu binalar öncelikle cami, okul ve ha-
mam þeklindeki Osmanlý üçlemesi ve yaný
sýra, yol kenarlarýndaki çoðu zaman imaret
eklenmiþ kervansaraylardan oluþmaktaydý.
Bu kervansaraylarda her itikattan yolcu üç
gün süreyle ücretsiz kalabilir ve masraflarý
müþtemilatý kuran vakýf tarafýndan karþýla-
narak iyi bir þekilde aðýrlanýrdý. Osmanlýlar
þehirlerde tüccarlarýn kalabileceði devasa
hanlarýn yaný sýra kubbeli pazaryerleri, ka-
palý çarþýlar ve her büyüklükte yüzlerce bi-
nalar inþa etmiþtir."

KÝEL, bütün bu yapýlardan sadece yüzde
üç ya da dördünün bugüne dek ayakta kala-
bildiðini belirterek "Yalnýzca üç örnek bunu
kolayca anlamamýzý saðlayacaktýr. 17.
Yüzyýlda Belgrad'da 74 cami vardý, ancak þu
an 1 tanesi ayaktadýr. 1873 tarihli Salname'de
(idari yýllýk) bahsedilen Sofya'daki 44 cami-
den 2 tanesi saðlam durumdadýr. Kyusten-

dil'deki (Bulgaristan) 12 kubbeli kaplýcadan
ve bütün 15 ve 16. yüzyýl yapýlarýndan yal-
nýzca 1 tanesi ayakta kalmýþtýr." þeklinde ko-
nuþtu. Prof. Dr. Machiel Kiel tarihin o kadar
yýkýcý ilerlemediði Yunanistan'da anýtsal de-
ðeri yüksek Osmanlý yapýlarýnýn, yýkýk
dökük harabeler halinde de olsa, 1912 ve
1980 yýllarý arasýnda ayakta kaldýðýna vurgu

yaptý. 1980'lerden bu yana Yunanistan ve
baþka yerlerde, yavaþ da olsa, iyiye doðru bir
gidiþin söz konusu olduðunu kaydeden
KÝEL, "Selanik'te bazý Osmanlý binalarý ihti-
mamla restore edilmiþ ve Osmanlý dönemine
ait tarih yazýmýnda sarkaç her türlü
kötülüðün sorumlusu olarak gösterilen eski
imparatorluðu yüceltmeye doðru salýnmak-
tadýr" dedi.

PAU’DEN BiR iLK DAHA
Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda "Osmanlýlarýn Balkanlardaki
Mimari Mirasý - Yýkýlýþ ve Muhafaza Arasýnda Ýki Yüzyýl" konulu konferansta slaytlar eþliðinde Ar-

navutluk'tan baþlayýp, Sýrbistan'a ve hatta farklý ülkelere dair kýsa bir tarama yapýldý.

MAYIS 2008

Ýnþaat Mühendisliði ve Arkeoloji
Bölümleri, Leonardo Da Vinci Projesi
ACES: Archaeology & Construction

Engineering Skills (Arkeoloji ve Ýnþaat
Mühendisliði Bilgi ve Becerileri) baþlýklý
proje kapsamýnda 8-11 Mayýs tarihleri
arasýnda uluslar arasý bir toplantýya ev sa-
hipliði yaptýlar. Ýnþaat Mühendisliði
Bölümünde 4 ülkeden 13 katýlýmcý ile ger-
çekleþen toplantýda, inþaat mühendisleri
ve arkeologlarýn birlikte çalýþarak hem ge-
liþmeyi hem de kültürel mirasý korumayý
ayný anda baþarabilmeleri için neler yapýl-
masý gerektiði ve proje kapsamýndaki
çalýþmalarýn aþamalarý ile geleceði
tartýþýldý. 

Ülkemiz kültürel miras açýsýndan çok
zengin ve ayný zamanda hýzla geliþmek is-
temesinden dolayý altyapýsýný tamamla-
maya çalýþan bir ülke konumundadýr. Bu
iki aktiviteyi birlikte götürmek ve baþar-
mak ülkemiz için olduðu kadar, pek çok
dünya ülkesi için de önemli ve kritik bir
konu durumundadýr. 

Konunun hassasiyeti ve önemi bu ko-
nunun bir AB projesi kapsamýnda ele alýn-
masý sonucunu doðurmuþ ve ACES-Arke-
oloji ve Ýnþaat Mühendisliði Bilgi ve Be-
cerileri baþlýklý Leonardo Da Vinci  proje-
si ortaya çýkmýþtýr. 4 farklý ülkeden 10 ayrý
kurumun ortak olduðu bu proje Kasým
2007-2009 yýllarý arasýnda sürecektir. Pro-

je'nin web sayfasý þöyledir:
http://www.aces-project.eu/. ACES proje-
sinde Pamukkale üniversitesinden 4 öðre-
tim elemaný yer almaktadýr: Ýnþaat
Mühendisliði bölümünden Doç. Dr. Sel-
çuk Toprak (Proje üniversite yürütücüsü),
Yard. Doç. Dr. A. Cem Koç, Arkeoloji
Bölümünden Doç. Dr. Bilal Söðüt ve Dr.
Elif Özer.

Toplantý esnasýnda katýlýmcýlar
kültürel ve sosyal faaliyetlerde de yer
aldýlar. Laodikya ve Pamukkale gezisinin
yanýnda Mühendislik Fakültesinin pikni-
ðine katýlarak öðretim üyeleri  ve PAU
Rektörü ile sohbet ettiler.  Katýlýmcýlarýn
üniversiteleri ile Erasmus ortaklýklarýnýn
da kurulmasý yönünde görüþ birliðine
varýldý.

Uluslararasý toplantýya ev sahipliði yaptýk
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Tarih ve tarihi yapýlar beni her za-
man etkilemiþtir. Üniversitemin bana
saðladýðý bu imkânla Almanya'da bir-
çok tarihi yeri görme fýrsatým oldu. Bu
yerlerden biri de Osnabrück'deki eski
belediye binasýdýr. 

Þimdi müze olan bu bina tarihte
Avrupa'da yaþanmýþ yüzyýl savaþlarý
ateþkesinin imzalandýðý yerdir. Bize eþ-
lik eden rehberin duvarda asýlý olan
birçok resmin ülkenin baþýna gelmiþ
baþkanlar olduðunu öðrendim. Bi-
nanýn çevresinde yaptýðýmýz gezilerde
Osnabrück duvarý ve esirlerin tutuldu-
ðu kaleler dahil bir çok yer gezdik. Bu
benim için unutulmaz bir anýydý. Bu
fýrsatý bize saðlayan üniversitemize
çok teþekkür ediyorum.

SALÝH KARACA
(FTR YO Dönem III öðrencisi)

Rudolf Virchow 1821 ile 1902 yýl-
larý arasýnda yasamýþ ünlü bir alman
bilim adamýdýr. Doktor olmasý yaný
sýra, bir politikacý ve tarih adamýydý.
Bin bir çeþit eserle oluþturulmuþ labo-
ratuarýndan  savaþ yangýndan arta ka-
lanlar toplanmýþ ve mükemmel bir
müze oluþturulmuþ. Batý Berlin deki bu
müzeyi gezerken belki hiçbir yerde
göremeyeceðim anatomi eserlerini
gördüm. Binbir çeþit hastalýklarýn tut-
tuðu organlar üzerindeki deðiþiklikler
öyle açýk görünüyor ki, kaybolan o
binlerce eserine üzüldüm. Derste an-
latýlanlarýn bu þekilde gözler önüne se-
rilmesi benim için çok güzel bir
tecrübeydi. Bu þansý bana verdiði için
üniversiteme çok teþekkür ediyorum.

TUÐÇE EREN
(FTR YO Dönem III öðrencisi)

Fizyoterapi Eðitimimin ikinci yýlýn-
da bu tecrübeyi edinmek, geleceðe
yönelik hedeflerimde bana yol göster-
miþtir. Mesleðimin içine yavaþ yavaþ
girdiðim bu dönemde dünyanýn fizyo-
terapiye bakýþ açýsýný görmek, ufkumu
son derece geniþletmiþtir. Bana bu im-
kaný sunan üniversiteme, hocalarým
Prof. Dr. Uður Cavlak ve Dr.Fzt. Gam-
ze Ekici'ye çok teþekkür ederim. 

TUÐÇE GÜNDOÐAN
(FTR YO Dönem II öðrencisi)

Almanya'ya yaptýðýmýz akademik
gezinin en sevdiðim kýsmý saðlýk müze-
si olmuþtur.

Saðlýk ve bilim teknolojisinin tarihi
ilerleyiþi itina ile sergilenmiþti. Hekim-
lerin ellerine geçen her türlü örneði
saklamasý müzeyi zenginleþtirmiþti, II.
Dünya Savaþýnda birçok eserin yok ol-
masýna raðmen korunan birçok eser

bulunuyordu. Ýlgimizi o kadar çok çek-
miþti ki, müzeden çýkmayý hiç isteme-
dik. Ülkemizde böyle bir müzenin ol-
mamasý hepimiz için kayýp olduðunu
düþünüyorum. Özellikle saðlýk alanýn-
da eðitim alan bizlerin mutlaka
görmesi gereken bu müzeyi gördüðüm
için kendimi ayrýcalýklý hissediyorum.

NAZLI TOPAL
(FTR YO Dönem IV öðrencisi)

Almanya'ya düzenlenen akademik
gezi programý hayatýmda bir dönüm
noktasý olmuþtur. Ýlerideki çalýþma ha-
yatýmda bana rehberlik edeceðine
inanýyorum. Benim için süresi kýsa, fa-
kat anlamý çok büyük bir akademik ge-
zi oldu. Daha þimdiden etkilerini
göstermeye baþladý. Yurt dýþý hayat
þartlarý, kültürü, çalýþma koþullarý, sis-
temi ve teknolojik bilgi ve bu bilgilerin
kullanýmý ile gerçekten görülmeye de-
ðer. Bu tür gezilerin sürekli yapýlmasý
gerektiði kanýsýndayým. Herkese
katkýlarýndan dolayý teþekkür ederim 

ERHAN YILDIZ
(FTRYO Dönem IV öðrencisi)

Berlin'deyiz. CHARITIE, sanýrým
Avrupa'nýn en büyük hastanelerinden.
Bizlere hastanenin çalýþma þekli, fizyo-
terapi sistemi, hastalarý, çalýþanlarý,
binalarý, hastanenin kurucusu an-

latýldý.  Almanya'daki meslektaþlarýmýz
bizi çok iyi aðýrladý. Açýkçasý bekledi-
ðimizden daha iyiydi, gerçekten. Bizler
bu gezimizde hem alman insanýný hem
alman tarihini hem de mesleðimizin
Almanya'daki iþleyiþini ve daha birçok
þeyi öðrendik. Özellikle oradaki fizik
tedavi okullarýný ve üniversiteyi yakýn-
dan tanýma þansýmýz oldu. Bu da ufku-
muzu geniþletti. Biliyoruz ki, Avru-
pa'daki saðlýk sistemi saðlam temelle-
re oturmuþtur. Biz bu gezimizde bunu
birebir gördük ve yaþadýk. Kendi ülke-
miz için neler yapabileceðimizi biraz
daha zihnimizde netleþtirmiþ olduk.
Kültürel anlamda da aktivitelerimiz ol-
du, örneðin gezdiðimiz müzeler bize
Roma ve Avrupa tarihi hakkýnda
önemli bilgiler verdi. Bir savaþtan
yýkýk dökük çýkmýþ bir ülkenin kýsa bir
zamanda nasýl bu kadar toparlanabil-
diðini de görmüþ olduk. Ben gerçekten
bu gezimizde çok þey öðrendim ve her
öðrencinin bunlarý görmesi gerektiði-
ne inanýyorum. Bu imkaný bize saðla-
yan Pamukkale Üniversitesi ve Os-
nabrück Üniversitesi'ne çok teþekkür
ederim.

ÖZKAN ERTUÐRUL
(FTRYO Dönem IV öðrencisi)

Üniversitemizin desteðiyle 9-18
düzenlenen akademik geziye katýldým.
Bu gezi bana meslek eðitiminin ilk
yýlýnda olmama raðmen mesleðimi
tanýma ve Avrupa'da mesleðimin han-
gi seviyede olduðuna dair bilgi edin-
memi saðladý. Orada kurmuþ olduðu-
muz arkadaþlýklar daha geniþ
düþünmemi saðladý. Bu tür program-
larýn eðitim düzeyimizin ne seviyede
olduðunu ve nereye kadar çýkarýlabile-
ceðini test açýsýndan çok faydalý oldu-
ðunu düþünüyorum. Bu gezi benim
adýma ilk adým olmuþtur. Daha geniþ
kapsamda bu tür programlardan ya-
rarlanmayý düþünüyorum.  Bilimin ta-
kibi açýsýndan bu gezilere katýlma-
larýný tüm arkadaþlarýma tavsiye ede-
rim. Bu programa katýlmamý saðlayan
hocalarýma, üniversitemize teþekkür
ederim.

METEHAN YANA
(FTRYO Dönem I öðrencisi)

PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
öðretim elemanlarý Prof. Dr. Uður Cavlak ve Dr.
Fzt.  Gamze Ekici'nin liderliðinde 7 öðrenciden

oluþan bir grup 9-18 Kasým 2008 tarihleri arasýnda Al-
manya'nýn Osnabrück ve Berlin þehirlerine akademik ge-
zi gerçekleþtirilmiþtir. Akademik geziye Özkan Ertuðrul,
Erhan Yýldýz, Nazlý Topal, Salih Karaca, Tuðçe Eren,
Tuðçe Gündoðan ve Metehan Yana isimli öðrenciler
katýlmýþlardýr.

Prof. Dr. Uður Cavlak Türkiye'deki fizyoterapi eðiti-

mi ve yaþlýlarda denge konusunda ders vermiþtir. 
Dr. Fzt Gamze Ekici ise "fibromiyaljide fizyoterapi

yaklaþýmlarý" isimli semineri ve Fibromiyalji Sendro-
munda konnektif doku manipulasyonu uygulamasýna
yönelik bir workshop sunmuþtur. 

Programýn ikinci duraðýnda ise Almanya'nýn baþken-
ti Berlin'e gidilmiþtir.        

Berlin'de birçok müze ve Avrupa'nýn en büyük hasta-
nesi Charitié ziyaret edilmiþtir.

PAÜ ALMANYA’DA
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Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr.
Zafer Aybek, insan hayatýnýn kutsallýðýndan ödün
vermeksizin, sabýr ve her türlü özveri, gayret ve

sevgi ile mesleðini icra etmeye çalýþan hemþirelerin so-
runlarýnýn bir an önce çözüme kavuþmasýný dilediðini be-
lirterek þöyle konuþtu: "Ülkemizde hemþire sayýsý ve
daðýlýmýnda arzulanan düzeye ulaþýlamadýðýný, bir hem-
þireye düþen nüfusun fazlalýðý, hemþirelerimizin ya-

þadýklarý sosyal ve eko-
nomik sorunlarla özlük
ve çalýþma þartlarýndaki
olumsuzluklar bilinmek-
tedir. Diðer saðlýk perso-
neli ile birlikte hemþire-
lerimizin çalýþma ve ya-
þam koþullarýnýn iyileþti-
rilmesi, yurttaþlarýmýzýn
yararlandýðý saðlýk hiz-
metlerinin kalitesini de
arttýracaktýr. Hemþire
sayýsý ve daðýlýmýnda ar-
zulanan düzeye ulaþýla-
mamasýna, bir hemþireye
düþen nüfusun faz-
lalýðýna, sosyal ve eko-
nomik sorunlar ile özlük
ve çalýþma þartlarýndaki

olumsuzluklara raðmen; bütün hemþirelerimizin kendile-
rine düþeni görev bilinci ve sorumluðu içerisinde büyük
gayretle yerine getirmeye çalýþtýklarý aþikardýr. Bu duy-
gularla tüm hemþirelerin Hemþireler Gününü kutluyor,
esenlikler diliyorum."

Ege Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu öðretim
üyesi Doç.Dr. Meryem Yavuz Ege, Pamukkale Üniversi-
tesi Týp Fakültesi öðretim üyesi Doç.Dr. Figen Çulha
Ateþci'nin konuþmacý olarak katýldýðý etkinlikte hemþire-
lik mesleðinin sorunlarý, imajý ve meslekte hastalýða yak-
laþým ilkeleri dile getirildi.

Hemþirelik mesleðinin eðitim aþamasýndan çalýþma
hayatýna kadar uzanan süreçte eðitimcilere, öðrencilere,
çalýþanlara önemli sorumluluklar düþtüðünü vurgulayan
konuþmacýlar, eðitimciler olarak kendilerine düþen so-
rumluluðun profesyonel hemþireliðe geçiþi saðlayan eði-
tim programlarý geliþtirmek ve öðrenciyi aktif kýlan öðre-
tim yöntemlerini kullanmak olduðu konusunda görüþ
birliðine vardýrlar. 

Günümüz Türkiye'sinde hemþire sayýsýnýn yetersizli-
ði, hemþire arzý, çalýþma koþullarý ve yasal durum üzeri-
ne görüþlerini dile getiren konuþmacýlar her hemþirelik
haftasýnda bu sorunlarýn artarak gündeme geldiðini ama
çözümler konusunda inançlarýný kaybetmek istemedikle-
rini belirttiler. 

Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakülte-
si Öðrenci ve Araþtýrma Laboratuarlarýný düzenle-
diði bir törenle açtý. Biyoloji, fizik ve kimya
bölümlerine ait 3 büyük öðrenci laboratuarý ve 16
araþtýrma laboratuarý olmak üzere toplam 19 adet
laboratuar 300 bin YTL'ye mal oldu.

Laboratuarlarýn açýlýþýný yapan Pamukkale Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç, Üni-
versite olarak 15 yýl boyunca daha çok yapýlaþma-
ya kaynak aktarýldýðýný ve artýk gelinen noktada
bundan böyle bilimsel çalýþmalara aðýrlýk verilece-
ðini belirtti.  Rektör Ardýç þunlarý söyledi;

"Öðretim üyelerinin proje geliþtirmesinin temel
yapýsýný oluþturmak istiyoruz. Bu yüzden alt yapý
mekanizmalarýný hýzla tamamlamak temel amaç-
larýmýz Üniversitemizdeki bilimsel üretimi Denizli
insanýnýn hizmetine sunmak önceliklerimiz arasýn-
dadýr."

Daha sonra Rektör Ardýç, Fen Edebiyat
Fakültesi öðretim üyeleri ile birlikte toplam 19 adet
laboratuarý gezerek bilgi aldý. 

HEMSiRELER GUNU KUTLANDI
Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29-30 Ni-
san tarihlerinde gerçekleþtirilen Hemþirelik Haftasý Etkinliklerinde
konferanslar, müzik dinletileri, halkoyunlarý, tiyatro oyunlarýnýn
yaný sýra mesleðin sorunlarý ve çözüm önerileri de ortaya kondu.

Birlik üyeleri için; Avrupa'nýn
bütünleþme sürecinde 'Bilgi Avru-
pasý' baþlýðý altýnda kendi içinde
uyumlu, birbirini tamamlayýcý öge-
lere sahip olmak, yaþam kalitesinin
yükseltildiði, demokrasinin ya-
þandýðý, rekabet gücünün ivme ka-
zandýðý noktalara ulaþmak olarak
dile getirilen nitelikler taþýyan top-
luma ulaþmak baþlangýçtan beri
vazgeçilmez önemde gündem mad-
desi olmayý sürdürmüþtür.

