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Kurslar yoðun tempoyla kurs ko-
ordinatörü Aydýn ÝLHAN yöne-
timinde devam ediyor. Bu yaz
da geçen sene olduðu gibi

yüzme ve tenis kurslarý yoðun gruplarla
kort ve havuzlarý dolduruyorlar. Bu kurs-
larýn yanýnda yenilik olarak dalgýçlýk kur-
su ve tam gün süreli yaz spor okulu da
baþlýyor.

Yüzme, tenis ve step aerobik pilates
olarak ise kurslar yeni dönemlerde de de-
vam etmektedir. Okullarýn tatil olmasý ile
yüzme ve tenis kurslarý da yaz programýna
geçecektir. 

Dalgýçlýk kursu ise
profesyonel kadro ile haf-
ta içi teorik ve uygulamalý
olarak Spor Merkezi ha-
vuzunda hafta sonlarý da
Fethiye, Marmaris ve Kaþ
gibi sahil dalýþ bölgelerinde
eðitim vermektedir.

Bu sene ilk kez uygula-
nacak olan Yaz Spor Okulu,

Spor Merkezi Müd. Yrd. Vedat
ERÇAK koordinatörlüðünde
baþladý. Hafta içi 08.30 - 17.30
saatleri arasýnda tam gün eðitim
þeklinde uygulanacak olan spor
okulunda tenis, yüzme, basket-
bol, futbol, Ýngilizce, saðlýk bil-
gisi, resim, drama, orientring,
týrmanma, ritim dersleri verile-
cek. Öðle yemekleri üniversite
sosyal tesislerinde olup ikindi
kahvaltýsý ile öðrencilerin ara

öðünleri de atlanmaya-
cak. Yaz spor okuluna
kayýtlar Spor Merkezi
Kurslar Koordi-
natörlüðü'nden yapýla-
cak.

Kurslar ile ilgili de-
taylý bilgi için 296 28 60
nolu numaradan ve
http://spormerkezi.pa-
mukkale.edu.tr adresin-
den yararlanabilirsiniz.

Yaz spor okullari basladi
Spor Merkezi'nde 6-14 yaþ arasý çocuklarýn

katýlabileceði tam gün süren yaz spor okullarý baþladý.
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EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ

Pamukkale Üniversitesi 2007-2008
Eðitim-Öðretim yýlý Eðitim
Fakültesi mezuniyet töreni 9 Ha-
ziran akþamý fakülte bahçesinde

veliler ve öðretim elemanlarýndan oluþan
kalabalýk bir seyirci topluluðuyla yapýldý.
Müzik Eðitimi Anabilim Dalý Korosunun
da kýsa bir müzik dinletisi sunduðu tören-
de öðrenciler adýna konuþmayý Sýnýf
Öðretmenliði mezunu Sabri Boysal yaptý.
Eðitim Fakültesine katký saðlayan Kýnýklý
Belediye Baþkaný Mestan Ekici'ye ve To-
sunoðlu Þirketler Grubu adýna Mehmet
Tosunoðlu'na plaketleri Eðitim Fakültesi
dekaný Prof. Dr. Hüseyin Kýran tarafýndan
verildi. Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Hüseyin Kýran açýlýþ konuþmasýnda " 150
Öðretim elemaný ve 4550 öðrencisi ile
Üniversitemizin temelini oluþturan Eði-
tim Fakültemiz, 1958 yýlýndan beri tam 50
yýldýr öðretmen yetiþtirmeye devam et-
mektedir. Eðitim Fakültemiz, dokuz ayrý
branþta öðretmen yetiþtirmeyi büyük bir
gururla, onurla sürdürmektedir. Alt
yapýlarýný tamamladýðýmýz Ýlköðretim
Matematik ve Bilgisayar Öðretmenliði
branþlarýna da önümüzdeki yýl öðrenci al-
mayý düþünüyoruz. Ayrýca bu öðretim
yýlýnda Özel Eðitim Bölümümüz kurul-
muþtur. En kýsa zamanda bu bölüme
öðrenci alarak, özel eðitim öðretmenliði

de yetiþtirmeyi hedefliyo-

ruz." dedi. Eðitim Fakültesi Dekaný, genç
öðretmen adaylarýna da " Bugün Eðitim
ordusuna katýlmak üzere, mezun olmanýn
haklý gururunu taþýmaktasýnýz. Olanaklarý
sýnýrlý ama sorumluluðu aðýr, yüce bir
meslek seçtiniz. Ülkemizi Atatürk'ün
özlemini duyduðu çaðdaþ uygarlýk sevi-
yesinin üstüne çýkaracak yeni nesilleri siz-
ler yetiþtireceksiniz. Sizler ülkemizde
henüz yok edemediðimiz cahilliðin orta-
dan kaldýrýlmasýnda, karanlýðýn aydýnlýða
dönüþmesinde birer ýþýk olacaksýnýz. Bili-
min ve aklýn rehberliðinde sadece
sýnýfýnýzdaki öðrencilerin deðil, yörenizin
de birer lideri olacaksýnýz. Baþöðretmen
Atatürk'ün dediði gibi ' Cumhuriyet siz-
den, fikri hür vicdaný hür, irfaný hür nesil-
ler yetiþtirmenizi beklemektedir. Üniver-
sitemizin bu konuda sizlere olan güveni
ve inancý sonsuzdur. Sizlere emek veren
tüm fakülte mensuplarý adýna hepinizi
kutluyorum "diyerek,   öðrencilere mutlu-
luk ve baþarý dolu bir hayat diledi.

Törende Eðitim fakültesinin tüm
bölümlerin birincisi Fen Bilgisi Öðret-
menliði mezunu Fatma Kaya'ya ve
fakültenin diðer bölümlerinin dereceye
giren öðrencilerine belge ve ödülleri veril-
di. Öðrencilerin öðretmen andýný oku-
masýyla devam eden tören,  tüm bölüm
mezunlarýna belgelerinin verilmesiyle
coþkulu bir þekilde sona erdi.
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Pamukkale Üniversitesi, 01 Haziran 2008 tarihinde,
Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan
Balýkesir / Erdek'te düzenlenen Türkiye Üniversiteler
Arasý Triatlon Þampiyonasý'na erkeklerde 2 ve bayanlar-

da 1 sporcu ile katýldý. Erkek-
lerde yarýþan Zekeriya
Yücetürk, 11 üniversitenin
katýlýmýnýn gerçekleþtiði
yarýþmada Türkiye 5.si, Fatih
Cenk Büyük Türkiye 12.si, ba-
yanlarda Fatma Bayýrcý ise
Türkiye 4. sü oldu. Bu derece-
leri ile Zekeriya Yücetürk ve
Fatma Bayýrcý, 28 Haziran
2008 tarihinde Erdek'te yapýla-
cak olan Üniversitelerarasý
Dünya Triatlon Þampiyonasý'na
katýlmaya ve bu yýl ilk kez
ülkemizde düzenlenecek olan
bu önemli þampiyona öncesi 13
Haziran - 28 Haziran 2008 ta-
rihleri arasýnda yapýlacak olan
milli takým kamp çalýþmalarýna
katýlmaya hak kazandýlar.

Pamukkale Üniversitesi Spor
Þenliði'nde ve 6. Üniversite-
ler arasý spor karþýlaþma-
larýnda derece alan PAÜ'lü

sporculara ödülleri takdim edildi.
PAÜ Kongre Kültür Merkezinde
geçtiðimiz cuma akþamý yapýlan
törende Rektör Prof. Dr. Fazýl Nec-
det Ardýç deðiþik dallarda ödül alan
sporcularý tek tek kutladý. Rektör
Ardýç sporculara baþarýlarýnýn de-

vamýný dileyerek madalya ve kupa-
larýný verdi ve hatýra fotoðrafý çektirdi. 

Törenin ardýndan PAÜ Akade-
mik Oda Orkestrasý konseri dünya-
ca ünlü sanatçýlarýn seçme eserleri-
ni seslendirdiler. Rektör Prof. Dr.
Ardýç'ýn da izlediði, Doç. Dr. Efe Ak-
bulut yönetimindeki Eðitim Fakültesi
Müzik Eðitimi Anabilim Dalý üyele-
rinden oluþan orkestra izleyenlerce
ayakta alkýþlandý.

Triatlon Takýmý Erdek’te

Spor Merkezi önünde
gerçekleþtirilen "Yaza
Merhaba" partisinde
coþkulu anlar yaþandý.

Müzik Bölümü Öðretim Görev-
lisi Ufuk Yaðcý eþliðinde bölüm
öðrencilerinden oluþan müzik
grubunun dinamik müzikleri ile
modern dans kulübünün Rock'n
Roll, Swess, Salsa, Batchata
gösterileri ve Spor Merkezi'nde
Step-Aerobik Plates antrenörü
Hanife Kara'nýn hazýrlamýþ ol-
duðu step grubunun gösterisi
katýlýmcýlara görsel bir þölen ya-
þattý. TeleVole þovu ile Kudret
Çelebioðlu katýlýmcýlarý kahka-
haya boðdu. Sunulan ikramlar-
dan sonra Spor Merkezi
Müdürü Fýrat Eser ve tüm
çalýþanlar ile kutlama pastasý ke-
sildi. Ardýndan Dj Ümit Ak-
daþ'ýn hazýrladýðý remixlerle tüm
katýlýmcýlar partiden coþkulu bir
þekilde ayrýldý. PAÜ Spor Mer-
kezi gelecek yýllarda "Yaza
Merhaba" partilerini geleneksel
hale getirmeyi hedefliyor.

PAÜ’DEN YAZA MERHABA
Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi'nin düzenlemiþ olduðu 1. Yaza

Merhaba Partisi üyelerin yoðun katýlýmý ile gerçekleþti. 
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FEN-EDEBÝYAT FAKÜLTESÝ

Fen-Edebiyat Fakültesinin mezuni-
yet töreni 9 Haziran 2008 tarihin-
de coþkulu bir þekilde yapýldý.
Fakültemizin Dekanlýk binasý

önünde saat 17.30 da baþlayan açýlan
stantlar ve diðer etkinlikler tam bir pa-

nayýr havasýndaydý. 
Toplam 11 bölümümüzden mezun

olan 588 öðrencimizin katýldýðý tören,
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile
Türk tarihinin tüm þehitlerinin manevi hu-
zurlarýnda bir dakikalýk saygý duruþuna ve
ardýndan Ýstiklal Marþýmýzý söylenmesiyle
baþladý. 

Mezun öðrenciler adýna Felsefe
Bölümü öðrencisi Gülden AYDIN'ýn ko-

nuþmasýndan sonra Fakülte Dekanýmýz
Prof.Dr. Celal ÞÝMÞEK öðrencilerimize
nasihat niteliðindeki konuþmasýnda þun-
larý söyledi; 

"Fakültemiz; temel bilimlerde; fen,
sosyal ve sanat alanlarýnda, Atatürk Ýlke-

lerini ve Ýnkýlâplarýný özümsemiþ üstün ni-
telikli bireyler yetiþtirmeyi; araþtýrma, eði-
tim ve hizmet alanlarýnda çalýþmalar yap-
mayý ve bunlarý toplum yararýna sunmayý
görev edinmiþtir. Fakültemiz ayný zaman-
da; yeni fikirlere açýk, þeffaf, sürekli geli-
þim içinde olma anlayýþýnda, paylaþýmcý,
etik deðerlere baðlý, ulusal ve evrensel bo-
yutta topluma katký saðlayan, yetiþtirdiði
insan ve verdiði eðitim ile örnek gösteri-
len, mensubu olmaktan gurur duyulan bir
kurum olmayý hedeflemektedir.

Mezuniyet törenimizde ben öncelikle
uzak ve yakýnlardan gelen siz fedakâr ve-
lilere seslenmek istiyorum. Bugün ne ka-
dar gururlansanýz azdýr. Çünkü büyük fe-
dakârlýklarla bu gençleri okuttunuz, on-
larýn özlemlerini sürekli yaþadýnýz, þimdi
onlarda üniversite mezunu olarak sizlerin
bu fedakârlýðýný boþa çýkarmadý. Bizler de
onlara bilgiye nasýl ulaþýlacaðýnýn yol-
larýný gösterdik. Kendine güvenen, üniver-
sitesi ve bölümüyle gurur duyan,
Atatürk'ün gösterdiði yolda vatana millete
yararlý olacak kiþiler olarak yetiþtirdik. 

Sevgili gençler þimdi sizlere seslen-
mek istiyorum, çünkü bugün sizin; artýk
her biriniz mesleði olan ve hayata yeni
atýlacak uzmanlarsýnýz. Ha-
yatta bazý þeyler vardýr ki on-
lar ilktir ve hiçbir zaman
unutulmaz. Evvelki gün
doðdunuz, dün çocukluk
yýllarýný yaþadýnýz, bugün
gençlik yýllarýný yaþýyorsu-
nuz, sabah üniversiteye kayýt
yaptýrdýnýz ve bu akþamüze-
ri de mezun oluyorsunuz.
Ýþte hayat bu kadar hýzlý
akýyor. Antik þair Euripi-
des'in dediði gibi "zaman
umutlarýmýzý gerçekleþtir-
mek için uðraþmaz; o iþini
görür ve uçar…". Artýk hayallerinizi ger-
çekleþtirmek için zamaný çok iyi deðerlen-
dirmek zorundasýnýz. 

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, ülkemizin geleceðini sizlere
emanet etmiþtir. Atatürk'ün çizdiði yolda
bayraðýmýzý ulaþýlmaz zirvelerde dalga-
landýrmak sizin göreviniz.

Hepinizi sevgiyle kucaklýyorum, yolu-
nuz ve bahtýnýz açýk olsun."

Dekan ÞÝMÞEK'in konuþmasýndan
sonra,  geleneksel hale getirilen Fakülte-
mizde 10. hizmet yýlý tamamlayan Prof.
Dr. Alaattin ÞEN, Doç. Dr. Kasým ÝNCE,
Doç. Dr. Yakup KASKA, Doç. Dr. Mu-
zaffer ADAK, Doç. Dr. Mustafa Zafer

ÖZEL, Doç. Dr. Mehmet TEKKOYUN,
Yard. Doç. Dr. Hamza Korkmaz ALPO-
ÐUZ, Yard. Doç. Dr. Mehmet KARA-

KUÞ ve Yard. Doç. Dr. Emin KARAPI-
NAR'a ödülleri verildi. 

Bu yýl ilk defa yapýlan; Fakülte
üçüncüsü Felsefe Bölümü öðrencisi Sibel
KÝRAZ, Fakülte ikincisi Arkeoloji.
Bölümü öðrencisi Adem ÇELÝK, Fakülte
birincisi Arkeoloji Bölümü öðrencisi
Gülay DEMÝRKIRAN Dekanýmýz Prof.
Dr. Celal ÞÝMÞEK tarafýndan birer çeyrek
altýnla ödüllendirildi ve mezuniyet
kütüðüne plaket çakýldý.

Daha sonra onbir bölümümüzden me-
zun olacak 605 öðrenciye bölüm baþkan-
larý tarafýndan baþarý belgeleri verildi.
Programýn sonunda tüm öðrencilerimiz
coþkulu bir þekilde keplerini attýlar.
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Buldan mezuniyet töreni 6 Hazi-
ran 2008 Cuma günü Buldan'da
yapýldý. Törene Pamukkale Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl

Necdet Ardýç, Buldan Kaymakamý Ahmet
Ufuk Hasçakal, Denizli Ýl Jandarma Alay
Komutaný Kýdemli Albay Cemal Te-
mizöz, Buldan Belediye Baþkaný Mustafa
Fahri Þevik, Buldandaki resmi kurumlarýn
yetkilileri, mezun olan öðrencilerin ailele-
ri, mezun olan 223 öðrenci ve vatandaþlar
katýldý. Tören coþkuy-

la kutlandý. Mezuniyet töre-
ninin açýlýþ konuþmasýnda mezunlar adýna
konuþan Muhasebe ikinci öðretim öðren-
cisi Kaan Efraim Dönmez, Buldan Mes-
lek Yüksekokulunun genç mezunlarý ola-
rak, öðrenim süresi boyunca edindikleri
bilgi ve deneyimlerle, ülkemizin çaðdaþ
uygarlýk seviyesine ulaþmasýnda; yapýcý,
yaratýcý ve seçkin devletler arasýndaki ye-
rini almasýnda katkýda bulunacaklarýna
olan inançlarýnýn sonsuz olduðunu belirt-
ti. Kaan Efraim Dönmez kendilerine
böyle kaliteli bir eðitim-öðretim yapma
fýrsatý veren baþta Üniversite Rektörü
Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç olmak üze-
re Yüksekokul müdürü Yard.Doç.Dr.
Sayýn Ýrfan Ertugrul'a, Yüksekokul
öðretim elemanlarýna ve tüm yükseko-
kul personeline þükranlarýný sundu.

Buldan Meslek Yüksekokulu
Müdürü Yard. Doç. Dr. Ýrfan Ertuðrul,
Yüksekokulun 2002-2003 eðitim-
öðretim yýlýnda Denizli Meslek
Yüksekokuluna baðlý olarak yalnýzca
Muhasebe ikinci öðretini programýyla ve
160 öðrenci ile Buldan Ticaret Lisesinde
öðretime baþladýðýný, ayný yýlýn bahar
döneminde ilçedeki deðerli hayýrsever iþa-
damlarýnýn katkýsýyla yenilenip hazýr hale
getirilen binayý teslim alarak bundan son-
ra eðitim-öðretime burada devam edil-
mekte olduðunu söyledi. Sayýn Ertuðrul
þu anda Buldan Meslek Yüksekokulunda
Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Dýþ Ticaret,
Pazarlama ve Muhasebe olmak üzere 4
program olduðunu ve bu programlarda
sýrasýyla 117, 228, 223 ve 599 olmak üze-

re toplam 1167 öðrencinin eðitim-öðretim
gördüðünü ifade etti. 2008-2009 öðretim
yýlýnda eðitim-öðretime baþlayacak Moda
ve Tekstil Tasarým Programýyla baþta Bul-
dan olmak üzere ülkemiz için Moda,
Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe kul-
lanýlan bilgisayarlý kalýp ve tasarým prog-
ramlarý ile eðitilmiþ, üretilecek ürünlerin
tasarým boyutuna uygulamalý eðitimle ka-
zandýrýlan teknik, estetik ve artistik deðer-
ler katabilecek yetkin tasarýmcýlar yetiþtir-
meyi hedeflediklerini belirtti.

Yard.Doç.Dr. Ýrfan Ertuðrul, Buldan
Meslek Yüksekokulunun geliþiminde
en büyük desteði veren baþta Pamuk-
kale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Fazýl
Necdet Ardýç olmak üzere yüksekoku-
la emeði geçen hayýrsever Buldanlý
iþadamlarýna ve ilçe halkýna teþekkür
etti.

Buldan Kaymakamý Ahmet Ufuk
Hasçakal, Buldan Meslek Yükseko-
kulunun ilçe için vazgeçilmez bir de-
ðer olduðunu, 2008-2009 öðretim
yýlýnda Moda ve Tekstil Tasarým
Programýna öðrenci alýnarak eðitim-
öðretime baþlanmasýyla bu deðerin
daha da artacaðýný ifade etti. Ýlçe
kaymakamý Kredi Yurtlar Kurumu
ile yapýlan görüþmelerde 2009
yýlýnda Buldan'a 500 öðrenci kapa-
siteli bir öðrenci yurdunun Kredi
ve Yurtlar Kurumu'nun programýna

alýndýðýný ifade etti.
Pamukkale Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr.Fazýl Necdet Ardýç, 15.yýlýný ta-
mamlayan Pamukkale Üniversitesinin ka-

liteyle birlikte ge-

liþtiðini ifade etti.
Ardýç, üniversitenin 15. kuruluþ
yýldönümü nedeniyle bu yýl mezuniyet
törenlerinin daha coþkuyla kutlandýðýný
belirtti. Rektör Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç, Buldan'a böyle bir Meslek Yükse-
kokulu kazandýrýlmasýnda emeði geçen
hayýrsever iþadamlarýna ve ilçe halkýna te-
þekkür etti.

Mezuniyet töreni öðrencilere baþarý
belgelerinin verilmesinin ardýndan öðren-
cilerin kep atmasýyla sona erdi.

