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“Mosque is 
a place of 
knowledge, 
faith, worship 
and unity”
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fication to SDU
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KAMPÜS

“Cami; bilgi, iman, ibadet
ve birlik mekânıdır”

Doğu Batı

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Uygu-
lama Camisi’nin resmi açılış töreni, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Isparta Milletvekili Said Yüce, Isparta Valisi 
Vahdettin Özkan, Burdur Valisi Hasan Kürklü, Süleyman 
Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin 
Çarıkçı, Mehmet Akif Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Adem Korkmaz ile Isparta ve Burdur illerinden ge-
len çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. 

Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Görmez, 

üniversite ve mabedin 
birbirine çok yakışan iki 

kavram olduğunu belirte-
rek tarih boyunca üniver-

site ve mabedin birbirin-
den ayrılmadığını söyledi

SDÜ öğrencisi
ne düşünüyor?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaptığı araştırmada illerin yaşam 
endeksini çıkardı. Araştırmaya göre, ülkemizin en yaşanabilir ili Is-
parta. Biz de farklı illerden Süleyman Demirel Üniversitesi’ne gelmiş 
öğrencilere, bu araştırmanın sonuçlarını ve Isparta’yı sorduk.

TÜBİTAK’tan
öğrenci projeleri 
için destek
nasıl alınır?
TÜBİTAK’ın hibe ve destekleri, lisans öğ-
rencilerine birçok imkan sunuyor. TÜBİ-
TAK  BİDEB tarafından desteklenen 2209-A 
kodlu “Üniversite Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Destekleme Programı” kapsamın-
da, Türkiye çapında tüm üniversiteler için 
kabul edilen projeler arasında Süleyman 
Demirel Üniversitesi  yaklaşık 8 yıldır %30 
- 40 kazanım oranıyla birinci sırada yer ala-
rak başarısını devam ettiriyor. 

Son demini
yaşayan zanaat:
Yorgancılık
Gündelik hayat içinde insanların vazge-
çilmezi arasında bulunan yorgan, geçmiş 
yıllarda çeşit çeşit desenleriyle ve renkli 
kumaşlarıyla göz kamaştırırdı. Zamanında 
rağbet gören pamuk yorganlar, artık elyaf 
ve makine işi yorganlara değişildi.

Torosları pedalla
tırmanıyorlar
Bisiklet, sadece bir ulaştırma aracı değil, 
aynı zamanda sağlıklı yaşamın da anah-
tarı. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi bünyesinde bir çok 
başarı elde eden bisiklet sporcularıyla bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

Isparta’nın bin 
yıllık geleneği
Anadolu insanının yaşamının her anında, 
düğün törenlerinde, bağ bozumu tören-
lerinde kullandıkları ve büyük bir öneme 
sahip olan kadın başlıkları, kişilerin eko-
nomik gücü, sosyal statüsü gibi pek çok 
bilgi verir.

Isparta’nın en yaşanabilir il seçilmesi hakkında
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Efkan Ertuğrul

Kafeler Cd. / Isparta

Mehmet Can May

Ayazmana Mesireliği Gökhan Sezer

Eğirdir yansıması

Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nin 
kampüs büyüklüğü 
beni çok etkiledi.

Isparta çok şirin ve 
güzel bir şehir. Öğ-
rencisi misafirper-
ver bir üniversite 
burası.

Fakülte binalarının 
modern bir şekilde 
donatılmış olması 
dikkatimi çekti.

Isparta bir Anadolu 
kenti olduğu için 
üniversitesinin bu 
kadar gelişmiş ve 
büyük olabileceğini 
beklemiyordum. 

Tahmin ettiğim-
den daha güzel bir 
üniversite gördüm.

Ulaşımı çok rahat 
ve güzel bir üni-
versite.

Ben çok beğendim, 
mesela bizim oku-
la göre çok büyük.

Yeni bir kampüs 
gördüm ve yerleşi-
mi çok güzel.

Büyük kentlere 
yakın mesafelerde 
olması en ilgi çeki-
ci özelliği bence.

Gürültülü o büyük 
şehirlerden kaçıp 
arada buralara 
gelmek gerek.

Ayın 
en çok

beğenilen
fotoğrafları

SDÜ‘yü nasıl buldunuz? 7’nci Geleneksel SDÜ Open Münazara Turnuvası’na katılan farklı üni-
versitelerden  öğrencilere, üniversitemizi nasıl bulduklarını sorduk.

Acıbadem Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

ODTÜ

İdealist Gençlik Kulübü’nün
22 – 26 Şubat tarihleri arasında 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
Doğu Yerleşkesi’nde  kurmuş ol-
duğu “FİKİR DUVARI” öğrenci 
arkadaşlarımız tarafından büyük 
ilgi gördü. Kulüp Başkanı Mustafa 
Eroğlu “Bu tür fikir duvarlarımız 
önemli gün ve haftalarda devam 
edecektir” dedi.

AYIN ETKİNLİĞİ
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Okurlarımıza kendinizi tanıtır mısınız?
 Mehmet Ali Hayli. 67 yaşındayım. Çe-
lebiler Mahallesi’nde mesleğimi icra edi-
yorum. Bu mesleğe 1972 yılında başladım 
45 sene oluyor mesleğe başlayalı  ve girdik 
gireli  babamıza baktık, annemize baktık, 
ev geçindirdik. Çok güzel çalıştık müşteriler 
çok memnun kaldı bizden derken, senele-
rimizi verdik. Diktiğimiz yorgan 
Almanya’yı geçer. Onun için 
mesleğimi çok seviyorum 
emekli olduğum halde 
hala çalışıyorum.