AB tüm bunlarý bilgiye dayalý
büyümeye yönelik ekonomiye sa-
hip olarak gerçekleþtirme bilincin-
deyken, sosyal refah sistemlerinin
yaný sýra amaçlarýný gerçekleþtir-
mede en önemli etken olarak ele
aldýklarý eðitim sistemlerinin de or-
tak bir noktada tutulacak bir yeni-
lenme görmesinin gerekliliðinin
ayýrdýndadýr.

Bu nedenle; bütün bunlarýn va-
kit kaybedilmeksizin hayata geçi-
rilmesi için en önemli gerek olan
eðitim olgusuna dayalý yapýlanma
'Avrupa Yüksek Öðrenim Alaný'
adý altýnda çalýþmalar sürdürülerek
iþleyiþe geçirilmek üzere gereken
adýmlar atýlmýþtýr.  Avrupa'nýn
kültür boyutunu geliþtirmede üni-
versitelerin önemli rolünün altýnýn
çizildiði 25 Mayýs 1998 Sarbon
Deklarasyonu'nu takiben, Avrupa
Birliði kamuoylarýnýn, politik ve
akademik dünyanýn gözünde daha

bütünleþmiþ, daha fazla kitlelerle
buluþmuþ, daha güçlenmiþ entel-
lektüel, kültürel, sosyal, bilimsel
ve teknolojik boyutlara ulaþmýþ bir
bilinç taþýdýklarýnýn farkýndalýðýyla
19 Haziran 1999 da Bologna'daki
toplantýda 29 Avrupa Ülkesi Milli
Eðitim Bakaný Bologna Deklaras-
yonunu yayýnlamýþtýr.

Bu deklarasyonun temel amacý
2010 yýlýna kadar yukarýda sýrala-
nan tanýmlamalara uygun yapýlan-
mayý ülkelerin kendilerine öz
kültürleri ve þartlarýyla uyumlu
olarak gerçekleþtirmektir. Bu amaç
karþýlýklý olarak deneyim paylaþýmý
ve iþbirliði ile saðlanýr. Bu yöndeki
çalýþmalarýn gidiþi üzerine bilgi
alýþveriþinde bulunmak, söz konu-
su amaca ne ölçüde yaklaþýldýðý
üzerine tartýþmalar yapmak, ihtiyaç
duyulduðu takdirde anýlan amaç
çerçevesinin geniþletilmesi de da-
hil olmak üzere ihtiyaç duyulan
görüþmelerde bulunmak üzere
Yüksek Öðrenimden sorumlu Av-
rupa Eðitim Bakanlarý iki yýlda bir
farklý ülkelerde bir araya gelir ve
bu toplantýlarda alýnan yeni karar
ve görüþleri bir bildiriyle yayýn-
lanýr. Bu deklarasyonun adýnýn ve-
rildiði süreci takip etmek için bir
Bologna Ýzleme Grubu oluþturul-
muþtur (BFUG).

Türkiye, bu sürece 2001 yýlýnda
Prag da yapýlan toplantýyla dahil

olmuþtur. Avrupa Yüksek Öðrenim
sisteminin uluslararasý rekabetini
arttýrma amacýna da dikkat çeken
Bologna Deklarasyonunda, çalýþ-
malarýn dünya çerçevesinde bir et-
kinliðe ulaþmasý isteðininde belir-
tilmesinin yaný sýra aþaðýda sýrala-
nan amaçlarda yer almaktadýr:

•Kolay anlaþýlabilinir ve
karþýlaþtýrýlanabilinir bir derece sis-
teminin uyarlanmasý, 'Diploma
Eki'nin uygulanmaya geçiþi,

•Esasý 2 temel kademede, Li-
sans ve Lisansüstü olarak, þekille-
nen sistemin uyarlanmasý,

•Avrupa Kredi Transfer Siste-
mi(AKTS)deki gibi, beraberinde
en yaygýn öðrenci hareketliliðini
getirecek olan bir kredi sisteminin
kurulmasý,

•Karþýlaþtýrýlabilinir kriter ve
metodoloji geliþtirmeye yönelik
görüþü içeren kalite güvencesinde
Avrupa iþbirliðinin saðlanýþý, 

•Yüksek Öðrenimde çalýþma,
araþtýrma, müfredat geliþtirme, ku-
rumsal iþbirliði, hareketlilik prog-
ramlarýnda gereken Avrupa boyu-
tunun kazanýlmasý,

•Öðrenci, öðretim elemaný,
araþtýrmacý ve idari personelin ha-
reketliliðini engelleyecek unsur-
larýn ortadan kaldýrýlmasý.

Avrupa yüksek öðrenim alaný
ve Bologna deklarasyonu

Jade S. Tutku Kançýkmaz L.LM.
AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Ofisi
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Ýlk konuþmacý Türk Tarih Kurumu
Ermeni Masasý Baþkaný Prof. Dr.
Kemal Çiçek "Dünyada pek çok

mazlum millet varken neden ermeni
sorunu dikkat çekiyor?" diyerek baþ-
ladýðý konuþmasýnda Ermenilerin
Hýristiyan olmasýnýn, çok iyi lobi fa-
aliyeti yürütmesinin ve emperyalist
devletlerce kullanýma açýk olma-
larýnýn bu sorunun 90 yýldýr gündem-
de tutulmasýna neden olduðunu be-
lirtti. Prof.Dr. Çiçek þunlarý söyledi;

"Ermeniler yýllar boyunca Ruslar,
Fransýzlar, Ýngilizler ve Amerikalýlar
tarafýndan kullanýlmýþtýr. 1895 yýlýn-
da baþlayan ermeni ayaklanmasýnýn
Osmanlý tarafýndan önemsenmemesi
bu gün bu sorunun uluslararasý
gündeme taþýnýp bize dayatma haline
getirilmesine yol açmýþtýr. Çünkü
bizler bunu ermeni patýrtýsý olarak
adlandýrýrken onlar dünya kamuoyu-
na Ermeniler katlediliyor diye servis
ettiler. 1905'te Ermeniler Osmanlý
padiþahýna baþarýsýz bir suikast
düzenlediler. Bu olayda 15 kiþi öldü
ve yüzlerce insan yaralandý. Ama bu
olayýn failleri ne yazýk ki serbest
kaldý."

Ankara Üniversitesi Türk Ýnkýlap

Tarihi Enstitüsü öðretim üyesi
Prof.Dr. Bige Sükan  Atatürk'ün "Er-
meni meselesi denilen ve Ermeni
milletinin gerçek çýkarlarýndan ziya-
de dünya kapitalistlerinin ekonomik
çýkarlarýna göre halledilmek istenen
bir mesele" olduðunu tespit etmesi
onun uzak görüþlülüðünün bir örneði

olduðunu belirterek "Atatürk, ermeni
sorunu denilen bu konunun aslýnda
ermeni sorunu olmadýðýný, dünya ka-
pitalistlerinin Ýngiltere, Rusya, Fran-
sa ve ABD'nin Ermeniler üzerinden
coðrafyada çýkar saðlamalarýndan

baþka bir þey olmadýðýný vurgu-
lamýþtýr" diyerek konunun has-
saslýðýna dikkat çekti.

Kanal B televizyonundan
Gürbüz Evren ise Ermenilerin,
Türkiye'de "'Evet. Ermeni
soykýrýmý yapýlmýþtýr' diyecek
akademisyenler yaratma peþin-
de" olduklarýna dikkat çekerek
þöyle konuþtu;

"Adým adým ilerlemeye
çalýþýyorlar. Neredeyse 90 yýldýr
özür dilememizi bekliyorlar.
1895'e kadar Türk ve Ermeniler
kardeþçe yaþamýþlar. Ne zaman
ki Ruslar, Ýngilizler, Fransýzlar
ve Amerikalýlar Ermenileri ken-
di kapitalist çýkarlarý için kul-

lanýp iki kardeþ topluluðu birbirine
düþürmüþ ve onlarý kýþkýrtarak
1895'te ayaklanma yaratmýþlar iþte
sorun burada baþlamýþtýr. Dolayýsýyla
asýl özrü bu ülkelerin dilemesi gere-
kir. 'Sizleri birbirinize düþürdük' di-
ye. Sorun artýk tarih sorunu olmakta
çýkmýþtýr ve siyasi platforma otur-

muþtur. Fransa'da daha ilköðretim
çaðýndaki çocuklara daðýtýlan
yardýmcý ansiklopedik yayýnlarda er-
meni sayfasýný açtýðýnýzda "Ermeni-
ler topraklarý Türkler tarafýnda elin-
den alýnan ve 1905, 1915 ve 1923
yýllarýnda yine Türkler tarafýndan bir
buçuk milyon kiþinin katledildiði
millettir" þeklinde ifade yer almak-
tadýr. Ama ne yazýk ki bizde bu konu-
da eðitim sistemimizde bir bilgilen-
dirme yapýlmamaktadýr."

Konuya çözümün Atatürk'ün
yýlar önce söylediði ve bugüne ýþýk
tutan sözleri çerçevesinde çözümlen-
mesi gerektiðini vurgulayan konuþ-
macýlar Pazar gününde gezip dolaþ-
mak yerine salona gelip konuya ilgi
gösterenlere teþekkür ettiler.

Konferansýn ardýndan Pamukkale
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl
Necdet ARDIÇ konuþmacýlara katý-
lýmlarýndan dolayý teþekkür ederek
birer hediye takdim etti. 
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Sorun ‘Ermeni sorunu’ deðil
PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde 20 Nisan Pazar günü 'Ana Hat-
larýyla Ermeni Sorunu' konferansý Pamukkale Üniversitesi ve Atatürkçü
Düþünce Derneði iþbirliðinde gerçekleþti. Çarpýcý baþlýklarýn öne çýktýðý
konferansa yaklaþýk 600 kiþi katýldý. Konferansýn açýlýþ konuþmalarýný
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç ve
Atatürkçü Düþünce Derneði baþkaný Gülizar Biçer Karaca yaptý.

Tarih ve Yaþam kulübü 2004 yýlýnda kurulmuþ
olup Fen-Edebiyat Fakültesi'nde kurulmuþ ilk
kulüplerdendir. Danýþmanýmýz Doç. Dr. Mehmet Ya-
þar ERTAÞ'ýn yardýmlarýyla kuruluþundan itibaren
kampüs hayatýna her açýdan katký saðlamaya
çalýþtýk. Fen-Edebiyat Fakültemizde yaptýðýmýz et-
kinliklerle birçok kulübün oluþmasýna ve öðrencilerin
daha aktif olarak faaliyetlere katýlýmýna öncülük yap-
týk. Kulübümüz amacý, tarih bilincini oluþturmak,
konferanslar, tartýþmalar, söyleþiler, sergiler düzen-
lemek; il içi ve il dýþý geziler düzenlemek, taþýnýr ve
taþýnmaz kültürel mirasýn tanýnmasýný saðlamak ve
öðrenciler arasýnda iletiþimi artýrmaktýr.

Kulübün amblemi olan lale, Orta Asya kökenli,
bir bozkýr çiçeði olup, anavatanýndan bütün dünya-
ya Türk göçleriyle yayýldý. Atalarýmýzýn zorlu yolcu-
luklarýyla birlikte lalenin de serüveni baþladý. Lale,
Tanrý daðýnýn eteklerinde vahþi bir bitki iken Ana-
dolu'ya geldiðinde saraylarý, bahçeleri ve þehirleri
süsleyen zarif, soylu ve ihtiþamlý bir çiçeðe döndü.
Türkler bütün dünyaya yayýlýrken lale de büyüleyici
güzelliði ile bütün dünyayý fethetti. Türk tarihinin
sembolü olan lale ve Türk milletinin milli çiçeði olan
lale, Tarih ve Yaþam ambleminde de serüvenine
devam etmektedir 

Kulübümüz 2007-2008 yýlýný yoðun bir prog-
ramla geçirmektedir. 12 Aralýk 2007'de "Okunu-
þunun 80. Yýlýnda Büyük Nutuk ve Etkileri" adlý
konferansta Yrd. Doç. Dr. Süleyman Tüzün,
Atatürk'ün Türk halkýnýn baðýmsýzlýk savaþýný an-
lattýðý büyük yapýtýný her yönüyle analiz etti.  18
Mart 2008'de Yrd. Doç. Dr. Veysi Akýn'ýn sunduðu
"Çanakkale Geçilmez" konferansý ile Çanakkale þe-
hitlerini andýk. 20 Mart 2008'de psikolojik-danýþ-
man Hüseyin Öztürk "Düþ-ün Olsun" adlý semineri
ile öðrencilere baþarýlý olma ve kariyer planlamanýn
sýrlarýný anlattý. 

10 Mart 2008'de daha önceleri ön elemeleri
yapýlan Tarih Bölümü sýnýflar arasý bilgi yarýþmasýnýn
finali düzenlendi ve yarýþmada baþarýlý olan arkadaþ-
lar ödüllendirildi. Bilgi yarýþmasý sýrasýnda ayrý bir et-
kinlikle kutlayamadýðýmýz "kadýnlar gününü" bayan
hocalarýmýza verdiðimiz çiçeklerle ve hazýrladýðýmýz
sunuyla kutlamaya çalýþtýk. 

Kulüp olarak bu yoðunluk içerisinde web say-
famýzý oluþturduk. Sitemizde (http://tarihveya-
sam.pau.edu.tr) faaliyetlerimiz hakkýnda geniþ bil-
gi vermenin yaný sýra çýkardýðýmýz dergi, makale
havuzu ve linklerle tarihe ilgi duyan bütün öðren-
cilerimizin yararlanabileceði aktif ve iþleyen bir web
ortamý tasarladýk. Sitemizde, Tarih ve Yaþam Der-
gisi'nin ilk sayýsý Mart 2008 tarihli olarak yayýnladýk.
Makale havuzu kýsmýnda ise 500'e yakýn Türkçe
makaleye tam metin olarak ulaþmak mümkün
olacaktýr. Tarih ve Yaþam kulübü olarak doða gezi-
leri tertip ederek þehrin ve okulun stresini atmaya
çalýþtýk. 23-28 Nisan 2008 tarihleri arasýnda ise
ödüllü futbol turnuvasý düzenliyoruz. 10 takýmýn
katýlacaðý turnuvada öðrenciler arasýndaki dostluk
ve kaynaþma hedeflenmektedir. Önümüzdeki
günlerde ise biz öðrencilerin hem akademik hem
de ruhsal geliþimleri için oldukça önemli projeleri
gerçekleþtireceðiz. 

Üniversiteli arkadaþlarýmýzýn hem dergi için
hem de diðer faaliyetlerimiz için bizimle tarihveya-
sam@pau.edu.tr adresinden iletiþim kurabilirler.

TARÝH VE YAÞAM KULÜBÜ

DUDU KARAN
Tarih ve Yaþam Kulübü Baþkaný

Öðrenci bilmez zamanýn kýymetini
Ne akrebi vardýr ne yelkovaný
Çoðu kez tutamaz zamaný
Geçer gider gençliðin en güzel yýllarý

Fotoðraf : Ümit AYAZ
Çeken : Serhat ÇAÐLAR

Geleceðimizin teminatý gençlerin
devlet tarafýndan saðlanan eðitim-
lerinin ne kadar yeterli olduðu he-

men hemen herkes tarafýndan bilinmekte
ve bu yetersizliði telafi edecek çalýþmalar
yapýlmaktadýr. Özellikle kiþisel geliþim
eðitiminin yeterince yapýlamadýðý ve bu
sebeple bazý sýkýntýlarýn yaþandýðý bilinen
gerçeklerdendir. Ýþte bu noktadan hareket-
le Pamukkale Üniversitesi Gýda Kulübü
kiþilik özelliklerinin kazanýldýðý ilköðre-
tim ikinci kademe öðrencileri için
"Saðlýklý Gýda, Dengeli Beslenme,
Güvenli Gelecek" konulu bir eðitim plan-
lamýþ ve bunu Baþbakanlýk DPT Avrupa
Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý
Merkezi Müdürlüðüne sunmuþtur. Mer-
kez tarafýndan Kasým 2007'de baþvuran
100 kadar proje arasýndan ilk 25'e kalmak
suretiyle seçilen proje, 8800 Avro hibe ile

desteklenmiþtir. Proje kapsamýnda çoðun-
luðu Mühendislik Fakültesi Gýda Mühen-
disliði Bölümü son sýnýf öðrencilerinden
oluþan 42 kiþilik grup Denizli merkez il-
çeye baðlý 10 ayrý köy ve kasaba ilköðre-
tim okulunun ikinci kademe öðrencilerine
8 hafta (Haftada 1 ders) süreyle ders ver-
miþ ve böylece öðrencilerin gýda ve bes-
lenme konularýndaki bilgilerini arttýrmaya
çalýþmýþlardýr. 

Proje için 16 Ekim 2007'den bu yana
çalýþan PAÜ Gýda Kulübü 6 Haziran 2008
Cuma günü eðiten ve eðitilen öðrenciler,
projeyi destekleyen yerel gýda üreticileri,
diðer destekçiler, katýlacak diðer üniversi-
te öðretim üyeleri ve öðrenciler ile Üni-
versitemiz Kongre ve Kültür Merkezi'nde
proje deðerlendirme toplantýsý yaparak
proje etkinliklerini tamamlayacaklardýr.
Toplantýya  "Onur Konuðu" olarak gele-

neksel gýdalarýmýz ve gýda kültürü ile ilgi-
li çok sayýda yayýný da bulunan Galatasa-
ray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü
öðretim üyelerinden Prof. Dr. Artun
ÜNSAL katýlacak ve konu ile ilgili bir su-
num yapacaktýr. Proje kapsamýnda öðren-
cilere gýda ve beslenme konularýnda
görsel destekli eðitimlerin yaný sýra destek
veren bir un fabrikasýnda undan ekmeðe
uzanan ekmek üretimi gösterilecek ve di-
ðer bir haftada da dünya harikasý Pamuk-
kale'ye de bir gezi düzenlenecektir. Yerel
gýda üreticilerinin saðladýðý destek ile
öðrenciler için oldukça cazip hale getiri-

len eðitimlerde eðitici öðrenciler küçük
kardeþlerinin eðitimine verdikleri katký
nedeniyle son derece memnun ve bir o ka-
dar da mutlu bir þekilde çalýþmalarýna de-
vam etmektedirler. 
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Mýsýr Bilimsel Araþtýrma ve Teknolo-
ji Akademisi Gýda Bilimi ve Beslenme
Komitesi Baþkan Yardýmcýsý, ayný aka-
deminin Bilimsel Yayýn Komisyonu Baþ-
kaný, Mýsýr Süt Bilimi Derneði Baþkaný
ve Egyptian Journal of Dairy Science
dergisinin editörü Mýsýr Ulusal Araþtýrma
Merkezi (NRC) Süt Bilimi ve Teknoloji-
si Bölümü öðretim üyelerinden dünyaca
ünlü bilim insaný Prof. Dr. Mohamed H.