BULDAN MESLEK YÜKSEKOKULU
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Bu yýl  PAÜ'nün 15.nci kuruluþ
yýlýný kutluyoruz.. 1992 yýlýnda
yaklaþýk 2300 öðrenci 22 öðre-
tim üyesi 50 öðretim ve arþ.

görevlisi ile yola çýkýlmýþtý... Bugün 6

fakültesi, 4 Yük.Ok., 8 Meslek Yüksek
Okulu, 3 Enstitü ve 8 Araþtýrma merke-
zinde 24.500 öðrenci 2000'e yakýn öðre-
tim elemaný ile eðitim öðretim ve
araþtýrma faaliyetlerini yürütmektedir. Þu
anda diðer fakülte ve yüksek okullarda de-
vam eden mezuniyet törenlerin de 4500

öðrenci mezuniyet belgelerini almaya
hazýrlanmaktadýr.

Üniversitemiz gibi henüz çok genç
olan ÝÝB Fakültemiz 1992-1993 tarihinde
Ýþletme ve 1994 tarihinde Ýktisat Bölümü

2000-2001 Eði-
t i m - Ö ð r e t i m
Yýlý'nda Kamu
Yönetimi normal
öðretim programý,
2002'de Maliye
Bölümü normal
öðretim programý,
2005-2006 Eði-
t i m - Ö ð r e t i m
Yýlý'nda Çalýþma
Ekonomisi ve
Endüstri Ýliþkileri
Bölümü öðretim
p r o g r a m ý n ý n
açýlmasýyla 5
bölümde eðitim-
öðretim faali-

yetine devam etmektedir.
2007-2008 Eði-

tim-Öðre-

tim Yýlý'nda 712 yeni
öðrenci kayýt
yaptýrmýþ olup toplam
3.264 öðrenci mevcu-
du vardýr ve bugün
toplam: 340 öðrenci-
miz mezun olmak-
tadýr

Pamukkale Üni-
versitesi'nin temel fel-
sefesi, bilimsel yönte-
min, hoþgörünün, in-
san sevgisinin ve de-
mokratik anlayýþýn
egemen olduðu bir bi-
lim ve eðitim or-
tamýnýn oluþturul-
masýdýr. Hedefimiz
mesleðini dünyanýn her yerinde baþarý ile
icra edebilecek nitelikli, Atatürk ilkelerine
baðlý gençler yetiþtirmektir.

Bizler de, iþte bu anlayýþla öðrencileri-
mize,  sadece birer meslek ka-

zandýrmak için deðil, ayný za-
manda, toplumda, sorumlu, nite-

likli, her yönüyle iyi yetiþmiþ, birer

birey olmalarý için büyük çaba harcadýk
ve de harcýyoruz. Hiç kuþkusuz bu ba-
þarýnýn en büyük mimarý da, her türlü
maddi ve manevi eksikliklere ve sýkýntýla-
ra raðmen, büyük bir özveriyle, büyük bir
arzu ve istekle, gece gündüz çalýþan, göre-
vini eksiksiz yerine getirmeye çalýþan
öðretim kadromuzdur.  

Dekan Prof. Dr. Ýnan Özer öðrencilere
yönelik yaptýðý konuþmasýnda þunlarý
söyledi;

"Sevgili öðrenciler, genç mezun-
larýmýz, Üniversitede öðrendiðiniz bilgi-
lerle yetinmeyerek, teknolojinin olanak-
larýndan en iyi biçimde yararlanmanýz,
bilgi kaynaklarýný iyi kullanmanýz, kendi-
nizi her alanda yetiþtirmeniz gerektiðine
inanýyorum. Bilime ve aydýnlýða olan
inancýnýzý yitirmeyin. Yarýnlarýn belirsizli-
ðini ülkemiz için bir avantaja
dönüþtürmek, sahip olduðunuz potansiye-
li ve birikimi doðru, etkin ve verimli kul-
lanmanýza baðlýdýr.

Ben ve bütün arkadaþlarým sizi bu duy-
gularla kucaklýyor ve yürekten kutluyoruz.
Yaþamýnýz boyunca bugünkü gibi mutlu
coþkulu olmanýzý, baþarýlarýnýzýn sürekli ol-
masýný diliyoruz. Bizleri Üniversitenizi ve
okulunuzu sakýn unutmayýn diyoruz.
Yolunuz açýk, geleceðiniz pýrýl pýrýl
aydýnlýk olsun."
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HAZÝRAN 2008
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Prof. Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ
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Özlem Özmen ERGENÇ

Emine BARKAN - Birgül ARAS
Cenk ÖZTÜRK - Deniz ERDENÝZ
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Yüksekokulumuz 7. Dönem
Mezunlarýný 6 Haziran
2008 Tarihinde Bekilli
Kültür Merkezinde

yapýlan törenle  uðurladý. Tören,
Rektör Yardýmcýmýz  Prof.Dr.Ýnan
ÖZER, Bekilli kaymakamý Murat
Çaðrý ERDÝNÇ, Belediye baþkaný
Yaþar Halil YÝÐÝT, iþ adamý Þamil
GÝRGÝN, öðretim elemanlarý, mezun
öðrencilerimiz ve 200 dolayýnda ve-
linin  katýlýmlýyla gerçekleþtirildi.   

Törende Saygý duruþu ve Ýstiklal
Marþýnýn ardýndan Yüksekokul
Müdürü Doç.Dr Hakan SARITAÞ bir
konuþma yaptý. Sarýtaþ, konuþ-
masýnda þunlarý söyledi: "Sevgili
Öðrenciler, bugün, ömrünüz boyunca
sürecek olan yeni bir okula yani "ha-
yat okuluna" adým atmaktasýnýz. Bu-
rada, göreceðiniz ve yaþayacaðýnýz
olaylar, sorunlar okul yaþamýnýza
göre, çok daha karmaþýktýr; hatta, kar-
maþýklýðýn ötesinde özelliklere sahip-
tir. Siz okulda temel þeyleri alýrsýnýz,
gerisi bundan sonraki yaþamýnýzda si-
ze kalmýþtýr. Bir çok þey ancak yaþa-
narak tecrübeyle öðrenilebilir.

Baþarý insana baþkasýndan miras
kalmaz, kendi baþarýnýzý kendiniz ya-

ratmalýsýnýz. Baþarýlý olabilmek için
kendinizi her açýdan geliþtirmelisiniz
ve yaratýcý olmalýsýnýz." 

Ardýndan, dereceye giren öðren-
cilere plaket ve hediyeleri takdim
edildi. Yüksekokul birincisi olan Dýþ

Ticaret Programý öðrencisi Ebru
KARTALOÐLU' na plaketini Rektör
Yardýmcýmýz Prof.Dr.Ýnan ÖZER
verdi. Daha sonra mezun olan öðren-
cilere baþarý belgeleri verildikten
sonra tören kep atmayla sona erdi.

Yüksekokulumuz, iþadamý sayýn

Þamil GÝRGÝN' nin büyük
katkýlarýyla,  2000-2001 Öðretim
yýlýnda Rektörlüðe baðlý Bilgisayar
Destekli Muhasebe ve Büro Yöneti-
mi ve Sekreterlik Programlarýyla
öðretime baþlamýþtýr. Yapýlan
çalýþmalar sonunda 2001-2002 Öðre-
tim yýlýnda ayný programlarýn Ýkinci
Öðretim Programlarý açýldý. Ayrýca
2002-2003 öðretim yýlýnda Dýþ Tica-
ret ve Pazarlama Programlarý da
açýlmýþtýr.

Halen Muhasebe, Büro Yönetimi
ve Sekreterlik, Dýþ Ticaret ve Pazar-
lama olmak üzere 4 programda hem
normal hem ikinci öðretimde yak-
laþýk toplam 900 öðrenciyle eðitim
ve öðretimine devam eden yükseko-
kulumuz, 8 derslik, 50 bilgisayar ka-
pasiteli laboratuvarý, kantini ve ye-
mekhanesiyle öðrencilerimize hiz-
met vermektedir.

Öðrencilerimizin barýnmasý için
ilçede Kredi Yurtlar Kurumu'na ait
200  kapasiteli öðrenci yurdu bulun-
makta ve 2006-2007 öðretim yýlý
baþýndan itibaren 120 kiþilik özel
öðrenci yurdu da faaliyete geçmiþtir.
2008 yýlýnda da 100 kiþilik özel
öðrenci yurdu hizmete girecektir.

BEKÝLLÝ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kaymakam
Murat Çaðrý Erdinç

Belediye Bþk.
Yaþar Halil Yiðit

Þamil Girgin

Doç. Dr.
Hakan Sarýtaþ
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MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ

Pamukkale Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi'nin 2007-2008 Aka-
demik Yýlý Mezuniyet Töreni 9
Haziran 2008 tarihinde düzenlen-

di. Belediye Baþkanlarý, Oda Baþkanlarý,
Denizli'nin seçkin sanayicileri, Öðretim
Elemanlarý, çok sayýda veli ve yeni mezun
genç mühendislerin katýlýmlarýyla renkle-
nen tören bu yýl ilk kez Mühendislik
Fakültesi bahçesinde gerçekleþtirildi.
Mühendislik Fakültesi'nin bu mutlu
gününde Üniversitemiz Eðitim Fakültesi
Müzik Eðitimi Anabilim Dalý öðrencileri
tarafýndan sunulan müzik dinletisi tüm
misafirleri coþturdu. Mezun öðrenciler
adýna bu yýl ilk mezunlarýný veren Endüstri
Mühendisliði Bölümü Birincisi Mehmet
Þah YUMUÞAKLAR duygulu bir konuþ-
ma gerçekleþtirdi. 

Mezuniyet Töreni açýlýþ konuþmasý ise
Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Halil KUMSAR tarafýndan yapýldý. Prof.

Dr. Halil KUMSAR konuþmasýnda
Mühendislik Fakültesinin geçmiþten
günümüze uzanan geliþimiyle ilgili bilgiler
verdi. Bu bilgiler kapsamýnda, Mühendis-
lik Fakültesinin 1982 yýlýnda Dokuz Eylül
Üniversitesi´nin kurulmasýyla bu Üniversi-
teye baðlý Denizli Mühendislik Fakültesi
olarak eðitim öðretim faaliyetlerine baþ-
ladýðýný vurguladýlar. Mühendislik Fakülte-
sinde 2008-2009 Akademik Yýlýnda ilk
öðrencilerini alarak Lisans eðitimine baþla-
yacak olan Çevre Mühendisliði Bölümüyle
beraber toplam 9 bölümde Lisans eðitimi,

10 bölümde Yüksek Lisans eðitimi ve 4
bölümde ise Doktora eðitimi programlarý
yürütüldüðünü ve 2008-2009 Akademik
yýlýndan itibaren de Lisans eðitimi veren
tüm bölümlerde Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfý ge-
tirilerek mezunlarýn yabancý dil sorun-
larýnýn çözüleceðini belirttiler. 

Prof. Dr. Halil KUMSAR konuþma-
larýnda ayrýca, Mühendislik Fakültesi
bünyesinde 34 adet PAU, Bilimsel
Araþtýrma Birimi tarafýndan desteklenen
proje, 28 adet TÜBÝTAK projesi, 1 adet
DPT projesi ve 4 adet Uluslararasý proje
yürütüldüðünü ve bu projelerin toplam
bütçesinin yaklaþýk 4 Milyon YTL oldu-
ðunu ve ayrýca bu rakamýn Üniversitemiz-
de yürütülen bilimsel projelerin yaklaþýk

%60'ýna karþýlýk geldiðini vurguladýlar.
Konuþmasýnýn son bölümünde ise
Mühendislik Fakültesi yeni binasý ile ilgi-
li yürütülen çalýþmalar konusunda bilgi

veren Prof. Dr. Halil KUMSAR, son ola-
rak genç mezunlara Pamukkale Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesi'nden almýþ ol-
duklarý eðitimle birer genç mühendis ola-
rak hiçbir etki altýnda kalmadan, bilimin
ve tekniðin gerektirdiði doðrularý her za-
man savunmalarýný ve uygulamalarýný,
önlerine çýkan engelleri bilgileriyle ve
mühendis olarak getirecekleri çözümlerle
aþmalarýný ve Ulu Önder Atatürk'ün,
"Dünyada her þey için, medeniyet için, ha-
yat için, muvaffakiyet için en hakiki
mürþit ilimdir, fendir. Ýlim ve fennin hari-
cinde mürþit aramak gaflettir, cehalettir,

dalalettir." sözünü hayatlarýnda kýlavuz
edinmelerini tavsiye ettiler.

Bu konuþmalarýn ardýndan, bu yýl ilk
kez Fakülte Birincisi ve Elektrik-Elektro-
nik Mühendisliði Bölümü Birincisi Murat
UÇAR, Fakülte Ýkincisi ve Bilgisayar
Mühendisliði Bölümü Birincisi Elif
ACAR, Fakülte Üçüncüsü ve Tekstil

Mühendisliði Bölümü Birincisi Pýnar SA-
RAL Fakülte Dekaný Prof. Dr. Halil
KUMSAR tarafýndan plaketle ödüllendi-
rildiler ve ardýndan Fakülte Birincisi Mu-
rat UÇAR tarafýndan yine bu yýl ilk kez
düzenlenen mezuniyet kütüðüne plaket
çakýlmasý törenine geçildi.

Bu yýl 326 öðrencinin mezun olduðu
Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töre-
ninde sýrasýyla Bilgisayar, Elektrik-Elek-

tronik, Endüstri, Gýda, Ýnþaat, Jeoloji, Ma-
kine ve Tekstil Mühendisliði Bölümlerin-
de dereceye giren ve bu programlarý ba-
þarýyla tamamlayýp mezun olan diðer
öðrencilere Bölüm Baþkanlarý tarafýndan
temsili mezuniyet belgeleri ve hediyeleri
takdim edildi.

Yaklaþýk 2 saat süren tören sonunda

TMMOB Denizli Ýl Koordinasyon Kurulu
tarafýndan Mühendislik Fakültesi giriþ
katýnda canlý müzik eþliðinde düzenlenen
kokteyle misafirlerin ve öðretim eleman-
larýnýn katýlýmý yoðundu. Kokteylin
ardýndan topluluk Üniversitemiz Genel
Mezuniyet Töreni kapsamýnda düzenle-
nen havai fiþek gösterilerini izlediler ve
deðerli sanatçýmýz Sertab ERENER'in
konseri ile coþtular.

Mezun öðrenciler adýna bu yýl ilk mezun-
larýný veren Endüstri Mühendisliði Bölümü
Birincisi Mehmet Þah YUMUÞAKLAR duy-

gulu bir konuþma gerçekleþtirdi. 

Fakülte Birincisi Murat UÇAR tarafýndan
mezuniyet kütüðüne plaket çakýldý.

Fakülte Birincisi Murat UÇAR, Ýkincisi Elif
ACAR ve Üçüncüsü Pýnar SARAL Fakülte
Dekaný Prof. Dr. Halil KUMSAR tarafýndan

plaketle ödüllendirildiler.

Fakülte Ýkincisi ve Bilgisayar Mühendisliði Bölüm
Birincisi Elif ACAR'a mezuniyet belgesi ve hediyesi
babasý Mühendislik Fakültesi Öðretim Üyelerinden

Doç. Dr. Ülkü ACAR tarafýndan verildi.

Üniversitemiz Eðitim Fakültesi Müzik
Eðitimi Anabilim Dalý öðrencileri ta-
rafýndan müzik dinletisi sunuldu.

Mezuniyet Töreni açýlýþ konuþmasý
Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr.

Halil KUMSAR tarafýndan yapýldý.
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HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

Honaz Meslek Yüksekokulu
2007/2008 Eðitim-öðretim yýlý
mezuniyet töreni 07/06/2008
Cumartesi saat 16:00’da yak-

laþýk 2500 kiþinin katýlýmýyla Honaz'ýn

festival alaný olan Göz Mevkiinde yapýldý.
Törene Pamukkale Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ'ýn yaný sýra,
Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Ýnan
ÖZER, Prof. Dr. Halil KUMSAR,
Prof. Dr. Zafer AYBEK, Honaz Kay-
makamý Kamuran TAÞBÝLEK, Bele-
diye Baþkaný Turgut DEVECÝOÐLU
da katýldýlar. 

Mezun olan öðrenciler adýna bu yýl
ilk defa mezun veren Halkla Ýliþkiler
programý Öðrencisi Ýlayda BAYRAM
yaptýðý konuþmada aldýðý eðitimin
kendisini ve arkadaþlarýný hayata en iyi
þekilde hazýrladýðýný ve Honaz Meslek
Yüksekokulu öðrencisi olmaktan onur
duyduðunu belirterek emeði geçen ho-
calarýna teþekkür etti. 

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr.
Oðuz KARADENÝZ Honaz Meslek
Yüksekokulunun iddialý bir okul oldu-
ðunu, bunun ÖSS sonuçlarýnda Türki-
ye çapýnda ilk 5'e giren 3 programýnýn
olmasýnýn yaný sýra mezun takip
çalýþmasýndan da elde edilen verilerle
ortaya çýktýðýný söyledi.

Türkiye'de ilk defa mezunlarýný ta-
kip eden yüksekokul olarak tarihe

geçtiklerini belirten KARADENÝZ,
Yüksekokul-Halk Eðitim Merkezi iþbirli-
ði ile öðrencilere yine Türkiye'de ilk defa
Yaþam Boyu Eðitim imkaný verildiðini
850 öðrencinin açýlan eðitim program-
larýnda Bilgisayar,  Ýngilizce, Almanca,
Diksiyon, Tiyatro kursu bitirme sertifikasý
aldýðýný da iletti. Bu yýl Honaz'da Yükse-
kokul bünyesinde sadece 2008'in ilk altý
ayýnda 19 etkinlik gerçekleþtirdiklerini
vurgulayan KARADENÝZ, bu etkinlikle-
rin de öðrencilerin kiþisel geliþimine
katkýda bulunduðunu sözlerine ekledi. Son
olarak ise sürekli büyüyen ve büyümeye
devam eden ve iki ayrý binada hizmet ve-
ren yüksekokulun artýk bu binalara da
sýðmadýðýný ve artýk yeni ve daha fazla ka-
pasiteli bir binanýn kendileri için çok
büyük bir ihtiyaç olduðunu söyledi. 

Daha sonra söz alan Honaz Belediye
Baþkaný Turgut DEVECÝOÐLU; Doç. Dr.
Oðuz KARADENÝZ'in bu isteðine atýfta
bulunarak en kýsa sürede Yüksekokula ye-
ni bir binanýn Belediye tarafýndan yapýla-
caðýnýn müjdesini verdi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ ise meslek
yüksekokullarýnýn önemine deðinerek Ho-

naz Meslek Yüksekokuluna da ayrý bir de-
ðer verdiklerini söylerken yeni mezun
olan öðrencilere baþarýlar diledi. 

Daha sonra Üniversite Sporlarý Fede-
rasyonu tarafýndan organize edilen ve 23-

25 Þubat Tarihlerinde Eskiþehir Anadolu
Üniversitesi'nde yapýlan Üniversitelera-
rasý Bilek Güreþi Þampiyonasýnda Üni-
versitemizi baþarý ile temsil edip Türkiye
Birinciliðini ve Ýkinciliðini üniversitemize

kazandýran Abdullah KARABAÞ'a ve 15.
Yýl Þenliklerinde Yüksekokulumuzu Ba-
þarý ile temsil edip ikincilik kupasýný
yüksekokulumuza kazandýran yüksekokul
basketbol takýmýna ödülleri Yüksekokul
Müdürü Doç. Dr. Oðuz KARADENÝZ ta-
rafýndan verilirken Yüksekokula katkýda

bulunan Honaz Kaymakamý Kamuran
TAÞBÝLEK, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Aydýn KARLIDAÐ, Halk Eðitim Merke-
zi Müdürü Remzi TUR,   hayýrsever iþa-
damý Çetin Ýnþaat Malzemeleri Sanayi sa-

hibi Ali ÇETÝN'e ve Honaz Motorlu
Taþýtlar Kooperatif Baþkaný Ali BAÞ'a
plaketleri Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ ta-
rafýndan verildi. 

Son olarak dereceye giren ve mezun
olan öðrencilere ödül ve belgeleri verilip
400 öðrenci keplerini fýrlattý. 