Mesleğinizde uzun yıllar çalışıp, iyi olma-
nızın sebebi nedir ?
 Bir iş yapıyorsanız severek yapmanız 
gerekiyor. Ben de mesleğimi seviyorum bu 
yüzden müşteriler beni bırakmadı, ben de 
müşterilerimi bırakmadım. Başka meslekte 
büyük sermayeler istiyorlar bunun serma-
yesi iğne iplik ve yüksük ama gerisi kendi-
ne ait. Emek, el becerisi, çizim. Benim farklı 
farklı modellerim var onların her birini ken-
di elimle çiziyorum.

 Yorganda çizim mühimdir, çizdi-
ğin model güzel dikilirse çok şahane 

olur. Benim de her verdiğim yor-
gan sahibi çok memnun kaldı 

bana dua ettiler, teşekkür 
ettiler ben de onların 

hatrını kırmadım. 
Allah bereket 

versin ekmek 
yedik. 
 M e s l e -

ğimi doğru 
çalışmamla ka-

zandım. Mühim 
olan doğruluk ve dü-

rüstlük.Yorgancı-
lıkta ben bunu 
k a z a n d ı m . 

Eğer mesleğimde düzgün çalışma-
mış olsaydım, her getirdikleri pamuğu 

kendilerine koymamış olsaydım yüzüm 

kara çıkardı mesleğimi icra ettiremezdim. 
Meslekte en önemli şey: dürüstlük, doğru-
luk ve müşteriye iyi sahip çıkmak. Ispar-
ta’da hemen her evde emeğim vardır
“1990’dan bu yana bizim meslek öldü”
 Elyaflar, çuvallar çıktı çıkalı bizim za-
naat kırıldı. Zanaat kırılınca elimizde eski 
zanaat yok. İlkin randevulu çalışırdık; gelin 
yorganı dikerdik, çeyiz yorganı dikerdik, altı 
aylık, üç aylık iş alırdık o şekilde elimizdeki 
işe güvenirdik, çalışırdık. 1990’dan 
bu yana bizim meslek öldü. Bende 
devamlı kendim çalıştım çırak kalfa 
yetiştirdim zanaat öğrettim. Aslında 
bizim aradığımız esas yorganda kul-
lanılan ana pamuk ama ana pamuk 
kayboldu. Şimdi ki kullandığımız 
pamuklar, pamuk değil. polyesterle 
karışık, maliyeti ucuz. Ucuz olunca 
tabi yorganların kalitesi düşüyor. 
Önceden yumuşacık, kaliteli olurdu 
şimdi o biraz pahalı çok ekilmiyor o 
pamuktan. Ben  dışarı ihraç olan pa-
muklardan alırdım o yüzden mem-
nun kalırlardı. Şimdi vatandaş ucuz 
istiyor, ucuz olunca da kalite düşü-
yor.
Isparta’da diker olarak bir tek ben 
kaldım
 Çarşıda bu işle uğraşan 4-5 kişi 
var onlar dışarıda diktirip alıyorlar, 
kendileri dikmiyor ama zanaat ola-

rak diken tek ben kaldım.  Onun için vatan-
daş beni biliyor, arıyor. Şimdi yorganın iki 
randımanı mühim: kalınlığı mühim, inceliği 
mühim. Kalın dikersin kütük gibi olur, hora 
geçmez. Yorganın pamuğunu özellikle ayar-
lamak lazım sert olmaması gerekir. Bunları 
ayarlayamazsan müşterinin de tercihi az 
olur. Benim kendi modellerim var onları 
hep kendim elimle çiziyorum.
Haber: Rüveyda Bilgetekin - Namık Emre Albaş

“Diktiğimiz yorgan Almanya’yı geçer”
Yorgancılık zanaatının Isparta’daki son temsilcilerinden Mehmet Ali Hayli 
ile, mesleğin dünü ve bugünü hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

Gelişen teknoloji ile birlikte yorgancılık mesleği de yok olmaya 
yüz tutan meslekler arasında yerini aldı. İnsan yaşamını daha 
kolay ve yaşanılır kılan teknolojinin hayatımıza girmesiyle bir-
likte “el emeği göz nuru” el sanatlarının önemi gün geçtikçe 
azalıyor. Özellikle sünger ve elyaf üretiminin başlaması ile bir-
likte yorgan yapımına olan ilgi oldukça düştü. Sayıları her geçen 
gün azalan yorgancılara, eski ilgi ve rağbet gösterilmiyor. Bir 
zamanlar genç kız çeyizlerinin en önemli parçalarından olan, 
rengarenk kumaşlarla ve bin bir emekle işlenerek dikilen yor-
ganların yerini, hazır satılan makine üretimi yorgan ve battani-
yeler aldı. Kültürün önemli parçası olan yorgancılığı yapanların 
da her yıl azalmasıyla meslek, son demlerini yaşıyor.

Isparta’da son
demini yaşayan

zanaat: Yorgancılık
Gündelik hayat içinde insan-

ların vazgeçilmezi arasında 

bulunan yorgan, geçmiş 

yıllarda çeşit çeşit desenle-

riyle ve renkli kumaşlarıyla 

göz kamaştırırdı. Zamanında 

rağbet gören pamuk yorgan-

lar, artık elyaf ve makine işi 

yorganlara değişildi.

Bir 
iş ya-

pıyorsanız 
severek yapma-

nız gerekiyor. Ben de 
mesleğimi seviyorum bu 

yüzden müşteriler beni bırak-
madı, ben de müşterilerimi bırakma-

dım. Başka meslekte büyük sermayeler 
istiyorlar bunun sermayesi iğne 

iplik ve yüksük ama gerisi 
kendine ait.
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SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI 
öğretim üyeleri sağlık alanında çığır aça-
cak bir çalışmayla Türkiye’de bir ilke imza 
attı. Multidisipliner çalışma gurubunca 

kanser biyobelirteci 
olarak kullanı

lan miRNA’larin tayinine yönelik nanomo-
torlar sentezlendi.

