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

2008-2009 AKADEMiK YILI ACILDI
Pamukkale Üniversitesi 2008-2009 Akademik yılı açılışı TBMM
Başkanı Köksal Toptan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

S

aygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından
Rektör Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç yaptığı açılış konuşmasında Pamukkale Üniversite’nin
gelişiminden örnekler ve istatistikler vererek şunları söyledi.
“Üniversitemizin, ülkesine yeterli katkıyı
sağlayabilmesi için çok daha fazla kaynağa, çok daha hızlı ihtiyacı var. Uluslararası
alanda ilişkilerimiz giderek güçleniyor. Bu
sene 77 öğrencimizi ve 50 akademisyeni Erasmus programları
ile yurtdışına yolladık.
Bu programların dışında, özel bir ikili işbirliği
ağı kurma çabalarımız
da yoğunluk kazandı.
Pamukkale
Amacımız
Üniversitesi’nin çevresinde bütün dünyaya
yayılmış özel bir ağ ya-

Regensburg izlenimleri
Bu yazıyı resmi bir gezinin sonunda dönüş yolunda yazıyorum. Sizlerle 2 günlük resmi bir
gezinin yapılan ziyaretlerle, imzalanan antlaşmalarla nasıl bir
dostluk ortamı yarattığını ve öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz için ne gibi fırsatlar oluşturduğunu paylaşmak istiyorum.
Regensburg şehri Denizli’de iyi
bilinen bir şehir... Sayfa 12’de

ratmaktır. Böylece akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz,
proje ortağı, staj kabulü, yurtdışı eğitim, özel laboratuar,
akademik değişim gibi ihtiyaçlarını çok daha kolay bir şekilde, özel statüde karşılayabileceklerdir. Sayfa 8-9’da

Abbas Güçlü ile Genç Bakış
PAÜ’de gerçekleşti

PAÜ öğrencilerinin yoğun ilgi gös
dan
arın
anl
ekr
terdiği ve Kanal D
canlı olarak yayımlanan programın
konuğu TBMM Başkanı Köksal Top
tür
Kül
tan oldu. PAÜ Kongre ve
Merkezi’nde yapılan yayında PAÜ’lü
öğrenciler gündemi işgal eden konular üzerinde özgürce sorularını
sordular ve TBMM Başkanından yanıtlar aldılar. Sayfa 10’da

PAÜ lige hazır
2. Lig’e yükseldikten sonra
transfer çalışmalarına ağırlık
veren Pamukkale Üniversitesi
Basketbol Takımı, Amerika’dan
2.05’lik Travis Garrison’u renklerine bağladı. Pamukkale Üniversitesi Basketbol Takımı yaptığı 6 transferle yeni sezona
bomba gibi girecek. Sayfa 16’da
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Organizasyon - Etkinlik

Program Akışı

Tarih - Yer - Saat
Tarih: 15-17 Ekim 2008
Yer: Kongre ve Kültür Merkezi
Düzenleyen: PAÜ Mühendislik Fakültesi

12. Uluslararası Malzeme Sempozyumu
“Fahri Profesörlük” Töreni

Katılımcı: Prof. Dr. Hans KÖHLER
Konuk: Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV

Tarih: 16 Ekim 2008 Perşembe Saat: 10 00
Yer: Kongre ve Kültür Merkezi Ana Salon
Düzenleyen: Rektörlük

PAÜ Bilim Haftası

Açılış Töreni-Stantların Gezilmesi
Ben Kimim? Fakülteler Tanıtım Sunumu
Ben Kimim? YO – MYO Tanıtım Sunumu
Fakülte Panelleri, YO, MYO Panelleri
Poster Sunumlar
Konuk Bilim İnsanları

Tarih: 20-24 Ekim 2008
Saat: 10 00 – 17 30
Yer: Kongre ve Kültür Merkezi Ana Salon ve Fuaye
Düzenleyen: Rektörlük

Aleksandr MARKOV Konseri

Aleksand Markov Keman
Albert Markov Keman-Viyola
Gülden Testel - Piyano

Tarih: 20 Ekim 2008 Pazartesi Saat: 20 30
Yer: Kongre ve Kültür Merkezi Ana Salon
Düzenleyen: Rektörlük – DESAV

Cumhuriyet Bayramı
PAÜ Cumhuriyet Balosu

Tarih: 30 Ekim 2008 Perşembe Saat: 20 00
Yer: Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye
Düzenleyen: Rektörlük

4. Ulusal Tekstil Boya ve Kimyasalları

Tarih: 30-31 Ekim 2008
Yer: Kongre ve Kültür Merkezi A Salonu
Düzenleyen: Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Ulusal Bağcılık - Şarap Sempozyumu ve Sergisi

Tarih: 6-8 Kasım 2008
Yer: Kongre ve Kültür Merkezi Ana Salon ve Fuaye
Düzenleyen: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası – Kimya Mühendisleri Odası- Ziraat Mühendisleri Odası- PAÜ

İncesaz Konseri

Tarih: 8 Kasım 2008 Cumartesi Saat: 20 30
Yer: Kongre ve Kültür Merkezi Ana Salon
Düzenleyen: Rektörlük – DESAV

10 Kasım Atatürk’ü Anma

Resmi Anma Töreni

Tarih: 10 Kasım 2008 Pazartesi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri

Tarih: 20 Kasım 2008 Perşembe Saat: 20 30
Yer: Kongre ve Kültür Merkezi Ana Salon
Düzenleyen: Rektörlük - DESAV

Rekabet Ekonomisi ve Politikası Sempozyumu

Tarih: 14-15 Kasım 2008 Yer: Kongre ve Kültür Merkezi
Düzenleyen: PAÜ ve Rekabet Kurumu

İzmir Devlet Opera Balesi Türkiye Renkleri

Konser Aytül Büyüksaraç

Tarih: 1 Aralık 2008 Pazartesi Saat: 20 30
Yer: Kongre ve Kültür Merkezi ana Salon
Düzenleyen: Rektörlük-DESAV

İzmir Devlet Opera Balesi Yeni yıl konseri

Altuğ Dilmaç

Tarih: 25 Aralık 2008 Perşembe Saat: 20 30
Yer: Kongre ve Kültür Merkezi ana Salon
Düzenleyen: Rektörlük-DESAV
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Dünya Gençleri PAÜ’de bir araya geldi
Ü i
Üniversitemiz,
it i IV.Uluslararası
IV Ul l
A
Aphrodisiash di i
Laodikya Gençlik, Spor, Kültür ve Sanat
Festivali ile kültürler arası diyalog sağlayarak dünya barışına katkılarını sürdürüyor.

A

merika, Azerbaycan, Çin,
Finlandiya,
Guatamala,
Gürcistan, Hırvatistan, İrlanda, İsrail, Kıbrıs, Kore, Letonya,
Mısır, Pakistan, Polanya, Romanya, Sırbıstan, Ukrayna, Ürdün…
Kimi birbirine yakın kimi ise
çok uzak 20 ülkeden, 31 genç… Bu
yaz hepsinin buluşma noktası ise
yine Türkiye oldu.Dünyanın dört
bir yanından gençleri, bir araya
getirmek Türkiye’nin zengin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak,
barış ve kardeşlik ortamında kültürlerarası diyalogun oluşmasını
sağlamak amacıyla, “Uluslararası
Aphrodisias - Laodikya Gençlik,
Spor, Kültür ve Sanat Festivali”nin
bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Kültür Sanat Komisyonu ve Pamukkale Üniversitesi, TC. Kültür
Turizm Bakanlığı, GSGM, Denizli
Belediyesi, UNESCO, Türk Hava
Yolları ve Spor Toto’nun destekleri ile gerçekleştirilen festival, 14
Temmuz – 20 Temmuz 2008 tarihleri arasında Denizli’de yapıldı.
Festival
boyunca,
Ana

Tanrıça’nın kenti, geçmişte önemli
bir heykel merkezi olan tarihi Aphrodisias, uzak ülkelerin gençlerine
ev sahipliği yaptı. Kardeş kent Laodikya da onlara eşlik etti. Dünya
gençleri zamana meydan okuyan
kentin sokaklarında, yapılarında
birbirlerini ve kültürlerini anlamaya çalıştılar. Festival boyunca Güney Kore’ den katılan koordinatör
de gençlerle birlikte oldu.
Türkiye’nin tanıtımı açısından
da önemli bir misyonu yerine getiren festivalde gençler, Aphrodisias, Laodikya, Efes, Meryem Ana,
Kuşadası, Karacasu ve Şirince gibi
tarihi ve kültürel yerleri görme
fırsatını yakaladılar. Gençler gördükleriyle yetinmeyip, tartışma
grupları ile birbirlerini daha yakından tanırken, sanat, spor ve kültürel konular üzerine tartışıp, fikir
alışverişinde bulundular. Festival,
yemekten dansa, ülkelerin kendilerine has yönlerinin tanıtıldığı,
renkli görüntülere sahne olurken,
Aphrodisias Odeon’da yapılan
ülke sunumları ile daha da ilginç
hale geldi.