Dans gösterisi ve müzik guruplarýnýn
gösterileriyle baþlayan tören, ailelerin ve
protokolün  katýlýmýyla  yapýlan kokteyl
ile sona erdi.
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Tarih: 9 Haziran 2008… Saat:
18:30. Yer: Pamukkale Üniversi-
tesi Kongre ve Kültür Merke-
zi Ana Salonu. Fakültemi-

zin idari ve akademik personeli,
mezun olacak öðrencilerimiz
ve velileri ile törene davetli
diðer misafirlerimizden olu-
þan yaklaþýk 250 kiþinin dol-
durduðu salonda Pamukkale
Üniversitesi Teknik Eðitim
Fakültesi'nin 2007-2008 eði-
tim-öðretim yýlý mezuniyet töreni
baþladý. Saygý duruþu ve Ýstiklal
Marþý'ndan sonra, fakültemiz mezunlarý
adýna Bilgisayar Sistemleri Eðitimi me-
zunlarýndan Tufan Candemir duygusal bir
konuþma yaptý.

Konuþmanýn ardýndan Dekan Prof. Dr.
Rasim Karabacak tüm katýlýmcýlara ses-
lendiði konuþmasýnda sanayinin ihtiyaç
duyduðu, uygulamaya yönelik eðitim
almýþ ara teknik eleman yetiþtirmenin öne-
mini bir kez daha vurguladý.

Daha sonra, Bilgisayar Sistemleri Eði-
timi, Elektronik Eðitimi ve Otomotiv Eði-
timi Ana Bilim Dallarýmýzý birinci, ikinci

ve üçüncü olarak bitiren mezunlarýmýz
sahneye davet edildiler. Dereceye giren bu
öðrencilerimize Dekan Prof. Dr. Rasim
Karabacak ve Dekan Yardýmcýlarýmýz
Doç. Dr. Bekir Sami Sazak ve Yard. Doç.
Dr. Mustafa Bozdemir tarafýndan ödülleri
verildi. Bu ödüllendirmeleri takiben, Üni-
versitemizin 15. Yýl Kuruluþ Yýldönümü
nedeniyle düzenlenen birimler arasý spor
müsabakalarýnda futbol dalýnda ikincilik
ve streetball dalýnda üçüncülük derecesi
alan fakültemiz takýmlarýnýn kaptanlarý
Mehmet Safi ve Otomotiv A.D. Öðr.Gör.
Murat Ünal kazandýklarý kupalarý De-
kanýmýza sundular. Ardýndan,
2 0 0 7 - 2 0 0 8
e ð i -

t i m -
öðretim yýlýnda
fakültemizin spor aktivitelerine
sponsorluk yapan Manisalý Grup'un de-
ðerli yöneticisi Mehmet Manisalý'ya De-
kanýmýz tarafýndan teþekkür plaketi veril-
di. Daha sonra da tüm mezunlarýmýza ba-
þarý belgeleri sunuldu ve fakültemiz öðre-
tim elemanlarý mezunlarýmýzý kutlayarak
onlara bundan sonraki hayatlarýnda baþarý
dileklerini bir kez daha ilettiler.

Son olarak, tüm mezunlarýmýz sahneye
davet edildiler ve "Teknik Öðretmen

Andý"ný hep birlikte,
coþku ve bera-

be r l i k

içerisin-
de okudular:

"Türkiye Cumhuriyeti Ana-

yasasý ve Atatürk ilke ve inkýlâplarýna
baðlý kalarak Türkiye Cumhuriyeti kanun-
larý çerçevesinde, Türk Milli Eðitiminin
amaçlarýna ve temel ilkelerine uygun ola-
rak; öðrencilerimi çaðdaþ teknolojinin ge-
rekleri ölçüsünde yetiþtireceðime, onlara
Milletimizin milli, ahlâki, manevi, kültürel

deðerlerini ve vatanýn ve milletin
bölünmez bütünlüðünü benimsetmek için
çalýþacaðýma namusum ve þerefim üzerine
and içerim."

Oluþan coþku ve beraberlik ortamý, he-
pimiz Onuncu Yýl Marþý'ný söylerken da-
ha da pekiþmiþ, doruk noktasýna

ulaþmýþtý…
Fakültemizin, hatta Üniversitemi-

zin tüm akademik ve idari personeli
adýna, çekirdek ailemizi oluþturan
tüm mezunlarýmýza, öðrencileri-
mize, velilerimize ve diðer destek-
leyicilerimize sonsuz teþekkürleri-

mi sunuyorum. 
Mezunlarýmýza sesleniyorum:

"Baþarmanýn takým iþi olduðunu ve
anahtarýnýn bilgi ile kendine ve takým ar-
kadaþlarýna güven, saygý ve sevgiden geç-
tiðini ve sürekli olarak "Bilgimi nasýl
yapýcý olarak ve insani deðerleri koruya-
rak kullanýrým?" sorusunu kendinize sora-

rak katkýda bulunmayý ve çözüm üretme-
yi sizlere öðretebildiysek ne mutlu bizle-
re… Sizlere bundan sonraki hayatýnýzda
baþarýlar diliyor, önünüze çýkacak her
fýrsatta Pamukkale Üniversitesi'nin size
kazandýrdýklarýný hatýrlamanýzý ve hatýrlat-
manýzý temenni ediyorum."

6 PAÜHABER
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TEKNÝK EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ
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DENÝZLÝ SAÐLIK HÝZMETLERÝ MESLEK Y.O.

Saðlýk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Mezuniyet
Töreni 09.06.2008 tarihinde
saat 11:00'de saygý duruþu ve

Ýstiklal Marþý okunarak baþladý. Me-
zuniyet törenine Rektör Yardýmcýsý
Prof. Dr. Zafer AYBEK ve bir çok
öðretim üyesi katýldý. Bu yýl Yükse-
kokulumuz mezuniyet töreninde 26
öðrenci mezun belgelerini aldý.
Öðrenciler adýna konuþma yapan
Týbbi Laboratuar mezunu Ayþe KO-
RUCU konuþmasýnda okula baþ-
ladýklarý ilk günün heyecanýný, öðre-
nimleri süresince yaþadýklarý
sýkýntýlarý ve mutluluklarý, aldýklarý

eðitim doðrultu-
sunda geleceðe
g ü v e n l e
baktýklarýný ve
tekniker olarak
özveri ile çalýþa-
caklarýný ifade
etti. Yüksekokul
Müdürü Prof.
Dr. Simin ROTA
önce eðitim alan
öðrencilerin aile-
lerine yaptýklarý

fedakârlýklardan dolayý teþekkürleri-
ni dile getirdi. Daha sonra mezun
öðrencilere 2 yýl gibi kýsa bir sürede
yoðun bir eðitim programýný baþarý
ile tamamladýklarý için tebrik etti.
Eðitim veren öðretim üyelerine de te-
þekkürlerini sundu. Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Zafer AYBEK
de konuþmasýnda mezun olan öðren-
cilere saðlýk elemaný olmanýn
sýkýntýlarýný anlattý. Güler yüzün has-
talar için ne kadar deðerli olduðunu
ve günün birinde hepimizin güler
yüze ihtiyacý olabileceðini ifade etti. 

Diplomalar öncelikle program bi-
rincilerine, ikincilerine ve üçüncüleri-
ne olmak üzere tüm mezunlara öðre-
tim üyeleri tarafýndan verildi. Me-
zunlara meslek andýný Öðr. Gör.
Mükerrem YORULMAZ okuttu.
Törenin sunuþunu Öðr. Gör. Huriye
DEMÝRHAN gerçekleþtirdi. Tören
sonunda mezunlar ve ailelerine, öðre-
tim üyelerine ve tüm katýlan misafir-
lere ikramda bulunuldu.

Üniversitemizin kuruluþunun 15.
yýlýndaki mezuniyet törenimiz 2007-
2008 mezunlarýmýzýn heyecanlý ve
coþkulu katýlýmý ile sona erdi.
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TIP FAKÜLTESÝ

Týp Fakültesi 2007-2008 Eðitim-
Öðretim yýlý mezunlarýný 09 Hazi-
ran 2008 Pazartesi günü sa-
at:16.00'da Kongre Kültür Merke-

zinde yapýlan törenle yaþam yolundaki kut-
sal görevlerine baþlamak üzere uðurladý.

Uzun ve yorucu bir eðitimin ardýndan,
meslek yaþamýna adým atan öðrenciler
adýna okul birincisi Dr. Esen ÇELEBÝ
yaptýðý konuþmasýnda; "Ýnsan hayatýna
odaklanan, sorumluluðu fazla ama manevi
hazzý da bir o kadar büyük olan doktorluk
mesleðine adým atmanýn ilk heyecanýný ve
gururunu yaþadýklarýný, asýl zorlu eðitimin
þimdi baþladýðýnýn bilincinde olduklarýný"
ifade etti. Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Zafer AYBEK ise; "Mezun olan öðrenci
ve aileleri ile mesleki bilgilerini öðrenci-

leriyle paylaþan ve meslek hayatýna adým
atmalarýný saðlayan öðretim üyelerini kut-
layarak, öðrencilere "Çaðdaþ, aydýnlýk,ev-
rensel bilgilerle donatýlmýþ; araþtýran, sor-
gulayan, deðiþime açýk, sürekli yenileyen
ve yenilenen bireyler olarak toplumda yer
alacaklarýný, hepsinin ailesine, topluma,
ülkesine faydalý bireyler olacaklarýna
inandýðýný" belirtti.Bu yeni yaþamlarýnda
aileleri ile birlikte saðlýklý, mutlu, dürüst
ve baþarýlý bir yaþam diledi.

Konuþmalarýn ardýndan mezun öðren-
ciler Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Cüneyt
Orhan KARA ile birlikte Hipokrat Andýný
içtiler. Mezuniyet belgelerinin daðýtýl-
masýndan sonra öðrenciler, bu gurur ve se-
vinçlerini aileleri ve hocalarý ile paylaþ-
mak üzere kokteyle geçtiler.

14 PAÜHABER
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DENÝZLÝ MESLEK YÜKSEKOKULU

Pamukkale Üniversitesi Denizli
Meslek Yüksekokulu, 2007-
2008 eðitim-öðretim yýlý mezun-
larýný, 10 Haziran 2008 Salý

günü, Saat: 18,00 de okul bahçesinde
düzenlenen törenle uðurladý.

Teknik, Saðlýk ve Ýktisadi ve Ýdari
programlar bölümlerinin toplam 12 prog-
ramýndan, nitelikli meslek elemanlarýný
mezun eden Denizli Meslek Yüksekoku-
lu'nun mezuniyet törenine öðretim ele-
manlarý, aileler ve öðrenciler katýldý. 

Törende mezun öðrenciler adýna ko-
nuþan Yüksekokul birincisi Esra Boz-
kurt, mezun olmanýn sevinciyle okul-
larýndan ayrýlmanýn burukluðunu bir ara-
da yaþadýklarýný, Denizli Meslek Yükse-
kokulunda aldýklarý eðitimle, iyi yetiþmiþ
birer meslek elemaný olarak hayata
atýldýklarýný ifade etti.

Denizli Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Nihal Kargý, mezun
öðrencileri ve ailelerini kutlayarak, "Üni-
versitemizin kuruluþunun 15. yýlýnda De-
nizli Meslek Yüksekokulu olarak 20.
dönem mezunlarýmýzý vermekten dolayý
ayrý bir coþku ve gurur duyuyoruz. Yetiþ-

tirdiðimiz insan gücü, mesleki bilgi düze-
yi açýsýndan ülkemiz ihtiyaçlarýný karþýla-
yacak niteliklere sahiptir. Kalkýnmýþ,
çaðdaþ bir Türkiye için gençlerimize

güveniyor, onlarý geleceðimiz olarak
görüyoruz" dedi.

Konuþmalarýn ardýndan, mezun
öðrencilere belgeleri verildi. Törenden
sonra düzenlenen kokteylde, mezun
öðrenciler, bu gurur ve sevinçlerini aile-
leri ve hocalarý ile paylaþtý.



PA
Ü

 H
AB

ER
 8

-1
3

SÝ
YA

H
M

AV
Ý

KI
R

M
IZ

IS
AR

I

8 PAÜHABER
HAZÝRAN 2008

FÝZÝK TEDAVÝ ve REHABÝLÝTASYON Y.O.

Pamukkale Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yüksekokulu 2007-2008 Eðitim, Öðretim
Yýlý mezuniyet töreni 9 Haziran tarihinde oku-

lun 10. yýl mezunlarý olan 38 öðrencinin katýlýmýyla
Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilmiþtir.

Törene FTRYO öðretim üyeleri, öðretim görevlileri, öðren-
ciler ve aileleri katýlmýþtýr. 

Tören Pamukkale Üniversitesi Eðitim fakültesi Müzik Eðitimi
Anabilim Dalý'nda okuyan iki öðrencinin yan flüt ve gitar dinleti-
siyle baþlamýþtýr. Ardýndan mezun öðrenciler adýna Fzt. Mehmet

Turan ÇÝÐDEM konuþmasýný yapmýþ, daha sonra FTRYO Müdür
Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Ummuhan BAÞ ASLAN "Fizyoterapistlik
mesleðinin günümüz toplumundaki yerini ve önemini hatýrlatýp, top-
lumumuzda özürlü ve hasta sayýsýnýn artmasýna paralel olarak fizyo-
terapist açýðýnýn gün geçtikçe arttýðýna iþaret ederek genç mezun fiz-

yoterapistlere büyük sorumluluk düþtüðünü belirtmiþ ve mesleki
yaþantýlarýnda daha çok çalýþmalarý ve geliþmeleri takip etmeleri
gerektiðini" hatýrlatmýþtýr. Daha sonra kendisi yurtdýþýnda olduðu
için törene katýlamayan FTRYO Müdür'ü Prof. Dr. Uður CAV-

LAK'ýn 10. yýl mezunlarýna tebrik mesajýnýn okunmasýnýn
ardýndan mezuniyet törenine geçilmiþtir. Öncelikle dere-

ceye giren ilk 3 öðrencinin diplomalarý ve ödülleri
verilmiþtir. Diploma töreni ve meslek andýnýn

okunmasýndan sonra 38 genç fizyoterapist
keplerini havaya fýrlatarak mezun ol-

manýn sevincini ya-
þamýþlardýr.

13PAÜHABER
HAZÝRAN 2008

ÇÝVRÝL MESLEK YÜKSEKOKULU

Çivril Meslek Yüksekokulu De-
nizli'nin ilçelerinde ilk kurulan
Yüksekokuldur.  1995-1996
yýlýnda eðitim ve öðretime 1

programla baþlamýþ olan Yüksek okulu-
muz bu 11 yýl içerisinde önemli geliþme
göstererek, program sayýsýný 6'ya
yükseltmiþtir.

Þu anda 6 programda 517 öðrenci ile
eðitimimizi sürdürmekteyiz. 2008-2009
eðitim-öðretim yýlýnda Pazarlama prog-
ramý N.Ö/Ý.Ö ile birlikte program
sayýmýz 8'e yükselecektir.

Yüksekokulumuz baþlangýçta 1 aka-

demik kadro ve 1 idari personele sahip
iken bugün öðretim elemaný sayýmýz
12'ye, idari personel sayýmýz ise 18'e
ulaþmýþtýr. Yakýn gelecekte, artan kon-
tenjanlarýmýzla ve yeni programlarýmýzla
bitlikte öðrenci sayýmýzýn iki katý artarak
1000-1200'e ulaþacaðýný öngörmektedir.

Ayrýca, yoðun çalýþma programýna
içerisinde Meslek Yüksek okulumuzun
yeni yapýlacak binasýnýn yapýmýný üstle-
nen ve okulumuza gelerek bizzat konuy-
la yakýndan ilgilenen hayýrsever Çivrilli
iþadamý Sayýn Atasay KAMER'e bu ilgi-
sinden ve desteðinden dolayý þükran-

larýmýzý sunarýz.
Amacýmýz, Atatürk ilke ve inkýlâplarý

doðrultusunda, fikri hür vicdaný hür,
mesleki alanda piyasa ihtiyaçlarýný
karþýlayabilecek nitelikte insan gücü ye-
tiþtirmektir. Bunun için, ben ve öðretim
elemanlarýmýz var gücümüzle çalýþmak-
tayýz ve çalýþmaya da devam edeceðiz.

Çivril Meslek Yüksekokulu Mezunu
Yrd. Doç. Dr. Hakan Aygören mezunla-
ra yönelik yaptýðý konuþmada þunlarý
söyledi;

"Uzun bir eðitim maratonundan son-
ra üniversite eðitimini tamamlayýp,

bugün buradan aydýn birer birey olarak
yeni ve farklý sorumluluklarla dolu bir
yaþama baþlýyorsunuz. Bu sorumluluk-
larý en iyi þekilde yerine getirebilmek
için çok çalýþmalý ve kendinizi devamlý
geliþtirmelisiniz. 

Þunu bilmenizi isterim ki, mezunda
olsanýz bizler her zaman yanýnýzdayýz.
Sizleri hiçbir zaman unutmayacaðýz. Siz-
lerin de bizleri unutmamasý dileðiyle
bundan sonraki yaþamýnýzda saðlýk, ba-
þarý ve mutluluk dolu bir gelecek temen-
ni ederim. 

Yolunuz açýk,  þansýnýz bol olsun."
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Yüksekokulumuz 1997-1998
eðitim-öðretim yýlýnda Hemþi-
relik Bölümünde 27 öðrenciyle
eðitime baþlamýþ, 2007-2008

eðitim-öðretim yýlýnda ise 300 öðrenci ile
eðitime devam etmektedir. 2004 Yýlýnda
"saðlýk memurluðu" bölümü açýlmýþ, 2
Mayýs 2007 tarihinde hemþirelik ya-
samýzýn güncellenmesiyle birlikte, 2007-
2008 eðitim öðretim yýlýndan itibaren sa-
dece tek bölüm, hemþirelik bölümü olarak
eðitimize devam etmekteyiz. 

Bu yýl, 36 öðrencimiz hemþirelik, 39
öðrencimiz Saðlýk Memurluðu
bölümünden olmak üzere toplam 75 me-
zun vermiþ bulunuyoruz. Kuruluþumuz-
dan bugüne kadar (1997 - 2008) 11 yýllýk
dönemde toplam 395 öðrencimiz mezun
olmuþtur.

Biz öðrencilerimizi yetiþtirirken; hasta
bireylerin bakým gereksinimlerini sapta-
yabilecek, saðlýk ekibinin etkin ve etkili
bir üyesi olarak rol ve iþlevlerini yerine
getirecek, eleþtirel düþünme sürecini kul-
lanarak bakýmý planlayýp yürütebilecek,
bakýmda bütüncül yaklaþýmý kullanabile-
cek, mesleðin geliþimine katkýda buluna-
bilecek ve uygulamalarýnda yasal ve etik
ilkeleri esas alabilecek profesyoneller ye-
tiþtirmeyi amaçlýyoruz. 

Mezunlarýmýz hem özel hem de devlet
hastanelerinde, koruyucu, tedavi edici ve
rehabilitatif saðlýk merkezlerinde, hemþire
ya da saðlýk memuru kadrolarýnda çalýþa-
bilmektedir. Yine mezunlarýmýzýn büyük
oranda bir iþe yerleþmiþ olduðunu
görmek, mezunlarýmýzla ilgili güzel du-
yumlar almak bizim için onurlandýrýcý
bir duygudur. 

Ýçinde yaþadýðýmýz çaðda,
gerek ülkemizde gerekse tüm
dünyada hemþire ve saðlýk
memurlarýna büyük
oranda gereksi-
nim vardýr.

Bu gereksinimi karþýlamada iyi bir eðitim
almýþ olduðunuzu düþünüyor ve sizleri
mezun etmenin gururunu yaþýyoruz.

Aramýza yeni katýlan genç meslektaþ-
larým;

Üniversite eðitimini tamamlayarak,
aydýn birer birey olarak yeni ve farklý so-
rumluluklarla dolu bir yaþama baþlýyorsu-
nuz. Bundan sonra ülkemizin ve mesleði-
mizin tüm sorunlarýnýn doðrudan muha-
taplarýndan birisi de artýk sizlersiniz. Siz-
lere yaþamýnýzda baþarýlar diliyorum.

Sözlerimi sonlandýrýrken hepinizi
yürekten kutluyor, baþarý ve mutluluðunu-
zun yaþamýnýz boyunca devam etmesini
diliyorum. 