Meme kanserinin ön tanısında kullanıla-
cak nanomotorları elektriksel alan, ultra-
son dalgaları ya da manyetik alanlar ile 
kontrol etmek, yönlendirmek, hızlandır-
mak ve yavaşlatmak; yapılan nanomotor-
lara istenilen ilaç, teşhis ve tedavi mole-
küllerini de yüklemek ve bunları istenilen 
organa yönlendirmek mümkün olabile-
cek.

Projenin yürütücülerinden SDÜ Fen 
Edebiyat Fakültesi(FEF) Fizik Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz 
projenin amacının nanomotorları yer-
li yapmak olduğunu belirterek: “Dün-

yada bu konudaki çalışmalar çok yeni, 
daha 5-10 yıldır bu konu üzerinde çalışı-

lıyor. Biz bu konuda uluslararası boyutta  
tecrübeli arkadaşlardan bir ekip oluştur-
duk, projemizi ortaya koyduk ve destek 
aldık. Nihayetinde de ilk yerli nanomotor-
ları yaptık.” dedi.

BİLİM

NATURE isimli bilim dergisinde yayım-
lanan bir araştırmaya göre, AlphaGo ismi 
verilen program, son Avrupa Go şampiyo-
nu Fan Hui’yle turnuva kuralları çerçeve-
sinde yaptığı beş karşılaşmanın beşinde de, 
Hui’yi mağlup etmeyi başardı.
 AlphaGo’ya karşı oynayan Avrupa Şam-
piyonu, yazılımın insan gibi oynadığını 
belirtti. Fan, “Eğer kime karşı oynadığımı 
önceden bilmeseydim, garip fakat çok güç-
lü bir rakiple oynadığımı düşünürdüm” ifa-
desini kullandı.
 Araştırmada, AlphaGo’nun, geliştirilen 
diğer bilgisayar programlarına karşı yap-
tığı maçların, yüzde 99,8’ini de galibiyetle 
sonuçlandırdığı vurgulandı. Henüz 
dünya şampiyonu seviye-
sinde bir Go oyuncu-
suyla karşılaşması 
b u l u n m a y a n 
p r o g r a m ı n , 
dünyanın en 
iyi profes-
yonel Go 
o y u n c u -
l a r ından 
biri kabul 
edilen Lee 
Sedol ile 
mart ayın-
da bir maç 
yapmasının 
da planlandı-
ğı aktarıldı.
D e e m M i n d ’ ı n 
kurucular ından 
Demis Hassabis, Alp-
haGo’ya güvendiklerini 

bildirirken, bilgisayarlar, şimdiye kadar 
satranç, dama ve tavlada dünya şampiyon-
larını mağlup etmeyi başarmış, sadece Go 
oyununda insanı geçmeyi başaramamıştı.
IBM’in “Deep Blue” adını verdiği satranç 
oyunu programı 1997’de dünya şampiyonu 
Garry Kasparov’u yenmişti. Satranç kazan-
mak üzerine programlanan Deep Blue’nun 
aksine AlphaGo, Go oynamak için tasarlan-
madı. AlphaGo yazılımı, oyunun nasıl oyna-
dığını, genel amaçlı bir algoritma kullana-
rak öğrendi.
 Çin, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ül-
kelerinde oldukça popüler bir strateji oyunu 
olan Go, uzun süredir yapay zeka araştır-

macılarının ilgisini çekiyor. İki oyuncu-
nun 181 siyah ve 180 beyaz taş 

ile, 19x19 karenin bulun-
duğu bir tahtada oyna-

dığı oyunda hedef, 
taşlarla tahtada 

rakipten daha 
fazla alan al-
mak ve rakibin 
taşlarını ken-
di taşlarıyla 
çevreleyerek 
y e m e k t i r . 
Ortalama bir 
oyunda ev-

rendeki atom 
sayısının 10 

bin 170 katı taş 
dizilimi olasılığı 

bulunması nedeniy-
le Go, en iyi hamleyi 

hesaplayan algoritmalar 
tarafından çözülemiyor.

Sürücüsüz araç rekabetine Çin de katıldı
Çin hükümetinin Google’ı yasaklamasından dolayı kurulan Baidu, tam otonom sürücüsüz araç üretti.
ÇIN’IN Google’ı olarak da adlandırılan Ba-
idu tarafından üretilen ülkenin ilk ve tam
otonom aracının, karmaşık ve zorlu yol 
şartlarında yapılan testlerden başarıyla geç-
tiği kaydedildi.
 Baudi bu aracın üretiminde BMW ile or-
tak çalıştı.BMW 3 GT modeli temel alınarak 
geliştirilen aracın sürücüye ihtiyaç duyma-
dan yön değiştirme, araç sollama, düşük 
ve yüksek hızda ilerleyebilme kabiliyetle-
rine sahip olduğu belirtildi. Aracın, Baidu 
firmasının “autobrain” adlı yazılımıyla do-
natılması: yol şeritleri, çevre, diğer araçları 
algılama ve nesne tanıma gibi fonksiyonları 
yerine getirebilmesine olanak sağlıyor.
Ayrıca aracın kendini diğer araçlara ve bu-
lunduğu yere göre konumlandırabildiği ve 
bu özelliğin araca yüklenen üç boyutlu ha-
rita bilgisi sayesinde gerçekleştiği dile geti-
rildi. 
 Araba firmalarının yanı sıra Google ve 
Apple gibi şirketler de birkaç yıldır sürücü-
süz araçlar üzerinde çalışmalar yapıyor, Ba-
idu şirketinin ürettiği bu aracın diğerlerine 
rakip olacağı öngörülüyor.