Abd El-Salam Pamukkale Üniversitesi
Gýda Kulübünün davetlisi olarak 6-13
Nisan 2008 tarihleri arasýnda ülkemize
geldi. 7 Nisan 2008 tarihinde Denizli'nin
incisi Pamukkale'yi ziyaret eden Prof. Dr.
M. H. Abd El-Salam, 8 Nisan 2008 tari-
hinde Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans
Salonu’nda Gýda Kulübü canlý müzik
dinletisine katýldý, ardýndan "Mýsýr Süt
Endüstrisi" ve "Süt Endüstrisinde Mem-

bran Filtrasyon Uygulamalarý" konulu 2
konuþma yaptý. Öðrenci ve öðretim üye-
lerinin yoðun katýlýmýyla gerçekleþen
konferans Gýda Mühendisliði Bölümü
Öðretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr.
Oðuz Gürsoy tarafýndan Türkçe'ye çev-
rildi. Konferans sonunda günün anýsýna
Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof.
Dr. Aydýn Yapar ve Gýda Kulübü Baþkaný
Recep Göney'in takdim ettiði hediyeleri
alan Prof. Abd El-Salam, Pamukkale
Üniversitesi öðrenci ve öðretim üyeleri-
nin misafirperverliðinden dolayý çok
mutlu olduðunu ve muhtemel bilimsel iþ-
birliklerine açýk olduklarýný söyledi. Gýda
Kulübü Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Rama-
zan Gökçe, 2004 yýlý Mayýs ayýnda Süt
Bilimi ve Teknolojisi alanýnda dünyaca
ünlü diðer bir bilim insaný olan Univer-
sity of College Cork (Ýrlanda) öðretim
üyelerinden Prof. Dr. Patrick Farahan
Fox'u da Pamukkale Üniversitesi'nde mi-
safir eden Pamukkale Üniversitesi Gýda
Kulübü'nün bu aktivitesiyle 2. uluslara-
rasý etkinliðini gerçekleþtirmiþ olduðunu
belirtti. 

Çoðu kez ilk aklýmýza geli-
veren övünç kaynak-

larýmýzdan birisidir, genç ve
dinamik bir nüfusa sahip ol-
mak. Gerçekten de iyi eðitil-

miþ genç ve dinamik bir
nüfus, geleceðimizin temi-

natýdýr. Onlarýn daha
ilköðretim çaðlarýndan baþ-
layarak iyi bir eðitim alma-
larý, öncelikle kendi sosyal
ve biyolojik geliþimleri için

bilgiler edinmeleri gelecekte
hayatlarýnýn daha anlamlý

olmasýna imkan saðlayacak
önemli bir yaklaþýmdýr.

Dünyaca ünlü bilim insaný PAÜ’de
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Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimle-
ri ve Teknolojisi Yüksekokulu Rek-
reasyon Bölümü 1. Sýnýf Bahar

Dönemi Seçmeli Dersleri içinde yer alan
yelken dersinin teorik uygulamalarýnýn bir
kýsmý ile pratiklerinin tamamý Muðla-Bod-
rum-Turgutreis Marinada uygulanmaya
baþladý. Uygulama ile ilgili belirlenen üç ta-
rihten birincisi olan 29-30 Mart 2008'de
dersi seçen 10 öðrenci ve ders sorumlusu
olarak Ben Emin Öztop Cuma akþamýndan
yola çýkarak Turgutreis D-Marine vardýk.
Vardýðýmýzda teknelerimiz "Peynir Gemi-
si" ve "Denizin Gölgesi" bizi bekliyordu.
Bu uygulamada teknede kalýnacak ve yel-
ken ile ilgili sadece uygulama deðil, tekne
yaþantýsýnýn ne olduðu da öðrencilere his-
settirilmeye çalýþýlacaktý.

Eðitmenlerimiz-Kaptanlarýmýz Serkan
Öðüt ve Cemre Metin'in bizlere marin ve
tekne yaþantýsý konusunda verdikleri bilgi-
lerden sonra etrafý tanýmak için dolaþmaya
çýktýk. Onlar için çok farklý bir ortam olan
bu yer öðrencilerimize baþka bir dünyanýn
kapýsýný açtý sanýrým.

Ertesi günün hazýrlýklarýný zamanýnda
yapabilmek için kýsa brifingler sonunda
dinlenmeye geçildi.

Yeni gün ile öðrenciler, aslýnda pek bil-
meden ve bazýlarýna göre zorunluluktan
seçtikleri bu branþý tanýmak için çoktan ha-
rekete geçmiþlerdi. Belli bir kontenjanla
açýlan ders sonradan öðrendiðimiz ka-
darýyla bu tarz uygulamayý yapan ilk ya da
ilkler arasýnda bir dersti ve ayrýca bir okul
bünyesindeki ilk derslerden biriydi.

Ýlk gün uygulamasý sakin bir havada

yapýldý. Temel dersler tekrarlandý ve uygu-
lamasý yapýldý. Öðleyin bir koyda yemek
molasý verildi. Piþen yemekler iki teknenin
yan yana demirlemesi ile sohbet eþliðinde
yendi. Öðleden sonra hava biraz daha iyiy-
di ve uygulama için daha uygun bir olanak
saðladý. Teknenin parçalarýndan, kullanýlan
malzemelere, yapýlan manevralardan,
rüzgarla ilgili bilgilere oldukça verimli bir
gün oldu. Limana dönüldüðünde herkes
memnundu. Hatta Yeni Zelandalý dost-
larýmýzýn su kayaðý gösterileri de güne ayrý
bir heyecan kattý. Eðitmenlerimizin, öðren-
cilerimizin ilgili olmalarýndan oldukça hoþ-
nut olduklarýný söylemeleri bizleri daha
hýrslandýrdý. Dinlenip yemekler yenildikten
sonra marina hayatýnda neler olduðunu me-
rak eden öðrenciler hemen daðýldýlar. Yatýþ
vaktine kadar her biri günü deðerlendirdik-
lerini ve yarýný sabýrsýzlýkla beklediklerini
söylediler.

Ýkinci gün daha sert bir havada güne
baþladýk. Bu hava, öðrencilerin tekne haki-
miyeti ve yardýmlaþma ile ilgili tecrübeleri-
ni artýrmak açýsýndan daha iyi olanaklar
saðladý. Zorlu ama verimli bir günde, zorlu
hava þartlarýyla beraber günü tamamlayan
ekip mutlu bir þekilde limana döndü.
Yapýlan son yemek, tekne temizliði ve çeki-
len fotoðraflardan sonra ikinci uygulama
ile ilgili teyitleþmeden sonra dönüþ yoluna
çýkýldý. Yaþantýlarýna yeni bir tecrübeyi ek-
leyen ders öðrencileri, yapýlan deðerlendir-
me toplantýsýnda bu dersi seçmiþ olmaktan
çok mutlu olduklarýný ve isabetli bir seçim
yaptýklarýný ancak uygulamadan sonra an-
ladýklarýný belittiler.

Pamukkale Üniversite-
si Spor Bilimleri ve
Teknolojisi Yükseko-
kulu Rekreasyon
Bölümü 1. Sýnýf Ba-
har Dönemi Seç-
meli-II Yelken Der-
si uygulamasý so-
na erdi. 

Öðr. El. Emin ÖZTOP
Ders Sorumlusu

Rekreasyon öðrencilerinin yelken dersi 

Sokak hayvanlarýnýn
sayýsýnýn azaltmasýnda et-
kili yöntemlerden biri
olan, 'kýsýrlaþtýr-aþýlat-
alýndýðý yere býrak' proje-
si, PAÜ Sokak Hayvan-
larý Kliniði tarafýndan De-
nizli'de Mayýs 2003'de
baþlatýldý. Ýlk zamanlar,
klinik genel anlamda yurt
dýþýndan ve yeni kurulan
Denizli Hayvanlarý Koru-
ma Derneðinden baðýþla-
nan ilaç ve cihazlar
yardýmýyla çalýþmaktaydý.
Pamukkale Üniversitesi,
kliniðin yerini saðlarken,
elektrik ve su parasý gibi
giderlerini de karþýladý.
Hayvanlarý Koruma Der-
neði ve Denizli Belediye-
si ile imzalanan protokol
gereði, PAÜ daha fazla
ilaç desteði almaya baþ-
ladý.

Ýskoçyalý gönüllü ve-
teriner hekim Karen Özel
klinikte tek baþýna çalýþa-
rak 4.5 yýldýr yaklaþýk 2700 köpek, 700
kedi kýsýrlaþtýrdý. 

Veteriner Hekim Karen bu kapsam-
da, Denizli Belediyesi için çok amaçlý bir
klinik planlamaya baþladý ve Ocak

2008'de yeni sokak hayvanlarý kliniði
hizmete girdi. Tamamen bu iþ için tasar-
lanan klinik Sümer Mahallesi’nde,
Çýraklýk Eðitim Merkezi'nin karþýsýnda
hizmet veriyor. Ana binada, büyük bir
ameliyathane, toparlanma odasý, kedi ko-
ðuþu, hayvan banyosu ve ofisler var. Ar-
ka binada, 28 köpeðin geçici olarak kala-
bileceði padoklarla beraber, yan kýsýmda
4 ayrý karantina padoklarý bulunur. Ken-
disinin dýþýnda üç veteriner hekimin de-
vamlý kýsýrlaþtýrma ameliyatlarý yaptýðýný
ve iki hayvan toplama ekibinin sürekli
çalýþtýðýný vurgulayan veteriner hekim
Karen Özel klinikte yapýlan iþlemlere
iliþkin þunlarý söyledi:

"Sokak köpekleri kliniðe getirilir.
Muayeneden sonra kýsýrlaþtýrýlýr, kudu-
za karþý 3 yýl etkili aþý, iç ve dýþ parazit
(pire, kene, kist vs) tedavisi yapýlýr.

Ameliyatta plastik numaralý bir küpe
takýlýr. Her köpek böylece kayýt altýnda
tutulur. Kediler için de ayný þeyler söz
konusu. Bazý sokak hayvanlarý sahip-
lendiriliyor, sahiplendirilemeyenler ise

iyileþtikten sonra, alýndýðý yere geri
býrakýlýr. Ayný zamanda klinikte yaralý
ve hasta sokak hayvanlarý tedavi edilir.
Mesai saatleri dýþýnda, acil vakalar için
24 saat, hafta sonu dahil, zabýtanýn 153
hattýndan ulaþýlabilen acil servisi
vardýr."

Kliniðin Denizli halký için büyük
bir kazanç olduðunu kaydeden Karen
Özel; "Çünkü insan saðlýðý ve hayvan
refahý için bu proje çok önemli. Pamuk-
kale Üniversitesinin verdiði destek ol-
masaydý, bu yeni kliniði Denizli'de
oluþturmak mümkün olmayacaktý.
Olumlu sonuçlar görülmeye baþ-
layýnca, diðer destekler gelmeye baþ-
ladý. Denizli'de yaptýðýmýz çalýþmalarýn
baþarýsý, yeni bir Hayvanlarý Koruma
Kanunu çýkartýlmasýna yardým etti. De-
nizli Türkiye için bir örnek teþkil etti."

Sokak hayvanlarý yeni kliniðine taþýndý

‘Denizli Türkiye’ye örnek oldu’
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21-25 Nisan tarihleri arasýnda gerçek-
leþen Gençlik Programý Eylem 4.3 -
Gençlik Çalýþanlarý ve Gençlik Ku-

ruluþlarý için Eðitim ve Að Kurma projesi
kapsamýnda Polonya, Bulgaristan, Ro-
manya, Macaristan, Slovakya ve Fran-
sa'dan gençlik çalýþaný konuk Pamukkale
Üniversitesine geldiler.

Proje, günümüzde giderek önemli bir
sorun haline gelen susuzluk problemine
karþý gençlerin bilgilendirilmesini ve bu
konudaki bilgilerin gündelik yaþama geçi-
rilmesini konu alýyor. Proje yoluyla genç-
lerin "Kuraklýk ve susuzluk" sorununun
çözüm yaklaþýmlarýna etkin olarak katýla-
bilmeleri, bu konuda fikir üretmeleri ve
üretilen fikirleri gündelik
yaþamlarýnda uygulayabil-
meleri hedefleniyor.

Projenin hedef grubu ak-
tif gençlik liderleridir.
Böylelikle gençler arasýnda
"Susuzluk ve kuraklýk" so-
rununa dikkat çekme saðla-
narak, proje ortaðý olan
ülkelerdeki gençler arasýnda
konunun öneminin vurgu-
lanmasý ve bu sayede ortak
bir Avrupa Bilinci oluþturul-

masý planlanýyor. Organizasyon komitesi
bugün dünyanýn içinde bulunduðu mevcut
þartlarýn doðal kaynaklarýn etkili bir bi-
çimde kullanýlmasýný zorunlu kýldýðýný be-
lirterek "Bu kaynaklardan su kaynaklarý
en önemli yeri tutmaktadýr. Bu nedenle su
kullanýmýnýn bireysel, tarýmsal ve
endüstriyel alanda optimum þekilde ayar-
lanmasý zaruri olmaktadýr. Projeye katýlan
gruplar konu hakkýndaki görüþlerini
bildirip alýnabilecek önlemleri diðer grup-
larla ve gençlerle paylaþacaklardýr" þek-
linde görüþ bildirdi.

Proje süresinde gelen konuklar ile ye-
ni proje fikirleri üzerinde de deðerlendir-
meler yapýldý. 

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulan ve üyelerinin çoðunluðunu Teknik Eðitim Fakültesi öðrencilerinin oluþ-
turduðu Teknik Eðitim Kulübü'nün (PAU-TEK), Avrupa Birliði'nin Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi'ne sundu-
ðu "Az Su Çok Hayat-Less Water More Life" isimli projesi topluluk fonlarýndan desteklenmeye deðer görüldü.

Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýnýn ardýndan Köy Ens-

titülü 2 öðretmenin öyküsünü anlatan,
belgesel gösterimi gerçekleþti. 

PAÜ Eðitim Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Hüseyin Kýran, 1789 Fransýz Devri-
mi ve getirdikleri ile ilgi bilgiler içeren
konuþmasýnda Cumhuriyetin ka-
zanýmlarýný ve Köy Enstitüleri'nin öne-
mini anlattý. "Cumhuriyet hurafeler
karþýsýnda aklý öz-
gürleþtirme süreci-
dir" diyen Prof. Dr.
Hüseyin Kýran,
Türkiye Cumhuriye-
ti'nin kurucusu Mus-
tafa Kemal Ata-
türk'ün köylülere,
halkýn bilinçlendiril-
mesine verdiði öne-
mi alýntýlarla ortaya
koydu. Prof. Dr.
Kýran, ulusal kalkýn-
manýn temeli olan
Köy Enstitüleri Mo-
deli'nin bize özgü ol-
duðunu belirterek
eðitim sisteminin
bugün geldiði duru-
mu eleþtirdi. "Eðitim
siyasallaþtýrýlmakta
ve yurttaþ müþteriye
dönüþtürülmektedir"
görüþünü savunan
Prof. Dr. Kýran,
Türk Gençliði'nin
dýþarýda eðitime

özendirilmemesi gerektiðini ifade etti. 
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet

Ardýç, konuþmasýnda, "Köy Enstitüleri
Cumhuriyet Devrimlerini yaþatmak ve
topluma yaymak isteyen aydýnlarýmýzýn
kendi þartlarýmýza göre bulduklarý
çözümün, sadece bir okul sisteminin
deðil ayný zamanda Anadolu aydýnlan-
masýnýn yaþandýðý bir dönemdi" dedi.
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç, çözümün, "dünyanýn bugünkü
durumunu analiz eden, ülkemizin ihti-
yaçlarýna göre þekillendirilmiþ, fikri
hür, vicdaný hür, çalýþkan bireyler yetiþ-
tirmeyi amaçlayan bir sistem" olduðu-
nu dile getirdi.

Konuþmalarýn ardýndan PAÜ Eði-
tim Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitimi
Bölümü Müzik Eðitimi Ana Bilim Dalý
Orkestra ve Korosu konseri gerçekleþti.
Doç. Dr. Efe Akbulut'un orkestra þefli-
ðinde, Öðr. Gör. Aykut Önder Sarýçift-
çi'nin koro þefi olarak yönettiði konser-
de, Aðýsar'ýn Balý'ndan Tavas Zeybe-
ði'ne, Öðretmen Okullarý Marþý'ndan
Vatan Marþý'na, þarkýlardan türkülere
pek çok eser seslendirildi.

Köy Enstitüleri’nin Kuruluþu'nun 68. Yýldönümü, Pa-
mukkale Üniversitesi Eðitim Fakültesi tarafýndan Kon-
gre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandý.

Köy Enstitüleri kuruluþ
yýldönümü kutlandý

Pamukkale Üniversitesi Tiyatro
Kulübü 2'de 1 Tiyatro Topluluðu 10 Nisan
2008 tarihinde Honaz Meslek Yüksek
Okulunda, 21 Nisan 2008 tarihinde ise
Kongre ve Kültür Merkezi'nde oyunculu-
ðunu ve yönetmenliðini Tufan Cande-
mir'in yaptýðý "Ben Orhan Veli"  isimli tek

kiþilik oyunla sahne aldý. Topluluk, Mu-
rathan Mungan'ýn yazýp Müþfik Kenter'in
birçok kere sahnelediði ve tamamý Orhan
Veli KANIK þiirlerinden oluþan "Bir Ga-
rip Orhan Veli" isimli oyunu yeniden
düzenledi. Farklý bir tarzla oyunlaþtýrýlan
Orhan Veli þiirleri izleyenlere duygu dolu

anlar yaþatýrken büyük beðeni
topladý. 

2'de 1 Tiyatro Topluluðu 15.
Yýl þenliklerinin ilk haftasýnda
da Hemþireler Haftasý do-
layýsýyla sahnelediði "Hastane
mi, Kestane mi?" isimli oyunla
da izleyenlerine keyifli dakikalar
yaþattý.

2'de 1 Tiyatro Topluluðu’nun
þenlikler kapsamýndaki diðer
oyunlarý ise “Deliler” ve “Kahra-
man Bakkal Süpermarkete karþý.”

2’de 1 Tiyatro Topluluðu’ndan dört yeni oyun
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PAÜ Halk Oyunlarý ekibi Marmaris'te 6.
Üniversiteler arasý Spor Oyunlarý kap-
samýnda yapýlan Halk Oyunlarý Türkiye

finali yarýþmasýnda stilize dal birincisi oldu.
Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi'nde

yapýlan ve 76 topluluðun yarýþtýðý halkoyunlarý
yarýþmalarýnda 14 Üniversite finale kaldý.  Fi-
nale kalan Üniversiteler, 2 Mayýs Cuma günü
Marmaris'te son kez oyunlarýný sergilediler ve
Pamukkale Üniversitesi Denizli yöresine ait
Aðýr Zeybek adlý oyunuyla birinci oldu.

Üniversitenin tüm fakülte ve yüksekokul-
larýndan 16 kýz ve 16 erkek olmak üzere toplam
32 oyuncudan oluþan ekip PAÜ Eðitim
Fakültesi Öðr. Gör. Ramazan Teðiz ve Türker
Esmer ile Özge Kývýrcýklar tarafýndan
çalýþtýrýldý.

Dünyaca ünlü piyanist Alexan-
der Mekaev PAÜ Kongre Kültür
Merkezinde Piyano Resitali verdi.
15 Nisan Salý günü saat 20:00' de
yapýlan ve kalabalýk bir seyirci kit-
lesi tarafýndan izlenen resitalde
Mekaev eserleriyle adeta büyüle-
di. Sýnav dönemi içinde öðrencile-
ri stres dolu ortamdan bir parça

uzaklaþtýran piyano resitali sonun-
da sanatçý uzun süre ayakta alkýþ-
landý. Pamukkale Üniversitesi
Müzik Kulübü tarafýndan organize
edilen Resitalde Alexander Meka-
ev F.Chopin, F. Liszt, A. Skryabin,
S. Rachmaninov, C. Debussy gibi
ünlü sanatçýlarýn eserlerinden seç-
meler sundu.