9PAÜHABER
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DENÝZLÝ SAÐLIK YÜKSEKOKULU
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SPOR BÝLÝMLERÝ ve TEKNOLOJÝSÝ YÜKSEKOKULU

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ilk mezunlarýný
2007-2008 Eðitim-Öðretim Yýlýnda vemiþtir. 2004-2005
Eðitim-Öðretim Yýlýnda kurulan e büyük bir geliþme göste-
ren Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eði-

timi Spor Öðretmenliði, Antrenörlük Eðitimi ve Rekreasyon Prog-
ramlarý olmak üzere toplam 56 mezun vermiþtir. Program birincile-
ri, ikincileri ve üçüncüleri Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yükseko-
kulu birincisi ödüllerini  Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekoku-
lu Müdürü Prof. Dr. Celal KÜÇÜKER'in elinden almýþlardýr. 

Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Programýndan Murat
ÖZDEN Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu birincisi ol-
muþtur. Diðer taraftan:
Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Programý :Murat ÖZDEN
Rekreasyon Programý:Gülizar DERÝCÝ
Antrenörlük Eðitimi Programý:Kerem SÜMER
Program Ýkincileri:
Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Programý:Gülnur TOPAL
Rekreasyon Programý : Musa ÖZCAN
Antrenörlük Eðitimi Programý : Ali Levent TATAR
Program Üçüncüleri:
Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Programý:Nazlý DOÐRUER
Rekreasyon Programý : Ayþe ASLAN
Antrenörlük Eðitimi Programý : Mustafa USLU

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezuniyet töreni
Spor Merkezi VÝP Restaurantýnda geniþ katýlýmlý ve coþkulu bir or-
tamda gerçekleþtirilmiþtir.Törene step ve dans gösterileri renk
katmýþtýr Arýca Spor Bilimleri ve Teknýlojisi Yüksekokulu ta-
rafýndan DVD gösterisi sunulmuþtur..

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Celal KÜÇÜKER yaptýðý konuþmasýnda mezunlara bundan sonra-
ki yaþamlarýnda baþarýlar dilemiþtir.

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Dönem birincisi
olan Murat ÖZDEN, mezunlar adýna yaptýðý konuþmada kendileri-
ne böyle bir okulda okuma þansý veren baþta Pamukkale Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ olmak üzere Spor Bi-
limleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü ve Yüksekokulumuz
öðretim elemanlarýna teþekkür etmiþtir.

Tören kep atma ve verilen kokteyl ile sona ermiþtir.
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"15. Yýl Mezunlarý;
Yolunuz Açýk Olsun"

Pamukkale Üniversitesi 15.
Yýl Mezunlarýný verdi. 2007-
2008 öðretim yýlýnda Pamuk-
kale Üniversitesi'nden 4200
öðrenci mezun oldu.

Mezuniyet törenleri PAÜ
Kongre ve Kültür Merke-
zi'nde baþladý. Kýnýklý yerleþ-

kesi içerisinde bulunan tüm
fakülte ve yüksekokullar, kendi

mezuniyet törenlerini okul bahçe-
lerinde gerçekleþtirdi. 

Pamukkale Üniversitesi gün boyunca
süren törenlerle þenlik alanýna döndü. Ço-
cuklarýnýn mezuniyet törenlerinde gözyaþ-
larýný tutamayan veliler, fotoðraf çekmek
için adeta yarýþ yapanlar dikkat çekti. Olum-
suz hava koþullarýna raðmen binlerce veli ve

konuk törenlere katýldý. 
Spor Merkezi'nde fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarýný birincilikle bitiren

15 öðrenciye Rektör Prof. Dr. Fazýl
Necdet Ardýç tarafýndan birincilik
ödülleri verildi. 

Okul birincileri, hediyeleri-
ni de protokol üyelerinden
aldý.

Denizli Valisi Yavuz
Erkmen'in de katýldýðý tören-
de akademisyenler ve veliler
duygu dolu anlar yaþadý. 

10. Yýl Marþý eþliðinde
kepleri havaya fýrlatan öðrenci-
ler, hatýra fotoðraflarý çektirdi.
Kep Töreni ile birlikte baþlayan havai
fiþek gösterisi ise geceye renk kattý.

PAÜ Konser alanýnda havai fiþek göste-
risi ardýndan baþlayan Sertab Erener konseri
ile öðrenciler, veliler ve Pamukkale Üniver-
sitesi akademik ve idari çalýþanlarý stres attý. 

Pamukkale Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Fazýl Necdet Ardýç 15. yýl mezuni-
yet töreninde öðrenci, öðretim üyeleri ve ve-
lilere hitaben bir konuþma yaptý.
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"Deðerli Öðretim Üyeleri,
Sevgili Öðrenciler, 
Saygýdeðer Veliler,
Pamukkale Üniversitesinin  2007-

2008 eðitim-öðretim yýlý Mezuniyet
törenine hoþgeldiniz.

Üniversitemizde bu yýl 10 Dokto-
ra, 45 Yüksek Lisans, 69 Lisans,74
Önlisans programýnda yaklaþýk
26000 öðrenci eðitim görmüþtür ve
bugün 4200 öðrencimizi mezun edi-
yoruz. 

Geçmiþ senelerden farklý olarak
bu sene, birkaç istisna dýþýnda, me-
zuniyet törenlerimizi hep beraber
ayný günde kendi evimizde yaptýk. Bi-
raz sýkýþtýk ve zorlandýk. Bunun amacý
Pamukkale Üniversitesi ailesinin birli-
ðini ve gücünü hep beraber hisede-
bilmekti. Aradýðýmýz þey bizleri birbi-
rine baðlayan, kimliðimizi oluþturan
ve Üniversitem dendiðinde içimizde
bir yerlerde titreyen o sýcak, güçlü ve
naif duyguyu yakalayabilmek.
Kampüs içinde yeralan fakülte ve YO
törenlerimizden sonra bu meydanda
Fakülte ve Yüksekokul birincilerimizi
onurlandýrmak ve üniversitemizin
ana mezuniyet törenini gerçekleþtir-
mek için toplanmýþ bulunuyoruz.
Törenimizin hemen ardýndan Üniver-
sitemizin uluslararasý baþarý vizyonu-
nu simgeleyen bir sanatçýmýzýn, ulus-
larararasý baþarýlarýyla hepimizi gu-
rurlandýran sayýn Sertab Erener han-
fendinin konseri olacaktýr.

Saygýdeðer öðretim üyeleri
Uzun ve yorucu bir öðrenim yýlýný

bitiriyoruz. Üstelik bu sene 15. yýl me-
zunlarýmýzý  veriyoruz. Geçen 15 yýlda
çok yorulduk. Daha yeni doðarken
göreve baþladýðýmýz  üniversitemiz,
gözlerimizin önünde hýzla geliþti ve
büyüdü, artýk gençlik çaðýna giriyor.
Bundan sonra bizden bekledikleri ve
bize olan katkýsý çok daha farklý ola-
caktýr. 

Bugüne kadar yaptýðýmýz gibi,
zorluklardan yýlmadan, deðiþen þart-
lar altýnda ezilmeden, birbirimizi an-
layarak, destek olarak, birlikte ayný
amaç doðrultusunda, bilimsel ger-
çeklerin o parlak, yakýcý ýþýðý altýnda
cesaretle dik durarak çalýþtýðýmýz
sürece, daha nice 15, 30, 50 100
yýllar göreceðimize inanýyorum.

Hepinize üniversitemizin geliþme-
sine, gençlerimizin eðitimine verdiði-
niz katkýlardan dolayý teþekkür ediyo-
rum. 

Deðerli akademik ve idari perso-
nelimiz,

Türkiye'nin geleceðini þekillendi-
ren bu Üniversite sizlerin gösterdiði
özverili çabalar sayesinde giderek
büyüyor ve geliþiyor. Hepinize  te-
þekkür ediyorum.

Sayýn Veliler,
Biz Pamukkale Üniversitesinde

Cumhuriyet deðerlerine baðlý, ülkesi-
ne ve dünyaya katkýda bulunacak,
aklý hür, vicdaný hür  gençler yetiþtir-
meye gayret ediyoruz.

Bugün burada evlatlarýnýz zorlu
bir eðitim dönemini baþarýyla ta-
mamlamýþ bulunuyor. Artýk herbiri-
nin kolunda altýn bilezik var. Sizler de
bu aný yaþamak için birçok feda-

karlýkta bulundunuz. Onlarla gurur
duymalýsýnýz. Bugün mezun ettiðimiz
gençlerimiz artýk Pamukkale Üniver-
sitesi ailesinin  üyeleridir ve sonsuza
kadar öyle kalacaklardýr. Ailemize
böyle baþarýlý gençler yetiþtirdiðiniz
için teþekkür ediyorum.

Sevgili Gençler,
Bugün sizler için çok özel bir gün

ama kesinlikle bir son deðil, bir baþ-
langýç. Dünyanýn neresinde olursanýz
olun, kaç yýl okursanýz okuyun elde
edeceðiniz bilgi sadece bir baþlangýç
yapabilmek için yol haritasýdýr. Artýk
öðrendiklerinizi uygulama zamaný ol-
duðunu düþünüyorsunuz, ama,
öðrenmeniz hiç bitmeyecek, her za-
man bilimin açtýðý yolu izlemeniz ge-
rekecek, bundan sonra kendinizi ge-
liþtirmek, farklýlaþmak, yeni bir þeyler
ortaya koymak sizin elinizdedir. Eðer
bilimin açtýðý yolda çalýþmaktan yorul-
mazsanýz ve bilimdýþý hurafelere
kanýp inancýnýzý kaybetmezseniz,
mesleðinizde en üst noktaya çýka-
caðýnýzdan hiç kuþkum yok. Bu zorlu
dönemde ihtiyacýnýz olduðunda üni-
versiteniz, hocalarýnýz sizlerin yanýnda
olacaktýr.

Uzun yýllar emek verdiðiniz bir iþi
baþarýyla sonuçlandýrmýþ olmanýn
mutluluðu, gelecek planlarýnýzý uygu-
lamaya baþlamanýn heyecaný ve içi-
nizdeki korkularýn yolaçtýðý kaygýnýn
birbirine karýþtýðý bu günde, sizlerin
hayata hazýrlanmasýnda sorumluluðu
olan bir kiþi olarak bazý düþüncelerimi
sizlerle paylaþmak istiyorum.

Yani, tam bitti derken konuþ-
mamý biraz uzatýyorum. Emin olun
her yetiþkinin yaptýðý hataya düþüp
gençlere öðütler metni okumaya-
caðým. Sadece yaþayacaðýnýz bazý
gerçeklerden ve karar aþamalarýndan
bahsetmek istiyorum. 

Hepiniz gazetelerde  okumuþsu-
nuzdur. Ankara Genç Ýþadamlarý Der-
neði'nin yaptýrdýðý bir anket
çalýþmasýnda, ankete katýlan gençle-
rin yüzde 83'nün spor yapmadýðý, %
53'nün gazete okumadýðý, okuyan-
larýn % 35'nin büyük oraný sadece
spor sayfasýný okuduðu bulunmuþ.
Gençlerin %60'nýn televizyonda en
çok eðlence programlarýný izledikleri
ve en çok  Rahmi Koç, Acun Ilýcalý, Po-
lat Alemdar'ý örnek aldýklarý
görülmüþ.

Sevgili gençler,
Eðer siz de bu kiþiler gibiyseniz,

þimdiye kadar söyledikle-
rimi unutun, bundan
sonra diyeceklerimi de
dinlemeyin. Üniversiteyi
boþuna okumuþsunuz.

Söylediðiniz þarkýlar-
da, þiirlerde, çektiðiniz
fotoðraflarda, yaptýðýnýz
resimlerde, bireysel soh-
betlerimizde büyük bir
karamsarlýðýn, yalnýzlýðýn
hakim olduðunu biliyo-
rum. Bana göre  sorun
bu.  Bu umutsuzluk ve
yalnýzlýk  sizlerin en
büyük düþmaný. 

"En büyük kötülük, zorluklara
karþý koyamamak zafiyetinden gelir."

Herþeyin bahanesi olabilir,
Ekonomik kriz, tamam!
Ýþsizlik, tamam!
Kimlik sorunlarý, tamam!
Kara sevda, o da, tamam!
Ama umutsuzluk?
Öncelikle hedefiniz ne?
Çoðunuzun baþarýlý, zengin ve

ünlü olmayý arzu ettiðinizi, ve bunu
da mümkün olduðu kadar az çalýþa-
rak yapmayý istediðinizi de biliyorum. 

Peki, içinizden kaç kiþi önündeki
yaþamý süresince, sadece ama sade-
ce mutlu olmayý istiyor?

Ýçinizden kaç kiþi baþka hiçbir in-
sanýn yapamadýðýný yapmak istiyor? 

Ýçinizden kaç kiþi ömrünün sonu-
na geldiðinde insanlýðýn onu unuta-
mayacaðý bir eser, ya da yalnýzca bir
duygu býrakmak istiyor? 

Bu söylediklerim çok mu zor?
Çok çalýþmak gerektiðine, buna

gücünüzün yetmeyeceðine inanabi-
lirsiniz. Ama aslýnda yapmanýz gere-
ken bir tek þey vardýr. Umutsuzluðu-
nuzu ve yalnýzlýðýnýzý yok etmek.

Büyük düþünür ve yazar Montaig-
ne "Ýnsanlýðýn en büyük ve muhte-
þem eseri, bir amaçla yaþamayý bil-
mektir." demiþ. 

Ýnsanlýðýn hafýzasýnda her akþam
boðazda keyif çatanlar, topa iyi vu-
ranlar, astýðým astýk kestiðim kestik
yöneticiler, her þeyi ben bilirim diyen
hocalar, 25 apartmaný olan gayri-
menkul zenginleri, iþçilerinin hergün
sapýr sapýr ölmesini izleyen tersane
sahibleri, marabalarýna hayvan mu-
amelesi yapan toprak aðalarý, dünya-
da tanrýnýn gölgesi olarak fetva veren
þeyhler ve bunlara ses çýkarmadan
katlanan umutsuzlar yer almaya-

caktýr. 
Tarih en zor anlarda bile

umudunu kaybetmeden
çalýþan, kimsenin kulu kölesi
olmadan tek baþýna ayakta
durabilen, farklý fikirler ürete-
bilen ve insanlarýn yaþamýný
deðiþtirebilen insanlarý yazar.
Eðer ille kendinize örnek ala-
cak birini arýyorsanýz,  örnekle-
rinizi günümüz popüler
kültürünün  pazarlama araç-
larý içinden deðil,  tarih kitap-
larýndan seçin.

Dünyada garantisi olan tek
þey vardýr, yaþam sonlu bir süreçtir.
Bir zaman gelip geriye bakýldýðýnda
baþarýnýn ölçüsü ne olacak, para mý,
ün mü, google daki hit sayýsý mý, yo-
utobe de adýnýza girilmiþ video sayýsý
mý, ne?

Dünyanýn birçok ülkesini gördüm,
baþarýlý veya baþarýsýz olarak nitele-
nen onlarca kiþiyle tanýþtým. Benim
düþüncem þu  "Bu sürecin sonunda
kendinize deðil, çevrenize, kentinize,
ülkenize, insanlýða kattýklarýnýz ba-
þarýnýzý belirleyecektir."

Basýn yayýn organlarýnýn bizlere
sunduðu bireysel baþarý, tek hedef
olursa, sonuca ulaþsanýz bile
aradýðýnýza kavuþamayacaksýnýz. Tabi
eðer birþey arýyorsanýz!

Bu mutlu günde size bunlarý
söylememin nedeni, önünüzdeki ge-
leceðe anlýk fýrsatlarýn, günlük tat-
minlerin, bireysel sonuçlarýn ötesinde
bütünsel bakabilmenizi saðlamaktýr.

Gençsiniz, ana babalarýnýz, hoca-
larýnýz  sizlerle gurur duyuyor. Hayal
kurmamanýz, umut dolu olmamanýz
için hiçbir neden yok.

Bütün içtenliðimle sizlerin gele-
cekte baþarýlý olmanýzý diliyorum. Siz-
lerden tek ricam sadece bireysel kur-
tuluþa odaklanmýþ baþarýnýn kimseye
mutluluk getirmediðini unutma-
manýzdýr.

Çevrenizdekileri, ülkenizi yok saya-
rak, onlardan uzaklaþarak elde edil-
miþ baþarý mutluluk getirmez.

Baþarý ancak "yalnýz ve güzel ülke-
me" diyebildiðiniz ve kabul
gördüðünüz zaman gerçek baþarýdýr.

Öðrencilerimizin, velilerinin, öðre-
tim üyelerinin kýsaca tüm Pamukkale
Üniversitesi ailesinin bu mutlu
gününü kutluyor sizleri saygýyla se-
lamlýyorum. 

Hepimizin 15. yaþý kutlu olsun"

Prof. Dr.
Fazýl Necdet ARDIÇ
Rektör
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"15. Yýl Mezunlarý;
Yolunuz Açýk Olsun"

Pamukkale Üniversitesi 15.
Yýl Mezunlarýný verdi. 2007-
2008 öðretim yýlýnda Pamuk-
kale Üniversitesi'nden 4200
öðrenci mezun oldu.

Mezuniyet törenleri PAÜ
Kongre ve Kültür Merke-
zi'nde baþladý. Kýnýklý yerleþ-

kesi içerisinde bulunan tüm
fakülte ve yüksekokullar, kendi

mezuniyet törenlerini okul bahçe-
lerinde gerçekleþtirdi. 

Pamukkale Üniversitesi gün boyunca
süren törenlerle þenlik alanýna döndü. Ço-
cuklarýnýn mezuniyet törenlerinde gözyaþ-
larýný tutamayan veliler, fotoðraf çekmek
için adeta yarýþ yapanlar dikkat çekti. Olum-
suz hava koþullarýna raðmen binlerce veli ve

konuk törenlere katýldý. 
Spor Merkezi'nde fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarýný birincilikle bitiren

15 öðrenciye Rektör Prof. Dr. Fazýl
Necdet Ardýç tarafýndan birincilik
ödülleri verildi. 

Okul birincileri, hediyeleri-
ni de protokol üyelerinden
aldý.

Denizli Valisi Yavuz
Erkmen'in de katýldýðý tören-
de akademisyenler ve veliler
duygu dolu anlar yaþadý. 

10. Yýl Marþý eþliðinde
kepleri havaya fýrlatan öðrenci-
ler, hatýra fotoðraflarý çektirdi.
Kep Töreni ile birlikte baþlayan havai
fiþek gösterisi ise geceye renk kattý.

PAÜ Konser alanýnda havai fiþek göste-
risi ardýndan baþlayan Sertab Erener konseri
ile öðrenciler, veliler ve Pamukkale Üniver-
sitesi akademik ve idari çalýþanlarý stres attý. 

Pamukkale Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Fazýl Necdet Ardýç 15. yýl mezuni-
yet töreninde öðrenci, öðretim üyeleri ve ve-
lilere hitaben bir konuþma yaptý.
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"Deðerli Öðretim Üyeleri,
Sevgili Öðrenciler, 
Saygýdeðer Veliler,
Pamukkale Üniversitesinin  2007-

2008 eðitim-öðretim yýlý Mezuniyet
törenine hoþgeldiniz.

Üniversitemizde bu yýl 10 Dokto-
ra, 45 Yüksek Lisans, 69 Lisans,74
Önlisans programýnda yaklaþýk
26000 öðrenci eðitim görmüþtür ve
bugün 4200 öðrencimizi mezun edi-
yoruz. 

Geçmiþ senelerden farklý olarak
bu sene, birkaç istisna dýþýnda, me-
zuniyet törenlerimizi hep beraber
ayný günde kendi evimizde yaptýk. Bi-
raz sýkýþtýk ve zorlandýk. Bunun amacý
Pamukkale Üniversitesi ailesinin birli-
ðini ve gücünü hep beraber hisede-
bilmekti. Aradýðýmýz þey bizleri birbi-
rine baðlayan, kimliðimizi oluþturan
ve Üniversitem dendiðinde içimizde
bir yerlerde titreyen o sýcak, güçlü ve
naif duyguyu yakalayabilmek.
Kampüs içinde yeralan fakülte ve YO
törenlerimizden sonra bu meydanda
Fakülte ve Yüksekokul birincilerimizi
onurlandýrmak ve üniversitemizin
ana mezuniyet törenini gerçekleþtir-
mek için toplanmýþ bulunuyoruz.
Törenimizin hemen ardýndan Üniver-
sitemizin uluslararasý baþarý vizyonu-
nu simgeleyen bir sanatçýmýzýn, ulus-
larararasý baþarýlarýyla hepimizi gu-
rurlandýran sayýn Sertab Erener han-
fendinin konseri olacaktýr.