Ünlü Gurme Artun Ünsal PAÜ’de
Pamukkale Üniversitesi Gıda
Kulübünün 2007 yılı Kasım dö
döneminde hazırlayarak Başbakanlık DPT Avrupa Birliği Eğitim
ve Gençlik Programları Merkezi
Müdürlüğü’ne sunduğu “Sağ-

verilmişti.
PAÜ
Kongre
Kültür
Merkezi’nde yapılan sağlıklı
gıda, dengeli beslenme, güvenli
gelecek proje değerlendirme ve
kapanış toplantısında ünlü bir

lıklı Gıda, Dengeli Beslenme,
Güvenli Gelecek” başlıklı projesi bilindiği gibi desteklenmeye
değer görülmüştü.
Denizli merkez ilçeye bağlı
10 ayrı kasaba ve köy ilkokulu
6. sınıfında “Sağlıklı Gıda, Dengeli Beslenme” konularında 8
hafta süreli eğitimler verilmiş,
eğitimlerde Gıda Mühendisliği öğrencisi 42 öğrenci görev
almış ve söz konusu okullarda
yaklaşık 1500 öğrenciye eğitim

gurme ağırlandı.
Galatasaray Üniversitesi’nin
Siyaset Bilimci öğretim üyesi,
aynı zamanda tanınmış gurme
Prof. Dr. Artun Ünsal bu toplantının onur konuğu olarak yer
alırken, Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Harun UYSAL, Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Ergun Köse
de gıda konusunda bilimsel içerikle dolu bir söyleşi yaptılar.
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DPT Müsteşar
Yardımcısı Halil
İbrahim Akça,
insan kaynağına
yatırım ve teknoloji geliştirmenin şart olduğunu söyledi

D

evlet Planlama
Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim Akça,
PAÜ’nün konuğu oldu.
PAÜ Ekonomi Yaz Seminerleri kapsamında
“20013’e Doğru Türkiye” konulu panele
katılan Akça, DTÖ,
AB, demografi, makroekonomik gelişmeler,
iklim değişikliği ve 9.
kalkınma planı başlıkları altında Türkiye’yi
önümüzdeki dönem etkileyecek
faktörleri anlattı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele, PAÜ Rektörü Prof.
Dr. Fazıl Necdet Ardıç, Rektör
Yardımcısı ve İİBF Dekanı Prof. Dr.
İnan Özer, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

PAÜ HABER GAZETESİ İmtiyaz Sahibi
Pamukkale Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ
Yazı İşleri Müdürü
Erhan ARAN

Görsel Yönetmen
Ali SELMANİ

Haber Merkezi
Özlem Özmen ERGENÇ
Emine BARKAN - Cenk ÖZTÜRK
Deniz ERDENİZ
Basım Yeri: Star Baskı Tesisleri
Tren İstasyonu Karşısı Gaziemir / İZMİR Tel: 0232 251 76 32
Basým Tarihi: ..
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü
Kınıklı Kampüsü Kınıklı/DENİZLİ
Tel: 0258 296 20 10-15 Faks: 0258 296 23 33
e-posta: iletisimofisi@pau.edu.tr
Yayın Türü: Aylık Yerel Yayın / Para ile satılmaz.
PAÜ HABER Gazetesi Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir.
Gazetemizin köşe yazarları kendi yazılarından sorumludur.

AB
müzakere
ssürecinden, Kyoto
p
protokolü’ne,
dem
mografik
verilerd
den, tekstil sektörü
rüne mevcut durum
v
ve gelecek dönem
p
planlamalarına değ
ğinen
müsteşar
y
Akça,
yardımcısı
T
Türkiye’nin önündek
ki fırsat ve tehditleri
o
ortaya koydu.
Katılımcılardan
g
gelen soruları yanıtlayan Akça, sunumunda tekstil sektörü ve teşvik konusuna da
ayrı bir yer verdi. Tekstilde bölgesel teşvikten Denizli’nin yara aldığının hatırlatılması üzerine teşvik
konusunun DPT tarafından yeniden değerlendirmeye alındığını,
bilim insanlarının ve ilgililerin katılımıyla planlamalar üzerinde çalıştıklarını söyleyen Akça, yazılımbilişim, lojistik ve turizmde teşvik
sayesinde önemli gelişmeler kaydedildiğini de dile getirdi. “Tarım

dünyaya yeniden döndü” sözleriyle yeni yatırım alanlarına da işaret
eden Akça, rekabet gücünü geliştirecek sanayi mi? İstihdam sağlayacak sanayi mi? sorularına yanıt
verilmesi gerektiğini ifade etti.

eğitim şart. Aslında bizim kaliteli
eğitim yapan liselerimiz, öğretim
kurumlarımız var; yapılması gereken kaliteyi yaygınlaştırmak. İstihdam oranına bakıldığında 2006
yılı verilerine göre Türkiye’de is-

Demografik verileri paylaşan
Müsteşar yardımcısı, genç nüfusun ve kaliteli eğitimin önemini
şşu sözlerle ortaya
koydu: “Global gek
lişmeler, Avrupa
li
nüfusunun giderek
n
y
yaşlandığını ortay
ya koyuyor. Türkkiye genç nüfusu
o
olan bir ülke ve bu
T
Türkiye için büyük
b
bir fırsat anlamına
g
geliyor. Genç nüfussu iyi bir eğitimle
T
Türkiye’nin işgüccüne katkı sağlayyacak şekilde yeti
tiştirebiliriz.
Yaygın eğitime
eevet ancak kaliteli

tihdam oranı % 46, bunun % 70’i
erkek % 30’u kadın… Çalışan kadınların % 17’si kentli… Üniversite
mezunu kadınlarda istihdam oranı
% 70… Üniversite mezunlarının istihdam oranına bakıldığında, kızların üniversite okumasını teşvik
etmek doğru politika olarak önümüzde duruyor. Global gelişmeler
de gösteriyor ki, niteliksiz işgücüne artık yer yok. Nitelikli eğitimin
yaygınlaştırılması ile kalkınma ve
gelişme mümkün…”
Panelin ardından PAÜ Rektörü
Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç tarafından müsteşar yardımcısı Halil
İbrahim Akça’ya günün anısına
plaket sunuldu. Kampus alanını ve
PAÜ’nün birimlerini ziyaret eden
Akça, kentimizden memnun şekilde ayrıldı.
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DENİZLİ PROTOKOLÜ
PAÜ’DE BULUŞTU
Yemeğe katılan protokol üyelerine PAÜ’nün çalışmaları, yatırımları
hakkında bilgi verildi, “Üniversite
gönüllüleri” kampanyası anlatıldı.

P

amukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Necdet
Ardıç tarafından PAÜ Sosyal
Tesisler’de verilen yemeğe, Denizli Valisi Yavuz Erkmen, Denizli
milletvekilleri Selma Aliye Kavaf
ve Mithat Ekici, Denizli Belediye
Başkanı Nihat Zeybekci, Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu,
Adalet Komisyonu Başkanı Tamer
Bingöl, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Erdinç Korkmaz, PAÜ
Rektör Yardımcıları ve dekanları, Denizli Platformu üyesi oda
başkanları, TMMOB’a bağlı oda
başkanları, Yükseköğretim Vakfı
üyeleri, Gazete ve televizyonların
Genel Yayın Yönetmenleri ve basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Denizli protokolünü buluşturan
yemekte, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Necdet
Ardıç bir sunum yaptı. Üniversitenin kuruluşundan bugüne geldiği noktayı anlatan Rektör Prof.
Dr. Ardıç, “uluslar arası araştırma
üniversitesi” olma vizyonuyla hareket ettiklerini, üniversitenin iline, bölgesine, ülkesine ve bilime
katkı sağlamada önemli bir eşiğe geldiğini anlattı. 30 bin kişilik
öğrenciye ulaştıklarını kaydeden

Prof. Dr. Ardıç, hastane inşaatından, kapalı spor salonuna çok
sayıda projeyi sürdürdüklerini
belirterek, inşaatlar hakkında bilgi verdi. Artan öğrenci sayısıyla
birlikte dersliklerde düzenlemeler
yapıldığını, sınıfların tefrişatının
daha çağdaş çizgilere çekilmeye
çalışıldığını belirten Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, yaptığı sunumda
şunları söyledi:
“15. yılını kutlayan Pamukkale
Üniversitesi, mevcut projeleri sonlandırmayı, yenilerine başlamayı
ve PAÜ’yü Avrupa üniversiteleri
ile rekabet eder hale getirmeyi ilke
edindi. Yalnızca ilimiz ve bölgemiz
değil ülkemiz ve insanlık için katkı
sağlamayı sürdüren, gücünü ilerlemeden alan PAÜ; uluslar arası
araştırma üniversitesi olma yolunda önemli adımlar atıyor.
Yeni öğrencilerimizle 30 bin
üyesi olan büyük bir aile haline
geldik. Öğrenci sayısının artması,
yeni açılan üniversitelerle birlikte
her bir üniversiteye düşen payın
azalması ve üniversitelerin bir yol
ayrımında olması nedeniyle üniversiteye katkı sağlayacak gönüllülerle büyüyeceğimize inanıyoruz. Dersliklerin, laboratuarların
tefrişatı ile hastane binasından,

çok amaçlı kapalı salona yalnızca
öğrencilerin değil Denizli’nin de
yararlanabileceği projeleri en kısa
sürede tamamlamak amacıyla
başlattığımız kampanya yediden
yetmişe tüm üniversite gönüllülerinin desteğiyle büyüyecek.
Tavrını eğitimden yana koyan
siz hayırseverlerimizin isimleri bu
kampanyayla yaşayacak. Bugüne
kadar eğitime destek konusunda
Türkiye’ye örnek olan Denizli’nin
yükseköğretimde de öncü olacağını biliyor, tüm “üniversite
gönüllüleri”ne şimdiden teşekkür
ediyoruz.”
Pamukkale
Üniversitesi’nin
bundan sonra Uluslararası Araştırma Üniversitesi olabilmesi ve
bölgeye katkıda bulunabilmesi
için bölgenin büyük desteğine
ihtiyacı olduğunu vurgulayan
Rektör Ardıç konuşmasını
şöyle sürdürdü:
“Yapılması gereken birçok bina, donatılması gereken birçok sınıf, içine alet alınması gereken bir çok laboratuvar
bulunmakta...
Denizli tarih boyunca eğitime
önem veren bir şehir olarak dikkat
çekmiştir. Eğitime yaptığı katkı
yadsınamaz. Hayırseverler, ilkokul ve lise düzeyinde birçok okul
yapıyorlar. Ama şu ana kadar Denizlililerin adını taşıyan bir tek
bina yok benim üniversitemde.
Üniversiteye yapılan yardım aslında eğitime yapılan yardımdan çok
daha farklı bir anlam içeriyor. Şu
an bu toplulukta Denizli’nin bütün
ileri gelenleri var. Hepimiz ilimizin
yaşadığı durumları biliyoruz. Sanayi sektörünün yaşadığı sorunları biliyorsunuz. Biz emek yoğun
üretim yapan ve ihracata dayalı
bir sanayiyle gelişen bir şehiriz.
Şimdi yaşadığımız bu sorunları
65-70 yıl önce Amerika’da, 30-40
yıl öncede Avrupa’daki şehirler
yaşadı. Sanayi kurumlarımız bu
sorunları aşacak ama çıktıklarında
büyük olasılıkla yüksek teknolojili
az emekle üretim yapan tesisler
olarak çıkacaklar.
Amerika ve Avrupa’daki şehirler hizmet sektörüne önem vererek kurtulmuşlar. Hizmet sektörü
demek sağlık, turizm ve eğitim
demek. Sağlık konusunda büyük