Alexander Mekaev büyüledi

1960 yýlýnda St. Petersburg
yakýnlarýnda Wolthof kasa-
basýnda doðdu. Müziðe 6 yaþýn-
da St. Petersburg Konservatu-
arý'nda baþladý. 1978'de Piyano
ve Kompozisyon Lise Prog-
ramý'ný bitirdi. 1978-1983 yýl-
larýnda Moskova Konservatu-
arý'nda Prof. Stanislav Neuhaus
ve Prof.Eugeni Malinin'den piya-
no dersleri aldý.Prof. Thon Hren-
nikov ile çalýþarak kompozisyon
dersleri aldý.1983'te Lisans Prog-
ramýný tamamladý. 1983-1986
yýllarý arasýnda Türkmenistan'da
Aþkabat Konservatuarý'nda piya-
no öðretmeni olarak çalýþtý.1986-
1988 yýllarý arasýnda ise Prof.
Malinin'in yanýnda asistanlýk
yaptý Yüksek Lisans Programý'ný
tamamladý. 1996 yýlýna kadar

Moskova Üniversitesi Pedagoji
Bölümü'nde piyano öðretmenliði
görevinde bulundu. Ýsviçre'nin
Luzern kentinde piyanist Prof.
Hubert Harry ile birlikte çalýþan
Mekaev, 1978'den bu yana kendi
ülkesinin dýþýnda çek Cumhuriye-
ti, Almanya, Fransa, Belçika,
Hollanda, Romanya,Türki-
ye,KKTC,Ýtalya ve Ýsviçre'de çe-
þitli resitaller vermiþtir. "Rus Bes-
teciler Birliði" üyesi olan sanatçý,
1996-1999 yýllarý arasýnda Ýzmir
Opera ve Balesi'nde konuk korre-
petitör olarak görev yapmýþtýr.
Mekaev, halen Uludað Üniversi-
tesi Eðitim Fakültesi Güzel Sa-
natlar Eðitimi Bölümü Müzik
Eðitimi Anabilim Dalý'nda Piya-
no Eðitmeni olarak görev yap-
maktadýr.

Türkiye'nin dört bir yanýndaki üniversite
öðrencisini her cuma ekran baþýna kilitle-

yen Beyaz Þov'a 9 Mayýs tarihinde PAÜ konuk
olarak katýldý. PAÜ Öðrenci Temsilcileri Kon-
seyi tarafýndan organize edilen programda Baþ-
kan Encan Aydoðdu Beyazýt Öztürk'e PAÜ
adýna "2007-2008 sezonun en iyi þov programý"
ödülünü verdi. Oldukça renkli geçen gecede her
öðrencimizin orda olmaktan mutlu olduðu
dönüþ yolunda gözlerinden okunuyordu.
Öðrenci Konseyi Baþkaný Encan Aydoðdu ko-
nuya iliþkin þunlarý söyledi: "Süper bir gecede
süper bir organizasyonla Pamukkale Üniversi-
tesi adýný en iyi þekilde duyurduðumuza
inanýyorum. Çok neþeli bir havada geçen prog-
ramýn öncesinde ve sonrasýnda Beyaz ile sýcak
bir sohbet ortamý bulduk. Gerek mütevazi kiþi-
liði gerekse renkli sohbeti ile Beyazýt Öztürk
sunduðu programla üniversite öðrencilerinin en
çok izlediði program olduðuna inanýyoruz.
Kendilerine PAÜ adýna bir ödül vermekten
mutluyuz ve gazetemiz aracýlýðý ile bütün arka-
daþlarýmýza da þu müjdeyi vermek istiyorum,
Pamukkale Üniversitesi Öðrenci Temsilcileri
Konseyi olarak gelecek güz döneminde Beyazýt
Öztürk'ü burada aðýrlamak için söz aldýk.”

PAÜ Beyaz Þov'da
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Bir hafta süren etkinlikte þehrimizde
ve dünya üzerindeki bilinçsiz su
tüketimi ve bu konuda alýnabilecek

önlemler konuya duyarlý gençler ta-
rafýndan tartýþýldý, halkýn bu ko-
nuda bilinçlendirilmesi ilke
edinildi. Teknik Eðitim
Kulübü öðrencileriyle
birlikte sekiz ülke tem-
silcileri 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve
Çocuk bayramýnda
"Evlerimizde ve
Sanayide Suyun
Bilinçli Kul-
lanýmý" konusun-
da bilgilendirici
broþür ve Türk
bayraklarýný bay-
rama gelen proto-
kol konuklarýna ve
izleyicilere daðýt-
týlar.

Katýlýmcýlar halk-
tan gördükleri büyük
yakýnlýk için çok sevin-
diklerini böyle bir bay-
ramý izleme þansýna sahip
olduklarý için de ayrýca kendi-
lerini çok þanslý gördüklerini belirt-
tiler. 

21 Nisan 2008 tarihinde Kongre ve
Kültür Merkezinde yapýlan ve her bölüm-
den üniversite öðretim elemaný ve öðren-
cilerinin katýldýðý proje açýlýþýnda, proje ve

ortak ülkeler tanýtýldý. Açýlýþta konuþan
Kulüp Baþkaný Tufan Candemir,
günümüz dünyasýnýn en büyük problemle-

rinden birinin kuraklýk ve susuzluk
olduðuna dikkat çekerek, bu pro-

jeyle bu önemli soruna çözüm
üretme yolunda gençlerin

de yeni fikirlerle ellerin-
den gelen katkýyý koy-
masý gerektiðini söyle-
di. Kulüp Proje Koor-
dinatörü Giray
Aydýner ise "Proje
yoluyla gençlerin
kuraklýk sorununun
çözüm yak-
laþýmlarýna etkin
olarak katýlabilme-
leri hedefleniyor"
dedi. Son olarak
Teknik Eðitim Külu-
bu organizasyon gru-

bundan Melahat
Aydýn, Gülcan Evren,

Tufan Candemir ve Gi-
ray Aydýner adýna açýkla-

ma yapan Kulüp
Danýþmaný Doç. Dr. B. Sami

Sazak 21-25 Nisan tarihleri
arasýnda gerçekleþtirilen Gençlik

Programý Eylem 4.3 - Gençlik Çalýþanlarý
ve Gençlik Kuruluþlarý için Eðitim ve Að
Kurma Projesi'nin baþarýyla gerçekleþtiði-
ni, ayný zamanda gelen katýlýmcýlar ile ye-
ni projeler konusunda da çalýþtýklarýný be-

lirtti. "Bu proje sayesinde kulübümüz
gençleri ayrýca yabancý dil bilgilerini de
sýnamak ve geliþtirmek için fýrsat buldu-
lar, çeþitli ülkelerden arkadaþlar edindiler.
Bunun onlara büyük katký saðlayacaðýna
inanýyorum" dedi.

Proje süresince Denizli halkýnýn su
tüketim alýþkanlýklarý, Organize Sanayi
Bölgelerinin su kullanýmý ve suyu geri ka-
zanma metotlarý, Goncalý Barajý'ndan su-
yun daðýlýmý ve kullanýmýyla ilgili

gözlemler yapýldý ve proje sonunda sonuç-
larýn yaygýnlaþtýrýlmasý konulu çalýþmalar
yapýldý.

Pamukkale Üniversitesi Teknik Eðitim
Kulübü'nün organize ettiði proje yerel ve
ulusal basýnda da geniþ yer buldu.

Sekiz farklý ülkenin kültürel etkileþimi
içinde geçen bir hafta sonunda proje or-
taklarý kendi ülkelerine, zihinlerinde gele-
cek projelerin planlarý ve güzel hatýralarla
döndüler.

Bir ortak proje, sekiz farkli kültür
Pamukkale

Üniversitesi Teknik
Eðitim Kulübü'nün

21-25 Nisan 2008 tarihleri
arasýnda organize ettiði ve

üniversitemizin ev sahipliðini
yaptýðý "Az Su Çok Hayat - Less
Water More Life" isimli Avrupa

Birliði Eðitim ve Gençlik
Programlarý Eylem 4.3 projesini

Avrupa Birliði Gençlik Projesi Fransa,
Slovakya, Bulgaristan, Romanya, 
Macaristan, Polonya ve Ýtalya'dan 

gelen gençlik örgütleri 
temsilcileriyle 
gerçekleþtirdi.

PAÜ Kongre ve Kültür Merke-
zi'nde yapýlan panele Vali Yrd. Ýbra-
him Ertekin, Pamukkale Üniversite-
si Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Halil
Kumsar, Denizli Emniyet Müdürü
Muzaffer Erkan ile emniyet men-
suplarý ve öðrenciler katýldý. Panelin
oturum baþkanlýðýný Mühendislik
Fakültesi öðretim üyesi Doç Dr. Ha-
lim Ceylan yaparken, Denizli Trafik
Denetleme ve Þube Müdürü Meh-
met Kocatürk, Þoförler Odasý Trafik
Eðitim Müdürü Nizamettin Ateþ, ÝTÜ
Mühendislik Fakültesi Ýnþaat
Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Na-
dir Yayla ve Dursun Önal panelist
olarak söz aldýlar. 

Panelin açýlýþ konuþmasýný ya-
pan Pamukkale Üniversitesi Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Halil Kumsar,
"Trafik kurallarý belli bir deneyim so-
nucu oluþmuþtur. Kurallara uyalým,

can ve mal kayýplarýný azaltalým. Bu
panelin trafik kurallarýna uyma ko-
nusunda yararlý katkýlar saðlaya-
caðýný düþünüyorum" dedi. 

Vali Yardýmcýsý Ýbrahim Ertekin
ise Trafik güvenliði ile ilgili Türki-
ye'de son 27 yýlda oluþan trafik ka-
zalarýnda 140 bin kiþinin öldüðü, 7
milyon kiþinin de sakatlandýðýnýn
tespit edildiðini vurguladý. Açýlýþ ko-
nuþmalarýnýn ardýndan söz alan pa-
nelistler yýllara göre kaza istatistikle-
ri, karayollarý alt yapýsýnýn kazalar-
daki rolü, geliþmiþ batý ülkelerinde
yaþanan trafik kazalarýnýn Türki-
ye'ye oranlarý, kazalarýn baþlýca ne-
denleri gibi konular hakkýnda bilgi
ve birikimlerini katýlýmcýlarla pay-
laþtýlar. Panelde yer alan konuþma-
larýn daha sonra kitapçýk haline ge-
tirilerek ilgili kurum kuruluþ ve kiþile-
re daðýtýlacaðý bildirildi.

Trafik Haftasý nedeniyle Pamukkale Üniversitesi'nde
“Trafik Güvenliði ve Türkiye” konulu bir panel düzenlendi.

PAU’de trafik paneli
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24-26 Nisan 2008 tarihleri arasýnda
Marmaris'te yapýlan 6. Üniversiteler arasý
Spor Oyunlarý Tekvando Þampiyo-
nasýnda (84 kg.da) Alper Karbuz Türki-
ye 3.sü,  (+84 kg.da) Fuat Aldemir Türki-
ye 2.si oldu. PAÜ Genel takým sýrala-

masýnda 55 üniversite arasýnda 15. sýrada
yer aldý. Ayrýca; Belgrat'ta yapýlacak
Dünya Üniversiteler Þampiyonasý Milli
takým seçmelerine üniversitemiz öðrenci-
lerinden (+84 kg.da) Fuat Aldemir katýl-
ma þansý yakaladý.

Tekvando dalýnda

MAYIS 2008 www.pamukkale.edu.tr

PAU’YE ODUL YAGMURU!

Pamukkale Üniversitesi 6. Üniversiteler arasý Spor Oyun-
larý'nda karate dalýnda Türkiye üçüncülüðünü kazandý.

Pamukkale Üniversitesi pekçok
alanda olduðu gibi karate branþýnda da
baþarýlý sonuçlar elde ediyor. 23-30 Ni-
san tarihleri arasýnda Marmaris'te
yapýlan 6. Üniversiteler arasý Spor
Oyunlarý'na katýlan PAÜ, karate dalýn-
da Türkiye üçüncülüðünü kazandý.
Dört kiþilik ekiple takým halinde dere-

ceye girmenin mutluluðunu ya-
þadýklarýný belirten antrenör Erdoðan
Balýk, "Karate branþýnda Üniversitemi-
zin adýný þampiyon olarak yazdýrmak
istiyoruz. Her yýl çýtamýzý yükseltiyo-
ruz. Bundan sonraki organizasyonlara
daha iyi hazýrlanýp þampiyonluk için ter
dökeceðiz" dedi.

Karate dalýnda

Yýl:1 Sayý:5 • MAYIS 2008 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi’nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr.

irinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini,
ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu te-
mel, senin, en kýymetli hazinendir. Ýstikbalde dahi, seni, bu
hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bed-
hahlarýn olacaktýr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düþersen, vazifeye atýlmak için, içinde bulu-
nacaðýn vaziyetin imkân ve þeraitini düþünmeyeceksin! Bu
imkân ve þerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
Ýstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düþmanlar, bütün
dünyada emsali görülmemiþ bir galibiyetin mümessili olabi-
lirler. Cebren ve hile ile aziz vatanýn, bütün kaleleri zapt edil-
miþ, bütün tersanelerine girilmiþ, bütün ordularý daðýtýlmýþ
ve memleketin her köþesi bilfiil iþgal edilmiþ olabilir. Bütün
bu þeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memle-
ketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve
hattâ hýyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri
þahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit
edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap
düþmüþ olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdý!
Ýþte, bu ahval ve þerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl

ve cumhuriyetini kurtarmaktýr! Muhtaç olduðun kudret, da-
marlarýndaki asîl kanda, mevcuttur!

B
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Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ta-
rafýndan düzenlenen 57. Alay Ata'ya
Saygý Yürüyüþü'nde yer almak üzere

Öðrenci Temsilcileri Konseyi organi-
zatörlüðünde üniversitemizi temsilen 47
öðrenci görevlendirilmiþtir. Türkiye'nin 117
üniversitesinden yaklaþýk 40 bin kiþinin
katýldýðý bu organizasyona Üniversitemiz ve
Öðrenci Temsilcileri Konseyi tarafýndan be-
lirlenen 47 öðrenciyle Ulu Önder Atatürk'e
saygýmýzý belirtmek için biz de PAÜ olarak
Çanakkale'deydik. Organizasyon sorumlusu
Öðrenci Temsilcileri Konseyi Baþkaný En-
can Aydoðdu konuya iliþkin þunlarý söyledi.
"Sadece Türk tarihinin deðil dünya tarihinin
de yeniden yazýldýðý atalarýmýzýn kutsal top-

raklarý Çanakkale'de Yüce Önderimiz Mus-
tafa Kemal Atatürk'e sonsuza dek sürecek
saygý ve þükranlarýmýzý belirtmek için
Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen üniver-
siteli arkadaþlarýmýzla buluþtuk. Atatürk'ün
Türk Milleti'nin gönlünde ilk defa taht kur-
duðu Çanakkale'de bulunmaktan son derece
mutlu olduk. Atatürk Gençliði olarak Ça-
nakkale'ye, diðer ülkelerin özellikle Avus-
tralyalýlarýn gösterdiði önemi ve özeni bizim
de göstermemiz gerektiðini Çanakkale'nin
bizim tarihimizin dönüm noktasý olduðunu
tekrar tekrar anladýk. Bizim bu organizas-
yonda yer almamýzý saðlayan Rektörümüz
Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç'a çok teþekkür
ederiz."

PAÜ Öðrencileri ATA’ya saygý yürüyüþünde
PAÜ SUALTI SPORLARI KULÜBÜ
Ýlk dalýþýný Fethiye’de gerçekleþtirdi

Dalýþlar 08.03.2008/21.03.2008 tarihleri arasýnda 6
kursiyer ve 2 eðitmen eþliðinde yapýlmýþtýr. Talep
doðrultusunda yeni dönem kurslar da açýlacaktýr.
1-Dalýþ Fethiye Dalyan 6m 
2-Dalýþ Fethiye Dalyan 10m 
3-Dalýþ Fethiye Tavþan adasý 18m
4-Dalýþ Fethiye Sarýyarlar 14m 
Deniz dalýþýnýn yapýlacaðý yeri: Fethiye

Pamukkale Üni-
versitesi 15. yýl Þen-
likleri kapsamýnda
gerçekleþtirilen Kari-
yer Günleri 2008 et-
kinliðinde Üniversi-
teye konuk olan Prof.
Dr. Üstün Dökmen
gençlere verdiði "Ya-
þama Yerleþmek" ko-
nulu konferans ile
adeta þov yaptý. Ol-
dukça kalabalýk bir öðrenci kitlesi tarafýndan izle-
nen konferansta salondan fuayeye görüntü verilerek
izdiham yaþanmasý önlendi.

Laodikya Caz Gün-
leri ile 25 Nisan’da
baþlayan PAÜ 15.
Yýl Þenlikleri'nde

final yaklaþýyor. Haziran
ayýnda da devam edecek et-
kinlikler, 9 Haziran PAÜ
Toplu Mezuniyet Töreni ile
son bulacak. Ayný gün için-
de yüksekokul ve meslek
yüksekokullarý kendi belir-
leyecekleri alanlarda, fakül-
teler Kýnýklý yerleþkesinde
kendi bahçelerinde ve Kon-
gre Kültür Merkezi'nde me-
zuniyet törenlerini yapacak. Ardýndan PAÜ Konser
Alaný'nda okul birincilerinin ödül töreni gerçekleþecek.
Havai fiþek gösterileriyle renklenecek gecede Sertab Ere-
ner vereceði konserle katýlýmcýlarý coþturacak. 

Fakülteler  ve yüksekokullar 9 Haziran’da kendi bah-
çelerinde mezuniyet törenini gerçekleþtirecek ve velileri
aðýrlayacak. Konuþmalar yapýlacak, diplomalar alýnacak,
fotoðraflar çekilecek, kepler havaya fýrlatýlacak. Gün içe-
risinde eþ zamanlý olarak gerçekleþecek mezuniyet tören-
leri son bulduðunda, tüm öðrenci ve velilerimizin toplan-
ma bölgesi PAÜ Konser Alaný olacak. 

Bu yýl Nisan - Haziran aylarýnda gerçekleþen sosyal or-
ganizasyonlarý 15. Yýl Þenlikleri çatýsýnda toplayan PAÜ,
öðrencilerin özlemlerini de sona erdiriyor. Uluslararasý
alanda Türkiye'yi baþarýyla temsil eden Sertab Erener'i
PAÜ'lülerle buluþturuyor. 

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç tarafýndan
okul birincileri ödüllendirilecek. 

Havai fiþek gösterileriyle gökyüzü aydýnlanacak.
21:00'den itibaren Pamukkale Üniversitesi Sertab Ere-
ner'in þarkýlarýyla coþacak.