Saygýdeðer öðretim üyeleri
Uzun ve yorucu bir öðrenim yýlýný

bitiriyoruz. Üstelik bu sene 15. yýl me-
zunlarýmýzý  veriyoruz. Geçen 15 yýlda
çok yorulduk. Daha yeni doðarken
göreve baþladýðýmýz  üniversitemiz,
gözlerimizin önünde hýzla geliþti ve
büyüdü, artýk gençlik çaðýna giriyor.
Bundan sonra bizden bekledikleri ve
bize olan katkýsý çok daha farklý ola-
caktýr. 

Bugüne kadar yaptýðýmýz gibi,
zorluklardan yýlmadan, deðiþen þart-
lar altýnda ezilmeden, birbirimizi an-
layarak, destek olarak, birlikte ayný
amaç doðrultusunda, bilimsel ger-
çeklerin o parlak, yakýcý ýþýðý altýnda
cesaretle dik durarak çalýþtýðýmýz
sürece, daha nice 15, 30, 50 100
yýllar göreceðimize inanýyorum.

Hepinize üniversitemizin geliþme-
sine, gençlerimizin eðitimine verdiði-
niz katkýlardan dolayý teþekkür ediyo-
rum. 

Deðerli akademik ve idari perso-
nelimiz,

Türkiye'nin geleceðini þekillendi-
ren bu Üniversite sizlerin gösterdiði
özverili çabalar sayesinde giderek
büyüyor ve geliþiyor. Hepinize  te-
þekkür ediyorum.

Sayýn Veliler,
Biz Pamukkale Üniversitesinde

Cumhuriyet deðerlerine baðlý, ülkesi-
ne ve dünyaya katkýda bulunacak,
aklý hür, vicdaný hür  gençler yetiþtir-
meye gayret ediyoruz.

Bugün burada evlatlarýnýz zorlu
bir eðitim dönemini baþarýyla ta-
mamlamýþ bulunuyor. Artýk herbiri-
nin kolunda altýn bilezik var. Sizler de
bu aný yaþamak için birçok feda-

karlýkta bulundunuz. Onlarla gurur
duymalýsýnýz. Bugün mezun ettiðimiz
gençlerimiz artýk Pamukkale Üniver-
sitesi ailesinin  üyeleridir ve sonsuza
kadar öyle kalacaklardýr. Ailemize
böyle baþarýlý gençler yetiþtirdiðiniz
için teþekkür ediyorum.

Sevgili Gençler,
Bugün sizler için çok özel bir gün

ama kesinlikle bir son deðil, bir baþ-
langýç. Dünyanýn neresinde olursanýz
olun, kaç yýl okursanýz okuyun elde
edeceðiniz bilgi sadece bir baþlangýç
yapabilmek için yol haritasýdýr. Artýk
öðrendiklerinizi uygulama zamaný ol-
duðunu düþünüyorsunuz, ama,
öðrenmeniz hiç bitmeyecek, her za-
man bilimin açtýðý yolu izlemeniz ge-
rekecek, bundan sonra kendinizi ge-
liþtirmek, farklýlaþmak, yeni bir þeyler
ortaya koymak sizin elinizdedir. Eðer
bilimin açtýðý yolda çalýþmaktan yorul-
mazsanýz ve bilimdýþý hurafelere
kanýp inancýnýzý kaybetmezseniz,
mesleðinizde en üst noktaya çýka-
caðýnýzdan hiç kuþkum yok. Bu zorlu
dönemde ihtiyacýnýz olduðunda üni-
versiteniz, hocalarýnýz sizlerin yanýnda
olacaktýr.

Uzun yýllar emek verdiðiniz bir iþi
baþarýyla sonuçlandýrmýþ olmanýn
mutluluðu, gelecek planlarýnýzý uygu-
lamaya baþlamanýn heyecaný ve içi-
nizdeki korkularýn yolaçtýðý kaygýnýn
birbirine karýþtýðý bu günde, sizlerin
hayata hazýrlanmasýnda sorumluluðu
olan bir kiþi olarak bazý düþüncelerimi
sizlerle paylaþmak istiyorum.

Yani, tam bitti derken konuþ-
mamý biraz uzatýyorum. Emin olun
her yetiþkinin yaptýðý hataya düþüp
gençlere öðütler metni okumaya-
caðým. Sadece yaþayacaðýnýz bazý
gerçeklerden ve karar aþamalarýndan
bahsetmek istiyorum. 

Hepiniz gazetelerde  okumuþsu-
nuzdur. Ankara Genç Ýþadamlarý Der-
neði'nin yaptýrdýðý bir anket
çalýþmasýnda, ankete katýlan gençle-
rin yüzde 83'nün spor yapmadýðý, %
53'nün gazete okumadýðý, okuyan-
larýn % 35'nin büyük oraný sadece
spor sayfasýný okuduðu bulunmuþ.
Gençlerin %60'nýn televizyonda en
çok eðlence programlarýný izledikleri
ve en çok  Rahmi Koç, Acun Ilýcalý, Po-
lat Alemdar'ý örnek aldýklarý
görülmüþ.

Sevgili gençler,
Eðer siz de bu kiþiler gibiyseniz,

þimdiye kadar söyledikle-
rimi unutun, bundan
sonra diyeceklerimi de
dinlemeyin. Üniversiteyi
boþuna okumuþsunuz.

Söylediðiniz þarkýlar-
da, þiirlerde, çektiðiniz
fotoðraflarda, yaptýðýnýz
resimlerde, bireysel soh-
betlerimizde büyük bir
karamsarlýðýn, yalnýzlýðýn
hakim olduðunu biliyo-
rum. Bana göre  sorun
bu.  Bu umutsuzluk ve
yalnýzlýk  sizlerin en
büyük düþmaný. 

"En büyük kötülük, zorluklara
karþý koyamamak zafiyetinden gelir."

Herþeyin bahanesi olabilir,
Ekonomik kriz, tamam!
Ýþsizlik, tamam!
Kimlik sorunlarý, tamam!
Kara sevda, o da, tamam!
Ama umutsuzluk?
Öncelikle hedefiniz ne?
Çoðunuzun baþarýlý, zengin ve

ünlü olmayý arzu ettiðinizi, ve bunu
da mümkün olduðu kadar az çalýþa-
rak yapmayý istediðinizi de biliyorum. 

Peki, içinizden kaç kiþi önündeki
yaþamý süresince, sadece ama sade-
ce mutlu olmayý istiyor?

Ýçinizden kaç kiþi baþka hiçbir in-
sanýn yapamadýðýný yapmak istiyor? 

Ýçinizden kaç kiþi ömrünün sonu-
na geldiðinde insanlýðýn onu unuta-
mayacaðý bir eser, ya da yalnýzca bir
duygu býrakmak istiyor? 

Bu söylediklerim çok mu zor?
Çok çalýþmak gerektiðine, buna

gücünüzün yetmeyeceðine inanabi-
lirsiniz. Ama aslýnda yapmanýz gere-
ken bir tek þey vardýr. Umutsuzluðu-
nuzu ve yalnýzlýðýnýzý yok etmek.

Büyük düþünür ve yazar Montaig-
ne "Ýnsanlýðýn en büyük ve muhte-
þem eseri, bir amaçla yaþamayý bil-
mektir." demiþ. 

Ýnsanlýðýn hafýzasýnda her akþam
boðazda keyif çatanlar, topa iyi vu-
ranlar, astýðým astýk kestiðim kestik
yöneticiler, her þeyi ben bilirim diyen
hocalar, 25 apartmaný olan gayri-
menkul zenginleri, iþçilerinin hergün
sapýr sapýr ölmesini izleyen tersane
sahibleri, marabalarýna hayvan mu-
amelesi yapan toprak aðalarý, dünya-
da tanrýnýn gölgesi olarak fetva veren
þeyhler ve bunlara ses çýkarmadan
katlanan umutsuzlar yer almaya-

caktýr. 
Tarih en zor anlarda bile

umudunu kaybetmeden
çalýþan, kimsenin kulu kölesi
olmadan tek baþýna ayakta
durabilen, farklý fikirler ürete-
bilen ve insanlarýn yaþamýný
deðiþtirebilen insanlarý yazar.
Eðer ille kendinize örnek ala-
cak birini arýyorsanýz,  örnekle-
rinizi günümüz popüler
kültürünün  pazarlama araç-
larý içinden deðil,  tarih kitap-
larýndan seçin.

Dünyada garantisi olan tek
þey vardýr, yaþam sonlu bir süreçtir.
Bir zaman gelip geriye bakýldýðýnda
baþarýnýn ölçüsü ne olacak, para mý,
ün mü, google daki hit sayýsý mý, yo-
utobe de adýnýza girilmiþ video sayýsý
mý, ne?

Dünyanýn birçok ülkesini gördüm,
baþarýlý veya baþarýsýz olarak nitele-
nen onlarca kiþiyle tanýþtým. Benim
düþüncem þu  "Bu sürecin sonunda
kendinize deðil, çevrenize, kentinize,
ülkenize, insanlýða kattýklarýnýz ba-
þarýnýzý belirleyecektir."

Basýn yayýn organlarýnýn bizlere
sunduðu bireysel baþarý, tek hedef
olursa, sonuca ulaþsanýz bile
aradýðýnýza kavuþamayacaksýnýz. Tabi
eðer birþey arýyorsanýz!

Bu mutlu günde size bunlarý
söylememin nedeni, önünüzdeki ge-
leceðe anlýk fýrsatlarýn, günlük tat-
minlerin, bireysel sonuçlarýn ötesinde
bütünsel bakabilmenizi saðlamaktýr.

Gençsiniz, ana babalarýnýz, hoca-
larýnýz  sizlerle gurur duyuyor. Hayal
kurmamanýz, umut dolu olmamanýz
için hiçbir neden yok.

Bütün içtenliðimle sizlerin gele-
cekte baþarýlý olmanýzý diliyorum. Siz-
lerden tek ricam sadece bireysel kur-
tuluþa odaklanmýþ baþarýnýn kimseye
mutluluk getirmediðini unutma-
manýzdýr.

Çevrenizdekileri, ülkenizi yok saya-
rak, onlardan uzaklaþarak elde edil-
miþ baþarý mutluluk getirmez.

Baþarý ancak "yalnýz ve güzel ülke-
me" diyebildiðiniz ve kabul
gördüðünüz zaman gerçek baþarýdýr.

Öðrencilerimizin, velilerinin, öðre-
tim üyelerinin kýsaca tüm Pamukkale
Üniversitesi ailesinin bu mutlu
gününü kutluyor sizleri saygýyla se-
lamlýyorum. 

Hepimizin 15. yaþý kutlu olsun"

Prof. Dr.
Fazýl Necdet ARDIÇ
Rektör
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Yüksekokulumuz 1997-1998
eðitim-öðretim yýlýnda Hemþi-
relik Bölümünde 27 öðrenciyle
eðitime baþlamýþ, 2007-2008

eðitim-öðretim yýlýnda ise 300 öðrenci ile
eðitime devam etmektedir. 2004 Yýlýnda
"saðlýk memurluðu" bölümü açýlmýþ, 2
Mayýs 2007 tarihinde hemþirelik ya-
samýzýn güncellenmesiyle birlikte, 2007-
2008 eðitim öðretim yýlýndan itibaren sa-
dece tek bölüm, hemþirelik bölümü olarak
eðitimize devam etmekteyiz. 

Bu yýl, 36 öðrencimiz hemþirelik, 39
öðrencimiz Saðlýk Memurluðu
bölümünden olmak üzere toplam 75 me-
zun vermiþ bulunuyoruz. Kuruluþumuz-
dan bugüne kadar (1997 - 2008) 11 yýllýk
dönemde toplam 395 öðrencimiz mezun
olmuþtur.

Biz öðrencilerimizi yetiþtirirken; hasta
bireylerin bakým gereksinimlerini sapta-
yabilecek, saðlýk ekibinin etkin ve etkili
bir üyesi olarak rol ve iþlevlerini yerine
getirecek, eleþtirel düþünme sürecini kul-
lanarak bakýmý planlayýp yürütebilecek,
bakýmda bütüncül yaklaþýmý kullanabile-
cek, mesleðin geliþimine katkýda buluna-
bilecek ve uygulamalarýnda yasal ve etik
ilkeleri esas alabilecek profesyoneller ye-
tiþtirmeyi amaçlýyoruz. 

Mezunlarýmýz hem özel hem de devlet
hastanelerinde, koruyucu, tedavi edici ve
rehabilitatif saðlýk merkezlerinde, hemþire
ya da saðlýk memuru kadrolarýnda çalýþa-
bilmektedir. Yine mezunlarýmýzýn büyük
oranda bir iþe yerleþmiþ olduðunu
görmek, mezunlarýmýzla ilgili güzel du-
yumlar almak bizim için onurlandýrýcý
bir duygudur. 

Ýçinde yaþadýðýmýz çaðda,
gerek ülkemizde gerekse tüm
dünyada hemþire ve saðlýk
memurlarýna büyük
oranda gereksi-
nim vardýr.

Bu gereksinimi karþýlamada iyi bir eðitim
almýþ olduðunuzu düþünüyor ve sizleri
mezun etmenin gururunu yaþýyoruz.

Aramýza yeni katýlan genç meslektaþ-
larým;

Üniversite eðitimini tamamlayarak,
aydýn birer birey olarak yeni ve farklý so-
rumluluklarla dolu bir yaþama baþlýyorsu-
nuz. Bundan sonra ülkemizin ve mesleði-
mizin tüm sorunlarýnýn doðrudan muha-
taplarýndan birisi de artýk sizlersiniz. Siz-
lere yaþamýnýzda baþarýlar diliyorum.

Sözlerimi sonlandýrýrken hepinizi
yürekten kutluyor, baþarý ve mutluluðunu-
zun yaþamýnýz boyunca devam etmesini
diliyorum. 

9PAÜHABER
HAZÝRAN 2008

DENÝZLÝ SAÐLIK YÜKSEKOKULU

12 PAÜHABER
HAZÝRAN 2008

SPOR BÝLÝMLERÝ ve TEKNOLOJÝSÝ YÜKSEKOKULU

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ilk mezunlarýný
2007-2008 Eðitim-Öðretim Yýlýnda vemiþtir. 2004-2005
Eðitim-Öðretim Yýlýnda kurulan e büyük bir geliþme göste-
ren Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eði-

timi Spor Öðretmenliði, Antrenörlük Eðitimi ve Rekreasyon Prog-
ramlarý olmak üzere toplam 56 mezun vermiþtir. Program birincile-
ri, ikincileri ve üçüncüleri Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yükseko-
kulu birincisi ödüllerini  Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekoku-
lu Müdürü Prof. Dr. Celal KÜÇÜKER'in elinden almýþlardýr. 

Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Programýndan Murat
ÖZDEN Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu birincisi ol-
muþtur. Diðer taraftan:
Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Programý :Murat ÖZDEN
Rekreasyon Programý:Gülizar DERÝCÝ
Antrenörlük Eðitimi Programý:Kerem SÜMER
Program Ýkincileri:
Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Programý:Gülnur TOPAL
Rekreasyon Programý : Musa ÖZCAN
Antrenörlük Eðitimi Programý : Ali Levent TATAR
Program Üçüncüleri:
Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Programý:Nazlý DOÐRUER
Rekreasyon Programý : Ayþe ASLAN
Antrenörlük Eðitimi Programý : Mustafa USLU

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezuniyet töreni
Spor Merkezi VÝP Restaurantýnda geniþ katýlýmlý ve coþkulu bir or-
tamda gerçekleþtirilmiþtir.Törene step ve dans gösterileri renk
katmýþtýr Arýca Spor Bilimleri ve Teknýlojisi Yüksekokulu ta-
rafýndan DVD gösterisi sunulmuþtur..

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Celal KÜÇÜKER yaptýðý konuþmasýnda mezunlara bundan sonra-
ki yaþamlarýnda baþarýlar dilemiþtir.

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Dönem birincisi
olan Murat ÖZDEN, mezunlar adýna yaptýðý konuþmada kendileri-
ne böyle bir okulda okuma þansý veren baþta Pamukkale Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ olmak üzere Spor Bi-
limleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü ve Yüksekokulumuz
öðretim elemanlarýna teþekkür etmiþtir.

Tören kep atma ve verilen kokteyl ile sona ermiþtir.
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FÝZÝK TEDAVÝ ve REHABÝLÝTASYON Y.O.

Pamukkale Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yüksekokulu 2007-2008 Eðitim, Öðretim
Yýlý mezuniyet töreni 9 Haziran tarihinde oku-

lun 10. yýl mezunlarý olan 38 öðrencinin katýlýmýyla
Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilmiþtir.

Törene FTRYO öðretim üyeleri, öðretim görevlileri, öðren-
ciler ve aileleri katýlmýþtýr. 

Tören Pamukkale Üniversitesi Eðitim fakültesi Müzik Eðitimi
Anabilim Dalý'nda okuyan iki öðrencinin yan flüt ve gitar dinleti-
siyle baþlamýþtýr. Ardýndan mezun öðrenciler adýna Fzt. Mehmet

Turan ÇÝÐDEM konuþmasýný yapmýþ, daha sonra FTRYO Müdür
Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Ummuhan BAÞ ASLAN "Fizyoterapistlik
mesleðinin günümüz toplumundaki yerini ve önemini hatýrlatýp, top-
lumumuzda özürlü ve hasta sayýsýnýn artmasýna paralel olarak fizyo-
terapist açýðýnýn gün geçtikçe arttýðýna iþaret ederek genç mezun fiz-

yoterapistlere büyük sorumluluk düþtüðünü belirtmiþ ve mesleki
yaþantýlarýnda daha çok çalýþmalarý ve geliþmeleri takip etmeleri
gerektiðini" hatýrlatmýþtýr. Daha sonra kendisi yurtdýþýnda olduðu
için törene katýlamayan FTRYO Müdür'ü Prof. Dr. Uður CAV-

LAK'ýn 10. yýl mezunlarýna tebrik mesajýnýn okunmasýnýn
ardýndan mezuniyet törenine geçilmiþtir. Öncelikle dere-

ceye giren ilk 3 öðrencinin diplomalarý ve ödülleri
verilmiþtir. Diploma töreni ve meslek andýnýn

okunmasýndan sonra 38 genç fizyoterapist
keplerini havaya fýrlatarak mezun ol-

manýn sevincini ya-
þamýþlardýr.

13PAÜHABER
HAZÝRAN 2008

ÇÝVRÝL MESLEK YÜKSEKOKULU

Çivril Meslek Yüksekokulu De-
nizli'nin ilçelerinde ilk kurulan
Yüksekokuldur.  1995-1996
yýlýnda eðitim ve öðretime 1

programla baþlamýþ olan Yüksek okulu-
muz bu 11 yýl içerisinde önemli geliþme
göstererek, program sayýsýný 6'ya
yükseltmiþtir.

Þu anda 6 programda 517 öðrenci ile
eðitimimizi sürdürmekteyiz. 2008-2009
eðitim-öðretim yýlýnda Pazarlama prog-
ramý N.Ö/Ý.Ö ile birlikte program
sayýmýz 8'e yükselecektir.

Yüksekokulumuz baþlangýçta 1 aka-

demik kadro ve 1 idari personele sahip
iken bugün öðretim elemaný sayýmýz
12'ye, idari personel sayýmýz ise 18'e
ulaþmýþtýr. Yakýn gelecekte, artan kon-
tenjanlarýmýzla ve yeni programlarýmýzla
bitlikte öðrenci sayýmýzýn iki katý artarak
1000-1200'e ulaþacaðýný öngörmektedir.

Ayrýca, yoðun çalýþma programýna
içerisinde Meslek Yüksek okulumuzun
yeni yapýlacak binasýnýn yapýmýný üstle-
nen ve okulumuza gelerek bizzat konuy-
la yakýndan ilgilenen hayýrsever Çivrilli
iþadamý Sayýn Atasay KAMER'e bu ilgi-
sinden ve desteðinden dolayý þükran-

larýmýzý sunarýz.
Amacýmýz, Atatürk ilke ve inkýlâplarý

doðrultusunda, fikri hür vicdaný hür,
mesleki alanda piyasa ihtiyaçlarýný
karþýlayabilecek nitelikte insan gücü ye-
tiþtirmektir. Bunun için, ben ve öðretim
elemanlarýmýz var gücümüzle çalýþmak-
tayýz ve çalýþmaya da devam edeceðiz.