Mehmet Demiralay / Meslek Yüksekokulu / 
Bilgisayar Programcılığı / 2.Sınıf
Trafiği insanlar mahveder. Şu an trafik so-

rununun içinden çıkılamamasının sebebi 
bilinçsiz insanlar. Ben bu teknolojinin haya-
tımıza girdiğinde oluşan durumun şuandan 
daha kötü olabileceğini düşünmüyorum. 
Lakin bana bu teknolojiyle tasarlanmış bir 
araba alır mısınız diye soracak olursanız 
ben almam. Çünkü araba kullanmak bir 
zevk bir hobidir. Ben bir sağlık sıkıntım ol-
madığı sürece kendi arabamı kendim sür-
mek isterim. Toplu taşıma araçlarına bu 
teknoloji uygulansa sıkıntılar çıkabilir diye 
düşünüyorum. Çünkü dolmuşlar, otobüsler 
manevralarda, virajlarda sıkıntı çıkarabilen 
araçlardır, kolaylıkla savrulurlar. Bu yüzden 
güvenli olmayacağını düşünüyorum.

Burcu Bayram / İletişim Fakültesi  / Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım / 2. Sınıf
 Böyle bir araç kullanmak zor olur bence 
çünkü sonuçta her şeyi kendisi yapıyor ola-
cak. Akıllı bir arabayla uğraşamazdım diye 
düşünüyorum. Sonuçta türk insanları sinirli 
bir yapıya sahip. Bu araçlar Türkiye’de olsa 
trafik bugün olduğundan daha  kötü du-
rumda olur. Trafik kazalarının artma ihti-
mali yükselir. Toplu taşımaya sürücüsüz bir 
otobüse güvenemediğim için binmezdim. 
Günümüzde trafik bu durumdayken bu tek-
nolojinin kullanılması zor gibi görünüyor.

Burak Genç /Teknoloji Fakültesi /  Enerji 
Sistemleri Mühendisliği / 2.Sınıf
 Bu teknolojiye henüz bizim ülkemizin 
uygun olmadığını düşünüyorum. Bu tekno-
lojinin uygulanacağı ülkeler hem fiziki şart-
lara uygun olmalı hemde şoförlerin bilinçli 
olması gerekli. Bizim ülkemizde bu bilincin 
olmadığını düşünüyorum. Sürücüsüz araç-
lar geldiğinde şoförler işsiz kalacak. Bu tek-
noloji birçok kişinin ekmeğiyle oynayacak. 

Uğur Şensoy / Ziraat Fakültesi / Toprak Bi-
limi ve Bitki Besleme / 4.Sınıf
Ben bu teknolojiyi kullanırım. Çünkü insanın 
hata payı ile teknolojinin hata payı arasında fark 
var. Teknolojiye güvenmek daha akıllıca olur. 
Dünyadaki trafik kazaları arasında en çok trafik 
kazası olan üçüncü ülkeyiz. Ayrıca arabayı kul-
lanamayacağımız durumlarda örneğin alkollü 
veya hastayken bu teknoloji büyük kolaylık sağ-
lar. Haber: Mekselina Sarı- Namık Emre Albaş

AlphaGo insanı yendi
Google’a ait Londra merkezli yapay zeka şirketi DeepMind’ın 
geliştirdiği AlphaGo isimli yazılım, 2500 yıllık strateji oyunu 
Go’da ilk defa profesyonel bir oyuncuyu mağlup etti.

SDÜ’den Türkiye’de bir ilk

Prof. Dr. Lütfi Öksüz
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BILINDIĞI GIBI ikinci öğretimin birinci öğ-
retimden en bariz farkı; derslerin akşama 
doğru başlamasıdır. Birinci öğretim giriş 
puanları genelde ikinci öğretimden yük-
sektir ve ikinci öğretim öğrencileri üniver-
site harcı yatırırlar. Bunların dışında birinci 
öğretim ile ikinci öğretim öğrencisi olmak 
arasında pek fark yoktur. İkinci öğretim 
programlarının açılmasının temel sebebi, 
üniversitelerde daha fazla öğrenci okut-
maktır. Bu durum günümüzde örgün eğitim 
yapılan okullarda görülen “sabahçı - öğlen-
ci” kavramına benzetilebilir. Bir sınıfta aynı 
anda çok fazla öğrenciye ders verilemeye-
ceği için ikinci öğretim sistemi getirilmiştir.

Yunus Emre Bulut
İletişim Fakültesi - Halkla İliş. ve Tan.
2. Öğretimim, avantajları sabah uykusunu 

rahatça atabiliyorsun, sabah durgunluğunu 
akşama kadar atmış oluyorsun. Ödev yap-
man gerektiğinde gece geç saatlere kadar 
uyuyabiliyorsun sabah uyanma derdi yok. 
Dezavantajları ise akşam arkadaşlarınla bir 
yere çıkamıyorsun geç saatlere kadar okul-
dasın, güneş yüzü görmüyorsun sabaha 
kadar uyumayıp akşama kadar uyuyarak 
geçiriyorsun. Öğretimimden memnunum 
değiştirmek istemiyorum. 

Mehmet Ali Özlük
İlahiyat Fakültesi
1. Öğretimim. Avantajları günün başından 
itibaren okulda olup akşamlarının boş olması, 
ders çalışmaya vaktin olması. Zaten ilkokul ve 
liseden bu yana hep sabah gittiğimiz için böy-
le alıştık. dezavantajını da görmedim açıkçası. 
Öğretimimi değiştirmek istemezdim. Büşra Köker

Fen-Edebiyat Fakültesi - Felsefe
1.Öğretimim. avantajları okuldan sonra 
kendin için daha fazla vakit ayırman kalan 
vakitte şehri gezebilmen, ders çalışabilmen 
ve arkadaşlarınla daha çok vakit geçirebil-
men. Yani kısaca sosyal hayatı daha çok 
yaşıyorsun. Bunun yanı sıra erken kalkmak, 
derse yetişmek zorunda olduğu bilmek ve 
bunun üzerine bir de uykunu alamadıysan 
dersten aldığın verimin azalması büyük bir 
dezavantaj ama yine de öğrenimimi değiş-
tirmek istemem.