Süper Baba'nýn Ýpek'i olarak
gönüllerde taht kuran, Genco Erkal,
Yýldýz Kenter, Mehmet Ulusoy gibi
ustalarla çalýþan, 25 yýldýr profesyo-
nel tiyatrocu olarak hayatýný
sürdüren Jülide Kural, Pamukkale
Üniversitesi'nin daveti üzerine ken-
timize geldi. PAÜ 15. Yýl Þenlikleri
kapsamýnda düzenlenen 1. Tiyatro
Festivali'nin onur konuðu olan Jüli-
de Kural, PAÜ Dans Festivali'ni de
ilgiyle izledi. Kural, PAÜ Fotoðraf
Kulübü'nün Özportre Sergisi'ni
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç ile birlikte gezdi. 

www.pamukkale.edu.tr MAYIS 2008
PAÜ HABER Gazetesinin ekidir.

PAÜ 15. YIL
MEZUNÝYET TÖRENÝ FiNAL GECESiNiN
YILDIZI SERTAB ERENER

3
5

‘Yaþama iliþmeyin, yerleþin’

PAÜ Modern Dans Kulü-
bü'nün organize ettiði

gösterilere ADIM projesinde
yer alan Aydýn Adnan Men-
deres, Isparta Süleyman
Demirel, Muðla ve Pamuk-
kale Üniversitesi'nin mo-
dern dans topluluklarý
katýldý. PAÜ Kongre ve
Kültür Merkezi'nde tango,
salsa, cha cha, break dan-
ce, hip hop, samba, lirik ve
vals türlerinde danslar sah-
neye kondu. 

Nefes
kesen

danslar
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PAÜ konser alanýnda
yapýlan PAÜ Müzik
Kulübünün kadrolarý

olan gruplar rock parçalarla
öðrencileri coþturdu.  Üniversi-
tenin öðrencilere ikram ettiði
tavuklu pilav ve ayran, þöleni
adeta hýdrellez kutlamasýna
çevirdi. 

Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Nec-
det Ardýç öðrencilere hita-
ben yaptýðý konuþmada yo-
ðun geçen bir ders yýlýnýn
sonlarýna yaklaþtýðýmýz ba-
har aylarýnda öðrencilerin

baharý en güzel þekilde
karþýlamasý için mayýs ayý bo-

yunca bir dizi etkinlikler düzenledik-
lerini belirterek; "Pamukkale Üniver-
sitesi 15. yýl þenlikleri kapsamýnda;

bilimden sanata, eðlenceden kültürel
etkinliklere kadar her þeye yer verdik.
Umarým hazýrlanan bu etkinliklerde
hoþca vakit geçirirsiniz" dedi. 

Akþamýn ilerleyen saatlerinde

yaklaþýk 5 bin PAÜ'lü genç ünlü sa-
natçý Levent Yüksel konseri ile coþtu.
Sanatçý eski ve yeni albümünde ki se-
vilen þarkýlarý gençlerle birlikte söyle-
yerek gençlere keyifli bir gece yaþattý.

2 PAÜÞenlikGazetesi
MAYIS 2008

PAÜ’lü gençler
þenliklerle coþuyor

Gençler,
Pamukkale

Üniversitesi 15. Yýl
Þenlikleri kap-

samýnda 4 Mayýs
Pazar günü Levent
Yüksel konseri ile

coþtu.

8 Mayýs Perþembe akþamý
yapýlan þiir dinletisinde PAÜ'lü
öðrenci ve öðretim elemanlarý Bedri
Rahmi Eyüpoðlu ndan  Özdemir
Ýnce'ye, Yahya Kemal Beyatlý'dan
Ümit Yaþar Oðuzcan'a kadar pek çok
ünlü þairin seçme eserlerini seslen-
dirdiler. Þiir Akþamlarý dinletisine
PAÜ Müzik Kulübü öðrencileri de
enstrümantal parçalarla ve solo fon
müziði yaparak destek verdiler. Ol-
dukça yoðun bir katýlýmýn gözlendi-
ði gecede ünlü þairlerin bestelenmiþ
þiirleri þarký olarak da seslendirildi.  

Ayrýca karikatür sergisinde dere-
ceye giren öðrenciler ve þiir akþam-
larýný organize eden ekibe Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Zafer Aybek ta-
rafýndan teþekkür belgeleri verildi.

PAÜ'DE KARÝKATÜR 
YARIÞMASI
Pamukkale Üniversitesi Kulüp-

leri arasýnda yer alan Konuþma ve

Yazma Kulübü "Yozlaþan Dilimiz"
konulu karikatür yarýþmasý düzenle-
di. Deðerlendirme Kurulu karikatür
sanatçýlarý Mehmet Selçuk, Abdül-
kadir Uslu; Resim - Ýþ Eðitimi Bölü-
mü Öðr. Gör. Ahmet Özer, Öðr. Gör.
Þerif Kutludað ve Öðr. Gör. Havva
Ergür'den oluþtu. Yarýþmada birinci-
liði Gýda Müh. öðrencisi Cihan

Altýnkaynak, ikinciliði Resim Öðr.
Öðrencisi Gökhan Uzun, üçüncü-
lüðü Sýnýf Öðr. Öðrencisi Ebru
Karkýn aldý. Yarýþmanýn ödülleri 8
Mayýs Perþembe akþamý, yine
kulübün bir etkinliði olan "Þiir Din-
letisi" öncesinde verildi. Karikatürler
PAÜ Kongre Kültür Merkezi'nde
sergilendi.

Pamukkale Üniversitesi
15. Yýl Þenlikleri kap-
samýnda PAÜ Kongre
Kültür Merkezi'nde
gerçekleþtirilen "Þiir
Akþamlarý" katýlýmcýlarý
büyüledi.

Pamukkale Üniversitesi 15. yýl etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen PAÜ
Kariyer Günleri 2008'e katýlan Emekli Tümgeneral Pamukoðlu, "Liderin
Doðasý" konulu konuþmasýnda bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaþtý. 

PAÜÞenlikGazetesi
MAYIS 2008

TMMOB Denizli Ýl Koordinasyon Kuru-
lu tarafýndan organize edilen sempozyumda,
Denizli Valisi Dr. Hasan Canpolat, Denizli
Belediye Baþkaný Nihat Zeybekci, PAÜ
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç, DSO
Baþkaný Müjdat Keçeci, TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý çok sayýda
mimar, mühendis ve davetli katýldý.

1. Denizli Kent Sempozyumu kentin ge-
reksinimlerini uzun süreçte karþýlayacak ve

Denizli'yi daha yaþanabilir bir kent yapacak
etkin çözümleri ve bu sürecin tüm taraflarýný
biraraya getirdi.

Açýlýþ konuþmasýný yapan TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý
'Birlik olarak TMMOB bu çalýþma dönemin-
de faaliyetlerini geniþleterek kentleri de içine
alan ülke adýna daha faydalý iþler yapacak
yeni oluþumlara sahip bir yapýya kavuþmuþ-
tur' dedi. Açýlýþ oturumunda Vali Dr. Hasan
Canpolat, 'Denizli'nin Dünden Bugüne Geli-
þi, Geleceði: Ýl Ve Bölge Ölçeðinde Planla-

ma' konusunu anlattý ve bu çalýþmayý düzen-
leyen ve katýlan herkesi tebrik etti. 

Vali Dr. Hasan Canpolat, sempozyumun
yapýlýþ amacýna vurgu yaptý. 'Nüfus ve eko-
nomik varlýðý açýsýndan ülkemizin en önem-
li illerinden biri durumunda olan Denizli, ha-
talý uygulamalar sonucunda doðal afetler,
trafik, hava kirliliði, zehirli atýklar, su havza-
larýnýn yeterince korunamamasý, yeþil alan,
tarihi dokunun hýzla bozulmasý, plansýz

kentleþme, yanlýþ yatýrýmlar, barýnma ve
güvenlik sorunlarý nedeniyle günden güne
yaþanýlmasý daha zor bir kent haline geldi
dedi. 

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
Fazýl Necdet Ardýç açýlýþ oturumunda Üni-
versitelerin kente saðladýðý katkýlara deðindi,
Üniversite ve kentin entegrasyonu konusun-
da bir sunum yaptý, çözüm önerileri sundu.
Ýki gün süren sempozyum boyunca kentleþ-
me, depremler, bina envanterleri Denizli'de-
ki uygulamalar ve bir dizi konu tartýþýldý. 

Pamukoðlu, Pamukkale Üniversite-
si'nin 800 kiþilik Kongre ve Kongre
Merkezi'ni týklým týklým dolduranla-

ra, lider olmak için siyasete girmenin þart
olmadýðýný vurguladý. Salona giremeyenle-
rin, konuþmasýný dýþarýda sinevizyondan iz-

lediði Pamukoðlu; liderin ruh-
sal, zihinsel ve beden gücünü ve-
rimli kullanýp yaratýcý olmasý gerek-
tiðinin altýný çizdi. Liderin, kýyýlarda omzu-
na að alýp balýk avlamadýðýný, derin ve ka-
ranlýk sulara açýldýðýný belirten Pamukoðlu,
þunlarý söyledi: 

"O sular soðuktur, derindir, karanlýktýr.
Lider güven aramaz, fýrsat arar. Gerçek bir
lider sýnýr, kural tanýmaz. Yöneticilikle li-
derlik farklý þeylerdir. Kalýp adamý deðildir
lider. Lider, toplumun baþýnýn dik dolaþ-
masýný saðlar. Doðadaki aðaçlarýn, köpek-
lerin, kedilerin, kuþlarýn bile iyi bir lidere
ihtiyacý vardýr. Liderlik, Amerikalýlar'ýn,
Ýngilizler'in kitaplarýnda yazdýðý özellikte
olmuyor. Lider, cesaretli ve özgürlükçü ol-

malýdýr. Ben, çocuklarýmýn derslerine, han-
gi üniversiteye gideceklerine, kiminle evle-
neceklerine karýþmadým. Çünkü, özgür-
lükçüyüm. Türkiye'de parti liderleri var,
gerçek lider yok." 

Pamukoðlu, bir öðrencinin, "Ergenekon
operasyonu hakkýnda ne düþünüyorsunuz?"
sorusuna, "Ergenekon bir kavmin efsanesi.
Ben baþka Ergenekon tanýmýyorum, kýymet
vermiyorum" diye yanýt verdi. Pamukoðlu,
konuþmasýný alkýþlarla tamamladý, kita-
plarýný imzaladý ve kentimizden ayrýldý.

Kentin sorunlarý masaya yatýrýldý
Pamukkale Üniversitesi 2-3 Mayýs 2008 tarihlerinde
TMMOB tarafýndan Denizli'de ilk kez düzenlenen
Denizli Kent Sempozyumu'na ev sahipliði yaptý.

Pamukkale Ünibersitesi 15. Yýl Þenlikleri kapsamýnda yapýlan 1-
11 Mayýs 2008 PAÜ Spor Etkinlikleri içersinde yapýlan Personel Fut-
bol Turnuvasýnda, Hastane Bilgi Ýþlem Takýmý final maçýnda rakibini
3-1 yenerek bu turnuvanýn þampiyonu oldu. Pamukkale Üniversitesi
Hastanesi Bilgi Ýþlem takýmý Kemal Þahinoðlu, Muhittin Karaman,
Bedri Erdem, Ýsmail Tatlý, Murat Demir, Koray Bozkuþ, Uður Oral,
Faruk Kocaosmanoðlu ve Uður Elmallý gibi serviste çalýþan personel-
den oluþuyor.
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PAÜ Modern Dans Kulübü'nün
organize ettiði gösterilere ADIM
projesinde yer alan Aydýn Adnan

Menderes, Isparta Süleyman Demirel,
Muðla ve Pamukkale Üniversitesi'nin
modern dans topluluklarý katýldý. PAÜ
Kongre ve Kültür Merkezi'nde tango,
salsa, cha cha, break dance, hip hop,
samba, lirik ve vals türlerinde danslar

sahneye kondu. Pamukkale Üniversi-
tesi'nde ilk kez böyle bir organizasyon
gerçekleþtirildiðine deðinen kulüp
Danýþmaný Doç. Dr. Mustafa Özel,
dans kulübünün 7 yýl önce kurulduðu-
nu ancak þimdiye kadar küçük bir iki
etkinlik dýþýnda sahne almadýklarýný
belirtti. Doç.Dr. Özel, "ilk kez böylesi-
ne büyük bir organizasyonla ve büyük

bir katýlýmla "Dans Gösterileri" adý
altýnda bir çalýþma yaptýk. Bizler
dansçýlar olarak büyük keyif aldýk
ve izleyenlerin de keyif aldýk-
larýný gördüm" dedi. Dans
Günleri adý altýnda dansçýlar
üstün performanslarýndan do-
layý uzun süre ayakta alkýþ-
landýlar.

PAÜÞenlikGazetesi 
MAYIS 2008

Pamukkale Üniversitesi 15.Yýl Þenlikleri kapsamýnda yapýlan "PAÜ 1.
Üniversitelerarasý Dans Gösterileri" izleyenlerin nefeslerini kesti.  

Serginin açýlýþýnda Pamukkale
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Fazýl Necdet Ardýç, kulüp danýþ-
maný Arkeoloji Bölümü Öðretim
Üyesi Doç. Dr. Bilal Söðüt ile bir-
likte fotoðraflarý tek tek inceleye-
rek sergi hakkýnda bilgi aldý.
Þenliklerde Tiyatro Kulübü konu-

ðu olarak gelen tiyatro oyuncusu
Jülide Kural da söyleþi öncesinde
sergiyi ziyaret ederek düþünceleri-
ni paylaþtý. Fotoðraf Kulübü Baþ-
kaný Serhat Çaðlar "Bize verilen
fýrsatlar dahilinde neler yapabile-
ceðimizi bir kez daha gösterdik.
Bu durum sadece Fotoðraf

Kulübü için geçerli deðildir.
Çünkü genç insan her zaman genç
ve dinamik düþünür. Zamanýn ihti-
yaçlarýna göre hareket eder ve en
iyiyi yapmaya çalýþýr. Kongre
Kültür Merkezi öðrenci faaliyetle-
ri ile dopdolu. Pamukkale Üniver-
sitesi öðrencileri bu aktivitelere
katýlýp gereken paylaþýmý zirveye
taþýyacaklardýr" dedi.

Pamukkale Üniversitesi
Fotoðraf kulübü 3 yýllýk var-

lýðýnýn ardýndan 8 üyenin
yapmýþ olduðu atölye çalýþ-
malarý sonunda 15. yýl þen-
likleri kapsamýnda Özportre

Fotoðraf sergisi açarak
2007-2008 çalýþmalarýný
muhteþem bir final ile

sonuçlandýrdý.

3PAÜÞenlikGazetesi
MAYIS 2008

Gençlere asla bir koltuðun ucuna
iliþir gibi yaþama iliþmemelerini,
aksine koltuða yerleþir gibi yaþa-
ma yerleþmeleri gerektiðini

söyleyen Prof. Dökmen, yaþama yerleþmek
yerine iliþerek yaþayan ve sürekli kýsa vade-
de kar hedefleyenlerin birçok fýrsatý
kaçýrdýðýný ve uzun vadede zarar ettiðini ifa-
de ederek þunlarý söyledi;

"Yaþamý uzun vadede kar üzerine kur-
malýyýz. Hayatýn pek çok alanýnda hýzlý ha-
reket ederek kýsa vadede kar saðlamaya
çalýþýyoruz. Bu yanlýþtýr. Kendimize zaman
ayýrmalýyýz. Yaþamaya zaman ayýrmalýyýz.
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaya-

caðýný ve herkesin bildiðini zannettiði kay-
naðý belirsiz bilgiyi bilgi olarak görmemeli-
yiz. Asla ve asla kiþisel yorumlarýnýzý data
olarak deðerlendirmeyiniz. Tek çocuk
þýmarýktýr önyargýsý bilimsel deðildir ve bu
kaynaðý belirsiz bir bilgidir, asla data deðil
yorumdur. Bu dünyada pek çok savaþlar ne
yazýk ki yorumlarýn data olarak deðerlendi-
rilmesinden çýkmaktadýr."

Zaman zaman dramatize ettiði konularla
izleyenleri kahkahaya boðan Prof. Dr.

Dökmen,  her alanda iþbirliði ve ekip içinde
çalýþýldýðý sürece baþarýnýn kaçýnýlmaz oldu-
ðunu belirterek "Asla içinde yaþadýðýnýz top-
lumu diðer toplumlardan küçük görmeyiniz.
Sizin eksileriniz varsa öbür topluluklarýn da
eksileri vardýr. Bunu unutmayýn" dedi. 

Konferansýn sonunda Pamukkale Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç, Prof. Dr. Üstün Dökmen'e katýlýmýn-
dan dolayý teþekkür ederek Üniversite adýna
hediye takdim etti.

‘Yaþama iliþmeyin, yerleþin’
Pamukkale Üniversitesi 15. yýl Þenlikleri kapsamýnda
gerçekleþtirilen Kariyer Günleri 2008 etkinliðinde Üni-
versiteye konuk olan Prof. Dr. Üstün Dökmen gençle-
re verdiði "Yaþama Yerleþmek" konulu konferans ile
adeta þov yaptý. Oldukça kalabalýk bir öðrenci kitlesi

tarafýndan izlenen konferansta salondan fuayeye
görüntü verilerek izdiham yaþanmasý önlendi.

Yazar Pýnar Kür kendisinin üniversite-
de okuduðu yýllarda kariyer diye bir kav-
ramýn olmadýðýný ama bugün gençlerin
çok daha fazla kariyer odaklý olduklarýný
gördüðünü kaydetti. Yazar Pýnar Kür þun-
larý söyledi; "Üniversite gençliði bu yaþa
bu sýralara nasýl bir umutla geliyor ve ge-
lecekten neler bekliyor? Daha küçük bir
çocukken bize sorarlardý 'büyüyünce ne
olacaksýn?' diye. Çoðu yanýt da klasiktir.
Ama genellikle üniversite sýralarýna gel-
diklerinde tercihler deðiþmiþ oluyor.
Çünkü artýk odaklanan þey iyi bir kariyer
ve iyi bir gelir saðlayan meslekler. 

Mevcut eðitim sistemindeki aksaklýk
ne yazýk ki gençlerin yanlýþ kariyer odak-
lanmalarýna yol açýyor. Ýstediðiniz deðil
bulabildiðiniz bir yere yerleþmiþ oluyor-
sunuz. Bizim dönemimizde gençler ilerde
para kazanacak bir meslek seçmeyi
düþünmezdi.  Kendinizi sadece mesleki
açýdan deðil analitik düþünme yeteneði
açýsýndan da geliþtirmelisiniz. Üniversite-
de okumak sýrf kariyer edinme kaygýsý
taþýmamalý. Para þimdi size tek deðer ola-
rak sunuluyor. Aslýnda para tek deðer de-
ðil. Örnek aldýðýnýz kiþiler keyif aldýklarý
iþi yapanlar olmalý. Meslek seçiminde
mutlu olabileceðiniz alanlarý tercih etme-
nizi öneririm. Ben yazar olarak mutlu bir
iþ yapmaktan memnunum."

Paris'teki öðrenci olaylarýnda duyduðu
bir sloganýn çok hoþuna gittiðini belirten
Pýnar Kür "Gerçekçi ol imkansýzý iste" slo-
ganýnýn öðrencilerin hayat felsefeleri ol-
masýný diledi. Söyleþinin soru yanýt kýsmýn-
da öðrenciler yazar Pýnar Kür'e merak et-
tikleri konularda sorular sordular. 

Öðrenciler, yazar olmak için hangi
adýmlarý atmalarý gerektiði, yazarlýðýn
sýkýntýlarý, kendilerini bekleyen sektör, top-
lumsal sorunlar ve eðitim gibi konularda
sorular yöneltti.