yatırımlarımız var. Denizli bölgenin sağlık merkezi olmaya aday.
Ama eğitim konusunda ilköğretim
yatırımı eğitimde hizmet sektörü
anlamına gelmiyor. Üniversiteye
yardım yapılırsa eğer, hizmet
sektörü anlamına geliyor. Bu
üniversitede
100 bin öğrenci
olursa

eğer Denizli’de ne işsizlik ne de
düşük gelir seviyeli insan kalır.
Kente ve bölge insanına nitelik kazandıracak bir oluşum PAÜ.”
HAYDİ ÜNİVERSİTE
GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA
Rektör Prof. Dr. Fazıl Necdet
Ardıç, sunumunu tüm Denizlililere
kampanyaya destek çağrısı yaparak tamamladı:
“Tüm Denizlileri ellerindeki
olanaklarla üniversitemize katkıda
bulunmaya çağırıyorum. Sınıflara,
laboratuarlara ve binalara hayırseverlerimizin isimlerini vermeye
açığız. Tüm oda başkanları, üniversitemiz vakıf üyeleri, protokol
üyelerimizi bizlere destek olmaları
için çağrı yapıyorum.”
Üniversite Gönüllüsü Kampanyası çerçevesinde hayırseverlerden sınıfların, bilgisayar
laboratuarlarının ve araştırma
laboratuarları ile inşaatı devam
eden eğitim binalarının tefrişatına katkı sağlamaları bekleniyor.
Üniversite gönüllülerinin isimleri
bağış yaptıkları derslik ya da binalara verilecek, katkılar kamuoyu
ile paylaşılacak.
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Denizli’nin 100 yıllık basın tarihi aydınlanıyor
Ü

niversitemizin halen yürütülen Bilimsel Araştırma
projelerinden biri de “Denizli Basın Tarihi” projesidir. Proje
üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Dr. Ercan Haytoğlu tarafından yürütülmektedir. Bu proje
ile Denizli Basınının 100 yıla yaklaşan basın geçmişi araştırılarak ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.
Büyük ölçüde toplanan verilerin
değerlendirilme aşamasına gelen
proje üzerine konuşacağız.

“Denizli Basın Tarihi” üzerine proje yapma düşünceniz nereden doğdu?
Kentler üzerine yapılan çalışmalar içerisinde basın tarihlerinin
özel bir yeri bulunmaktadır. Basının verileri kentin genel hafızasını
oluşturur. Gazeteler, dergiler ve
bültenler bir kentin siyasi, sosyal,
kültürel, ekonomik varlığını gün
gün, hafta hafta, ay ay işleyerek,
adeta hem yayınlandıkları süreci,
hem de geleceğini dokumaktadırlar. Bu nedenle kentin basın tarihi
üzerine yapılan çalışmalar, o kent
üzerine çalışma yapanlar için bir
başvuru kaynağı oluşturur. Kent
ile ilgili bilgiye ulaşmak isteyenler
için bir yol haritası belirlemelerine
yardımcı olur.
Türkiye’de bir kısım şehrin basın tarihleri yazılmıştır. Denizli’nin
ise yazılı bir basın tarihi çalışması
bulunmamaktadır. Oysa tarihe bakıldığında Osmanlı Devleti’nden
Türkiye Cumhuriyeti’ne Denizli
basınının dikkat çekici bir şekilde
geliştiği görülmektedir.
Yazılı ve görsel basın olarak aktif bir gelişime sahip olan
Denizli’nin Kayseri, Trabzon, Sakarya, Eskişehir, Antalya vs.) gibi
basın tarihleri yazılmış şehirlerden
hiçbir eksiği bulunmamaktadır.
Bu konuda bir ihtiyaç olduğunu
düşündüğümden ve basın çalışmalarına karşı ilgim olduğundan
böyle bir konuyu ele almanın doğru olacağına inandım. Proje olarak
destek görmesi de benim için ayrıca mutluluk verici olmuştur.
Denizli üzerine birçok konuda
pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen, derli toplu Denizli basınının tarihi süreçteki değişimi
ve gelişimi ile ilgili akademik bir
basın tarihinin tam olarak ortaya
konulmasının mümkün olmadığı
düşünülecek olursa, bu alandaki
önemli bir boşluğu bu araştırmanın dolduracağı da bir gerçektir.
Proje doğrultusunda bugüne
kadar neler yaptınız?
İlk olarak; Denizli’de 1909 yılında çıkarılan “Hulasa” adlı gazete
Denizli’de yayın hayatına başla-

yan ilk gazete olarak bilinmektedir. Bu gazetenin 1909 yılına ait
orjinal tek bir nüshası bulunmaktadır. Tarafımızdan bu orijinal
nüshaya ulaşılmıştır. 1907’de ilk
kez yayınlandığı bilgisi varsa da,
bunu doğrulayacak bir belgeye
ulaşılamamıştır. Ayrıca ‘’Hulasa’’
adlı gazeteden sonra 1910 yılında
çıkarılan “Kahraman” adlı haftalık
gazetenin de bir adet orjinal nüshasına ulaşılmıştır.
İkincisi; Milli Mücadele döne-

minde de Denizli’de yerel gazeteler çıkarıldığı bilinmekte ise de bu
döneme ait bilgiler son derece sınırlı olduğu görülmüştür. Bu döneme ait ciddi sıkıntı ile karşı karşıya
kalınmıştır.
Üçüncüsü Denizli gazeteleri
üzerine Ankara Milli Kütüphane, İzmir Milli Kütüphane, İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi,
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Denizli İl Halk Kütüphanesi, Denizli Gazetesi Arşivi,
Hizmet Gazetesi Arşivi, Denizli İl
Milli Eğitim Müdürlüğü Arşivi ve
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı
arşivlerinde çalışmalar yapılmıştır. Birçok gazete, dergi ve bültenin ciltler dolusu sayıları bizzat
tarafımızdan görülmüş ve gerekli
bilgilerin toplanmasına çalışılmıştır. Ayrıca bu yayınların önemli
sayfalarının fotoğraflanması sağlanmıştır.
Dördüncüsü basın tarihi üzerine yazılan genel ve Denizli ile ilgili kitaplar, makaleler ve yazıların
toplanması da sağlanmıştır.
Proje ile ulaşmak istediğiniz
hedefler nedir?
Bu çalışma ile; ilk olarak 1945

yılından itibaren basın hayatının
Denizli’de hareketlendiği görülmüştür. Denizli basını 1957 yılına
kadar hareketli bir dönem geçirmiştir. Denizli’de basının bu derece hareketlenmesinin temelinde
Denizli’de geçmişte atılan adımların ve siyasi gelişmelerin ne denli
etkisinin olduğu araştırılma imkanı bulunmuş olacaktır.
İkinci olarak; 1957den itibaren,
İstanbul basınındaki teknolojik
gelişmeler ve İstanbul gazetelerinin Anadolu’da da yayın yapmaya
başlamasıyla Denizli basın hayatında bir hareketsizlik görülmüştür. Bunların nedenleri ve niçinleri
bu proje çalışması ile ortaya çıkarılabilecektir.
Üçüncüsü; Denizli basınının, tarih içinde kurumsallaşması ve okuyucu tipinin oluşması, Denizli’nin
siyasi, sosyal ve kültürel hayatın
gelişmesine nasıl etki yapmıştır? Denizli’nin bugünkü siyasal,
sosyal ve ekonomik yapılanması
üzerinde ilk gazetenin yayınlanmasından itibaren bugünlere kadar gelen süreç içinde ne gibi değişimler yaşanmıştır? Bu süreçte
basının etkisinin ne olduğu ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
Dördüncüsü; Denizli’de basınının, kentin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerine, politik
ve idari yönelimine ilişkin katkıları
daha somut bir şekilde belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca, bu çalışma ile gazetelerin basın hayatında ne kadar süre yer aldıkları,
yayın politikalarının zaman içerisinde nasıl şekillendiği de ortaya
çıkarılmaya çalışılacaktır.