Rümeysa Yıldız
İletişim Fakültesi - Halkla İliş. ve Tan.
1.Öğretimim. Avantajı öğrenim harcı yatır-
mıyorum, erken kalktığım için günü daha 

uzun yaşayabiliyorum. Dezavantajı sabah 
erken kalkmak biraz zor oluyor. Erken hal-
ledebileceğiniz bir iş olduğunda derslere 
devamlılık zorunluluğu olduğu için gitme-
ye zor fırsat buluyorsunuz. Öğretimimden 
memnunum değiştirmek istemezdim.
Mehmet Dursun
Mühendislik Fak. - Elektronik Haberleşme
1.Öğretimim. Avantajları akşamları boş olu-
yorsun rahatça arkadaşlarınla vakit geçirip 
eğlenebiliyorsun, maçları izleyebiliyorsun. 
1. öğretim olmak daha iyi diye düşünüyo-
rum pencereden baktığında gün ışığını gör-
mek güzel. Tek kötü yanı da sabah erken 
kalkmak, uykunu alamamak oluyor. Öğreti-
mimi değiştirmek istemezdim ama onun da 
gündüz çalışmak gibi bir avantajı var.
Haber: Rüveyda Bilgetekin - Namık Emre Albaş

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ)’ne göre, 
65 - 74 yaş genç yaşlılık, 75 - 84 yaş ileri 
yaşlılık, 85 yaş ve üstü çok ileri yaşlılık ola-
rak sınıflandırılıyor. Hayat deneyimleri ve 
öğrettikleriyle, ileri yaş bireyler, geçmişle 
günümüz arasında bir köprü konumunda. 
Geleneksel Türk aile yapısında da en özel 
konumda yer alan yaşlılar, aynı 
zamanda da saygı görmeyi en 
çok hak eden toplum tabakası. 
Modern çağın en yaygın ve yaşlı-
ları da en çok etkileyen rahatsızlık-
lardan biri Alzheimer. Halk arasın-
da genellikle unutkanlık hastalığı 
olarak bilinen Alzheimer, yaşlıların 
yaşam kalitelerini, fiziki ve ruhsal 
kabiliyetler açısından önemli ölçü-
de etkiliyor. Son dönemlerde Güney 
Koreli bilim adamlarının, fareler 
üzerinde yaptıkları çalışmada, beyinde Alz-
heimer’a sebep olan amiloid plaklarını yok 
eden bir molekül bulmasından sonra, çare-
siz olarak adlandırılan bu hastalığın tedavi-
si için bir umut ışığı da doğmuş oldu. Peki 
Süleyman demirel Üniversitesi öğrencileri, 
çağımızın en yaygın hastalıklarından biri 
olan Alzheimer hakkında ne  düşünüyor?

Sevcan Okumuş
Meslek Yüksekokulu - Dış ticaret 
 Alzheimer hastası olduğumu öğrensem, 
sürekli hatırlamak için kişilerin isimlerini 

ve fotoğraflarını taşırdım. Bildiğim kişilerin 
gözetimi altında yaşamımı sürdürürdüm. 
Adresimi ve kişisel bilgilerimi yanımda ta-
şırdım. Bu gelişmeler sonucu üretilen hapın 
hastalığın iyileşmesinde önemli rol oynaya-
cağını düşünüyorum. Bende böyle bir geliş-
me için 

ve bilimsel çalışmalar 
için beynimi bağışlarım. 

Uğur Kayıkçı
Enerji Mühendisliği
Tanıdığım bir beyefendi Alzheimer hasta-
sıydı. Evden markete çıkıyor, markete niçin 
gittiğini unutuyordu. Pirinç yerine portakal 
alıp eve gelmeye çalışıyordu ama evi bula-
mıyordu. Korkunç bir hastalık bu. Anneyi, 
babayı, sevgiliyi ve bütün anıları unutacak-
sın.  Dünyada birçok hastalık var. Biyolojik 
saldırı olarak ortaya çıkartılıp tedavi edi-
lebilen. Neden alzheimer da bir molekülle 

veya hapla tedavi edilemesin? Bence müm-
kün.

İrem Buse Doğan
Mekantronik Mühendisliği

Ben Alzheimer’a yakalandığımı öğren-
sem hemen bir not defteri hazırlarım. 
Ufak ufak hatırlamam gereken her şeyi 
not ederim. Hemen aileme haber veri-
rim ki biran önce ben unutmaya baş-
lamadan önlem alsınlar. Ben tedavi 
edilebilir mi bu hastalık pek emin de-
ğilim ama bilime bir katkım olacaksa 
vefat ettiğimde araştırma yapılması 
için beynimi bağışlamak isterim.

Merve Gürbüz
İİBF - İktisat

Bu hastalığa yakalandığımda yapacak pek 
birşey yok. İstediğim kadar ağlayayım dö-
vüneyim yine de yavaş yavaş unutacağım. 
Ben bilincim sıfırlanana kadar dua etmeyi 
tercih ederdim herhalde. Allah’a sığınır, güç 
isterdim. Ben tıbbi bir tedavinin çözüm ola-
cağını düşünmüyorum ancak yavaşlatabilir 
hastalığı. Ben organ bağışı yapıp bir katkıda 
bulanmak istiyorum insanlığa.

Mehmet Kurum
Sağlık Yönetimi
Ben alzheimer olduğumu öğrendiğimde 
büyük şaşkınlık yaşarım. Hemen ses kayıt-

ları alır, notlar tutarım. Ben sadece tek bir 
ilaçla değil de kapsamlı bir terapinin olumlu 
sonuç verebileceğini düşünüyorum. Ben or-
gan bağışına çok olumlu bakmadığım için 
beynimi de bağışlamazdım.