Soru cevap bölümünün ardýndan PAÜ
Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ýnan Özer,
ünlü yazara günün anýsýna hediye sundu.

Pýnar Kür PAÜ’de
Pamukkale Üniversitesi 15 Yýl Þenlikleri kapsamýnda

gerçekleþtirilen Kariyer Günleri 2008'in bir baþka konuðu
yazar Pýnar Kür’dü. Yazar Kür "Gençlik, Gelecek ve Bek-

lentiler" konulu söyleþisi ile yoðun ilgi gördü.

Denizli'deki Rotary Kulüplerinin iþ-
birliðiyle düzenlenen Laodikya

Caz Günleri, açýlýþ kokteyli ile baþ-
ladý.

25 Nisan akþamý açýlýþ konuþma-
larý ve sponsorlara teþekkür belgele-
rinin verilmesi ile baþlayan Caz
Günleri'nde salon dolup taþtý. Cazýn
ustalarý PAÜ'de aðýrlanmaktan,
gösterilen ilgiden ve organizasyon-
dan çok memnun kaldýklarýný,
önümüzdeki yýl etknilik katýlýmcý sa-
natçýlarýnýn sayýsýnýn artýrýlmasýnýn
daha da güzel olacaðýný belirttiler.

Ýlk akþam gitarda Önder Focan,
trompette Þenova Ülker, kontrbasda
Erdal Akyol, baretide Ediz Hafýzoðlu
ve vokalde  Sibel Köse, 2 bölümden

oluþan (enstrümantal - vokal) konser-
lerini verdiler. 2. akþam programýnda
piyanoda Nilüfer Verdi, kontrbasda
Erdal Akyol, saksofonda Yahya Dai,
bateride Berke Özgümüþ ve vokalde
Feyza Eren yine iki bölümden oluþan
bir  konser  sundular.

Ünlü þairlerin þiirlerinden, yerel
ezgilerin düzenlemelerine çok sayý-
da eseri de yorumlayan sanatçýlar,
Kongre ve Kültür Merkezi'nin muhte-
þem atmosferinde dinleyici ile buluþ-
tu ve katýlýmcýlara iki gün boyunca
unutulmaz anlar yaþattý.

PAÜ ve Denizli Rotary Klüplerinin
iþbirliðiyle hazýrlanan  Caz Günle-
ri'nden elde edilen gelirin LAodikya
Kazý Heyeti'ne baðýþlanacaðý belirtildi.

PAÜ. 15 Yýl Bahar Þenlikleri'nin ilk etkinliði Laodik-
ya Caz Günleri, 25-26 Nisan tarihlerinde PAÜ Kon-
gre ve Kültür Merkezi'nde baþarý ile gerçekleþtirildi. 

15. yýl þenlikleri Caz’la baþladý
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PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde
konuþan TGC Baþkaný Orhan Erinç,
medyanýn içinde bulunduðu durumu

anlattý. Ekonomi ve dýþ haberler gibi ser-
vislerin yurtdýþýndaki gazetelerde önemli
bir yere sahip olduðunu, ülkemiz genelin-
de ise böyle bir durumdan söz edilemeye-
ceðini hatýrlatan Erinç, halký politikadan
uzak tutmak için magazinleþme sürecinin
baþlatýldýðýný ifade etti, þu görüþleri ortaya
koydu:  "Hoþgörüsüz politikacýlarla yöne-
tiliyoruz. Yurttaþlarýmýz, sýkýntýlý bir süre-
cin tanýðý… Türkiye'nin Afrika ülkeleriy-
le eþdeðer renklere boyanmasýndan vaz-
geçmesini umuyorum. Türkiye, uzun süre
magazinleþen süreci yaþayacak gibi
görünüyor. Gazetecilerin sendikalaþmasý,
örgütlenmesi de bu noktada önem ka-
zanýyor" 

Ý.Ü. Ýletiþim Fakültesi öðretim üyesi
Prof. Dr. Murat Özgen, kariyer yönetimi-
nin önemli olduðunu düþündüðünü söyle-
yerek sözlerine baþladý, 80'li yýllardan
sonra Türkiye'de baþlayan apolitikleþme
sürecini anlattý. Örnekler veren ve gazete-
cilerin baský altýna alýnma çabasýnýn
olumsuz sonuçlarýna dikkat çeken Prof.
Dr. Özgen, gençlere þu tavsiyelerde bu-
lundu: "Genç arkadaþlarýmýzýn daha
uyanýk olmasý gerekiyor. Geçmiþi iyi bil-

mek, deðerlendirmek gerekiyor. Deðer-
lendirme yapýp önümüze bakmak zorun-
dayýz. Bizler bu ülkenin münevverleriyiz.
Küreselleþme adý altýnda bize dikte edi-
lenler karþýsýnda ulusal filtre
gözlüðümüzü takmalýyýz. Dengeyi saðla-
malýyýz. Asýl mesele Yayladaki adamla
Laila'daki adamý buluþturmak" 

Pamukkale üniversitesi 15. Yýl
Þenlikleri kapsamýnda yapýlan
etkinlikler çerçevesinde Üniver-

sitemize gelen Moda Tasarýmcýsý Ýdil
Tarzi, ünlü giyim firmasý KAIA'nýn
oturum sponsorluðunda gerçekleþtir-
diði sunumunda moda ve tasarým sek-
töründe ciddi anlamda üreticilere ihti-
yaç olduðunu belirterek, markalaþ-
manýn þart olduðunu Çin krizinin her-
kese birþeyler öðrettiðini vurguladý.
Tarzi, Üniversiteli gençlere þunlarý

söyledi; "Yeni bir þeyler bulmalýsýnýz.
Bu yeni tasarýmlarý somut olarak orta-
ya koymalýsýnýz ve her 6 ayda bir yeni
bir þeyler üretecek yetkinliðe ulaþ-
malýsýnýz. Ürettiðiniz moda ve ta-
sarýmlarda toplumsal, ekonomik, siya-
sal ve çevresel sorunlara duyarlý bir
yaklaþým sergilemelisiniz ve modayý
asla giyimde bir tarz olarak düþünme-
yiniz." Ýdil Tarzi, 1993 yýlýnda Marma-
ra Üniversitesi Tekstil Bölümü'nden
mezun olduktan sonra Londra'da Cen-

tral Saint Martin's School Of Art and
Design'a daha sonra master prog-
ramýný Ýtalya'nýn ünlü moda okul-
larýndan Domus Academy'de tamam-
ladý. Beymen Academia ödüllerini ka-
zanan Tarzi'nin tasarýmlarý Beymen
Maðazalarý'nda satýþa sunuldu. 2003
yýlýnda "Oriflame Türkiye'nin En Ba-
þarýlýn Kadýn Ödülü"nü alan Tarzi, he-
def kitlesini genç, dinamik ve yeni
binyýla bilerek giren, bu bilince adapte
olan kadýnlar olarak gördü.

“PAÜ’lü Tekstil öðrencileri çok þanslý”
Ünlü Moda Tasarýmcýsý Ýdil Tarzi moda, tekstil, tasarým, pazarlama konu-
larýnda PAÜ'lü gençlere bilgi ve birikimlerini aktardý; Denizli'nin dünyanýn
önemli tekstil merkezlerinden birisi olmasý nedeniyle buradaki bir Üniver-
sitede okumalarýnýn öðrencileri çok þanslý kýldýðýný vurguladý.

“Gençlerimizin uyanik
olmasi gerekiyor”

Cafer Sadýk Abalýoðlu Eðitim ve Kültür Vakfý'nýn daveti
üzerine kentimize gelen ve bir dizi ziyarette bulunan
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný - Cumhuriyet

Gazetesi Yayýn Kurulu Üyesi Orhan Erinç ve Ýstanbul
Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr.

Murat Özgen, PAÜ Kariyer Günleri 2008 çerçevesinde
bir konferans verdi.

Pamukkale Üniversitesi Týp
Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalý
ile Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin

"Laboratuardan Kliniðe-1" top-
lantýsýnýn ikincisi bu yýl Denizli'de ger-
çekleþtirildi.  PAÜ Kongre Kültür Mer-

kezinde yapýlan ve onursal baþ-
kanlýklarýný PAÜ Rektörü Prof.Dr. Fazýl
Necdet Ardýç, Türk Mikrobiyoloji Ce-
miyeti Baþkaný Prof.Dr.Özdem ANÐ,
PAÜ Týp Fakültesi Dekaný Prof.Dr.Za-
fer AYBEK'in yaptýðý toplantýda Mik-
robiyoloji alanýnda laboratuvar-klinik
iþbirliði, insan papilloma virüs ve
tüberküloz konularý ele alýndý.

9 ve 10 Mayýs tarihlerinde iki gün
ve dört oturum olarak gerçekleþtirilen
ve ulusal düzeyde pek çok bilim in-
sanýnýn katýldýðý organizasyonun baþ-
kanlýðýný Prof.Dr. Ýlknur Kaleli yaptý.
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Süper Baba'nýn Ýpek'i olarak
gönüllerde taht kuran, Genco Erkal,
Yýldýz Kenter, Mehmet Ulusoy gibi

ustalarla çalýþan, 25 yýldýr profesyonel ti-
yatrocu olarak hayatýný sürdüren Jülide
Kural, Pamukkale Üniversitesi'nin daveti
üzerine kentimize geldi. PAÜ 15. Yýl
Þenlikleri kapsamýnda düzenlenen 1. Ti-
yatro Festivali'nin onur konuðu olan Jüli-
de Kural, PAÜ Dans Festivali'ni de ilgiy-
le izledi. Kural, PAÜ Fotoðraf
Kulübü'nün Özportre Sergisi'ni PAÜ
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç ile
birlikte gezdi. 

Gün boyu öðrencilerle sohbet eden,
amatör tiyatro hakkýnda deneyimlerini
aktaran Kural, PAÜ'nün genç bir üniver-
site olmasýna raðmen kültür ve sanat fa-
aliyetlerinde bu kadar iyi olmasýndan,
Rektörün kültür, sanata önem vermesin-
den, öðrenciler ve personelle kurduðu ile-
tiþimden etkilendiðini, diðer tiyatrocu ar-
kadaþlarýna PAÜ'yü olumlu bir örnek ola-
rak anlatacaðýný belirtti. 

Öðrencilerin sorularýný alarak söyleþi-
ye baþlayan Jülide Kural, neden tiyatroyu
seçtiðini þu sözlerle ortaya koydu:

"Dünyada kendimi kýstýrýlmýþ hissetti-
ðim anlar vardýr. Tüm insanlar bu
kýstýrýlmýþlýk, köþeye sýkýþtýrýlmýþlýk duy-

gusunu zaman zaman yaþar. Ben özgür-
lüðüne düþkün bir insaným. En özgür ol-
duðum alan sahne… Kendimi ifade edi-
yorum. Dünyanýn en zor ama en güzel
þeyi, özgürlüðü bana verdiði için tiyatro-
yu seçtim. Tiyatroyu çok seviyorum.
Dünyanýn baþka bir yerindeki bir
kadýný, mitolojiden bir kahramaný
oynuyorum. Çok yoðun duygu-
larý, farklý pek çok duyguyu tek
baþýma, bir bir buçuk saat bo-
yunca yaþýyorum" dedi. 

Amatörlükten profesyonel-
liðe uzanan yolda ya-
þadýklarýný, ilginç anýlarýný an-
latan Jülide Kural, sa-
natçýlarýn bir tavrý olmasý
gerektiðini, seyircile-
rin de seçici dav-
ranmasýnýn zo-
runlu hale gel-
diðini söyledi.
90'lý yýllarda-
ki dizi sek-
törüyle þim-
diki dizilerin
arasýnda
çok
büyük
fark-

lar olduðunu hatýrlatan Kural, "ya tutarsa"
diye diziler yapýldýðýný, insanlarýn günde
18-20 saat çalýþtýrýldýðýný, sanatçý olarak

emekten ve eþitlikten yana
tavýr alýp buna karþý

çýkýlmasý gerektiðini
ifade etti. "Ýnsanýn

ürettiði þeyi sa-
vunabilmesi ge-

rekiyor. Hangi
dizide oynu-
yorsanýz
onu savu-
nabilme-
niz, seve-
bilmeniz

gereki-

yor. Ben arkasýnda durabileceðim þeylere
imza atarým" dedi. Felsefe eðitimi al-
masýnýn tiyatro hayatýna katkýsý
hakkýndaki soru üzerine þu önerilerde bu-
lundu:

"Felsefe eðitimi þart deðil ama herke-
sin felsefeyle ilgilenmesi gerekiyor. Fel-
sefenin bireye çok büyük katkýlarý var,
hayata farklý bakmayý, kuþku duymayý ve
sorular üretmeyi saðlýyor. Neden tiyatro
yapýyorum? sorusunu kendinize sorun.
Çok okuyun, çok araþtýrýn. Ýmkansýzlýk-
tan yakýnmayýn, kendi kostümünüzü di-
kin, kendi dekorunuzu yapýn. Ýnsanýn
ürettiði þey en güzel olandýr. Küsmeyin,
yýlmayýn, yarý yolda býrakmayýn, özgür-
lüðünüze sahip çýkýn. Sadece eðlenmeyi,
Showlarý izlemeyi deðil, düþünmeyi
öðrenin." 

Son dönemlerde doðaçlama adý altýn-
da yapýlan TV programlarýnýn tiyatro
deðil show olduðunun altýný çizen ünlü
tiyatro oyuncusu, "sanatta en iyiyi he-
defler, toplum için sanat yaparým" dedi. 

PAÜ Tiyatro Kulübü Hayal Perdesi
Oyuncularý'nýn "Kanlý Nigar" adlý orta-
oyununu izleyen ve ardýndan yorum-
larýný öðrencilerle paylaþan Kural, umut
dolu bir halde ve gençliðin heyecanýndan
etkilenmiþ olarak kentimizden ayrýldý.

PAU’YE HAYRAN KALDI
Ünlü tiyatro oyuncusu Jülide Kural, Paü Tiyatro Festivali'nin açýlýþýna katýldý, gençlere "devam" dedi.

Pamukkale Üniversitesi'nde
15. yýl þenlikleri tüm hýzýyla

devam ediyor. Çukurova Üni-
versitesi Devlet Konservatuvarý
Dania ve Slava Kaýnov Keman
ve Viyolonsel Sýnýfý verdikleri
konser ile davetlileri adeta
büyüledi. PAÜ Kongre ve
Kültür Merkezi'nde düzenlenen
etkinlik iki ayrý bölümde izleyi-
cilere sunuldu. Tanýnmýþ klasik
eserleri keman ve viyolonsel eþ-
liðinde seslendiren Çukurova
Topluluðu üyeleri konser so-
nunda katýlýmdan memnun
kaldýklarýný belirttiler.

PAÜ 15. yýl Þenlikleri, PAÜ Rektörü
Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç tarafýndan
verilen basýn kokteyli ile baþladý. Rektör
yardýmcýlarýnýn da katýldýðý basýn kok-
teylinde, þenlik tanýtým filmi gösterildi.
Etkinlikler hakkýnda bilginin verildiði
gösterimin ardýndan PAÜ Rektörü Prof.
Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ bir konuþma
yaptý, içerik hakkýnda bilgi verdi, amaç-
larýný anlattý:

"PAÜ 1992 yýlýnda kuruldu. 15. yýl

için öðrenciler eylül ayýnda baþladýlar ve
15. yýl mezunlarýný haziran ayýnda vere-
cek. Bu yýl nisan sonu ve mayýs ayýnda
oluþacak sosyal programlarýn hepsini 15.
yýl þenlikleri adý altýnda topladýk.
Amacýmýz öðrencilerin sosyal bir ortam-
da geliþmesini saðlamak, diploma
alýrken ayný zamanda arkadaþlarýyla ile-
tiþim kurabilen, dünyayý tanýyan, sanatla
ilgilenen ve gelecek için fikir üretebilen
insanlar yetiþtirmek… Kaliteli bir þenlik

programý hazýrladýk" diyen
PAÜ Rektörü Prof. Dr.
Ardýç,  "15. Yýl Þenlikleri-
miz, kariyer günlerinden
senfoni orkestrasýna, caz
günlerinden Türk sanat
müziðine, þiir dinletisinden
spor oyunlarýna kadar her þe-
yi içeriyor. Çok güzel bir ba-
har ayý yaþayacaðýz. Öðren-
cilerimizin bu konuda çok is-
tekleri vardý. Karþýladýðýmýzý
umuyorum."

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüðü, öðrenci kulüple-
ri, sivil toplum kuruluþlarý, fakülteler ve topluluklarýn
PAÜ 15. Yýl Þenlikleri çatýsý altýnda topladý. 
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PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde
konuþan TGC Baþkaný Orhan Erinç,
medyanýn içinde bulunduðu durumu

anlattý. Ekonomi ve dýþ haberler gibi ser-
vislerin yurtdýþýndaki gazetelerde önemli
bir yere sahip olduðunu, ülkemiz genelin-
de ise böyle bir durumdan söz edilemeye-
ceðini hatýrlatan Erinç, halký politikadan
uzak tutmak için magazinleþme sürecinin
baþlatýldýðýný ifade etti, þu görüþleri ortaya
koydu:  "Hoþgörüsüz politikacýlarla yöne-
tiliyoruz. Yurttaþlarýmýz, sýkýntýlý bir süre-
cin tanýðý… Türkiye'nin Afrika ülkeleriy-
le eþdeðer renklere boyanmasýndan vaz-
geçmesini umuyorum. Türkiye, uzun süre
magazinleþen süreci yaþayacak gibi
görünüyor. Gazetecilerin sendikalaþmasý,
örgütlenmesi de bu noktada önem ka-
zanýyor" 

Ý.Ü. Ýletiþim Fakültesi öðretim üyesi
Prof. Dr. Murat Özgen, kariyer yönetimi-
nin önemli olduðunu düþündüðünü söyle-
yerek sözlerine baþladý, 80'li yýllardan
sonra Türkiye'de baþlayan apolitikleþme
sürecini anlattý. Örnekler veren ve gazete-
cilerin baský altýna alýnma çabasýnýn
olumsuz sonuçlarýna dikkat çeken Prof.
Dr. Özgen, gençlere þu tavsiyelerde bu-
lundu: "Genç arkadaþlarýmýzýn daha
uyanýk olmasý gerekiyor. Geçmiþi iyi bil-

mek, deðerlendirmek gerekiyor. Deðer-
lendirme yapýp önümüze bakmak zorun-
dayýz. Bizler bu ülkenin münevverleriyiz.
Küreselleþme adý altýnda bize dikte edi-
lenler karþýsýnda ulusal filtre
gözlüðümüzü takmalýyýz. Dengeyi saðla-
malýyýz. Asýl mesele Yayladaki adamla
Laila'daki adamý buluþturmak" 

Pamukkale üniversitesi 15. Yýl
Þenlikleri kapsamýnda yapýlan
etkinlikler çerçevesinde Üniver-

sitemize gelen Moda Tasarýmcýsý Ýdil
Tarzi, ünlü giyim firmasý KAIA'nýn
oturum sponsorluðunda gerçekleþtir-
diði sunumunda moda ve tasarým sek-
töründe ciddi anlamda üreticilere ihti-
yaç olduðunu belirterek, markalaþ-
manýn þart olduðunu Çin krizinin her-
kese birþeyler öðrettiðini vurguladý.
Tarzi, Üniversiteli gençlere þunlarý

söyledi; "Yeni bir þeyler bulmalýsýnýz.
Bu yeni tasarýmlarý somut olarak orta-
ya koymalýsýnýz ve her 6 ayda bir yeni
bir þeyler üretecek yetkinliðe ulaþ-
malýsýnýz. Ürettiðiniz moda ve ta-
sarýmlarda toplumsal, ekonomik, siya-
sal ve çevresel sorunlara duyarlý bir
yaklaþým sergilemelisiniz ve modayý
asla giyimde bir tarz olarak düþünme-
yiniz." Ýdil Tarzi, 1993 yýlýnda Marma-
ra Üniversitesi Tekstil Bölümü'nden
mezun olduktan sonra Londra'da Cen-

tral Saint Martin's School Of Art and
Design'a daha sonra master prog-
ramýný Ýtalya'nýn ünlü moda okul-
larýndan Domus Academy'de tamam-
ladý. Beymen Academia ödüllerini ka-
zanan Tarzi'nin tasarýmlarý Beymen
Maðazalarý'nda satýþa sunuldu. 2003
yýlýnda "Oriflame Türkiye'nin En Ba-
þarýlýn Kadýn Ödülü"nü alan Tarzi, he-
def kitlesini genç, dinamik ve yeni
binyýla bilerek giren, bu bilince adapte
olan kadýnlar olarak gördü.