Proje şu anda ne safhadadır?
Projenin yazım safhasına gelinmiştir. Bir kısım gazete, dergi
ve bültenin yazımı gerçekleştirilmiştir. Eldeki çalışmanın önemli bir bölümü yazılmaya hazır bir
şekildedir. Yazımına da devam
edilmektedir. Ancak her gazete,
her dergi ve bültenin birer makale çalışması özelliğinde yazıldığı
dikkate alınırsa zaman ve emek
açısından zorlanıldığı kabul edilir. Tespit edilen çok az ulaşılacak
yayın kalmıştır. İlk fırsatta Ankara
Meclis Kütüphanesi’nden 1930’lu
yıllara ait Denizli gazetesinin nüshaları taranacaktır.
Denizli basın hayatına gazete çıkararak veya gazete çalışanı
olarak katkıda bulunan yakın tarih
tanıklarının bilgi ve değerlendirmelerine başvurulması amacıyla
saha çalışması da yürütülmeye
çalışılmaktadır.
Proje esnasında karşılaştığınız sıkıntı oldu mu?
Eski gazeteler ulaşmak şüphe-

siz zor olmaktadır. Bazen tesadüf
eseri bazen çabalarımızla eski ve
orijinal gazetelere ulaşabildik.
Cumhuriyetin ilk yıllarında yayımlanan Saz ve Söz gazetelerinin birer orijinal nüshasına İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk
İlkeleri ve İnkılap tarihi Enstitüsünde arkdaşım Yard.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu’nu ziyaret
esnasında ulaştım. Bir şekilde kütüphanesinde bulunan bu iki gazete nüshasını tarafıma vermesi
beni çok fazla mutlu etti. Ancak,
hiçbir şekilde ulaşamadığım gazete nüshaları da oldu. Kaynaklarda
1914 yılında Şirvanzade Gıyasettin tarafından yayımlandığı belirtilen SANİSAT, ŞAFAK, VİCDAN
ve KASATURA, Ata Lütfi Özdil
tarafından 1926’da yayımlanan
ALTINSAZ, Mustafa Naili Küçüka
tarafından 1937’de yayımlanan
AJANS ve Vasfi Bilge tarafından
1938’de yayımlanan SOKAK POSTASI, Denizli Lisesi tarafından
1942 yılında yayımlanmaya başlanan AYRIK, 1952 yılında Dr. Cengiz Haner tarafından yayımlanan
HAKİKAT, Denizli CHP İl Teşkilatı
tarafından 1953 yılında yayımlanan İNKILAP, Hüseyin Pamukçu
tarafından 1955 yılında yayımlanan GÖRÜŞ gazetelerinin orijinal
nüshaların bugüne kadar ulaşamamış olmanın üzüntüsü içerisindeyim.
Bu konuda arşivciliğin bizde
hemen hemen hiç olmadığı düşünüldüğünde durum olağan gibi
görünse de ulaşılamadığı taktirde
bu gazetelerin nüshalarına basın
tarihi için önemli bir eksiklik oluşturacakları gerçektir. Bu nüshalar
belki de Denizli’ye sevdalı kişilerin kişisel arşivlerinde olabilir. Bir
şekilde haberdar olur ve bize bilgi verilirse çok mutlu olacağımız
açıktır.
Proje çalışmanız esnasında
sizi mutlu eden neler oldu?
Çalışmanın her aşamasında
heyecan duydum, ancak beni en
fazla heyecanlandıran Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent
Öztürk’ün “Denizli Basın Tarihi”
üzerine bir projenin hayata geçirildiğini öğrendikten sonra; “Hocam, bu çalışmayı Denizli Gazeteciler Cemiyeti olarak biz basalım.
Size araştırmanızda nasıl yardımcı
olmamız gerekiyorsa olalım” sözleri oldu.
Bilimsel, çok emek isteyen bir
çalışmaya bu şekilde yaklaşılması
beni fazlasıyla mutlu etti.
Çalışmanızın biran önce tamamlanması temennisiyle teşekkür ederiz?
Ben de teşekkür ederim.
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PAÜ’de Kanada’dan
Türk bilim adamı

‘Gelecekte
enerji krizi
yaşanacak’
University of Ontario Institute of Technology Kanada öğretim üyelerinden Prof. Dr.
İbrahim Dinçer 18 Temmuz
2008 günü PAÜ Mühendislik
Fakültesi Konferans Salonunda “Enerji, Ekserji ve Çevre”
konulu bir seminer verdi.

HEKİMLİĞE İLK ADIM
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008-2009 eğitim öğretim yılını dün düzenlenen törenle açtı. PAÜ Tıp Fakültesini kazanan 68 hekim adayı öğrenciye doktor önlükleri giydirildi.

P

Enerji üretiminde ağırlığın yerli, yeni ve
yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmesi, enerji planlamaları, ulusal ve kamusal
çıkarların korunması ve toplumsal yararın artırılmasını, ucuz, sürekli ve güvenilir
enerjiye kolaylıkla erişebilmesi konularında açıklamalar yapan Prof. Dr. Dinçer,
“Birçok gelişmiş ülke gelecekte yaşanacak
enerji krizi konusunda şimdiden tedbirler
almakta. Bu sahada çok büyük paralar
harcayarak araştırmaları desteklemekte.
Bizler de bu alanda çok ciddi ve kapsamlı
araştırmalara girişmeliyiz” dedi.

AÜ Kongre Merkezinde
yapılan ve Tıp Fakültesinden pek çok öğretim
üyesi ile hekimin katıldığı törende açılış konuşmasını
PAÜ Rektör Yardımcısı ve
Tıp Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Zafer Aybek yaptı.
Prof. Dr. Aybek öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada ÖSS gibi zorlu
bir sınavdan başarıyla
geçtiklerini vurgulayarak
“PAÜ’ye gelmeniz, çektiğiniz sıkıntıları umarım bir
nebze olsun azaltmıştır.
Kendinizle ne kadar övünseniz azdır.” dedi. Böyle
güzel bir günde bulunmanın
kendisi için gurur verici olduğunu kaydeden Prof. Dr. Zafer
AYBEK öğrencilerin başarılı
olmasında anne ve babalarının da oldukça fazla rolü ol-

duğuna değinerek onlara da
teşekkür etti. Prof. Dr. Aybek
konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Hekimlik mesleği daha

okul yıllarından başlayan ve
hiç bitmeyen çok zorlu bir
yoldur. Bu mesleği seçerek
buraya gelenler Üniversitemizin tüm olanaklarından yararlanabilir. Sizlerden yapıcı ve

üretici birer hekim olmanızı
bekliyorum. Toplumsal sorunlara duyarlı, ufku geniş, bilime
ve insanlığa hizmet yolunda
önemli katkılar sağlayacağınıza olan inancım
tamdır. Hepinize başarılar diliyorum”
Daha sonra PAÜ Tıp
Fakültesi Genel Cerrahi
Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Akın ÖZDEN hekimlik
mesleğine ilk adımı atan
öğrencilere
cerrahinin
tanımından başlayarak
tarihteki ünlü cerrahları
tanıtarak ilk dersi vermiş
oldu.
Sunumun ardından 68 hekim adayı öğrenciye Prof. Dr.
Zafer AYDEK ve Tıp Fakültesi
öğretim üyelerince doktor önlükleri giydirilerek tören sona
erdi.
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PAÜ 2008 - 2009
Akademik yılı acıldı
Pamukkale Üniversitesi 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılını açtı. Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Köksal Toptan ve eşlerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine coşkulu bir katılım yaşandı.

S

aygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın ardından Rektör
Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç
yaptığı açılış konuşmasında Pamukkale Üniversite’nin gelişiminden örnekler ve istatistiker vererek şunları söyledi.
“Üniversitemizin, ülkesine yeterli katkıyı sağlayabilmesi için
çok daha fazla kaynağa, çok daha
hızlı ihtiyacı var. Uluslararası
alanda ilişkilerimiz giderek güçleniyor. Bu sene 77 öğrencimizi ve
50 akademisyeni Erasmus programları ile yurtdışına yolladık. Bu
programların dışında, özel bir ikili işbirliği ağı kurma çabalarımız
da yoğunluk kazandı. Amacımız
Pamukkale Üniversitesi’nin çevresinde bütün dünyaya yayılmış özel
bir ağ yaratmaktır. Böylece akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz,
proje ortağı, staj kabulü, yurtdışı
eğitim, özel laboratuar, akademik
değişim gibi ihtiyaçlarını çok daha
kolay bir şekilde, özel statüde karşılayabileceklerdir.
Önümüzdeki sene üniversitemizin kendi kendini geliştirmek ve
özyönetim modelini kurmak için,
önemli atılımlar yapacağı bir yıl
olacaktır. Bu konuda Avrupa Üniversiteler Birliği, KALDER gibi kurumlarla yakın işbirliği sağlanmış,
kurumsal araştırma ve geliştir-

meyi yönetecek yapının öncü temelleri oluşturulmuştur. Bağımsız
önerilerin oluşturulacağı, çözümlerin üretileceği bu mekanizmanın
üniversitemize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Başvurumuz üzerine Pamukkale Üniversitesi 2009-2010 Avrupa
Üniversiteler Birliği’nin değerlendirme sürecine kabul edilmiştir.
2009 Mart ayına kadar hazırlayacağımız özdeğerlendirme raporu
sonunda, Avrupa’nın farklı ülkelerinden 5 rektör veya rektörlük yapmış öğretim üyesi üniversitemizi
değerlendirmek,
amaçlarımızla

gayretlerimiz arasındaki ilişkiyi raporlamak üzere buraya gelecekler.
2010 yılında ise üniversitemizin bu
süreçleri geçiren üniversitelerden
farkları ve yapılabilecekler konusunda bir değerlendirme raporu
hazır olacaktır.
“Biz ülkemizin kalkınmasına
odaklanmış uluslararası bir araştırma üniversitesi olmak istiyoruz.”
Öğrencilerimiz üzerindeki genel kaygı ve umutsuzluk, yüklü
ders saatleri, proje fonu bulmanın
zorlukları, üniversite dışı kuruluşlarla aynı dili konuşamamak,