Çivril Meslek Yüksekokulu Mezunu
Yrd. Doç. Dr. Hakan Aygören mezunla-
ra yönelik yaptýðý konuþmada þunlarý
söyledi;

"Uzun bir eðitim maratonundan son-
ra üniversite eðitimini tamamlayýp,

bugün buradan aydýn birer birey olarak
yeni ve farklý sorumluluklarla dolu bir
yaþama baþlýyorsunuz. Bu sorumluluk-
larý en iyi þekilde yerine getirebilmek
için çok çalýþmalý ve kendinizi devamlý
geliþtirmelisiniz. 

Þunu bilmenizi isterim ki, mezunda
olsanýz bizler her zaman yanýnýzdayýz.
Sizleri hiçbir zaman unutmayacaðýz. Siz-
lerin de bizleri unutmamasý dileðiyle
bundan sonraki yaþamýnýzda saðlýk, ba-
þarý ve mutluluk dolu bir gelecek temen-
ni ederim. 

Yolunuz açýk,  þansýnýz bol olsun."
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TIP FAKÜLTESÝ

Týp Fakültesi 2007-2008 Eðitim-
Öðretim yýlý mezunlarýný 09 Hazi-
ran 2008 Pazartesi günü sa-
at:16.00'da Kongre Kültür Merke-

zinde yapýlan törenle yaþam yolundaki kut-
sal görevlerine baþlamak üzere uðurladý.

Uzun ve yorucu bir eðitimin ardýndan,
meslek yaþamýna adým atan öðrenciler
adýna okul birincisi Dr. Esen ÇELEBÝ
yaptýðý konuþmasýnda; "Ýnsan hayatýna
odaklanan, sorumluluðu fazla ama manevi
hazzý da bir o kadar büyük olan doktorluk
mesleðine adým atmanýn ilk heyecanýný ve
gururunu yaþadýklarýný, asýl zorlu eðitimin
þimdi baþladýðýnýn bilincinde olduklarýný"
ifade etti. Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Zafer AYBEK ise; "Mezun olan öðrenci
ve aileleri ile mesleki bilgilerini öðrenci-

leriyle paylaþan ve meslek hayatýna adým
atmalarýný saðlayan öðretim üyelerini kut-
layarak, öðrencilere "Çaðdaþ, aydýnlýk,ev-
rensel bilgilerle donatýlmýþ; araþtýran, sor-
gulayan, deðiþime açýk, sürekli yenileyen
ve yenilenen bireyler olarak toplumda yer
alacaklarýný, hepsinin ailesine, topluma,
ülkesine faydalý bireyler olacaklarýna
inandýðýný" belirtti.Bu yeni yaþamlarýnda
aileleri ile birlikte saðlýklý, mutlu, dürüst
ve baþarýlý bir yaþam diledi.

Konuþmalarýn ardýndan mezun öðren-
ciler Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Cüneyt
Orhan KARA ile birlikte Hipokrat Andýný
içtiler. Mezuniyet belgelerinin daðýtýl-
masýndan sonra öðrenciler, bu gurur ve se-
vinçlerini aileleri ve hocalarý ile paylaþ-
mak üzere kokteyle geçtiler.

14 PAÜHABER
HAZÝRAN 2008

DENÝZLÝ MESLEK YÜKSEKOKULU

Pamukkale Üniversitesi Denizli
Meslek Yüksekokulu, 2007-
2008 eðitim-öðretim yýlý mezun-
larýný, 10 Haziran 2008 Salý

günü, Saat: 18,00 de okul bahçesinde
düzenlenen törenle uðurladý.

Teknik, Saðlýk ve Ýktisadi ve Ýdari
programlar bölümlerinin toplam 12 prog-
ramýndan, nitelikli meslek elemanlarýný
mezun eden Denizli Meslek Yüksekoku-
lu'nun mezuniyet törenine öðretim ele-
manlarý, aileler ve öðrenciler katýldý. 

Törende mezun öðrenciler adýna ko-
nuþan Yüksekokul birincisi Esra Boz-
kurt, mezun olmanýn sevinciyle okul-
larýndan ayrýlmanýn burukluðunu bir ara-
da yaþadýklarýný, Denizli Meslek Yükse-
kokulunda aldýklarý eðitimle, iyi yetiþmiþ
birer meslek elemaný olarak hayata
atýldýklarýný ifade etti.

Denizli Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Nihal Kargý, mezun
öðrencileri ve ailelerini kutlayarak, "Üni-
versitemizin kuruluþunun 15. yýlýnda De-
nizli Meslek Yüksekokulu olarak 20.
dönem mezunlarýmýzý vermekten dolayý
ayrý bir coþku ve gurur duyuyoruz. Yetiþ-

tirdiðimiz insan gücü, mesleki bilgi düze-
yi açýsýndan ülkemiz ihtiyaçlarýný karþýla-
yacak niteliklere sahiptir. Kalkýnmýþ,
çaðdaþ bir Türkiye için gençlerimize

güveniyor, onlarý geleceðimiz olarak
görüyoruz" dedi.

Konuþmalarýn ardýndan, mezun
öðrencilere belgeleri verildi. Törenden
sonra düzenlenen kokteylde, mezun
öðrenciler, bu gurur ve sevinçlerini aile-
leri ve hocalarý ile paylaþtý.
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Tarih: 9 Haziran 2008… Saat:
18:30. Yer: Pamukkale Üniversi-
tesi Kongre ve Kültür Merke-
zi Ana Salonu. Fakültemi-

zin idari ve akademik personeli,
mezun olacak öðrencilerimiz
ve velileri ile törene davetli
diðer misafirlerimizden olu-
þan yaklaþýk 250 kiþinin dol-
durduðu salonda Pamukkale
Üniversitesi Teknik Eðitim
Fakültesi'nin 2007-2008 eði-
tim-öðretim yýlý mezuniyet töreni
baþladý. Saygý duruþu ve Ýstiklal
Marþý'ndan sonra, fakültemiz mezunlarý
adýna Bilgisayar Sistemleri Eðitimi me-
zunlarýndan Tufan Candemir duygusal bir
konuþma yaptý.

Konuþmanýn ardýndan Dekan Prof. Dr.
Rasim Karabacak tüm katýlýmcýlara ses-
lendiði konuþmasýnda sanayinin ihtiyaç
duyduðu, uygulamaya yönelik eðitim
almýþ ara teknik eleman yetiþtirmenin öne-
mini bir kez daha vurguladý.

Daha sonra, Bilgisayar Sistemleri Eði-
timi, Elektronik Eðitimi ve Otomotiv Eði-
timi Ana Bilim Dallarýmýzý birinci, ikinci

ve üçüncü olarak bitiren mezunlarýmýz
sahneye davet edildiler. Dereceye giren bu
öðrencilerimize Dekan Prof. Dr. Rasim
Karabacak ve Dekan Yardýmcýlarýmýz
Doç. Dr. Bekir Sami Sazak ve Yard. Doç.
Dr. Mustafa Bozdemir tarafýndan ödülleri
verildi. Bu ödüllendirmeleri takiben, Üni-
versitemizin 15. Yýl Kuruluþ Yýldönümü
nedeniyle düzenlenen birimler arasý spor
müsabakalarýnda futbol dalýnda ikincilik
ve streetball dalýnda üçüncülük derecesi
alan fakültemiz takýmlarýnýn kaptanlarý
Mehmet Safi ve Otomotiv A.D. Öðr.Gör.
Murat Ünal kazandýklarý kupalarý De-
kanýmýza sundular. Ardýndan,
2 0 0 7 - 2 0 0 8
e ð i -

t i m -
öðretim yýlýnda
fakültemizin spor aktivitelerine
sponsorluk yapan Manisalý Grup'un de-
ðerli yöneticisi Mehmet Manisalý'ya De-
kanýmýz tarafýndan teþekkür plaketi veril-
di. Daha sonra da tüm mezunlarýmýza ba-
þarý belgeleri sunuldu ve fakültemiz öðre-
tim elemanlarý mezunlarýmýzý kutlayarak
onlara bundan sonraki hayatlarýnda baþarý
dileklerini bir kez daha ilettiler.

Son olarak, tüm mezunlarýmýz sahneye
davet edildiler ve "Teknik Öðretmen

Andý"ný hep birlikte,
coþku ve bera-

be r l i k

içerisin-
de okudular:

"Türkiye Cumhuriyeti Ana-

yasasý ve Atatürk ilke ve inkýlâplarýna
baðlý kalarak Türkiye Cumhuriyeti kanun-
larý çerçevesinde, Türk Milli Eðitiminin
amaçlarýna ve temel ilkelerine uygun ola-
rak; öðrencilerimi çaðdaþ teknolojinin ge-
rekleri ölçüsünde yetiþtireceðime, onlara
Milletimizin milli, ahlâki, manevi, kültürel

deðerlerini ve vatanýn ve milletin
bölünmez bütünlüðünü benimsetmek için
çalýþacaðýma namusum ve þerefim üzerine
and içerim."

Oluþan coþku ve beraberlik ortamý, he-
pimiz Onuncu Yýl Marþý'ný söylerken da-
ha da pekiþmiþ, doruk noktasýna

ulaþmýþtý…
Fakültemizin, hatta Üniversitemi-

zin tüm akademik ve idari personeli
adýna, çekirdek ailemizi oluþturan
tüm mezunlarýmýza, öðrencileri-
mize, velilerimize ve diðer destek-
leyicilerimize sonsuz teþekkürleri-

mi sunuyorum. 
Mezunlarýmýza sesleniyorum:

"Baþarmanýn takým iþi olduðunu ve
anahtarýnýn bilgi ile kendine ve takým ar-
kadaþlarýna güven, saygý ve sevgiden geç-
tiðini ve sürekli olarak "Bilgimi nasýl
yapýcý olarak ve insani deðerleri koruya-
rak kullanýrým?" sorusunu kendinize sora-

rak katkýda bulunmayý ve çözüm üretme-
yi sizlere öðretebildiysek ne mutlu bizle-
re… Sizlere bundan sonraki hayatýnýzda
baþarýlar diliyor, önünüze çýkacak her
fýrsatta Pamukkale Üniversitesi'nin size
kazandýrdýklarýný hatýrlamanýzý ve hatýrlat-
manýzý temenni ediyorum."

6 PAÜHABER
HAZÝRAN 2008

TEKNÝK EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ
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DENÝZLÝ SAÐLIK HÝZMETLERÝ MESLEK Y.O.

Saðlýk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Mezuniyet
Töreni 09.06.2008 tarihinde
saat 11:00'de saygý duruþu ve

Ýstiklal Marþý okunarak baþladý. Me-
zuniyet törenine Rektör Yardýmcýsý
Prof. Dr. Zafer AYBEK ve bir çok
öðretim üyesi katýldý. Bu yýl Yükse-
kokulumuz mezuniyet töreninde 26
öðrenci mezun belgelerini aldý.
Öðrenciler adýna konuþma yapan
Týbbi Laboratuar mezunu Ayþe KO-
RUCU konuþmasýnda okula baþ-
ladýklarý ilk günün heyecanýný, öðre-
nimleri süresince yaþadýklarý
sýkýntýlarý ve mutluluklarý, aldýklarý

eðitim doðrultu-
sunda geleceðe
g ü v e n l e
baktýklarýný ve
tekniker olarak
özveri ile çalýþa-
caklarýný ifade
etti. Yüksekokul
Müdürü Prof.
Dr. Simin ROTA
önce eðitim alan
öðrencilerin aile-
lerine yaptýklarý

fedakârlýklardan dolayý teþekkürleri-
ni dile getirdi. Daha sonra mezun
öðrencilere 2 yýl gibi kýsa bir sürede
yoðun bir eðitim programýný baþarý
ile tamamladýklarý için tebrik etti.
Eðitim veren öðretim üyelerine de te-
þekkürlerini sundu. Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Zafer AYBEK
de konuþmasýnda mezun olan öðren-
cilere saðlýk elemaný olmanýn
sýkýntýlarýný anlattý. Güler yüzün has-
talar için ne kadar deðerli olduðunu
ve günün birinde hepimizin güler
yüze ihtiyacý olabileceðini ifade etti. 

Diplomalar öncelikle program bi-
rincilerine, ikincilerine ve üçüncüleri-
ne olmak üzere tüm mezunlara öðre-
tim üyeleri tarafýndan verildi. Me-
zunlara meslek andýný Öðr. Gör.
Mükerrem YORULMAZ okuttu.
Törenin sunuþunu Öðr. Gör. Huriye
DEMÝRHAN gerçekleþtirdi. Tören
sonunda mezunlar ve ailelerine, öðre-
tim üyelerine ve tüm katýlan misafir-
lere ikramda bulunuldu.

Üniversitemizin kuruluþunun 15.
yýlýndaki mezuniyet törenimiz 2007-
2008 mezunlarýmýzýn heyecanlý ve
coþkulu katýlýmý ile sona erdi.
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MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ

Pamukkale Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi'nin 2007-2008 Aka-
demik Yýlý Mezuniyet Töreni 9
Haziran 2008 tarihinde düzenlen-

di. Belediye Baþkanlarý, Oda Baþkanlarý,
Denizli'nin seçkin sanayicileri, Öðretim
Elemanlarý, çok sayýda veli ve yeni mezun
genç mühendislerin katýlýmlarýyla renkle-
nen tören bu yýl ilk kez Mühendislik
Fakültesi bahçesinde gerçekleþtirildi.
Mühendislik Fakültesi'nin bu mutlu
gününde Üniversitemiz Eðitim Fakültesi
Müzik Eðitimi Anabilim Dalý öðrencileri
tarafýndan sunulan müzik dinletisi tüm
misafirleri coþturdu. Mezun öðrenciler
adýna bu yýl ilk mezunlarýný veren Endüstri
Mühendisliði Bölümü Birincisi Mehmet
Þah YUMUÞAKLAR duygulu bir konuþ-
ma gerçekleþtirdi. 

Mezuniyet Töreni açýlýþ konuþmasý ise
Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Halil KUMSAR tarafýndan yapýldý. Prof.

Dr. Halil KUMSAR konuþmasýnda
Mühendislik Fakültesinin geçmiþten
günümüze uzanan geliþimiyle ilgili bilgiler
verdi. Bu bilgiler kapsamýnda, Mühendis-
lik Fakültesinin 1982 yýlýnda Dokuz Eylül
Üniversitesi´nin kurulmasýyla bu Üniversi-
teye baðlý Denizli Mühendislik Fakültesi
olarak eðitim öðretim faaliyetlerine baþ-
ladýðýný vurguladýlar. Mühendislik Fakülte-
sinde 2008-2009 Akademik Yýlýnda ilk
öðrencilerini alarak Lisans eðitimine baþla-
yacak olan Çevre Mühendisliði Bölümüyle
beraber toplam 9 bölümde Lisans eðitimi,

10 bölümde Yüksek Lisans eðitimi ve 4
bölümde ise Doktora eðitimi programlarý
yürütüldüðünü ve 2008-2009 Akademik
yýlýndan itibaren de Lisans eðitimi veren
tüm bölümlerde Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfý ge-
tirilerek mezunlarýn yabancý dil sorun-
larýnýn çözüleceðini belirttiler. 

Prof. Dr. Halil KUMSAR konuþma-
larýnda ayrýca, Mühendislik Fakültesi
bünyesinde 34 adet PAU, Bilimsel
Araþtýrma Birimi tarafýndan desteklenen
proje, 28 adet TÜBÝTAK projesi, 1 adet
DPT projesi ve 4 adet Uluslararasý proje
yürütüldüðünü ve bu projelerin toplam
bütçesinin yaklaþýk 4 Milyon YTL oldu-
ðunu ve ayrýca bu rakamýn Üniversitemiz-
de yürütülen bilimsel projelerin yaklaþýk

%60'ýna karþýlýk geldiðini vurguladýlar.
Konuþmasýnýn son bölümünde ise
Mühendislik Fakültesi yeni binasý ile ilgi-
li yürütülen çalýþmalar konusunda bilgi

veren Prof. Dr. Halil KUMSAR, son ola-
rak genç mezunlara Pamukkale Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesi'nden almýþ ol-
duklarý eðitimle birer genç mühendis ola-
rak hiçbir etki altýnda kalmadan, bilimin
ve tekniðin gerektirdiði doðrularý her za-
man savunmalarýný ve uygulamalarýný,
önlerine çýkan engelleri bilgileriyle ve
mühendis olarak getirecekleri çözümlerle
aþmalarýný ve Ulu Önder Atatürk'ün,
"Dünyada her þey için, medeniyet için, ha-
yat için, muvaffakiyet için en hakiki
mürþit ilimdir, fendir. Ýlim ve fennin hari-
cinde mürþit aramak gaflettir, cehalettir,

dalalettir." sözünü hayatlarýnda kýlavuz
edinmelerini tavsiye ettiler.

Bu konuþmalarýn ardýndan, bu yýl ilk
kez Fakülte Birincisi ve Elektrik-Elektro-
nik Mühendisliði Bölümü Birincisi Murat
UÇAR, Fakülte Ýkincisi ve Bilgisayar
Mühendisliði Bölümü Birincisi Elif
ACAR, Fakülte Üçüncüsü ve Tekstil

Mühendisliði Bölümü Birincisi Pýnar SA-
RAL Fakülte Dekaný Prof. Dr. Halil
KUMSAR tarafýndan plaketle ödüllendi-
rildiler ve ardýndan Fakülte Birincisi Mu-
rat UÇAR tarafýndan yine bu yýl ilk kez
düzenlenen mezuniyet kütüðüne plaket
çakýlmasý törenine geçildi.

Bu yýl 326 öðrencinin mezun olduðu
Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töre-
ninde sýrasýyla Bilgisayar, Elektrik-Elek-

tronik, Endüstri, Gýda, Ýnþaat, Jeoloji, Ma-
kine ve Tekstil Mühendisliði Bölümlerin-
de dereceye giren ve bu programlarý ba-
þarýyla tamamlayýp mezun olan diðer
öðrencilere Bölüm Baþkanlarý tarafýndan
temsili mezuniyet belgeleri ve hediyeleri
takdim edildi.

Yaklaþýk 2 saat süren tören sonunda

TMMOB Denizli Ýl Koordinasyon Kurulu
tarafýndan Mühendislik Fakültesi giriþ
katýnda canlý müzik eþliðinde düzenlenen
kokteyle misafirlerin ve öðretim eleman-
larýnýn katýlýmý yoðundu. Kokteylin
ardýndan topluluk Üniversitemiz Genel
Mezuniyet Töreni kapsamýnda düzenle-
nen havai fiþek gösterilerini izlediler ve
deðerli sanatçýmýz Sertab ERENER'in
konseri ile coþtular.

Mezun öðrenciler adýna bu yýl ilk mezun-
larýný veren Endüstri Mühendisliði Bölümü
Birincisi Mehmet Þah YUMUÞAKLAR duy-

gulu bir konuþma gerçekleþtirdi. 

Fakülte Birincisi Murat UÇAR tarafýndan
mezuniyet kütüðüne plaket çakýldý.

Fakülte Birincisi Murat UÇAR, Ýkincisi Elif
ACAR ve Üçüncüsü Pýnar SARAL Fakülte
Dekaný Prof. Dr. Halil KUMSAR tarafýndan

plaketle ödüllendirildiler.

Fakülte Ýkincisi ve Bilgisayar Mühendisliði Bölüm
Birincisi Elif ACAR'a mezuniyet belgesi ve hediyesi
babasý Mühendislik Fakültesi Öðretim Üyelerinden

Doç. Dr. Ülkü ACAR tarafýndan verildi.

Üniversitemiz Eðitim Fakültesi Müzik
Eðitimi Anabilim Dalý öðrencileri ta-
rafýndan müzik dinletisi sunuldu.

Mezuniyet Töreni açýlýþ konuþmasý
Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr.

Halil KUMSAR tarafýndan yapýldý.

16 PAÜHABER
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HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

Honaz Meslek Yüksekokulu
2007/2008 Eðitim-öðretim yýlý
mezuniyet töreni 07/06/2008
Cumartesi saat 16:00’da yak-

laþýk 2500 kiþinin katýlýmýyla Honaz'ýn

festival alaný olan Göz Mevkiinde yapýldý.
Törene Pamukkale Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ'ýn yaný sýra,
Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Ýnan
ÖZER, Prof. Dr. Halil KUMSAR,
Prof. Dr. Zafer AYBEK, Honaz Kay-
makamý Kamuran TAÞBÝLEK, Bele-
diye Baþkaný Turgut DEVECÝOÐLU
da katýldýlar. 