Banu Uluöz
İnsan Kaynakları Yönetimi
Böyle bir rahatsızlığım olduğunu öğrenince 
ilk olarak ailemin yanında gözetim altında 
yaşamımı sürdürmek isterdim. Kitap okuya-
rak hafızamı güçlendirmeye çalışırdım. Ha-
yatımda olan, yaşadığım hiçbir şeyi hatırla-
mıyorsam kendime yeni bir hayat kurmaya 
çalışırdım. Eğer böyle bir hapın tedavi im-
kanı varsa bu hapı kullanırdım. Beyin bağışı 
konusunda ise kendi şahsi düşünceme göre 
bağışlardım. Ama inancım gereği uygun ol-
mayacağını düşünüyorum. O yüzden seçimi 
aileme bırakırdım.

İrem Bakır - Çalışma Ekonomisi
Unutkanlıklarım artmadan bu hayatta yap-
mak istediğim her ne varsa bunları yerine 
getirirdim. Sevdiğim bütün insanlara sevdi-
ğimi tekrar tekrar söylerdim. Ben organ ba-
ğışı yapmak istiyorum neden bu konuya da 
yardımım dokunmasın? Elbette ki beynimi 
de bağışlardım. Dünyada tıp bilimi çok hızlı 
ve olumlu yönde gelişiyor. Bu yüzden ufacık 
moleküller bizi tedavi edebilir.
Haber: Mekselina Sarı - İzzet Tezbiner

Birinci öğretim mi? İkinci öğretim mi?
Zaman zaman tatlı sert bir çekişmeye dönüşen 1. Öğretim - 2. Öğretim  konusunu öğrencilere sorduk.

Birinci öğretim misiniz, 
ikinci öğretim mi?

Öğretim türünüzü 
değiştirmek ister miydiniz?

%70
1. Öğretim %81

Evet

%19
Hayır%30

2. Öğretim

Alzheimer hakkında ne düşünüyorsunuz?
18-24 Mart tarihleri arası, her yıl yaşlılık haftası olarak kutlanıyor. Bu haftada, yaşlılara yönelik 
etkinlikler hatırı sayılır miktarda artarken, yaşlıların sorunları da daha çok gündeme geliyor.
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TÜBİTAK’tan öğrenci
projelerine destek nasıl alınır?
Lisans öğrencilerinin araştırma projeleri, TÜBİTAK’ın 2209- A, 
2209- B (2241 - A) Destek Programları kapsamında destek alıyor
TÜBITAK’IN hibe ve destekleri, lisans öğrencilerine bir 
çok imkan sunuyor. TÜBİTAK  BİDEB tarafından destekle-
nen 2209-A kodlu “Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje-
leri Destekleme Programı” kapsamında, Türkiye çapında 
tüm üniversiteler için kabul edilen projeler arasında 
Süleyman Demirel Üniversitesi  yaklaşık 8 yıldır %30 - 40 
kazanım oranıyla birinci sırada yer alarak başarısını de-
vam ettiriyor. Proje Koordinatörlüğü bünyesinde Gençlik 
Projeleri Sorumlusu olarak görev yapan proje hazırlama 
ve yürütme konusunda deneyimli, Nuray Korukçu, Uğur 
Yılmaz ve Hamit Berat Kaya, lisans öğrencilerine proje 
hazırlama ve yürütme aşamasında tam destek sağlıyor. 

2209 -A Destek Programı nedir?
Lisans öğrencilerinin kendi araştırma fikirlerine önemli 
oranda destek sağlayan bir destek türüdür. Öğrencilerin 
proje başına 2.500 TL’ye kadar destek alabilecekleri bu 
program, Mart ve Ekim aylarında iki dönemde başvuruya 
açık durumda. Destek alınabilecek harcama kalemleri 
içerisinde, sarf malzemesi, ekipman alımları ve seyahat 
giderleri gibi harcama türleri bulunuyor. Destek alınabi-
lecek programlarda herhangi bir alan kısıtlaması bulun-
maması da programı tüm lisans öğrencileri için oldukça 
ilgi çekici kılıyor. 2209- A Destek Programı, bilimsel 
araştırmaya ilk adımın atılması, bilimsel çalışma prensi-
bini lisans öğrencilerine kazandırmayı ana hedef olarak 
belirlediği için, formatına uygun olarak, eksiksiz sunulan 
projeler yüksek bir kabul edilme oranına sahip. 

Öğrenciler bu programa kaçıncı sınıfta başvurabilir?
Projelerini bu hibe programına dahil eden bir çok öğrenci, 
çoğunlukla lisans bitirme projelerini sunmakta ve aslında 
lisans eğitiminin birinci sınıfından itibaren de program-
dan destek alabilmek mümkün. Bunun tek istisnası ise, 
mezuniyete bir dönemi (6 aydan az bir süre) kalanların 
programa başvuru yapamaması. 

2209- A Destek Programı başvuru
sürecinde proje danışmanının rolü nedir?
Öğrenciler, üzerinde çalışacakları araştırma konusunu be-
lirledikten sonra, doktorasını tamamlamış bir akademis-
yenin danışmanlığında sürece başlarlar. Akademisyen, 

proje üzerinde danışmanlık görevini yerine getirirken, 
harcama yetkisi gibi tüm temel noktalar öğrencinin kendi 
insiyatifindedir. Aklında bir araştırma veya proje konusu 
olan fakat danışman bulamayan öğrenciler, Proje Koor-
dinatörlüğü’nden de konu ile ilgili danışman olabilecek 
akademisyene  ulaşma konusunda destek alabilirler. 