yeni açılan üniversitelerle daha
da küçülen bütçe pastası, özellikle
araştırma görevlisi konusunda yaşanan kadro sıkıntıları, üniversite
özerkliğinin iyice tırpanlanması, önümüzdeki yapısal sorunlar
olarak görünmektedir. Üniversite
dünyasının bu özel sorunlarının
yanı sıra, ülkemizin bulunduğu
bölgede artan siyasi ve ekonomik
riskler önümüzdeki yıl hepimizi etkileyecek.
Bizler ideallerimiz doğrultusunda, ülkemize ve bilime hizmet etmek için elimizden geleni
yapacağız, ama üniversite olarak
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ne kadar büyük çaba harcarsak
harcayalım, ülke çapında bu gayretler desteklenmezse elde edeceğimiz ilerleme sınırlı olacaktır.
Zaman, zaman üniversitelerimizin
dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına niye girmediği sorgulanıyor.
Bizler, üniversite mensupları da
bunu çok istiyoruz. İçimizden bir
bilim adamının Nobel ödülü kazanmasını, onlarca uluslararası
patentimizin olmasını, üniversite
bütçesinin %20 sinin fikri mülkiyet
gelirlerinden oluşmasını, yurtdışından gençlerin bu üniversiteye
gelip eğitim almak için can atmasını istiyoruz. Fakat ülkemizde böyle bir başarı sorgulaması
çok anlamsız, çünkü bu başarının
nasıl kazanılacağı, bilim tarihinde açıkca yazılıdır. Yasa ve yönetmelik düzenlemeleriyle, bütçe
sıkıntılarıyla, kadro kısıtlamaları
ile hiçbir beklenti gerçekleşmez.
Üniversiteleri ileri götürecek birinci şart ulusal bir bilim politikası
çerçevesinde verilecek koşulsuz
maddi destektir.
Yapılması gereken ülkemizin
önüne bütün toplumumuzun inanacağı bir bilim hedefi konulmasıdır. Ülkenin bütün bilim kaynakları
ve ruhu bir hedef etrafında kenetlenebilirse, bugün tartıştığımız diğer unsurların hepsi, zaman içinde
üretkenlik temelinde çözülür.
Bizler 16 yıldır, imkansızlıklar
içinde, düşük mali gelirle ve büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Hedefimiz ne çağdaşlık sloganların
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arkasına sığınan tembellerin istediği gibi göstermelik bir üniversite
olmak, ne de bilim dünyasındaki
yeni fikirleri düşman gören uyuşuk beyinlilerin istediği gibi içine
kapanık sessiz bir eğitim kurumu
olmak. Bizim hedefimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün tam istediği

Meclisi Başkanımız ve Cumhurbaşkanı vekilimiz Sayın Köksal
Toptan olmak üzere teşekkür ediyorum. Bu akademik yılın bütün
öğretim elemanlarımıza, öğrencilerimize yeni ufuklar açmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.”
Denizli Valisi Yavuz Erk-

gibi, özgür düşünceli, dışadönük,
kendine güvenen, zorlu çalışmalardan kaçmayan, uluslararası rakiplerinin önüne geçmek için mücadele eden bir üniversite olmak.
Pamukkale Üniversitesinin 16.
Akademik yılının açılışında aramızda bulunan ve bizleri mutlu
eden bütün konuklarımıza, başta
üniversitemiz kuruluş kanununda
Milli Eğitim Bakanı olarak imzası bulunan, Türkiye Büyük Millet

men konuşmasında Pamukkale
Üniversitesi’nin Denizli’de pek
çok önemli projeye imza attığını
kaydederek şöyle konuştu.
“Denizli ülkemizin en huzurlu kentleri arasında geliyor. Huzur ortamında üniversitemizin de
katkısı çok büyük. Üniversite ve
şehirde ki huzur kentin çok daha
ileri gitmesini sağlar. Pamukkale
Üniversitesi ilimizin kalkınması
yönünde gerekli desteği gösteriyor. Ekonomik, kültürel ve sosyal
alandaki projeleriyle kentimize
önemli katkılar sağlıyor. Rektörümüz şahsında üniversitenin tüm
akademik ve idari çalışanlarıyla
öğrencilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Aramıza yeni katılan öğrencilerimize hoş geldiniz derken,
Sayın Meclis Başkanımız Köksal
Toptan ve değerli eşlerinin üniversitemizin 2008-2009 öğretim
yılı açılışını onurlandırmalarından
dolayı kendilerine şükranlarımı
sunuyorum.”
Cumhurbaşkanı
Vekili
ve
TBMM Başkanı Köksal Toptan,
böylesine güzel bir günde Pa-
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mukkale Üniversitesi ailesi içinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Toptan konuşmasında
şunları söyledi.
“Üniversiteler
bulundukları
topluma ürettikleri bilimsel değerlerle katkı sağlarlarken aynı zamanda demokrasi kültürünün de
edinildiği yerlerdir. Yaşadığımız
bilgi çağının öncüleri arasında yer
alabilmemiz için üniversitelerin
düşünen, tartışan, soran ve sorgulayan, her türlü yeniliğe açık
özgürlükçü bireyler yetiştirmeleri
gerekmektedir. Denizli sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş
gücünün yetişmesinde Pamukkale Üniversitesi önemli bir misyon
edinmiştir. PAÜ nitelikli akademisyenleri, bilimsel çalışmaları,
öğrencileri ve gelişen kampüsü
ile Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş bir kurumu olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Başta Sayın

Rektörümüz Prof. Dr. Fazıl Necdet
Ardıç olmak üzere tüm üniversite
akademisyenlerine, çalışanlarına
ve öğrencilerine teşekkür ederim.”
Konuşmaların ardından piyanistmüzik teorisyeni Prof. Dr. Türev
Berki, çağdaş Türk müziği konulu
ilk dersini vererek piyano resitali
sundu.
Törenin ardından Pamukkale
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, Cumhurbaşkanı
Vekili ve TBMM Başkanı Köksal
Toptan ile beraberindeki heyeti
kampus alanında gezdirerek bilgiler verdi.

PAÜHABER
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Abbas Güçlü ile Genç Bakış PAÜ’de gerçekleşti

PAÜ öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği ve Kanal D ekranlarından canlı olarak yayımlanan programın konuğu TBMM Başkanı Köksal Toptan oldu.

P

AÜ Kongre ve Kültür
Merkezi’nde yapılan yayında PAÜ’lü öğrenciler gündemi işgal eden konular üzerinde özgürce sorularını sordular ve TBMM
Başkanından yanıtlar aldılar.
Programda, Köksal Toptan’ın
parti liderlerine gönderdiği mektup neleri içeriyor? Hangi liderlerden ne cevap geldi? Son günlerde
sık sık gündeme gelen milletvekilleriyle ilgili yolsuzluk dosyaları
meclisin gündemine gelecek mi?
Milletvekili dokunulmazlığı kalkacak mı? Anayasa’da ne değişiklikler yapılacak? Yeni dönemde AB
çalışmaları ağırlık kazanacak mı?
Siyaset ile medya arasındaki gerginlik nasıl çözülür? Özelleştirmeler gibi konularda soru ve sorunlara değinilip cevaplar arandı.
PAÜ
Kongre
ve
Kültür
Merkezi’nde 24 Eylül 2008 Çarşamba akşamı 00. 30’da başlayıp
saat 03.30 a kadar süren programda TBMM Başkanı Köksal Toptan
gençlere ilgi duyuyorlarsa siyasete atılmaları gerektiğini belirterek
şöyle dedi;
“Kendi düşüncenize en yakın
herhangi bir partiye girerek siyasal yaşama zenginlik katın. Bütün

kamuoyunun ortak arzusu olan temiz siyasetin öncüleri sizler olun.
Hiç kimsenin sizi keşfetmesini
beklemeyin. Siyasette hiç kimse
sizi elinizden tutup bir yerlere getirmez. Ayrıca gerek katlımdan,
gerekse sorulardan dolayı sayın
Rektörümüz nezdinde hepinizi
tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.” dedi.
PAÜ Rektörü Prof.Dr. Fazıl Necdet Ardıç, TBMM Başkanı Köksal
Toptan ve Abbas Güçlü ile Genç
Bakış programı ekibinin sezonun
ilk programlarını Üniversitelerinde
yapmalarından mutluluk duyduğunu belirterek programda gençlere hitaben yaptığı konuşmada,
“Sevgili öğrenciler, her zaman
hiçbir dogma altında kalmadan
akıl ve bilimin ışığında hareket
edin. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağını, bunun için
de çok okumak gerektiğini unutmayın. Bugün burada toplumsal
sorunlara ilişkin duyarlı soru ve
yaklaşımlarınızı gördükçe sizlerle
gurur duydum.” dedi.
Program sonunda TMMB Köksal Toptan ve Abbas Güçlü öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Pamukkale Üniversitesi
ring otobüsü uygulaması
Geçtiğimiz yıl yaşadığımız
güvenlik sorunları ve dolmuşlarla ilgili gelen öğrenci şikayetleri nedeniyle kampüs içi ulaşım
konusunda PAÜ olarak arayış
içine girilmiş ve ilk olarak geçtiğimiz yıl içinde üniversitenin
kendi temin ettiği bir otobüsle
ring seferleri yapılmıştır. Fakat
ortaya çıkan yakıt masrafı bu konuda kendi kaynaklarımızla bir
şey yapamayacağımızı göstermiştir. Yaz aylarında, yönetim
kurulumuzun bu konuda aldığı
karar ile Denizli ilinin toplum
taşıma ihalesini alan Tureks firması ile görüşmeler yapılmış ve
çözüm önerileri tartışılmıştır.
Varılan karar sonucunda 8 Eylül
2008 tarihinden itibaren kampüse sadece dolmuşlar değil, her
türlü toplu taşıma aracının girişi
yasaklanmıştır. Kampüs içi ulaşım Tureks firmasının üniver-

sitemize tahsis ettiği 2 otobüs
tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu otobüslerle kampüs
çıkış kapısına gelen bütün yolcular istedikleri araçla yollarına
devam etmekte serbesttirler.
Uygulamanın yeni başlaması
nedeniyle ortaya çıkan bir takım teknik sorunlar için çeşitli
önlemler alınmaktır. Ana kampüs kapımızın hemen yanında
otobüsler için bir yolcu indirmebindirme yeri tahsis edilmiştir.
Böylece kampüsümüzün çamlık
kapısında dolmuş durağı, Kınıklı kapısında otobüs durağı
oluşmuştur. Kurulacak olan raylı
sistemin son durağı da kampüs
içinde hemen yurtların yanında
olacaktır. Amacımız kampüs
içinde güvenli, ücretsiz ve düzenli bir ulaşım hizmeti kurmak
ve bunu Denizli toplu taşıma
sistemi ile entegre etmektir.
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Ziyaret Edilen FH-Regensburg Dekan yardımcısı Prof. Dr. Werner
Britten ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler

PAÜ’den Almanya’ya teknik gezi
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan 12
kişilik bir grup her yıl olduğu gibi bu yılda Almanya’ya teknik ve kültürel bir gezi düzenlediler.