Mezun olan öðrenciler adýna bu yýl
ilk defa mezun veren Halkla Ýliþkiler
programý Öðrencisi Ýlayda BAYRAM
yaptýðý konuþmada aldýðý eðitimin
kendisini ve arkadaþlarýný hayata en iyi
þekilde hazýrladýðýný ve Honaz Meslek
Yüksekokulu öðrencisi olmaktan onur
duyduðunu belirterek emeði geçen ho-
calarýna teþekkür etti. 

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr.
Oðuz KARADENÝZ Honaz Meslek
Yüksekokulunun iddialý bir okul oldu-
ðunu, bunun ÖSS sonuçlarýnda Türki-
ye çapýnda ilk 5'e giren 3 programýnýn
olmasýnýn yaný sýra mezun takip
çalýþmasýndan da elde edilen verilerle
ortaya çýktýðýný söyledi.

Türkiye'de ilk defa mezunlarýný ta-
kip eden yüksekokul olarak tarihe

geçtiklerini belirten KARADENÝZ,
Yüksekokul-Halk Eðitim Merkezi iþbirli-
ði ile öðrencilere yine Türkiye'de ilk defa
Yaþam Boyu Eðitim imkaný verildiðini
850 öðrencinin açýlan eðitim program-
larýnda Bilgisayar,  Ýngilizce, Almanca,
Diksiyon, Tiyatro kursu bitirme sertifikasý
aldýðýný da iletti. Bu yýl Honaz'da Yükse-
kokul bünyesinde sadece 2008'in ilk altý
ayýnda 19 etkinlik gerçekleþtirdiklerini
vurgulayan KARADENÝZ, bu etkinlikle-
rin de öðrencilerin kiþisel geliþimine
katkýda bulunduðunu sözlerine ekledi. Son
olarak ise sürekli büyüyen ve büyümeye
devam eden ve iki ayrý binada hizmet ve-
ren yüksekokulun artýk bu binalara da
sýðmadýðýný ve artýk yeni ve daha fazla ka-
pasiteli bir binanýn kendileri için çok
büyük bir ihtiyaç olduðunu söyledi. 

Daha sonra söz alan Honaz Belediye
Baþkaný Turgut DEVECÝOÐLU; Doç. Dr.
Oðuz KARADENÝZ'in bu isteðine atýfta
bulunarak en kýsa sürede Yüksekokula ye-
ni bir binanýn Belediye tarafýndan yapýla-
caðýnýn müjdesini verdi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ ise meslek
yüksekokullarýnýn önemine deðinerek Ho-

naz Meslek Yüksekokuluna da ayrý bir de-
ðer verdiklerini söylerken yeni mezun
olan öðrencilere baþarýlar diledi. 

Daha sonra Üniversite Sporlarý Fede-
rasyonu tarafýndan organize edilen ve 23-

25 Þubat Tarihlerinde Eskiþehir Anadolu
Üniversitesi'nde yapýlan Üniversitelera-
rasý Bilek Güreþi Þampiyonasýnda Üni-
versitemizi baþarý ile temsil edip Türkiye
Birinciliðini ve Ýkinciliðini üniversitemize

kazandýran Abdullah KARABAÞ'a ve 15.
Yýl Þenliklerinde Yüksekokulumuzu Ba-
þarý ile temsil edip ikincilik kupasýný
yüksekokulumuza kazandýran yüksekokul
basketbol takýmýna ödülleri Yüksekokul
Müdürü Doç. Dr. Oðuz KARADENÝZ ta-
rafýndan verilirken Yüksekokula katkýda

bulunan Honaz Kaymakamý Kamuran
TAÞBÝLEK, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Aydýn KARLIDAÐ, Halk Eðitim Merke-
zi Müdürü Remzi TUR,   hayýrsever iþa-
damý Çetin Ýnþaat Malzemeleri Sanayi sa-

hibi Ali ÇETÝN'e ve Honaz Motorlu
Taþýtlar Kooperatif Baþkaný Ali BAÞ'a
plaketleri Pamukkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fazýl Necdet ARDIÇ ta-
rafýndan verildi. 

Son olarak dereceye giren ve mezun
olan öðrencilere ödül ve belgeleri verilip
400 öðrenci keplerini fýrlattý. 

Dans gösterisi ve müzik guruplarýnýn
gösterileriyle baþlayan tören, ailelerin ve
protokolün  katýlýmýyla  yapýlan kokteyl
ile sona erdi.
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Bu yýl  PAÜ'nün 15.nci kuruluþ
yýlýný kutluyoruz.. 1992 yýlýnda
yaklaþýk 2300 öðrenci 22 öðre-
tim üyesi 50 öðretim ve arþ.

görevlisi ile yola çýkýlmýþtý... Bugün 6

fakültesi, 4 Yük.Ok., 8 Meslek Yüksek
Okulu, 3 Enstitü ve 8 Araþtýrma merke-
zinde 24.500 öðrenci 2000'e yakýn öðre-
tim elemaný ile eðitim öðretim ve
araþtýrma faaliyetlerini yürütmektedir. Þu
anda diðer fakülte ve yüksek okullarda de-
vam eden mezuniyet törenlerin de 4500

öðrenci mezuniyet belgelerini almaya
hazýrlanmaktadýr.

Üniversitemiz gibi henüz çok genç
olan ÝÝB Fakültemiz 1992-1993 tarihinde
Ýþletme ve 1994 tarihinde Ýktisat Bölümü

2000-2001 Eði-
t i m - Ö ð r e t i m
Yýlý'nda Kamu
Yönetimi normal
öðretim programý,
2002'de Maliye
Bölümü normal
öðretim programý,
2005-2006 Eði-
t i m - Ö ð r e t i m
Yýlý'nda Çalýþma
Ekonomisi ve
Endüstri Ýliþkileri
Bölümü öðretim
p r o g r a m ý n ý n
açýlmasýyla 5
bölümde eðitim-
öðretim faali-

yetine devam etmektedir.
2007-2008 Eði-

tim-Öðre-

tim Yýlý'nda 712 yeni
öðrenci kayýt
yaptýrmýþ olup toplam
3.264 öðrenci mevcu-
du vardýr ve bugün
toplam: 340 öðrenci-
miz mezun olmak-
tadýr

Pamukkale Üni-
versitesi'nin temel fel-
sefesi, bilimsel yönte-
min, hoþgörünün, in-
san sevgisinin ve de-
mokratik anlayýþýn
egemen olduðu bir bi-
lim ve eðitim or-
tamýnýn oluþturul-
masýdýr. Hedefimiz
mesleðini dünyanýn her yerinde baþarý ile
icra edebilecek nitelikli, Atatürk ilkelerine
baðlý gençler yetiþtirmektir.

Bizler de, iþte bu anlayýþla öðrencileri-
mize,  sadece birer meslek ka-

zandýrmak için deðil, ayný za-
manda, toplumda, sorumlu, nite-

likli, her yönüyle iyi yetiþmiþ, birer

birey olmalarý için büyük çaba harcadýk
ve de harcýyoruz. Hiç kuþkusuz bu ba-
þarýnýn en büyük mimarý da, her türlü
maddi ve manevi eksikliklere ve sýkýntýla-
ra raðmen, büyük bir özveriyle, büyük bir
arzu ve istekle, gece gündüz çalýþan, göre-
vini eksiksiz yerine getirmeye çalýþan
öðretim kadromuzdur.  

Dekan Prof. Dr. Ýnan Özer öðrencilere
yönelik yaptýðý konuþmasýnda þunlarý
söyledi;

"Sevgili öðrenciler, genç mezun-
larýmýz, Üniversitede öðrendiðiniz bilgi-
lerle yetinmeyerek, teknolojinin olanak-
larýndan en iyi biçimde yararlanmanýz,
bilgi kaynaklarýný iyi kullanmanýz, kendi-
nizi her alanda yetiþtirmeniz gerektiðine
inanýyorum. Bilime ve aydýnlýða olan
inancýnýzý yitirmeyin. Yarýnlarýn belirsizli-
ðini ülkemiz için bir avantaja
dönüþtürmek, sahip olduðunuz potansiye-
li ve birikimi doðru, etkin ve verimli kul-
lanmanýza baðlýdýr.

Ben ve bütün arkadaþlarým sizi bu duy-
gularla kucaklýyor ve yürekten kutluyoruz.
Yaþamýnýz boyunca bugünkü gibi mutlu
coþkulu olmanýzý, baþarýlarýnýzýn sürekli ol-
masýný diliyoruz. Bizleri Üniversitenizi ve
okulunuzu sakýn unutmayýn diyoruz.
Yolunuz açýk, geleceðiniz pýrýl pýrýl
aydýnlýk olsun."
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Yüksekokulumuz 7. Dönem
Mezunlarýný 6 Haziran
2008 Tarihinde Bekilli
Kültür Merkezinde

yapýlan törenle  uðurladý. Tören,
Rektör Yardýmcýmýz  Prof.Dr.Ýnan
ÖZER, Bekilli kaymakamý Murat
Çaðrý ERDÝNÇ, Belediye baþkaný
Yaþar Halil YÝÐÝT, iþ adamý Þamil
GÝRGÝN, öðretim elemanlarý, mezun
öðrencilerimiz ve 200 dolayýnda ve-
linin  katýlýmlýyla gerçekleþtirildi.   

Törende Saygý duruþu ve Ýstiklal
Marþýnýn ardýndan Yüksekokul
Müdürü Doç.Dr Hakan SARITAÞ bir
konuþma yaptý. Sarýtaþ, konuþ-
masýnda þunlarý söyledi: "Sevgili
Öðrenciler, bugün, ömrünüz boyunca
sürecek olan yeni bir okula yani "ha-
yat okuluna" adým atmaktasýnýz. Bu-
rada, göreceðiniz ve yaþayacaðýnýz
olaylar, sorunlar okul yaþamýnýza
göre, çok daha karmaþýktýr; hatta, kar-
maþýklýðýn ötesinde özelliklere sahip-
tir. Siz okulda temel þeyleri alýrsýnýz,
gerisi bundan sonraki yaþamýnýzda si-
ze kalmýþtýr. Bir çok þey ancak yaþa-
narak tecrübeyle öðrenilebilir.

Baþarý insana baþkasýndan miras
kalmaz, kendi baþarýnýzý kendiniz ya-

ratmalýsýnýz. Baþarýlý olabilmek için
kendinizi her açýdan geliþtirmelisiniz
ve yaratýcý olmalýsýnýz." 

Ardýndan, dereceye giren öðren-
cilere plaket ve hediyeleri takdim
edildi. Yüksekokul birincisi olan Dýþ

Ticaret Programý öðrencisi Ebru
KARTALOÐLU' na plaketini Rektör
Yardýmcýmýz Prof.Dr.Ýnan ÖZER
verdi. Daha sonra mezun olan öðren-
cilere baþarý belgeleri verildikten
sonra tören kep atmayla sona erdi.

Yüksekokulumuz, iþadamý sayýn

Þamil GÝRGÝN' nin büyük
katkýlarýyla,  2000-2001 Öðretim
yýlýnda Rektörlüðe baðlý Bilgisayar
Destekli Muhasebe ve Büro Yöneti-
mi ve Sekreterlik Programlarýyla
öðretime baþlamýþtýr. Yapýlan
çalýþmalar sonunda 2001-2002 Öðre-
tim yýlýnda ayný programlarýn Ýkinci
Öðretim Programlarý açýldý. Ayrýca
2002-2003 öðretim yýlýnda Dýþ Tica-
ret ve Pazarlama Programlarý da
açýlmýþtýr.

Halen Muhasebe, Büro Yönetimi
ve Sekreterlik, Dýþ Ticaret ve Pazar-
lama olmak üzere 4 programda hem
normal hem ikinci öðretimde yak-
laþýk toplam 900 öðrenciyle eðitim
ve öðretimine devam eden yükseko-
kulumuz, 8 derslik, 50 bilgisayar ka-
pasiteli laboratuvarý, kantini ve ye-
mekhanesiyle öðrencilerimize hiz-
met vermektedir.

Öðrencilerimizin barýnmasý için
ilçede Kredi Yurtlar Kurumu'na ait
200  kapasiteli öðrenci yurdu bulun-
makta ve 2006-2007 öðretim yýlý
baþýndan itibaren 120 kiþilik özel
öðrenci yurdu da faaliyete geçmiþtir.
2008 yýlýnda da 100 kiþilik özel
öðrenci yurdu hizmete girecektir.

BEKÝLLÝ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kaymakam
Murat Çaðrý Erdinç

Belediye Bþk.
Yaþar Halil Yiðit

Þamil Girgin

Doç. Dr.
Hakan Sarýtaþ
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EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ

Pamukkale Üniversitesi 2007-2008
Eðitim-Öðretim yýlý Eðitim
Fakültesi mezuniyet töreni 9 Ha-
ziran akþamý fakülte bahçesinde

veliler ve öðretim elemanlarýndan oluþan
kalabalýk bir seyirci topluluðuyla yapýldý.
Müzik Eðitimi Anabilim Dalý Korosunun
da kýsa bir müzik dinletisi sunduðu tören-
de öðrenciler adýna konuþmayý Sýnýf
Öðretmenliði mezunu Sabri Boysal yaptý.
Eðitim Fakültesine katký saðlayan Kýnýklý
Belediye Baþkaný Mestan Ekici'ye ve To-
sunoðlu Þirketler Grubu adýna Mehmet
Tosunoðlu'na plaketleri Eðitim Fakültesi
dekaný Prof. Dr. Hüseyin Kýran tarafýndan
verildi. Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Hüseyin Kýran açýlýþ konuþmasýnda " 150
Öðretim elemaný ve 4550 öðrencisi ile
Üniversitemizin temelini oluþturan Eði-
tim Fakültemiz, 1958 yýlýndan beri tam 50
yýldýr öðretmen yetiþtirmeye devam et-
mektedir. Eðitim Fakültemiz, dokuz ayrý
branþta öðretmen yetiþtirmeyi büyük bir
gururla, onurla sürdürmektedir. Alt
yapýlarýný tamamladýðýmýz Ýlköðretim
Matematik ve Bilgisayar Öðretmenliði
branþlarýna da önümüzdeki yýl öðrenci al-
mayý düþünüyoruz. Ayrýca bu öðretim
yýlýnda Özel Eðitim Bölümümüz kurul-
muþtur. En kýsa zamanda bu bölüme
öðrenci alarak, özel eðitim öðretmenliði

de yetiþtirmeyi hedefliyo-

ruz." dedi. Eðitim Fakültesi Dekaný, genç
öðretmen adaylarýna da " Bugün Eðitim
ordusuna katýlmak üzere, mezun olmanýn
haklý gururunu taþýmaktasýnýz. Olanaklarý
sýnýrlý ama sorumluluðu aðýr, yüce bir
meslek seçtiniz. Ülkemizi Atatürk'ün
özlemini duyduðu çaðdaþ uygarlýk sevi-
yesinin üstüne çýkaracak yeni nesilleri siz-
ler yetiþtireceksiniz. Sizler ülkemizde
henüz yok edemediðimiz cahilliðin orta-
dan kaldýrýlmasýnda, karanlýðýn aydýnlýða
dönüþmesinde birer ýþýk olacaksýnýz. Bili-
min ve aklýn rehberliðinde sadece
sýnýfýnýzdaki öðrencilerin deðil, yörenizin
de birer lideri olacaksýnýz. Baþöðretmen
Atatürk'ün dediði gibi ' Cumhuriyet siz-
den, fikri hür vicdaný hür, irfaný hür nesil-
ler yetiþtirmenizi beklemektedir. Üniver-
sitemizin bu konuda sizlere olan güveni
ve inancý sonsuzdur. Sizlere emek veren
tüm fakülte mensuplarý adýna hepinizi
kutluyorum "diyerek,   öðrencilere mutlu-
luk ve baþarý dolu bir hayat diledi.

Törende Eðitim fakültesinin tüm
bölümlerin birincisi Fen Bilgisi Öðret-
menliði mezunu Fatma Kaya'ya ve
fakültenin diðer bölümlerinin dereceye
giren öðrencilerine belge ve ödülleri veril-
di. Öðrencilerin öðretmen andýný oku-
masýyla devam eden tören,  tüm bölüm
mezunlarýna belgelerinin verilmesiyle
coþkulu bir þekilde sona erdi.
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Pamukkale Üniversitesi, 01 Haziran 2008 tarihinde,
Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan
Balýkesir / Erdek'te düzenlenen Türkiye Üniversiteler
Arasý Triatlon Þampiyonasý'na erkeklerde 2 ve bayanlar-

da 1 sporcu ile katýldý. Erkek-
lerde yarýþan Zekeriya
Yücetürk, 11 üniversitenin
katýlýmýnýn gerçekleþtiði
yarýþmada Türkiye 5.si, Fatih
Cenk Büyük Türkiye 12.si, ba-
yanlarda Fatma Bayýrcý ise
Türkiye 4. sü oldu. Bu derece-
leri ile Zekeriya Yücetürk ve
Fatma Bayýrcý, 28 Haziran
2008 tarihinde Erdek'te yapýla-
cak olan Üniversitelerarasý
Dünya Triatlon Þampiyonasý'na
katýlmaya ve bu yýl ilk kez
ülkemizde düzenlenecek olan
bu önemli þampiyona öncesi 13
Haziran - 28 Haziran 2008 ta-
rihleri arasýnda yapýlacak olan
milli takým kamp çalýþmalarýna
katýlmaya hak kazandýlar.

Pamukkale Üniversitesi Spor
Þenliði'nde ve 6. Üniversite-
ler arasý spor karþýlaþma-
larýnda derece alan PAÜ'lü

sporculara ödülleri takdim edildi.
PAÜ Kongre Kültür Merkezinde
geçtiðimiz cuma akþamý yapýlan
törende Rektör Prof. Dr. Fazýl Nec-
det Ardýç deðiþik dallarda ödül alan
sporcularý tek tek kutladý. Rektör
Ardýç sporculara baþarýlarýnýn de-

vamýný dileyerek madalya ve kupa-
larýný verdi ve hatýra fotoðrafý çektirdi. 

Törenin ardýndan PAÜ Akade-
mik Oda Orkestrasý konseri dünya-
ca ünlü sanatçýlarýn seçme eserleri-
ni seslendirdiler. Rektör Prof. Dr.
Ardýç'ýn da izlediði, Doç. Dr. Efe Ak-
bulut yönetimindeki Eðitim Fakültesi
Müzik Eðitimi Anabilim Dalý üyele-
rinden oluþan orkestra izleyenlerce
ayakta alkýþlandý.

Triatlon Takýmý Erdek’te

Spor Merkezi önünde
gerçekleþtirilen "Yaza
Merhaba" partisinde
coþkulu anlar yaþandý.

Müzik Bölümü Öðretim Görev-
lisi Ufuk Yaðcý eþliðinde bölüm
öðrencilerinden oluþan müzik
grubunun dinamik müzikleri ile
modern dans kulübünün Rock'n
Roll, Swess, Salsa, Batchata
gösterileri ve Spor Merkezi'nde
Step-Aerobik Plates antrenörü
Hanife Kara'nýn hazýrlamýþ ol-
duðu step grubunun gösterisi
katýlýmcýlara görsel bir þölen ya-
þattý. TeleVole þovu ile Kudret
Çelebioðlu katýlýmcýlarý kahka-
haya boðdu. Sunulan ikramlar-
dan sonra Spor Merkezi
Müdürü Fýrat Eser ve tüm
çalýþanlar ile kutlama pastasý ke-
sildi. Ardýndan Dj Ümit Ak-
daþ'ýn hazýrladýðý remixlerle tüm
katýlýmcýlar partiden coþkulu bir
þekilde ayrýldý. PAÜ Spor Mer-
kezi gelecek yýllarda "Yaza
Merhaba" partilerini geleneksel
hale getirmeyi hedefliyor.