2209 -A Destek Programı hakkında
diğer bilinmesi gerekenler nelerdir?
Başvurunun kabulü için en önemli kıstas, istenen belgele-
rin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesidir.
Tek proje önerisi için birden fazla öğrenci başvurabilir.
Başvuru için not ortalaması kriteri yoktur. Herkes 
başvurabilir. Bitirme ödevi olma şartı yoktur. Her sınıfta 
başvurulabilir. Projede öngörü olarak belirtilen toplam 
bütçe, değerlendirme sonrasında TÜBİTAK BİDEB’ten 
onaylanan bütçe olarak, proje başlangıcında proje sahibi 
öğrencinin hesabına yatırılır. Başvuru formunda verilecek 
IBAN numarası mutlaka proje yürütücüsü öğrenciye ait 
olmalıdır. Yapılan proje, dersi veren öğretim üyesinin ka-
bulü doğrultusunda bitirme ödevi kapsamında da değer-
lendirilebilir. Bir proje dönemi içinde birden fazla projeyle 
başvurulamaz. Destek alan bir proje için, diğer dönemde 
tekrar başvurulamaz. Projede ihtiyaç duyulan ekipman,  
demirbaş cihazlar da 2016 yılı ilk aylarından bu yana yeni 
bir uygulama olarak destekten karşılanabilir.  Demirbaş 
alımlarında akademik danışmanla birlikte hazırlanan di-

lekçe TÜBİTAK BİDEB’e gönderilir, değerlendirme sonucu 
demirbaş alımı izni verilecektir.

Online başvuru süreci için hangi belgeler gereklidir?
TÜBİTAK BİDEB’in belirlediği formatta hazırlanmış proje 
önerisi formu. Proje çalışma planı. Etik kurul belgesi ge-
rektiren hallerde ilgili Etik Kurul’dan alınacak izin belgesi. 
Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi (transkript),
Projenin yürütüleceği birim/bölüm sorumlusunun, proje-
nin o birimde yapılmasını onaylayan ve birimde labora-
tuar vb. olanakların bu projeyi yürütebilmek için yeterli 
olduğunu açıklayan yazısı. Projede danışman olacak aka-
demisyenin bu çalışmayı beraber yürüteceğini açıklayan 
referans yazısı. Proje Yürütücüsü öğrencinin özgeçmişi
*Bu belgeler pdf formatında sisteme yüklenecektir.
Basılı Belgelerin TÜBİTAK BİDEB’e gönderilmesi.
Aşağıda belirtilen belgeler TÜBİTAK BİDEB’e imzalı ve pa-
raflı olarak gönderilecektir. Diğer tüm belgelerin sisteme 
yüklenmesi yeterlidir. Online başvuru sonrası başvuru 
onay formunun çıktısı. Islak imzalı olan belgeler 
Proje yürütücüsünün onaylı not belgesi, Projenin yürü-
tüleceği birim/bölüm sorumlusunun onay yazısı. Projede 
danışman olacak akademisyenin bu çalışmayı beraber 
yürüteceğini açıklayan referans yazısı. Posta veya kargo 
ile istenilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimin-
den itibaren 5 iş günü içinde kargo yoluyla veya elden 
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Akay 
Caddesi No:6   06420 Bakanlıklar / ANKARA adresine
teslim edilmiş olması gerekmektedir.Proje önerilerinizde 
TÜBİTAK logosu kullanmayınız. Başvuru sırasında isteni-
len belgeleri lütfen tek bir poşet dosya içerisine koyunuz.

2209 -B / 2241- A Destek Programı nedir?
12 ay boyunca başvuruya açık olan bu program, lisans 
öğrencilerinin bitirme ödevlerini kapsam içine alan bir 
özelliğe sahip. Öğrencilerin 4.000 TL destek alabilecekleri 
bitirme ödevi olan projelerinin yürütülmesinde, sanayi/
özel sektör ile iş birliği şartı bulunuyor. Özel sektör ve 
akademik dünyayı bir araya getirme hedefinde olan prog-
ramın, bir diğer amacı ise sanayinin de bir ihtiyacını kar-
şılamak. Özel sektör/sanayinin bir ihtiyacına hitap etmek 
koşuluyla, her alanda öğrencilerin  başvurusuna açık.
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PAUL LAZARSFELD
(13 ŞUBAT 1901-30 AĞUSTOS 1976)

1925’te Vienna Üniversitesinden Matema-
tik doktorası aldı ve matematik ve fizik 
öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Fakat 
kısa zaman sonra Karl Bühler’ın yarattığı 
Psikoloji Bölümünde yarı-zamanlı asistan 
olarak çalışmaya başladı. Sosyal psikolo-
jiyi, sosyalist toplumun yaratılmasının 
dayandığı insan davranışını anlamak için 
bilimsel yöntem olarak gördü. Paul Lazars-
feld etki araştırmaları geleneğini başlatan 
ve egemen paradigma olması yolunda ge-
liştirdiği yöntembilimsel tekniklerle, kendi 
araştırmaları ve destek verdiği araştırma-
larla çok önemli katkılarda bulunmuştur. 
Paul Lazarsfeld istatistikçi, yöntembilimci, 
araştırmacı ve lider olarak pozitivizmin, 
yapısal işlevselci yaklaşımın ve bu yakla-
şımın metodolojisinin ve araştırmalarının 
hem Amerika’da hem de diğer ülkelerde 
yayılmasında öncü olmuştur.  Kitle ile-
tişiminde “Pozitivist Ampirik Gelenek” 
dendiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi 
Paul Lazarsfeld’tir. Bu geleneğin hem ku-
ruluşunda hem de yayılmasında önemli 
katkıları bulunan Lazarsfeld; bu anlayış ve 
geleneği kitle iletişim kuram ve araştırma-
larında egemen yapmıştır.
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KADROSUNU bünyesine yeni kattığı aka-
demisyenlerle güçlendiren Fakülte, bahar 
dönemini tanışma toplantısıyla karşıladı. 
Doç. Dr. Ümit ARKLAN, Yrd. Doç. Dr. Sey-
han AKSOY, Yrd. Doç. Dr. Didem ÇABUK, 
Yrd. Doç. Dr. Duygu ÇELİKER SARAÇ, Yrd. 
Doç. Dr. Seyfi KILIÇ, Arş. Gör. Hasan Renç-
ber ve Arş. Gör. Resul TAŞAN’ın da katı-
lımıyla akademik personel sayısı 30’un 