P

amukkale Üniversitesi 07-14
Haziran 2008 tarihleri arasında Almanya’nın Regensburg
şehrine gerçekleşen gezi esnasında kentte bulunan Krones şişeleme makineleri imalatı fabrikası,
Marktoberdorf’ta bulunan Fendt
traktör fabrikası, Münih’te bulunan BMW Ar-Ge Merkezini ziyaret
etti. Ayrıca kardeş üniversite FHRegensburg Makine Mühendisliği

Prof. Ulf Gollub ve Prof.Dr. Wofram
Wörner tarafından çok iyi bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.
Gezi sırasında Doç.Dr. Cemal
Meran Erasmus programı kapsamında “Paslanmaz Çeliklerin
Sürtünme Karıştırma Kaynağı” ve
Yrd.Doç.Dr. Tezcan Şekercioğlu
ise “Yapıştırma ile Birleştirilmiş
Bağlantıların Darbeli Yüklenmesi”
konularında Regensburg’da bulu-

Ziyaret Edilen Münih’te bulunan BMW Ar-Ge Merkezi

“Plastik Atıkların Geri Kazanımı”
ve “Alternatif Enerji Kaynakları”
konularında Denizli sanayisinde
çalışmalar yapacak. Doç.Dr. Meran, çalışmaların Pamukkale Üni-

Ziyaret Edilen Münih’te bulunan Büyük Alman Müzesi

Bölümünün Termodinamik, Biomekanik ve Robotik laboratuarları
gezilerek çeşitli deneyler yapıldı.
Teknik kısmın yanında Regensburg, Nürnberg ve Münih illerine
de kültürel geziler düzenlendi.
FH-Regensburg’un Pamukkale
Üniversitesi’nin kardeş üniversitesi olması nedeniyle buraya gezi
planladıklarını belirten Doç.Dr. Cemal Meran, gezinin Almanya kısmının organizasyonunun kardeş
üniversite öğretim üyelerinden

nan öğrenci ve öğretim üyelerine
birer sunum gerçekleştirdi.
Her yıl Almanya’daki kardeş
üniversitemiz FH-Regensburg’dan
belli sayıda öğrenci ve Öğretim
Üyesinin Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi öğrenci ve
öğretim elemanları ile Denizli sanayisinde ortak çalışmalar yapılıyor.
Bu yıl Ekim ayı ortasında 20’yi
aşkın Alman öğrencinin artan petrol fiyatlarına bir alternatif olarak
“Elektrikle Çalışan Otomobil”,

versitesinin
organizasyonunda
olacağını ve Denizli Belediyesi ile
Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesinin projelere destek ve
katılımlarını beklediklerini belirtti.

PAÜ’LÜ GENÇLER
PAÜ HABER’DE
ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ ?
İletişim Tel: 296 20 12
e-posta: iletisimofisi@pau.edu.tr

PAÜHABER
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REGENSBURG iZLENiMLERi
B

u yazıyı
zıy resmi bir g
gezinin
ezinin
n
d dö
ü yolu
l d yasonunda
dönüş
yolunda
zıyorum. Sizlerle 2 günlük
resmi bir gezinin yapılan ziyaretlerle, imzalanan antlaşmalarla nasıl bir dostluk ortamı yarattığını ve
öğretim elemanlarımız ve öğrenci-

A
d Sciences’dan
Scie
Scien
Sc nces’da
nces’dan Prof.Dr.
Pro
P f.Dr.
of Applied
G ll p tarafından
ta
t f d gerçekleştirildi.
kl tti di
Gallup
Planlanan
gezinin
hedefi
Regensburg’da bulunan iki üniversiteyi de daha kapsamlı bilimsel işbirliğine ikna etmek ki biri
daha önce böyle bir antlaşmayı

llerimiz
i i iiçin
i ne gibi
ibi ffırsatlar
l oluşl
turduğunu paylaşmak istiyorum.
Regensburg şehri Denizli’de iyi bilinen bir şehir... Bu şehirle Denizli
arasındaki ilişkiler Mühendislik
Fakültesi emekli öğretim üyemiz
Prof.Dr.Mehmet Yüksel tarafından
başlatılmış. Kendisi Almanya’da
almış olduğu eğitim ve bir süre
Regensburg University of Applied
Sciences’da yapmış olduğu öğretim üyeliğinin kazandırdığı dostluklarla iki şehir arasında ilişki kurulmasını sağlamış. Daha önce bir
kaç defa rektörlerimizin ve öğretim
üyelerimizin de katıldığı büyük
heyetler tarafından Regensburg
ziyaret edilmiş. 5 yıl kadar önce de
oradan bir heyet gelip Denizli’yi ziyaret etmiş. Çalışmalar genellikle
kardeş şehir antlaşmaları üzerinde
yoğunlaşmış. Mühendislik Fakültemizde ise düzenli olarak öğrenci
değişim programı oluşturulmuş.
Bu sene bu program Pamukkale
Üniversitesi’nden Doç.Dr.Cemal
Meran ve Regensburg University

reddetmiş,
dd
i Pamukkale
P
kk l ÜniversiteÜ i
i
si mensupları için yurtdışında deneyim kazanma, araştırma yapma
gibi olanakların sağlanabileceği
kalıcı bağlantılar yaratmaktı.
Pamukkale Üniversitesi heyetinde Prof.Dr.Halil Kumsar ve Prof.
Dr.Mehmet Yüksel’le birlikte yer
aldık. Bu tip heyetlerin oluşumunda iyi düzeyde dil bilgisi, insanlarla biraraya geldiğinde rahatlıkla ilişki kurabilme yetenekleri
ve heyetin amacının dışında fazla
kişiden oluşmaması çok önemlidir. Nitekim, gezi sonunda elde ettiğimiz başarı, kurulan dostluklar
ve karşı tarafın takdiri heyet üyelerinin performansını göstermektedir. Her iki öğretim üyemize de
üniversitemizin uluslararası ilişkilerine yaptıkları katkıdan dolayı
teşekkür ediyorum.
Seyahatimiz 30 Haziran sabaha karşı saat 02:00’da Denizli’den
başladı. İki buçuk saatlik bir yolculuktan sonra İzmir’den kalkacak
olan 5:50 Münih uçağına yetiştik.

Münih
havaalanından
kiraladığıünih
nih hav
aall nından
a
ından
n kirala
dığ
ğıi araba
b ile 140 kkm kkuzeyde
d
mız b
bir
kalan Regensburg şehrine doğru
yola çıktık. Arabadaki, Almanca
dışında başka dil de hizmet veremeyen navigasyon bilgisayarını
ayarlamayı başardığımızda, ne
kkadar yararlı bir sistem olduğunu
iilk kez doğrudan görmüş olduk.
S
Sistemin bulunduğu araç bizi Reg
gensburg kentinin eski merkezind
deki otelimize, bir sürü tek yönlü
v
ve çıkmaz yol olmasına rağmen
ttek bir hata yapmadan götürdü.
T
Tek gözlemimiz -+ 20 mt lik sapm
malar olabileceği idi.
Sabah erken vardığımız için
o
odalarımız henüz hazır değildi. Bu
y
yüzden eski şehirde Pazar sabahı
b
bir yürüyüş yaptık. İyiki yapmışız
gezi boyunca yapabildiğimiz tek
g
tturistik etkinlik bu oldu. Ortalıkta
kimseler yoktu. Regensburg şehir
k
merkezi, savaş sırasında hiç hasar
görmemiş, 300-400 yıllık yığma binalardan ve büyük bir katedralden
oluşuyor. Her ne kadar biz yürüyüş amacıyla yola çıktıysak da Halil Bey gezimizi binaların yapıldığı
kumtaşlarının aşınma şartları, yenilemeden geçmiş bölümleri, granit döşemeler ve bölgedeki ocaklar
hakkında uzun bir inceleme gezisi
ne dönüştürdü.

Odalarımız
O
dal mız haz
hazır olduğund
t l dö
d
dü
ük Ö
ğl d
da otele
döndük.
Öğleden
sonra Türkiye’nin Regensburg Fahri
Konsolosu Hanns J.Huber’le tanıştık. Kendisi bir mimar, katedralin
ana yapısına bitişik bir binada büyük bir ofisi var. Yanında yaklaşık
10-15 kişi çalışıyor. Daha çok kamu
binaları, restorasyon ve lüks villalar konusunda uzman. Ama son
projesi 40 katlı bir gökdelen. Dost
canlısı, hareketli, neşeli, 50’li yaşlarda görünen biri (70 olduğunu
öğrenince çok şaşırdım). İki günlük kısa tanışıklığımızın sonunda
üniversitemiz için bir bina tasarlamaya söz verdi. Regensburg’da
çok geniş bir çevresi var. Bence
ülkemiz Fahri Konsolos olarak çok
yerinde bir seçim yapmış. Hep beraber erken sona eren bir akşam
yemeği yedik. Birbirimizi daha
yakından tanıdık ve ertesi gün yapılacak temaslarımızda gündeme
getireceğimiz konuların stratejisi
üzerinde konuştuk. Tanışacağımız kişilerin Türklere bakış açılarını, davranış kalıplarını, uzmanlık
alanlarını, hoşlandık ları yönleri
gözden geçirdik. Daha sonra ayrıldığımızda heyet olarak Avrupa
Futbol Şampiyonası final maçını
seyredeceğimiz bir yer aradık. Sonunda bir sokak arasında duvara
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University of Regensburg Hastanesi başhekimi Prof.Dr.Günter Rieger, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Bernhard Weber, hastane genel müdürü, ve kalite yönetim sorumlusu, heyetimizle beraber.