“PAÜ’lü Tekstil öðrencileri çok þanslý”
Ünlü Moda Tasarýmcýsý Ýdil Tarzi moda, tekstil, tasarým, pazarlama konu-
larýnda PAÜ'lü gençlere bilgi ve birikimlerini aktardý; Denizli'nin dünyanýn
önemli tekstil merkezlerinden birisi olmasý nedeniyle buradaki bir Üniver-
sitede okumalarýnýn öðrencileri çok þanslý kýldýðýný vurguladý.

“Gençlerimizin uyanik
olmasi gerekiyor”

Cafer Sadýk Abalýoðlu Eðitim ve Kültür Vakfý'nýn daveti
üzerine kentimize gelen ve bir dizi ziyarette bulunan
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný - Cumhuriyet

Gazetesi Yayýn Kurulu Üyesi Orhan Erinç ve Ýstanbul
Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr.

Murat Özgen, PAÜ Kariyer Günleri 2008 çerçevesinde
bir konferans verdi.

Pamukkale Üniversitesi Týp
Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalý
ile Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin

"Laboratuardan Kliniðe-1" top-
lantýsýnýn ikincisi bu yýl Denizli'de ger-
çekleþtirildi.  PAÜ Kongre Kültür Mer-

kezinde yapýlan ve onursal baþ-
kanlýklarýný PAÜ Rektörü Prof.Dr. Fazýl
Necdet Ardýç, Türk Mikrobiyoloji Ce-
miyeti Baþkaný Prof.Dr.Özdem ANÐ,
PAÜ Týp Fakültesi Dekaný Prof.Dr.Za-
fer AYBEK'in yaptýðý toplantýda Mik-
robiyoloji alanýnda laboratuvar-klinik
iþbirliði, insan papilloma virüs ve
tüberküloz konularý ele alýndý.

9 ve 10 Mayýs tarihlerinde iki gün
ve dört oturum olarak gerçekleþtirilen
ve ulusal düzeyde pek çok bilim in-
sanýnýn katýldýðý organizasyonun baþ-
kanlýðýný Prof.Dr. Ýlknur Kaleli yaptý.
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Süper Baba'nýn Ýpek'i olarak
gönüllerde taht kuran, Genco Erkal,
Yýldýz Kenter, Mehmet Ulusoy gibi

ustalarla çalýþan, 25 yýldýr profesyonel ti-
yatrocu olarak hayatýný sürdüren Jülide
Kural, Pamukkale Üniversitesi'nin daveti
üzerine kentimize geldi. PAÜ 15. Yýl
Þenlikleri kapsamýnda düzenlenen 1. Ti-
yatro Festivali'nin onur konuðu olan Jüli-
de Kural, PAÜ Dans Festivali'ni de ilgiy-
le izledi. Kural, PAÜ Fotoðraf
Kulübü'nün Özportre Sergisi'ni PAÜ
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç ile
birlikte gezdi. 

Gün boyu öðrencilerle sohbet eden,
amatör tiyatro hakkýnda deneyimlerini
aktaran Kural, PAÜ'nün genç bir üniver-
site olmasýna raðmen kültür ve sanat fa-
aliyetlerinde bu kadar iyi olmasýndan,
Rektörün kültür, sanata önem vermesin-
den, öðrenciler ve personelle kurduðu ile-
tiþimden etkilendiðini, diðer tiyatrocu ar-
kadaþlarýna PAÜ'yü olumlu bir örnek ola-
rak anlatacaðýný belirtti. 

Öðrencilerin sorularýný alarak söyleþi-
ye baþlayan Jülide Kural, neden tiyatroyu
seçtiðini þu sözlerle ortaya koydu:

"Dünyada kendimi kýstýrýlmýþ hissetti-
ðim anlar vardýr. Tüm insanlar bu
kýstýrýlmýþlýk, köþeye sýkýþtýrýlmýþlýk duy-

gusunu zaman zaman yaþar. Ben özgür-
lüðüne düþkün bir insaným. En özgür ol-
duðum alan sahne… Kendimi ifade edi-
yorum. Dünyanýn en zor ama en güzel
þeyi, özgürlüðü bana verdiði için tiyatro-
yu seçtim. Tiyatroyu çok seviyorum.
Dünyanýn baþka bir yerindeki bir
kadýný, mitolojiden bir kahramaný
oynuyorum. Çok yoðun duygu-
larý, farklý pek çok duyguyu tek
baþýma, bir bir buçuk saat bo-
yunca yaþýyorum" dedi. 

Amatörlükten profesyonel-
liðe uzanan yolda ya-
þadýklarýný, ilginç anýlarýný an-
latan Jülide Kural, sa-
natçýlarýn bir tavrý olmasý
gerektiðini, seyircile-
rin de seçici dav-
ranmasýnýn zo-
runlu hale gel-
diðini söyledi.
90'lý yýllarda-
ki dizi sek-
törüyle þim-
diki dizilerin
arasýnda
çok
büyük
fark-

lar olduðunu hatýrlatan Kural, "ya tutarsa"
diye diziler yapýldýðýný, insanlarýn günde
18-20 saat çalýþtýrýldýðýný, sanatçý olarak

emekten ve eþitlikten yana
tavýr alýp buna karþý

çýkýlmasý gerektiðini
ifade etti. "Ýnsanýn

ürettiði þeyi sa-
vunabilmesi ge-

rekiyor. Hangi
dizide oynu-
yorsanýz
onu savu-
nabilme-
niz, seve-
bilmeniz

gereki-

yor. Ben arkasýnda durabileceðim þeylere
imza atarým" dedi. Felsefe eðitimi al-
masýnýn tiyatro hayatýna katkýsý
hakkýndaki soru üzerine þu önerilerde bu-
lundu:

"Felsefe eðitimi þart deðil ama herke-
sin felsefeyle ilgilenmesi gerekiyor. Fel-
sefenin bireye çok büyük katkýlarý var,
hayata farklý bakmayý, kuþku duymayý ve
sorular üretmeyi saðlýyor. Neden tiyatro
yapýyorum? sorusunu kendinize sorun.
Çok okuyun, çok araþtýrýn. Ýmkansýzlýk-
tan yakýnmayýn, kendi kostümünüzü di-
kin, kendi dekorunuzu yapýn. Ýnsanýn
ürettiði þey en güzel olandýr. Küsmeyin,
yýlmayýn, yarý yolda býrakmayýn, özgür-
lüðünüze sahip çýkýn. Sadece eðlenmeyi,
Showlarý izlemeyi deðil, düþünmeyi
öðrenin." 

Son dönemlerde doðaçlama adý altýn-
da yapýlan TV programlarýnýn tiyatro
deðil show olduðunun altýný çizen ünlü
tiyatro oyuncusu, "sanatta en iyiyi he-
defler, toplum için sanat yaparým" dedi. 

PAÜ Tiyatro Kulübü Hayal Perdesi
Oyuncularý'nýn "Kanlý Nigar" adlý orta-
oyununu izleyen ve ardýndan yorum-
larýný öðrencilerle paylaþan Kural, umut
dolu bir halde ve gençliðin heyecanýndan
etkilenmiþ olarak kentimizden ayrýldý.

PAU’YE HAYRAN KALDI
Ünlü tiyatro oyuncusu Jülide Kural, Paü Tiyatro Festivali'nin açýlýþýna katýldý, gençlere "devam" dedi.

Pamukkale Üniversitesi'nde
15. yýl þenlikleri tüm hýzýyla

devam ediyor. Çukurova Üni-
versitesi Devlet Konservatuvarý
Dania ve Slava Kaýnov Keman
ve Viyolonsel Sýnýfý verdikleri
konser ile davetlileri adeta
büyüledi. PAÜ Kongre ve
Kültür Merkezi'nde düzenlenen
etkinlik iki ayrý bölümde izleyi-
cilere sunuldu. Tanýnmýþ klasik
eserleri keman ve viyolonsel eþ-
liðinde seslendiren Çukurova
Topluluðu üyeleri konser so-
nunda katýlýmdan memnun
kaldýklarýný belirttiler.

PAÜ 15. yýl Þenlikleri, PAÜ Rektörü
Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç tarafýndan
verilen basýn kokteyli ile baþladý. Rektör
yardýmcýlarýnýn da katýldýðý basýn kok-
teylinde, þenlik tanýtým filmi gösterildi.
Etkinlikler hakkýnda bilginin verildiði
gösterimin ardýndan PAÜ Rektörü Prof.
Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ bir konuþma
yaptý, içerik hakkýnda bilgi verdi, amaç-
larýný anlattý:

"PAÜ 1992 yýlýnda kuruldu. 15. yýl

için öðrenciler eylül ayýnda baþladýlar ve
15. yýl mezunlarýný haziran ayýnda vere-
cek. Bu yýl nisan sonu ve mayýs ayýnda
oluþacak sosyal programlarýn hepsini 15.
yýl þenlikleri adý altýnda topladýk.
Amacýmýz öðrencilerin sosyal bir ortam-
da geliþmesini saðlamak, diploma
alýrken ayný zamanda arkadaþlarýyla ile-
tiþim kurabilen, dünyayý tanýyan, sanatla
ilgilenen ve gelecek için fikir üretebilen
insanlar yetiþtirmek… Kaliteli bir þenlik

programý hazýrladýk" diyen
PAÜ Rektörü Prof. Dr.
Ardýç,  "15. Yýl Þenlikleri-
miz, kariyer günlerinden
senfoni orkestrasýna, caz
günlerinden Türk sanat
müziðine, þiir dinletisinden
spor oyunlarýna kadar her þe-
yi içeriyor. Çok güzel bir ba-
har ayý yaþayacaðýz. Öðren-
cilerimizin bu konuda çok is-
tekleri vardý. Karþýladýðýmýzý
umuyorum."

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüðü, öðrenci kulüple-
ri, sivil toplum kuruluþlarý, fakülteler ve topluluklarýn
PAÜ 15. Yýl Þenlikleri çatýsý altýnda topladý. 
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PAÜ Modern Dans Kulübü'nün
organize ettiði gösterilere ADIM
projesinde yer alan Aydýn Adnan

Menderes, Isparta Süleyman Demirel,
Muðla ve Pamukkale Üniversitesi'nin
modern dans topluluklarý katýldý. PAÜ
Kongre ve Kültür Merkezi'nde tango,
salsa, cha cha, break dance, hip hop,
samba, lirik ve vals türlerinde danslar

sahneye kondu. Pamukkale Üniversi-
tesi'nde ilk kez böyle bir organizasyon
gerçekleþtirildiðine deðinen kulüp
Danýþmaný Doç. Dr. Mustafa Özel,
dans kulübünün 7 yýl önce kurulduðu-
nu ancak þimdiye kadar küçük bir iki
etkinlik dýþýnda sahne almadýklarýný
belirtti. Doç.Dr. Özel, "ilk kez böylesi-
ne büyük bir organizasyonla ve büyük

bir katýlýmla "Dans Gösterileri" adý
altýnda bir çalýþma yaptýk. Bizler
dansçýlar olarak büyük keyif aldýk
ve izleyenlerin de keyif aldýk-
larýný gördüm" dedi. Dans
Günleri adý altýnda dansçýlar
üstün performanslarýndan do-
layý uzun süre ayakta alkýþ-
landýlar.

PAÜÞenlikGazetesi 
MAYIS 2008

Pamukkale Üniversitesi 15.Yýl Þenlikleri kapsamýnda yapýlan "PAÜ 1.
Üniversitelerarasý Dans Gösterileri" izleyenlerin nefeslerini kesti.  

Serginin açýlýþýnda Pamukkale
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Fazýl Necdet Ardýç, kulüp danýþ-
maný Arkeoloji Bölümü Öðretim
Üyesi Doç. Dr. Bilal Söðüt ile bir-
likte fotoðraflarý tek tek inceleye-
rek sergi hakkýnda bilgi aldý.
Þenliklerde Tiyatro Kulübü konu-

ðu olarak gelen tiyatro oyuncusu
Jülide Kural da söyleþi öncesinde
sergiyi ziyaret ederek düþünceleri-
ni paylaþtý. Fotoðraf Kulübü Baþ-
kaný Serhat Çaðlar "Bize verilen
fýrsatlar dahilinde neler yapabile-
ceðimizi bir kez daha gösterdik.
Bu durum sadece Fotoðraf

Kulübü için geçerli deðildir.
Çünkü genç insan her zaman genç
ve dinamik düþünür. Zamanýn ihti-
yaçlarýna göre hareket eder ve en
iyiyi yapmaya çalýþýr. Kongre
Kültür Merkezi öðrenci faaliyetle-
ri ile dopdolu. Pamukkale Üniver-
sitesi öðrencileri bu aktivitelere
katýlýp gereken paylaþýmý zirveye
taþýyacaklardýr" dedi.

Pamukkale Üniversitesi
Fotoðraf kulübü 3 yýllýk var-

lýðýnýn ardýndan 8 üyenin
yapmýþ olduðu atölye çalýþ-
malarý sonunda 15. yýl þen-
likleri kapsamýnda Özportre

Fotoðraf sergisi açarak
2007-2008 çalýþmalarýný
muhteþem bir final ile

sonuçlandýrdý.

3PAÜÞenlikGazetesi
MAYIS 2008

Gençlere asla bir koltuðun ucuna
iliþir gibi yaþama iliþmemelerini,
aksine koltuða yerleþir gibi yaþa-
ma yerleþmeleri gerektiðini

söyleyen Prof. Dökmen, yaþama yerleþmek
yerine iliþerek yaþayan ve sürekli kýsa vade-
de kar hedefleyenlerin birçok fýrsatý
kaçýrdýðýný ve uzun vadede zarar ettiðini ifa-
de ederek þunlarý söyledi;

"Yaþamý uzun vadede kar üzerine kur-
malýyýz. Hayatýn pek çok alanýnda hýzlý ha-
reket ederek kýsa vadede kar saðlamaya
çalýþýyoruz. Bu yanlýþtýr. Kendimize zaman
ayýrmalýyýz. Yaþamaya zaman ayýrmalýyýz.
Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaya-

caðýný ve herkesin bildiðini zannettiði kay-
naðý belirsiz bilgiyi bilgi olarak görmemeli-
yiz. Asla ve asla kiþisel yorumlarýnýzý data
olarak deðerlendirmeyiniz. Tek çocuk
þýmarýktýr önyargýsý bilimsel deðildir ve bu
kaynaðý belirsiz bir bilgidir, asla data deðil
yorumdur. Bu dünyada pek çok savaþlar ne
yazýk ki yorumlarýn data olarak deðerlendi-
rilmesinden çýkmaktadýr."

Zaman zaman dramatize ettiði konularla
izleyenleri kahkahaya boðan Prof. Dr.

Dökmen,  her alanda iþbirliði ve ekip içinde
çalýþýldýðý sürece baþarýnýn kaçýnýlmaz oldu-
ðunu belirterek "Asla içinde yaþadýðýnýz top-
lumu diðer toplumlardan küçük görmeyiniz.
Sizin eksileriniz varsa öbür topluluklarýn da
eksileri vardýr. Bunu unutmayýn" dedi. 

Konferansýn sonunda Pamukkale Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç, Prof. Dr. Üstün Dökmen'e katýlýmýn-
dan dolayý teþekkür ederek Üniversite adýna
hediye takdim etti.

‘Yaþama iliþmeyin, yerleþin’
Pamukkale Üniversitesi 15. yýl Þenlikleri kapsamýnda
gerçekleþtirilen Kariyer Günleri 2008 etkinliðinde Üni-
versiteye konuk olan Prof. Dr. Üstün Dökmen gençle-
re verdiði "Yaþama Yerleþmek" konulu konferans ile
adeta þov yaptý. Oldukça kalabalýk bir öðrenci kitlesi

tarafýndan izlenen konferansta salondan fuayeye
görüntü verilerek izdiham yaþanmasý önlendi.

Yazar Pýnar Kür kendisinin üniversite-
de okuduðu yýllarda kariyer diye bir kav-
ramýn olmadýðýný ama bugün gençlerin
çok daha fazla kariyer odaklý olduklarýný
gördüðünü kaydetti. Yazar Pýnar Kür þun-
larý söyledi; "Üniversite gençliði bu yaþa
bu sýralara nasýl bir umutla geliyor ve ge-
lecekten neler bekliyor? Daha küçük bir
çocukken bize sorarlardý 'büyüyünce ne
olacaksýn?' diye. Çoðu yanýt da klasiktir.
Ama genellikle üniversite sýralarýna gel-
diklerinde tercihler deðiþmiþ oluyor.
Çünkü artýk odaklanan þey iyi bir kariyer
ve iyi bir gelir saðlayan meslekler. 

Mevcut eðitim sistemindeki aksaklýk
ne yazýk ki gençlerin yanlýþ kariyer odak-
lanmalarýna yol açýyor. Ýstediðiniz deðil
bulabildiðiniz bir yere yerleþmiþ oluyor-
sunuz. Bizim dönemimizde gençler ilerde
para kazanacak bir meslek seçmeyi
düþünmezdi.  Kendinizi sadece mesleki
açýdan deðil analitik düþünme yeteneði
açýsýndan da geliþtirmelisiniz. Üniversite-
de okumak sýrf kariyer edinme kaygýsý
taþýmamalý. Para þimdi size tek deðer ola-
rak sunuluyor. Aslýnda para tek deðer de-
ðil. Örnek aldýðýnýz kiþiler keyif aldýklarý
iþi yapanlar olmalý. Meslek seçiminde
mutlu olabileceðiniz alanlarý tercih etme-
nizi öneririm. Ben yazar olarak mutlu bir
iþ yapmaktan memnunum."

Paris'teki öðrenci olaylarýnda duyduðu
bir sloganýn çok hoþuna gittiðini belirten
Pýnar Kür "Gerçekçi ol imkansýzý iste" slo-
ganýnýn öðrencilerin hayat felsefeleri ol-
masýný diledi. Söyleþinin soru yanýt kýsmýn-
da öðrenciler yazar Pýnar Kür'e merak et-
tikleri konularda sorular sordular. 

Öðrenciler, yazar olmak için hangi
adýmlarý atmalarý gerektiði, yazarlýðýn
sýkýntýlarý, kendilerini bekleyen sektör, top-
lumsal sorunlar ve eðitim gibi konularda
sorular yöneltti.