PAÜ’DEN YAZA MERHABA
Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi'nin düzenlemiþ olduðu 1. Yaza

Merhaba Partisi üyelerin yoðun katýlýmý ile gerçekleþti. 
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FEN-EDEBÝYAT FAKÜLTESÝ

Fen-Edebiyat Fakültesinin mezuni-
yet töreni 9 Haziran 2008 tarihin-
de coþkulu bir þekilde yapýldý.
Fakültemizin Dekanlýk binasý

önünde saat 17.30 da baþlayan açýlan
stantlar ve diðer etkinlikler tam bir pa-

nayýr havasýndaydý. 
Toplam 11 bölümümüzden mezun

olan 588 öðrencimizin katýldýðý tören,
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile
Türk tarihinin tüm þehitlerinin manevi hu-
zurlarýnda bir dakikalýk saygý duruþuna ve
ardýndan Ýstiklal Marþýmýzý söylenmesiyle
baþladý. 

Mezun öðrenciler adýna Felsefe
Bölümü öðrencisi Gülden AYDIN'ýn ko-

nuþmasýndan sonra Fakülte Dekanýmýz
Prof.Dr. Celal ÞÝMÞEK öðrencilerimize
nasihat niteliðindeki konuþmasýnda þun-
larý söyledi; 

"Fakültemiz; temel bilimlerde; fen,
sosyal ve sanat alanlarýnda, Atatürk Ýlke-

lerini ve Ýnkýlâplarýný özümsemiþ üstün ni-
telikli bireyler yetiþtirmeyi; araþtýrma, eði-
tim ve hizmet alanlarýnda çalýþmalar yap-
mayý ve bunlarý toplum yararýna sunmayý
görev edinmiþtir. Fakültemiz ayný zaman-
da; yeni fikirlere açýk, þeffaf, sürekli geli-
þim içinde olma anlayýþýnda, paylaþýmcý,
etik deðerlere baðlý, ulusal ve evrensel bo-
yutta topluma katký saðlayan, yetiþtirdiði
insan ve verdiði eðitim ile örnek gösteri-
len, mensubu olmaktan gurur duyulan bir
kurum olmayý hedeflemektedir.

Mezuniyet törenimizde ben öncelikle
uzak ve yakýnlardan gelen siz fedakâr ve-
lilere seslenmek istiyorum. Bugün ne ka-
dar gururlansanýz azdýr. Çünkü büyük fe-
dakârlýklarla bu gençleri okuttunuz, on-
larýn özlemlerini sürekli yaþadýnýz, þimdi
onlarda üniversite mezunu olarak sizlerin
bu fedakârlýðýný boþa çýkarmadý. Bizler de
onlara bilgiye nasýl ulaþýlacaðýnýn yol-
larýný gösterdik. Kendine güvenen, üniver-
sitesi ve bölümüyle gurur duyan,
Atatürk'ün gösterdiði yolda vatana millete
yararlý olacak kiþiler olarak yetiþtirdik. 

Sevgili gençler þimdi sizlere seslen-
mek istiyorum, çünkü bugün sizin; artýk
her biriniz mesleði olan ve hayata yeni
atýlacak uzmanlarsýnýz. Ha-
yatta bazý þeyler vardýr ki on-
lar ilktir ve hiçbir zaman
unutulmaz. Evvelki gün
doðdunuz, dün çocukluk
yýllarýný yaþadýnýz, bugün
gençlik yýllarýný yaþýyorsu-
nuz, sabah üniversiteye kayýt
yaptýrdýnýz ve bu akþamüze-
ri de mezun oluyorsunuz.
Ýþte hayat bu kadar hýzlý
akýyor. Antik þair Euripi-
des'in dediði gibi "zaman
umutlarýmýzý gerçekleþtir-
mek için uðraþmaz; o iþini
görür ve uçar…". Artýk hayallerinizi ger-
çekleþtirmek için zamaný çok iyi deðerlen-
dirmek zorundasýnýz. 

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, ülkemizin geleceðini sizlere
emanet etmiþtir. Atatürk'ün çizdiði yolda
bayraðýmýzý ulaþýlmaz zirvelerde dalga-
landýrmak sizin göreviniz.

Hepinizi sevgiyle kucaklýyorum, yolu-
nuz ve bahtýnýz açýk olsun."

Dekan ÞÝMÞEK'in konuþmasýndan
sonra,  geleneksel hale getirilen Fakülte-
mizde 10. hizmet yýlý tamamlayan Prof.
Dr. Alaattin ÞEN, Doç. Dr. Kasým ÝNCE,
Doç. Dr. Yakup KASKA, Doç. Dr. Mu-
zaffer ADAK, Doç. Dr. Mustafa Zafer

ÖZEL, Doç. Dr. Mehmet TEKKOYUN,
Yard. Doç. Dr. Hamza Korkmaz ALPO-
ÐUZ, Yard. Doç. Dr. Mehmet KARA-

KUÞ ve Yard. Doç. Dr. Emin KARAPI-
NAR'a ödülleri verildi. 

Bu yýl ilk defa yapýlan; Fakülte
üçüncüsü Felsefe Bölümü öðrencisi Sibel
KÝRAZ, Fakülte ikincisi Arkeoloji.
Bölümü öðrencisi Adem ÇELÝK, Fakülte
birincisi Arkeoloji Bölümü öðrencisi
Gülay DEMÝRKIRAN Dekanýmýz Prof.
Dr. Celal ÞÝMÞEK tarafýndan birer çeyrek
altýnla ödüllendirildi ve mezuniyet
kütüðüne plaket çakýldý.

Daha sonra onbir bölümümüzden me-
zun olacak 605 öðrenciye bölüm baþkan-
larý tarafýndan baþarý belgeleri verildi.
Programýn sonunda tüm öðrencilerimiz
coþkulu bir þekilde keplerini attýlar.
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Buldan mezuniyet töreni 6 Hazi-
ran 2008 Cuma günü Buldan'da
yapýldý. Törene Pamukkale Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Fazýl

Necdet Ardýç, Buldan Kaymakamý Ahmet
Ufuk Hasçakal, Denizli Ýl Jandarma Alay
Komutaný Kýdemli Albay Cemal Te-
mizöz, Buldan Belediye Baþkaný Mustafa
Fahri Þevik, Buldandaki resmi kurumlarýn
yetkilileri, mezun olan öðrencilerin ailele-
ri, mezun olan 223 öðrenci ve vatandaþlar
katýldý. Tören coþkuy-

la kutlandý. Mezuniyet töre-
ninin açýlýþ konuþmasýnda mezunlar adýna
konuþan Muhasebe ikinci öðretim öðren-
cisi Kaan Efraim Dönmez, Buldan Mes-
lek Yüksekokulunun genç mezunlarý ola-
rak, öðrenim süresi boyunca edindikleri
bilgi ve deneyimlerle, ülkemizin çaðdaþ
uygarlýk seviyesine ulaþmasýnda; yapýcý,
yaratýcý ve seçkin devletler arasýndaki ye-
rini almasýnda katkýda bulunacaklarýna
olan inançlarýnýn sonsuz olduðunu belirt-
ti. Kaan Efraim Dönmez kendilerine
böyle kaliteli bir eðitim-öðretim yapma
fýrsatý veren baþta Üniversite Rektörü
Prof. Dr. Fazýl Necdet Ardýç olmak üze-
re Yüksekokul müdürü Yard.Doç.Dr.
Sayýn Ýrfan Ertugrul'a, Yüksekokul
öðretim elemanlarýna ve tüm yükseko-
kul personeline þükranlarýný sundu.

Buldan Meslek Yüksekokulu
Müdürü Yard. Doç. Dr. Ýrfan Ertuðrul,
Yüksekokulun 2002-2003 eðitim-
öðretim yýlýnda Denizli Meslek
Yüksekokuluna baðlý olarak yalnýzca
Muhasebe ikinci öðretini programýyla ve
160 öðrenci ile Buldan Ticaret Lisesinde
öðretime baþladýðýný, ayný yýlýn bahar
döneminde ilçedeki deðerli hayýrsever iþa-
damlarýnýn katkýsýyla yenilenip hazýr hale
getirilen binayý teslim alarak bundan son-
ra eðitim-öðretime burada devam edil-
mekte olduðunu söyledi. Sayýn Ertuðrul
þu anda Buldan Meslek Yüksekokulunda
Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Dýþ Ticaret,
Pazarlama ve Muhasebe olmak üzere 4
program olduðunu ve bu programlarda
sýrasýyla 117, 228, 223 ve 599 olmak üze-

re toplam 1167 öðrencinin eðitim-öðretim
gördüðünü ifade etti. 2008-2009 öðretim
yýlýnda eðitim-öðretime baþlayacak Moda
ve Tekstil Tasarým Programýyla baþta Bul-
dan olmak üzere ülkemiz için Moda,
Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe kul-
lanýlan bilgisayarlý kalýp ve tasarým prog-
ramlarý ile eðitilmiþ, üretilecek ürünlerin
tasarým boyutuna uygulamalý eðitimle ka-
zandýrýlan teknik, estetik ve artistik deðer-
ler katabilecek yetkin tasarýmcýlar yetiþtir-
meyi hedeflediklerini belirtti.

Yard.Doç.Dr. Ýrfan Ertuðrul, Buldan
Meslek Yüksekokulunun geliþiminde
en büyük desteði veren baþta Pamuk-
kale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Fazýl
Necdet Ardýç olmak üzere yüksekoku-
la emeði geçen hayýrsever Buldanlý
iþadamlarýna ve ilçe halkýna teþekkür
etti.

Buldan Kaymakamý Ahmet Ufuk
Hasçakal, Buldan Meslek Yükseko-
kulunun ilçe için vazgeçilmez bir de-
ðer olduðunu, 2008-2009 öðretim
yýlýnda Moda ve Tekstil Tasarým
Programýna öðrenci alýnarak eðitim-
öðretime baþlanmasýyla bu deðerin
daha da artacaðýný ifade etti. Ýlçe
kaymakamý Kredi Yurtlar Kurumu
ile yapýlan görüþmelerde 2009
yýlýnda Buldan'a 500 öðrenci kapa-
siteli bir öðrenci yurdunun Kredi
ve Yurtlar Kurumu'nun programýna

alýndýðýný ifade etti.
Pamukkale Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr.Fazýl Necdet Ardýç, 15.yýlýný ta-
mamlayan Pamukkale Üniversitesinin ka-

liteyle birlikte ge-

liþtiðini ifade etti.
Ardýç, üniversitenin 15. kuruluþ
yýldönümü nedeniyle bu yýl mezuniyet
törenlerinin daha coþkuyla kutlandýðýný
belirtti. Rektör Prof. Dr. Fazýl Necdet
Ardýç, Buldan'a böyle bir Meslek Yükse-
kokulu kazandýrýlmasýnda emeði geçen
hayýrsever iþadamlarýna ve ilçe halkýna te-
þekkür etti.

Mezuniyet töreni öðrencilere baþarý
belgelerinin verilmesinin ardýndan öðren-
cilerin kep atmasýyla sona erdi.

BULDAN MESLEK YÜKSEKOKULU
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EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ

Pamukkale Üniversitesi 2007-2008
Eðitim-Öðretim yýlý Eðitim
Fakültesi mezuniyet töreni 9 Ha-
ziran akþamý fakülte bahçesinde

veliler ve öðretim elemanlarýndan oluþan
kalabalýk bir seyirci topluluðuyla yapýldý.
Müzik Eðitimi Anabilim Dalý Korosunun
da kýsa bir müzik dinletisi sunduðu tören-
de öðrenciler adýna konuþmayý Sýnýf
Öðretmenliði mezunu Sabri Boysal yaptý.
Eðitim Fakültesine katký saðlayan Kýnýklý
Belediye Baþkaný Mestan Ekici'ye ve To-
sunoðlu Þirketler Grubu adýna Mehmet
Tosunoðlu'na plaketleri Eðitim Fakültesi
dekaný Prof. Dr. Hüseyin Kýran tarafýndan
verildi. Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Hüseyin Kýran açýlýþ konuþmasýnda " 150
Öðretim elemaný ve 4550 öðrencisi ile
Üniversitemizin temelini oluþturan Eði-
tim Fakültemiz, 1958 yýlýndan beri tam 50
yýldýr öðretmen yetiþtirmeye devam et-
mektedir. Eðitim Fakültemiz, dokuz ayrý
branþta öðretmen yetiþtirmeyi büyük bir
gururla, onurla sürdürmektedir. Alt
yapýlarýný tamamladýðýmýz Ýlköðretim
Matematik ve Bilgisayar Öðretmenliði
branþlarýna da önümüzdeki yýl öðrenci al-
mayý düþünüyoruz. Ayrýca bu öðretim
yýlýnda Özel Eðitim Bölümümüz kurul-
muþtur. En kýsa zamanda bu bölüme
öðrenci alarak, özel eðitim öðretmenliði

de yetiþtirmeyi hedefliyo-

ruz." dedi. Eðitim Fakültesi Dekaný, genç
öðretmen adaylarýna da " Bugün Eðitim
ordusuna katýlmak üzere, mezun olmanýn
haklý gururunu taþýmaktasýnýz. Olanaklarý
sýnýrlý ama sorumluluðu aðýr, yüce bir
meslek seçtiniz. Ülkemizi Atatürk'ün
özlemini duyduðu çaðdaþ uygarlýk sevi-
yesinin üstüne çýkaracak yeni nesilleri siz-
ler yetiþtireceksiniz. Sizler ülkemizde
henüz yok edemediðimiz cahilliðin orta-
dan kaldýrýlmasýnda, karanlýðýn aydýnlýða
dönüþmesinde birer ýþýk olacaksýnýz. Bili-
min ve aklýn rehberliðinde sadece
sýnýfýnýzdaki öðrencilerin deðil, yörenizin
de birer lideri olacaksýnýz. Baþöðretmen
Atatürk'ün dediði gibi ' Cumhuriyet siz-
den, fikri hür vicdaný hür, irfaný hür nesil-
ler yetiþtirmenizi beklemektedir. Üniver-
sitemizin bu konuda sizlere olan güveni
ve inancý sonsuzdur. Sizlere emek veren
tüm fakülte mensuplarý adýna hepinizi
kutluyorum "diyerek,   öðrencilere mutlu-
luk ve baþarý dolu bir hayat diledi.

Törende Eðitim fakültesinin tüm
bölümlerin birincisi Fen Bilgisi Öðret-
menliði mezunu Fatma Kaya'ya ve
fakültenin diðer bölümlerinin dereceye
giren öðrencilerine belge ve ödülleri veril-
di. Öðrencilerin öðretmen andýný oku-
masýyla devam eden tören,  tüm bölüm
mezunlarýna belgelerinin verilmesiyle
coþkulu bir þekilde sona erdi.
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Pamukkale Üniversitesi, 01 Haziran 2008 tarihinde,
Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan
Balýkesir / Erdek'te düzenlenen Türkiye Üniversiteler
Arasý Triatlon Þampiyonasý'na erkeklerde 2 ve bayanlar-

da 1 sporcu ile katýldý. Erkek-
lerde yarýþan Zekeriya
Yücetürk, 11 üniversitenin
katýlýmýnýn gerçekleþtiði
yarýþmada Türkiye 5.si, Fatih
Cenk Büyük Türkiye 12.si, ba-
yanlarda Fatma Bayýrcý ise
Türkiye 4. sü oldu. Bu derece-
leri ile Zekeriya Yücetürk ve
Fatma Bayýrcý, 28 Haziran
2008 tarihinde Erdek'te yapýla-
cak olan Üniversitelerarasý
Dünya Triatlon Þampiyonasý'na
katýlmaya ve bu yýl ilk kez
ülkemizde düzenlenecek olan
bu önemli þampiyona öncesi 13
Haziran - 28 Haziran 2008 ta-
rihleri arasýnda yapýlacak olan
milli takým kamp çalýþmalarýna
katýlmaya hak kazandýlar.

Pamukkale Üniversitesi Spor
Þenliði'nde ve 6. Üniversite-
ler arasý spor karþýlaþma-
larýnda derece alan PAÜ'lü

sporculara ödülleri takdim edildi.
PAÜ Kongre Kültür Merkezinde
geçtiðimiz cuma akþamý yapýlan
törende Rektör Prof. Dr. Fazýl Nec-
det Ardýç deðiþik dallarda ödül alan
sporcularý tek tek kutladý. Rektör
Ardýç sporculara baþarýlarýnýn de-

vamýný dileyerek madalya ve kupa-
larýný verdi ve hatýra fotoðrafý çektirdi. 

Törenin ardýndan PAÜ Akade-
mik Oda Orkestrasý konseri dünya-
ca ünlü sanatçýlarýn seçme eserleri-
ni seslendirdiler. Rektör Prof. Dr.
Ardýç'ýn da izlediði, Doç. Dr. Efe Ak-
bulut yönetimindeki Eðitim Fakültesi
Müzik Eðitimi Anabilim Dalý üyele-
rinden oluþan orkestra izleyenlerce
ayakta alkýþlandý.

Triatlon Takýmý Erdek’te

Spor Merkezi önünde
gerçekleþtirilen "Yaza
Merhaba" partisinde
coþkulu anlar yaþandý.

Müzik Bölümü Öðretim Görev-
lisi Ufuk Yaðcý eþliðinde bölüm
öðrencilerinden oluþan müzik
grubunun dinamik müzikleri ile
modern dans kulübünün Rock'n
Roll, Swess, Salsa, Batchata
gösterileri ve Spor Merkezi'nde
Step-Aerobik Plates antrenörü
Hanife Kara'nýn hazýrlamýþ ol-
duðu step grubunun gösterisi
katýlýmcýlara görsel bir þölen ya-
þattý. TeleVole þovu ile Kudret
Çelebioðlu katýlýmcýlarý kahka-
haya boðdu. Sunulan ikramlar-
dan sonra Spor Merkezi
Müdürü Fýrat Eser ve tüm
çalýþanlar ile kutlama pastasý ke-
sildi. Ardýndan Dj Ümit Ak-
daþ'ýn hazýrladýðý remixlerle tüm
katýlýmcýlar partiden coþkulu bir
þekilde ayrýldý. PAÜ Spor Mer-
kezi gelecek yýllarda "Yaza
Merhaba" partilerini geleneksel
hale getirmeyi hedefliyor.

PAÜ’DEN YAZA MERHABA
Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi'nin düzenlemiþ olduðu 1. Yaza

Merhaba Partisi üyelerin yoðun katýlýmý ile gerçekleþti. 
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Kurslar yoðun tempoyla kurs ko-
ordinatörü Aydýn ÝLHAN yöne-
timinde devam ediyor. Bu yaz
da geçen sene olduðu gibi

yüzme ve tenis kurslarý yoðun gruplarla
kort ve havuzlarý dolduruyorlar. Bu kurs-
larýn yanýnda yenilik olarak dalgýçlýk kur-
su ve tam gün süreli yaz spor okulu da
baþlýyor.

Yüzme, tenis ve step aerobik pilates
olarak ise kurslar yeni dönemlerde de de-
vam etmektedir. Okullarýn tatil olmasý ile
yüzme ve tenis kurslarý da yaz programýna
geçecektir. 

Dalgýçlýk kursu ise
profesyonel kadro ile haf-
ta içi teorik ve uygulamalý
olarak Spor Merkezi ha-
vuzunda hafta sonlarý da
Fethiye, Marmaris ve Kaþ
gibi sahil dalýþ bölgelerinde
eðitim vermektedir.

Bu sene ilk kez uygula-
nacak olan Yaz Spor Okulu,

Spor Merkezi Müd. Yrd. Vedat
ERÇAK koordinatörlüðünde
baþladý. Hafta içi 08.30 - 17.30
saatleri arasýnda tam gün eðitim
þeklinde uygulanacak olan spor
okulunda tenis, yüzme, basket-
bol, futbol, Ýngilizce, saðlýk bil-
gisi, resim, drama, orientring,
týrmanma, ritim dersleri verile-
cek. Öðle yemekleri üniversite
sosyal tesislerinde olup ikindi
kahvaltýsý ile öðrencilerin ara

öðünleri de atlanmaya-
cak. Yaz spor okuluna
kayýtlar Spor Merkezi
Kurslar Koordi-
natörlüðü'nden yapýla-
cak.

Kurslar ile ilgili de-
taylý bilgi için 296 28 60
nolu numaradan ve
http://spormerkezi.pa-
mukkale.edu.tr adresin-
den yararlanabilirsiniz.

Yaz spor okullari basladi
Spor Merkezi'nde 6-14 yaþ arasý çocuklarýn

katýlabileceði tam gün süren yaz spor okullarý baþladý.