projektörle yansıtılmış, daha çok
gençlerin olduğu cafe-pub arası
bir yer bulduk. Ama Almanlar golü
erken görüp hiç varlık gösteremeyince, kimsede heyecan kalmadı.
Yine de gruplar maç sonrası şehir
merkezinde toplanıp ikincilik için
küçük gösteri yaptılar.
Pazartesi günü ilk ziyaretimiz
University of Regensburg rektörüne oldu. Prof.Dr. Alf Zimmer
bizi kapıda karşıladı. Hep beraber
senato salonuna geçtik. Kendisi
60’larında uzun boylu sakin az konuşan bir arkeolog. Daha önce bu
üniversite bizle işbirliği yapmayı
birkaç kez reddetmiş. Ama bu görüşmemiz çok sıcak ve uzun geçti.
Sonunda hep beraber standart bir
metin üzerinde anlaştık. Ben üniversitenin anı defterine ziyaretle
ilgili düşüncelerimi yazdım. Daha
sonra birlikte antlaşma metnini
imzaladık. Rektörle vedalaştıktan
sonra kampüsü gezdik, ardından
Tıp Fakültesi ve Hastane binalarına doğru yola çıktık.
Burada bizleri, hastane başhekimi Prof.Dr.Günter Rieger, Tıp
Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Bernhard
Weber, hastane genel müdürü ve
kalite yönetim sorumlusu karşıladı. Uzun bir brifingten sonra,
hastane, Tıp fakültesi ve araştırma merkezleri gezildi. Üniversite
hastanesi 800 yataklı, özel mimarisi ile güzel bir hastane. Yönetim
süreçleri, mali analizler birlikte
yapabileceğimiz çok şey olduğunu gösteriyor. Tıp fakültesi bir tür
entegre eğitim uyguluyor, Almanya genelinde yapılan sınavlarda 4.
sırada yer alıyor. Özellikle merkez
laboratuar sistemi görülmeye değer. Öğle yemeğini hep beraber
çok hoş bir çelik yapı olan hastane kafeteryasında yedik. Standart hastane yemekleri vardı ve
ücretliydi. Öğleden sonra kısa bir
aradan sonra Regensburg bölgesi
(Oberpfalz) valisi ile randevumuza
gittik. Eski bir yapının içindeki makamında sadece 3 ay önce göreve
başlamış sayın bayan Vali Brigitta Brunner ile tanıştık. Kendisi 45
yaşlarında bir hukukçu ve 200 yıldır bu makama atanan ilk kadın
olarak göreve başlamış. Ziyaretlerimizi ve amaçlarımızı anlattıktan
sonra, konu Regensburg-Denizli,
Türk-Alman ilişkilerine, AB üyeliğine kadar uzandı. Görüşmemizin
sonunda iyi dileklerini sunarak

bizleri binanın kapısına kadar bizzat yolcu etti.
Akşam yemeğinde tarihi bir binada, heyetimiz, Vali hanım, Yabancılar Meclisi Türk temsilcisi,
Ticaret ve sanayi odalarının temsilcileri, Fahri Başkonsolosumuz
biraraya geldik. Uzun, neşeli ve
Türk Alman ilişkileri açısından verimli bir yemek oldu.
Bir Temmuz sabahı bu sefer hedefimiz Regensburg University of
Applied Sciences Rektörlüğü oldu.
Bu üniversite ile uzun süredir düzgün işleyen bir değişim programımız var. Bu yüzden üniversitemizi
yakından tanıyorlar. Bizi üniversitenin rektörü Prof.Dr. Josef Eckstein ve üniversitemizle ortak programı yürüten Prof.Dr.Ulf Gollup
karşıladı. Bugüne kadar yürütülen
programın durumu, bunun diğer
bölümlere yaygınlaştırılması, Üniversitenin araştırma altyapısından Pamukkale Üniversitesi’ndeki
öğretim üyelerinin de yararlanması konularında görüşmeler yapıldı.
Daha sonra üniversitenin etkileyici laboratuarları, kütüphanesi ve
kampüsü gezildi.
Öğleden sonra 600 yıllık Belediye Binasında(Altes Rathaus) Belediye Başkanı Hans Schaindinger’i
ziyaret ettik. Belediye Başkanı eşi
ile birlikte 1970 lerde özel arabasıyla Türkiye, İran ve Irak’ı dolaşmış ilginç bir kişi. Hep beraber
Denizli ve Regensburg arasında
süregelen ilişklileri konuştuk. Akşam Belediye Başkanı’nın bizim
onurumuza verdiği, her iki üniversitenin rektörleri ve dekanlarının eşleri ile birlikte katıldığı yemekte biraraya geldik. Bu yemek
aynı zamanda bütün yeni dostlarımızla vedalaşma anımız oldu.
Ertesi sabah erkenden Münih’ten
kalkacak uçağımıza yetişmek için
Regensburg’dan ayrıldık.
Bu gezi başlattığımız özel bir
uluslararası ilişkiler programının ilk
provası oldu. Amacımız Pamukkale
Üniversitesi’nin etrafında özel bir
üniversite halkası yaratmak. Böylece davet yazısı, araştırma ortağı,
yabancı konuşmacı vb. arandığında
hemen ilişki kurabileceğimiz, bize
destek olabilecek bir ilişki ağımız
olacak. Kurduğumuz dostlukların
imzaladığımız antlaşmanın bütün
genç akademisyenlerimizin önünü
açacağına inanıyorum.
Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ

University of Regensburg botanik bahçesi.

University of Regensburg stadyumu.

Regensburg University of Applied Sciences kütüphane ve merkezi kafeteryası

Bayan Vali Brigitta Brunner heyetimizi kabul etti.

600 yıllık Belediye Binasında(Altes Rathaus) Belediye Başkanı Hans Schaindinger’i
ziyaret ettik.

PAÜSPOR
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Yüzme Takımı çalışmalara başladı
2

007 Yaz Spor Okullarıyla başlayan Yüzme Şubesi, 1 Ocak
2008’de oluşturduğu Yüzme
Takımıyla önce Denizli’de, daha
sonra da Türkiye’de ismini duyurmak için yoğun bir çalışma dönemine girdi. 15 Eylül 2008 Pazartesi
günü yapılan 2008-2009 sezonu nu
açan takım, antrenmanlara kara
çalışmaları ile başlayacak. Yaklaşık 45 gün sürecek olan kara çalışmalarının ardından PAÜ Olimpik
Havuza geçilecek ve antrenmanlar
4 güne çıkacak.
Step-Aerobik Pilates
Bu arada Step-Aerobik ve Pilates grupları da bir aylık aradan
sonra 7 Ekim’de çalışmalara başlıyor. On bir dönemdir Pamukkale
Üniversitesi Spor Merkezinde devam eden Step-aerobik-pilates ve
taebo kurslarında amaç; klasik bir
ders saatinin ötesinde spora keyif ve bilinç katarak katılımcıların
spor yaşamında fark yaratmaktır.
Seanslar haftada iki gün birer saatten, ayda sekiz ders üzerinden
gerçekleşmektedir. Katılımcıların
kullanacağı malzemelerin tamamı PAÜ Spor Merkezi tarafından
sağlanmakta ve seans süresince
deneyimli eğitmenler eşliğinde egzersizleri keyifli hale getirerek uygulama imkânı sunulmaktadır.

01 – 08 Eylül 2008 tarihleri
arasında Türkiye Tenis Federasyonunca İzmir Kültürpark
Tenis kulübünde düzenlenen 12
yaş Türkiye Şampiyonasına Pamukkale Üniversitesi Gençlik ve
Spor Kulübü adına Gülben GÜLDAŞ ve Furkan ŞENLİKÇİ katıldı. Erkekler de Furkan ŞENLİKÇİ turnuvada ilk 16’da elenirken
bayanlarda ise Gülben GÜLDAŞ
Türkiye Şampiyonu oldu.
Kültürpark Tenis kulübünde
7 gün süren şampiyonaya, 32’si
bayan 32’si erkek olmak üzere
toplam 64 sporcu katıldı. Gülben
finalde, 12 yaş milli takım oyuncusu Büşra KAYRUN’u mağlup

Pamukkale Üniversitesi Gençlik Spor
Kulübü Yüzme Takımı verilen bir aylık
tatilden sonra çalışmalara başladı.

Ne,
Nedir?
STEP-AEROBİK, yoğun çalışma

temposunun stresinden kurtularak
vücudun direncini artırmaya yönelik bir egzersizdir. Tempolu müzik
eşliğinde eğlenerek kilo vermenizi, keyifle spor yapmanızı sağlar.
Solunum ve kan dolaşım sistemini
geliştirir. Kalbi ve kasları güçlendirir. Kolesterolü düzenler. Kandaki
oksijen seviyesini yükseltirken dolaşımını hızlandırır. Vücudu genel
olarak çalıştırarak sıkılaştırır, bölgesel incelmeyi sağlar ve vücudumuzu formda tutar. Step-aerobik
seanslarımızda step platformu ve
bölgesel egzersizler için egzersiz
minderi kullanılmaktadır.
PİLATES, kendi vücudunuzun
farkına varmanızı sağlayan ve

ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını Denizli’ye getiren başarılı tenisçinin 12 Yaş
Milli Takımına çağrılması bekleniyor. Şampiyonadan sonra
Gülben GÜLDAŞ, ‘’Daha yolun
çok başındayım istikrarımı en iyi
şekilde devam ettirip hedefim
olan Wimbledon Tenis Turnuvasını kazanan ilk Türk tenisçi olmak istiyorum. Ayrıca beni gece
gündüz demeden çalıştırıp, tenis
turnuvalarına hazırlayan Pamukkale Üniversitesine ve hocama
çok teşekkür ederim.’’ dedi.
Antrenör Aydın İLHAN, ‘’
Spor bir kültürdür. Tenis sporu
ise, bu kültürün tamamını en iyi
şekilde yansıtan ve dünyada çok
önemli bir yere sahip spor branşlarından biridir. Bu özel branşta
başarı kazanmak çok zordur.
Gülben’in başarısına çok sevindik. Kasım ayında Almanya’da
bir tenis turnuvasına katılacağız. Denizli’yi ve Pamukkale
Üniversitesi’ni en iyi şekilde
temsil edeceğine inanıyorum.
Hiçbir imkânı bizden esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Fazıl
Necdet ARDIÇ’a teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ dedi.