Soru cevap bölümünün ardýndan PAÜ
Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ýnan Özer,
ünlü yazara günün anýsýna hediye sundu.

Pýnar Kür PAÜ’de
Pamukkale Üniversitesi 15 Yýl Þenlikleri kapsamýnda

gerçekleþtirilen Kariyer Günleri 2008'in bir baþka konuðu
yazar Pýnar Kür’dü. Yazar Kür "Gençlik, Gelecek ve Bek-

lentiler" konulu söyleþisi ile yoðun ilgi gördü.

Denizli'deki Rotary Kulüplerinin iþ-
birliðiyle düzenlenen Laodikya

Caz Günleri, açýlýþ kokteyli ile baþ-
ladý.

25 Nisan akþamý açýlýþ konuþma-
larý ve sponsorlara teþekkür belgele-
rinin verilmesi ile baþlayan Caz
Günleri'nde salon dolup taþtý. Cazýn
ustalarý PAÜ'de aðýrlanmaktan,
gösterilen ilgiden ve organizasyon-
dan çok memnun kaldýklarýný,
önümüzdeki yýl etknilik katýlýmcý sa-
natçýlarýnýn sayýsýnýn artýrýlmasýnýn
daha da güzel olacaðýný belirttiler.

Ýlk akþam gitarda Önder Focan,
trompette Þenova Ülker, kontrbasda
Erdal Akyol, baretide Ediz Hafýzoðlu
ve vokalde  Sibel Köse, 2 bölümden

oluþan (enstrümantal - vokal) konser-
lerini verdiler. 2. akþam programýnda
piyanoda Nilüfer Verdi, kontrbasda
Erdal Akyol, saksofonda Yahya Dai,
bateride Berke Özgümüþ ve vokalde
Feyza Eren yine iki bölümden oluþan
bir  konser  sundular.

Ünlü þairlerin þiirlerinden, yerel
ezgilerin düzenlemelerine çok sayý-
da eseri de yorumlayan sanatçýlar,
Kongre ve Kültür Merkezi'nin muhte-
þem atmosferinde dinleyici ile buluþ-
tu ve katýlýmcýlara iki gün boyunca
unutulmaz anlar yaþattý.

PAÜ ve Denizli Rotary Klüplerinin
iþbirliðiyle hazýrlanan  Caz Günle-
ri'nden elde edilen gelirin LAodikya
Kazý Heyeti'ne baðýþlanacaðý belirtildi.

PAÜ. 15 Yýl Bahar Þenlikleri'nin ilk etkinliði Laodik-
ya Caz Günleri, 25-26 Nisan tarihlerinde PAÜ Kon-
gre ve Kültür Merkezi'nde baþarý ile gerçekleþtirildi. 

15. yýl þenlikleri Caz’la baþladý
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PAÜ konser alanýnda
yapýlan PAÜ Müzik
Kulübünün kadrolarý

olan gruplar rock parçalarla
öðrencileri coþturdu.  Üniversi-
tenin öðrencilere ikram ettiði
tavuklu pilav ve ayran, þöleni
adeta hýdrellez kutlamasýna
çevirdi. 

Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Nec-
det Ardýç öðrencilere hita-
ben yaptýðý konuþmada yo-
ðun geçen bir ders yýlýnýn
sonlarýna yaklaþtýðýmýz ba-
har aylarýnda öðrencilerin

baharý en güzel þekilde
karþýlamasý için mayýs ayý bo-

yunca bir dizi etkinlikler düzenledik-
lerini belirterek; "Pamukkale Üniver-
sitesi 15. yýl þenlikleri kapsamýnda;

bilimden sanata, eðlenceden kültürel
etkinliklere kadar her þeye yer verdik.
Umarým hazýrlanan bu etkinliklerde
hoþca vakit geçirirsiniz" dedi. 

Akþamýn ilerleyen saatlerinde

yaklaþýk 5 bin PAÜ'lü genç ünlü sa-
natçý Levent Yüksel konseri ile coþtu.
Sanatçý eski ve yeni albümünde ki se-
vilen þarkýlarý gençlerle birlikte söyle-
yerek gençlere keyifli bir gece yaþattý.

2 PAÜÞenlikGazetesi
MAYIS 2008

PAÜ’lü gençler
þenliklerle coþuyor

Gençler,
Pamukkale

Üniversitesi 15. Yýl
Þenlikleri kap-

samýnda 4 Mayýs
Pazar günü Levent
Yüksel konseri ile

coþtu.

8 Mayýs Perþembe akþamý
yapýlan þiir dinletisinde PAÜ'lü
öðrenci ve öðretim elemanlarý Bedri
Rahmi Eyüpoðlu ndan  Özdemir
Ýnce'ye, Yahya Kemal Beyatlý'dan
Ümit Yaþar Oðuzcan'a kadar pek çok
ünlü þairin seçme eserlerini seslen-
dirdiler. Þiir Akþamlarý dinletisine
PAÜ Müzik Kulübü öðrencileri de
enstrümantal parçalarla ve solo fon
müziði yaparak destek verdiler. Ol-
dukça yoðun bir katýlýmýn gözlendi-
ði gecede ünlü þairlerin bestelenmiþ
þiirleri þarký olarak da seslendirildi.  

Ayrýca karikatür sergisinde dere-
ceye giren öðrenciler ve þiir akþam-
larýný organize eden ekibe Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Zafer Aybek ta-
rafýndan teþekkür belgeleri verildi.

PAÜ'DE KARÝKATÜR 
YARIÞMASI
Pamukkale Üniversitesi Kulüp-

leri arasýnda yer alan Konuþma ve

Yazma Kulübü "Yozlaþan Dilimiz"
konulu karikatür yarýþmasý düzenle-
di. Deðerlendirme Kurulu karikatür
sanatçýlarý Mehmet Selçuk, Abdül-
kadir Uslu; Resim - Ýþ Eðitimi Bölü-
mü Öðr. Gör. Ahmet Özer, Öðr. Gör.
Þerif Kutludað ve Öðr. Gör. Havva
Ergür'den oluþtu. Yarýþmada birinci-
liði Gýda Müh. öðrencisi Cihan

Altýnkaynak, ikinciliði Resim Öðr.
Öðrencisi Gökhan Uzun, üçüncü-
lüðü Sýnýf Öðr. Öðrencisi Ebru
Karkýn aldý. Yarýþmanýn ödülleri 8
Mayýs Perþembe akþamý, yine
kulübün bir etkinliði olan "Þiir Din-
letisi" öncesinde verildi. Karikatürler
PAÜ Kongre Kültür Merkezi'nde
sergilendi.

Pamukkale Üniversitesi
15. Yýl Þenlikleri kap-
samýnda PAÜ Kongre
Kültür Merkezi'nde
gerçekleþtirilen "Þiir
Akþamlarý" katýlýmcýlarý
büyüledi.

Pamukkale Üniversitesi 15. yýl etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen PAÜ
Kariyer Günleri 2008'e katýlan Emekli Tümgeneral Pamukoðlu, "Liderin
Doðasý" konulu konuþmasýnda bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaþtý. 

PAÜÞenlikGazetesi
MAYIS 2008

TMMOB Denizli Ýl Koordinasyon Kuru-
lu tarafýndan organize edilen sempozyumda,
Denizli Valisi Dr. Hasan Canpolat, Denizli
Belediye Baþkaný Nihat Zeybekci, PAÜ
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç, DSO
Baþkaný Müjdat Keçeci, TMMOB Yönetim
Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý çok sayýda
mimar, mühendis ve davetli katýldý.

1. Denizli Kent Sempozyumu kentin ge-
reksinimlerini uzun süreçte karþýlayacak ve

Denizli'yi daha yaþanabilir bir kent yapacak
etkin çözümleri ve bu sürecin tüm taraflarýný
biraraya getirdi.

Açýlýþ konuþmasýný yapan TMMOB
Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý
'Birlik olarak TMMOB bu çalýþma dönemin-
de faaliyetlerini geniþleterek kentleri de içine
alan ülke adýna daha faydalý iþler yapacak
yeni oluþumlara sahip bir yapýya kavuþmuþ-
tur' dedi. Açýlýþ oturumunda Vali Dr. Hasan
Canpolat, 'Denizli'nin Dünden Bugüne Geli-
þi, Geleceði: Ýl Ve Bölge Ölçeðinde Planla-

ma' konusunu anlattý ve bu çalýþmayý düzen-
leyen ve katýlan herkesi tebrik etti. 

Vali Dr. Hasan Canpolat, sempozyumun
yapýlýþ amacýna vurgu yaptý. 'Nüfus ve eko-
nomik varlýðý açýsýndan ülkemizin en önem-
li illerinden biri durumunda olan Denizli, ha-
talý uygulamalar sonucunda doðal afetler,
trafik, hava kirliliði, zehirli atýklar, su havza-
larýnýn yeterince korunamamasý, yeþil alan,
tarihi dokunun hýzla bozulmasý, plansýz

kentleþme, yanlýþ yatýrýmlar, barýnma ve
güvenlik sorunlarý nedeniyle günden güne
yaþanýlmasý daha zor bir kent haline geldi
dedi. 

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.
Fazýl Necdet Ardýç açýlýþ oturumunda Üni-
versitelerin kente saðladýðý katkýlara deðindi,
Üniversite ve kentin entegrasyonu konusun-
da bir sunum yaptý, çözüm önerileri sundu.
Ýki gün süren sempozyum boyunca kentleþ-
me, depremler, bina envanterleri Denizli'de-
ki uygulamalar ve bir dizi konu tartýþýldý. 

Pamukoðlu, Pamukkale Üniversite-
si'nin 800 kiþilik Kongre ve Kongre
Merkezi'ni týklým týklým dolduranla-

ra, lider olmak için siyasete girmenin þart
olmadýðýný vurguladý. Salona giremeyenle-
rin, konuþmasýný dýþarýda sinevizyondan iz-

lediði Pamukoðlu; liderin ruh-
sal, zihinsel ve beden gücünü ve-
rimli kullanýp yaratýcý olmasý gerek-
tiðinin altýný çizdi. Liderin, kýyýlarda omzu-
na að alýp balýk avlamadýðýný, derin ve ka-
ranlýk sulara açýldýðýný belirten Pamukoðlu,
þunlarý söyledi: 

"O sular soðuktur, derindir, karanlýktýr.
Lider güven aramaz, fýrsat arar. Gerçek bir
lider sýnýr, kural tanýmaz. Yöneticilikle li-
derlik farklý þeylerdir. Kalýp adamý deðildir
lider. Lider, toplumun baþýnýn dik dolaþ-
masýný saðlar. Doðadaki aðaçlarýn, köpek-
lerin, kedilerin, kuþlarýn bile iyi bir lidere
ihtiyacý vardýr. Liderlik, Amerikalýlar'ýn,
Ýngilizler'in kitaplarýnda yazdýðý özellikte
olmuyor. Lider, cesaretli ve özgürlükçü ol-

malýdýr. Ben, çocuklarýmýn derslerine, han-
gi üniversiteye gideceklerine, kiminle evle-
neceklerine karýþmadým. Çünkü, özgür-
lükçüyüm. Türkiye'de parti liderleri var,
gerçek lider yok." 

Pamukoðlu, bir öðrencinin, "Ergenekon
operasyonu hakkýnda ne düþünüyorsunuz?"
sorusuna, "Ergenekon bir kavmin efsanesi.
Ben baþka Ergenekon tanýmýyorum, kýymet
vermiyorum" diye yanýt verdi. Pamukoðlu,
konuþmasýný alkýþlarla tamamladý, kita-
plarýný imzaladý ve kentimizden ayrýldý.

Kentin sorunlarý masaya yatýrýldý
Pamukkale Üniversitesi 2-3 Mayýs 2008 tarihlerinde
TMMOB tarafýndan Denizli'de ilk kez düzenlenen
Denizli Kent Sempozyumu'na ev sahipliði yaptý.

Pamukkale Ünibersitesi 15. Yýl Þenlikleri kapsamýnda yapýlan 1-
11 Mayýs 2008 PAÜ Spor Etkinlikleri içersinde yapýlan Personel Fut-
bol Turnuvasýnda, Hastane Bilgi Ýþlem Takýmý final maçýnda rakibini
3-1 yenerek bu turnuvanýn þampiyonu oldu. Pamukkale Üniversitesi
Hastanesi Bilgi Ýþlem takýmý Kemal Þahinoðlu, Muhittin Karaman,
Bedri Erdem, Ýsmail Tatlý, Murat Demir, Koray Bozkuþ, Uður Oral,
Faruk Kocaosmanoðlu ve Uður Elmallý gibi serviste çalýþan personel-
den oluþuyor.
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Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ta-
rafýndan düzenlenen 57. Alay Ata'ya
Saygý Yürüyüþü'nde yer almak üzere

Öðrenci Temsilcileri Konseyi organi-
zatörlüðünde üniversitemizi temsilen 47
öðrenci görevlendirilmiþtir. Türkiye'nin 117
üniversitesinden yaklaþýk 40 bin kiþinin
katýldýðý bu organizasyona Üniversitemiz ve
Öðrenci Temsilcileri Konseyi tarafýndan be-
lirlenen 47 öðrenciyle Ulu Önder Atatürk'e
saygýmýzý belirtmek için biz de PAÜ olarak
Çanakkale'deydik. Organizasyon sorumlusu
Öðrenci Temsilcileri Konseyi Baþkaný En-
can Aydoðdu konuya iliþkin þunlarý söyledi.
"Sadece Türk tarihinin deðil dünya tarihinin
de yeniden yazýldýðý atalarýmýzýn kutsal top-

raklarý Çanakkale'de Yüce Önderimiz Mus-
tafa Kemal Atatürk'e sonsuza dek sürecek
saygý ve þükranlarýmýzý belirtmek için
Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen üniver-
siteli arkadaþlarýmýzla buluþtuk. Atatürk'ün
Türk Milleti'nin gönlünde ilk defa taht kur-
duðu Çanakkale'de bulunmaktan son derece
mutlu olduk. Atatürk Gençliði olarak Ça-
nakkale'ye, diðer ülkelerin özellikle Avus-
tralyalýlarýn gösterdiði önemi ve özeni bizim
de göstermemiz gerektiðini Çanakkale'nin
bizim tarihimizin dönüm noktasý olduðunu
tekrar tekrar anladýk. Bizim bu organizas-
yonda yer almamýzý saðlayan Rektörümüz
Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç'a çok teþekkür
ederiz."

PAÜ Öðrencileri ATA’ya saygý yürüyüþünde
PAÜ SUALTI SPORLARI KULÜBÜ
Ýlk dalýþýný Fethiye’de gerçekleþtirdi

Dalýþlar 08.03.2008/21.03.2008 tarihleri arasýnda 6
kursiyer ve 2 eðitmen eþliðinde yapýlmýþtýr. Talep
doðrultusunda yeni dönem kurslar da açýlacaktýr.
1-Dalýþ Fethiye Dalyan 6m 
2-Dalýþ Fethiye Dalyan 10m 
3-Dalýþ Fethiye Tavþan adasý 18m
4-Dalýþ Fethiye Sarýyarlar 14m 
Deniz dalýþýnýn yapýlacaðý yeri: Fethiye

Pamukkale Üni-
versitesi 15. yýl Þen-
likleri kapsamýnda
gerçekleþtirilen Kari-
yer Günleri 2008 et-
kinliðinde Üniversi-
teye konuk olan Prof.
Dr. Üstün Dökmen
gençlere verdiði "Ya-
þama Yerleþmek" ko-
nulu konferans ile
adeta þov yaptý. Ol-
dukça kalabalýk bir öðrenci kitlesi tarafýndan izle-
nen konferansta salondan fuayeye görüntü verilerek
izdiham yaþanmasý önlendi.

Laodikya Caz Gün-
leri ile 25 Nisan’da
baþlayan PAÜ 15.
Yýl Þenlikleri'nde

final yaklaþýyor. Haziran
ayýnda da devam edecek et-
kinlikler, 9 Haziran PAÜ
Toplu Mezuniyet Töreni ile
son bulacak. Ayný gün için-
de yüksekokul ve meslek
yüksekokullarý kendi belir-
leyecekleri alanlarda, fakül-
teler Kýnýklý yerleþkesinde
kendi bahçelerinde ve Kon-
gre Kültür Merkezi'nde me-
zuniyet törenlerini yapacak. Ardýndan PAÜ Konser
Alaný'nda okul birincilerinin ödül töreni gerçekleþecek.
Havai fiþek gösterileriyle renklenecek gecede Sertab Ere-
ner vereceði konserle katýlýmcýlarý coþturacak. 

Fakülteler  ve yüksekokullar 9 Haziran’da kendi bah-
çelerinde mezuniyet törenini gerçekleþtirecek ve velileri
aðýrlayacak. Konuþmalar yapýlacak, diplomalar alýnacak,
fotoðraflar çekilecek, kepler havaya fýrlatýlacak. Gün içe-
risinde eþ zamanlý olarak gerçekleþecek mezuniyet tören-
leri son bulduðunda, tüm öðrenci ve velilerimizin toplan-
ma bölgesi PAÜ Konser Alaný olacak. 

Bu yýl Nisan - Haziran aylarýnda gerçekleþen sosyal or-
ganizasyonlarý 15. Yýl Þenlikleri çatýsýnda toplayan PAÜ,
öðrencilerin özlemlerini de sona erdiriyor. Uluslararasý
alanda Türkiye'yi baþarýyla temsil eden Sertab Erener'i
PAÜ'lülerle buluþturuyor. 

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç tarafýndan
okul birincileri ödüllendirilecek. 

Havai fiþek gösterileriyle gökyüzü aydýnlanacak.
21:00'den itibaren Pamukkale Üniversitesi Sertab Ere-
ner'in þarkýlarýyla coþacak.

Süper Baba'nýn Ýpek'i olarak
gönüllerde taht kuran, Genco Erkal,
Yýldýz Kenter, Mehmet Ulusoy gibi
ustalarla çalýþan, 25 yýldýr profesyo-
nel tiyatrocu olarak hayatýný
sürdüren Jülide Kural, Pamukkale
Üniversitesi'nin daveti üzerine ken-
timize geldi. PAÜ 15. Yýl Þenlikleri
kapsamýnda düzenlenen 1. Tiyatro
Festivali'nin onur konuðu olan Jüli-
de Kural, PAÜ Dans Festivali'ni de
ilgiyle izledi. Kural, PAÜ Fotoðraf
Kulübü'nün Özportre Sergisi'ni
PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç ile birlikte gezdi. 

www.pamukkale.edu.tr MAYIS 2008
PAÜ HABER Gazetesinin ekidir.

PAÜ 15. YIL
MEZUNÝYET TÖRENÝ FiNAL GECESiNiN
YILDIZI SERTAB ERENER
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‘Yaþama iliþmeyin, yerleþin’

PAÜ Modern Dans Kulü-
bü'nün organize ettiði

gösterilere ADIM projesinde
yer alan Aydýn Adnan Men-
deres, Isparta Süleyman
Demirel, Muðla ve Pamuk-
kale Üniversitesi'nin mo-
dern dans topluluklarý
katýldý. PAÜ Kongre ve
Kültür Merkezi'nde tango,
salsa, cha cha, break dan-
ce, hip hop, samba, lirik ve
vals türlerinde danslar sah-
neye kondu. 

Nefes
kesen

danslar
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