bunu geliştiren bir egzersiz metodudur. Eklem ve kemikleri hayat
boyu korumak için kasları güçlendiren, esnekliği artıran, derin kas
grubunu çalıştıran ve kuvvetlendiren bir programdır. Pilates karın ve
sırt bölgelerini güçlendirip sağlam
bir iskelet oluşturmayı hedefler.
Duruş bozukluklarını düzenli çalışmalarla tamamen düzeltir ve duruş bozukluklarından kaynaklanan
eklem ve sırt ağrılarını yok eder.
Vücudun görünüşünü, kontrolünü
ve performansını olumlu yönde etkiler. Vücudunuzu şekillendirerek
kaslarınızı güçlendirir, vücuda esneklik ve estetik kazandırır, fit kalmanızı sağlar. Pilates seanslarında
egzersiz topu, egzersiz sopası ve
minderi kullanılmaktadır.
TAE-BO, müzik, dans, kickboxing’in karışımından oluşan taebo ellerin yumruk, ayakların tekme
konsantrasyonu ile eğlencenin en
üst seviyede tutulduğu zevkli bir
uygulamadır. Bedeni yüksek miktarda enerji harcayarak yorar ve
hafifleyip rahatlamanızı sağlar.
Kardio ve ağırlık çalışmalarını bünyesinde barındırması ve müzik eşliğinde yapılması tae-bo’yu çekici
kılmaktadır. Aerobik adımlar eşliğinde tekme, yumruk ve esnekliği
kullanarak günlük yaşamın stresinden kurtulabilir ve kalori yakımını maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz. Tae-bo seansı sırasında
kol, karın, kalça ve bacak kaslarınız
çalışacak, kan dolaşımınız hızlanacak ve basenleriniz sıkılaşacaktır.
Bu spor uzun ve güçlü kaslara sahip olmanızı sağlar eklem ve tendonlarınızı güçlendirir. Sağlıklı kilo
vermenize yardım eder.
SALSA, her geçen gün popülarite kazanarak kitlesini artıran ve
dans sevenlere büyük keyif veren
bir danstır. Latin müziğinin ritmiyle sıkıcı iş temposunun stresinden
kurtularak dinamik figürlerle dans
edip kendinizi yenileyebilirsiniz.
Salsa derslerimiz hafta içi ve hafta sonu gruplar halinde düzenlenmektedir. Haftada iki gün birer saat üzerinden yapılmaktadır.
Derslerimize partnerinizle veya
bireysel katılabilir, ferah geniş ve
sağlıklı dans salonlarımızda salsanın tadını çıkarabilirsiniz.

Advisor

UĞUR
AYTEKİN

Fitness Antrenmanları
Hakkında
Kuvvet ve kas geliştirme çalışmalarının (hipertrofi) insan
vücudundaki pozitif etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış bulunmaktadır. Bu çalışmalar,
kardivasküler, kardiopulmoner,
fizyolojik, psikolojik ve fiziksel gelişimi olumlu etkilemekte, vücut
duruşunun (postür) düzelmesini
ve insanın pozitif görünüm sahibi olmasını sağlamaktadır. Spor
Merkezi’mizin Fitness Birimi’nde
yapmış olduğunuz kuvvet ve kas
geliştirme çalışmalarında belirli
bir düzeye olumlu bir şekilde gelmiş olmanız biz Spor Merkezi çalışanlarını çok sevindirmektedir.
Ancak bilinmelidir ki sürekliliği
olmayan antrenmanlar gelişimden daha çok gerilemeye sebep
olmaktadır. Kasların aktif çalışma
düzenine alışmalarının ardından
bırakılan sistem uygulamaları, vücuda alınan besin değerlerinin de
aynı oranda olduğu düşünülürse
yağlanmaya ve kilo almaya bunun
sonucunda da vücut deformasyonuna yol açmaktadır. Yaptığımız
incelemelerde çalışma sistemimizin profesyonel bir sistem olduğu
ancak bir üst antrenman programına geçiş sürecinde sizinle
iletişim kopukluğu yaşadığımızı
gördük. Fitness Birim Advisorları ile yaptığımız görüşmelerde
program yenilenmesi ve bir üst
antrenman programına geçilmesinin sizin açınızdan faydalı olacağını düşünerek, samimiyet içerisinde sürdürülen antrenmanların
devamlılığını sağlamak için sizi
Spor Merkezi’mize bekliyoruz.
‘Sağlam kafa, sağlam vücutta
bulunur’ deyimini hayat felsefesi
haline getiren siz değerli kullanıcımızla en kısa zamanda bu sıcak
ortamda tekrar bir araya gelmek
dileğiyle…
Spor ve sağlık dolu günlerde
buluşmak dileğiyle…
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PAÜ Basketbol Takımı 2. Ligde
2

007-2008 Basketbol sezonunda oynadığı başarılı maçlar
il
d Yapılan
Y l
tterfi
fi
ile Ç
Çorumda
grubu finallerine gitmeye hak kazanan basketbol takımımız, bu
turnuvada son saniyede Genç
Telekoma kaybederek 82 takımlı sezonu 5. tamamlayarak 2. Lig
şansını kaybetmişti. Gazi Üniversitesinin TB2L’den çekilmesi ile
statü gereği ilk sırada olan PAÜ

Basketbol Federasyonu tarafından
TB2L’ye davet edildi. Yönetim kul
b
t olumlu
l l cevap
rulumuz
bu d
davete
vererek 2008-2009 sezonunda Paü
basketbol takımı TB2L’de mücadele etmeye hak kazandık.
Yeni sezon hazırlıklarına 28
Temmuzda başlayan takımımız
kadrosunu 3 takviye ile güçlendirdi. Düzce Gençlik’ten Barış ERDOĞAN, Çanakkale Belediyesi’nden

Gökhan KÖROĞLU ve Uşak
Belediyesi’nden
de
Turgay
ZEYTİNGÖZ’ü kkadrosuna
d
kkatan
t
takımımız Yabancı transferi için
arayışlarına devam ediyor.
2008-2009 sezonu için kendisine play-off hedefi koyan takımımız
sezon öncesi 08-14 Eylül tarihlerinde Ankara da 6 günlük kamp yaptı. Yoğun ve tempolu bir program
uygulayan takımımız hazırlıklarına

Denizlide devam ediyor. 26-28 Eylül Tarihlerinde Merkez Çınar Spor
Salonunda
düzenlenecek
S
l
d dü
l
k olan
l
33.
Necati DALAMAN turnuvasına
katıldıktan sonra hazırlıklarına
devam edecek olan takımımız 18
Ekim 2008 günü kendi sahasın da
FMV Işık Koleji ile 2008-2009 TB2L
sezonuna başlayacaktır. PAÜ Basketbol takımımıza yeni sezonda
başarılar diliyoruz.
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2. Lig’e yükseldikten sonra transfer çalışmalarına ağırlık veren Pamukkale
Üniversitesi Basketbol Takımı, Amerika’dan 2.05’lik Travis Garrison’u renklerine bağladı. PAÜ yaptığı 6 transferle yeni sezona bomba gibi girecek.

P

amukkale Üniversitesi Erkek
Basketbol Takımı yeni sezona
iddialı giriyor. Son olarak Uruguay 1. Ligi’nde oynayan Amerikalı
Travis Garrison ile anlaşma sağlayan PAÜ ekibi, transfer dosyasını da
kapatmış oldu. 2.05’lik forvet oyuncusu Garrison’la birlikte toplam 6
transfer gerçekleştiren PAÜ, Düzce
Gençlikspor’dan Barış ve Orbay,
Uşak Belediyespor’dan Turgay, İzmir Bornova Belediyespor’dan Gurur ve Çanakkale Belediyespor’dan
Gökhan’ı renklerine bağladı.
Bu sezon 2. Lig’de mücadele
edecek olan Pamukkale Üniversitesi Basketbol Takımı, tüm maçlarını Dokuzkavaklar Spor Salonu’nda
oynayacak. Mesafenin uzak olması
nedeniyle Pamukkale Üniversitesi,

üniversite, kampus ve Denizli Belediyesi önünden servis imkanı sağlayacak. Sezonun ilk maçını kendi
evinde oynayacak olan PAÜ ekibi,
18 Ekim Cumartesi günü İstanbul
Işıkspor’u konuk edecek.
Pamukkale Üniversitesi Basketbol Takımı olarak hedefleri ileriye
yönelik planladıklarını belirten Genel Menajer Dr. Rıdvan Ekmekçi,
“Kısa vadeli düşünmüyoruz. Kalıcı
ve ileriye yönelik hedeflerimiz var.
1. Lig’i hedefleyen bir takımız. Yeni
transferlerimizle kadromuzu güçlendirdik. Öncelikli hedefimiz bu sezon
2. Lig’de Denizli’yi ve üniversitemizi
en iyi şekilde temsil etmektir” dedi.
PAÜ Basketbol Takımı 9-11 Ekim
tarihleri arasında İzmir’de yapılan
Arda Ural Turnuvası’na katıldı. Ça-

nakkale
Belediyespor,
İzmir Gelişim ve İzmir
Bornova Belediyespor takımları ile karşılaşan PAÜ,
yeni sezon öncesi son durumunu da görmüş oldu.
Yeni transferlerden Orbay
Kaya ve takımın amerikalı oyuncusu Travis
Garrison’da kafilede yerini aldı.
Öte yandan, takımın
genel
menajerliğine
Basketbol Federasyonu
hakem ve eğitmenlerinden
Pamukkale Üniversitesi Spor
Bilimleri ve Teknolojisi Y.O.
Müdür Yardımcısı Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim üyesi Dr.
Rıdvan Ekmekçi getirildi.