üzerine çıkan fakülte, açılması planlanan 
Gazetecilik ve Radyo-Sinema ve Televizyon 
bölümleriyle de gelişmesini sürdürecek. 
Akademik ve İdari personelin katıldığı top-
lantıya ilişkin açıklamalar yapan Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Ramazan ERDEM; “Fa-
kültemiz hızlı bir büyüme sürecinde. Bu 
toplantı, aramıza yeni katılan arkadaşları-
mızla kaynaşma amaçlı zaman zaman ya-

pacağımız buluşmaların ilki. Toplantımız, 
aynı zamanda potansiyelimizi görme ve 
dönemin başında bir istişare yapma açısın-
dan da oldukça faydalı oldu. Fakülte ola-
rak, gelecek dönemdeki başlıca hedefimiz, 
iki bölümümüzü daha öğrenci alabilecek 
hale getirerek bölüm sayımızı üçe çıkar-
mak.“ ifadelerini kullandı. Toplantı, çeki-
len aile fotoğrafıyla sona erdi.

İletişim Fakültesi
büyümeye devam ediyor

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi kadrosu yeni dönem öncesi bir araya geldi.

Tekno Oruç 
başladı

SDÜ İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ramazan Erdem li-

derliğindeki bir grup akademis-
yen ve lisans üstü öğrencisi, 

Tekno Oruç adını verdikleri bir 
sosyal deneye başladılar.

HAYATIMIZDA giderek daha da gözle 
görülür bir hal alan teknoloji bağımlılığı, 
deneysel bir çalışmanın konusu oldu. Bir 
grup akademisyen tarafından başlatılan 
deneyin ilk aşamasında, 21:30 – 23:00 sa-
atleri arası telefon, bilgisayar, tablet gibi 
teknolojik cihazlardan uzak kalarak dene-
mesini gerçekleştirdikleri Tekno Oruç’u 
katılımcıların aileleriyle birlikte uygula-
dığının altını çizen Prof. Dr. Erdem, aile 
içi iletişimin de Tekno Oruç’dan olumlu 
etkilendiğine değinerek; “Aile yaşamı ve 
akademik çalışmalarda ihtiyacımız olan 

dinginliği bu deney sayesinde yakaladık. 
Katılımcılarımız Tekno Oruç’un hayatla-
rına kattıkları konusunda oldukça mem-
nun. Deneyimiz sona erdikten sonra, 
elimizdeki verileri akademik bir çalışma 
haline getirmeyi de hedefliyoruz” şeklin-
de konuştu. 
 
 Deneyin ikinci aşamasında ise, katı-
lımcılar Facebook, Twitter ve Instagram 
platformlarındaki hesaplarını on gün sü-
reyle askıya alıp, sosyal medyadan uzak 
günler geçirecek.
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ÖMER TÜRÜN 
(AYDIN)

Isparta’nın Aydın’a kıyasla yaşanıla-
bilir şehir seçilmesinin Aydın’da son za-

manlarda yoğun göç alması sonucunda çok 
fazla yapılanma olması oldu ama Isparta’da 

öyle bir şey yok bu yönden çok seviyorum. Her 
yer yakın Aydın da öyle ama burada istediğin 
her şeyi anında bulabiliyorsun ayrıca Üniver-
sitesi de merkeze çok yakın Aydın’da ise çok 

uzak ve dolambaçlı buranın insanı da 
çok iyi ve yeşil, güzel bir yer ferah bir 

havası var. Güzel bir
memleket.

NECIP GEZER
(TEKIRDAĞ)

Isparta Tekirdağ’a kıyasla 
genç nüfusa sahip, bu yüzden 

sosyal olanakları çok geniş. 
Gençlere hitap eden kafeleri, 

alışveriş ve eğlence merkezleri 
bakımından gayet iyi. Isparta 

Tekirdağ’ın çok üzerinde 
bir şehir.

MERVE ATILLA
(BURSA )

Memleketim olan Bursa ile Is-
parta’yı karşılaştırdığımda Isparta’yı 

çok küçük buluyorum. Ben büyük şehirde 
yaşamaya alışmış biri olarak zaman zaman 

bazı eksikliklerle karşı karşıya kalıyorum. Birçok 
şeyde fazla seçeneğin olmaması gibi. Isparta 

bana bazı şeyleri takip etme olanağı vermiyor. 
Ama Isparta huzurlu bir şehir. Nüfusu çok 

yoğun olmadığı için fazla kalabalık değil. Ve 
ucuz bir şehir bu yüzden birçok aktiviteye 

bütçe ayırabiliyorsunuz. Gelecek bana 
olanakları sunarsa eğer Isparta 

yaşamayı isteyeceğim şe-
hirler arasında.

ELIF ENGIN
(KÜTAHYA)

Bir öğrenci olarak değer-
lendirmek gerekirse okula olan 

ulaşım rahat. Ben Kütahya’nın ilçe-
sinde yaşıyorum Isparta’da bir ilçeyi 
andırdığı için burayı da sevdim. Üste-
lik benim yaşadığım yere kıyasla Is-
parta daha temiz. Büyük şehirleri 

sevmediğim için, Isparta tam 
da benim yaşayabileceğim 

bir şehir.

NAZLI UZUNTEPE
(AFYONKARAHISAR)

Ben Afyonkarahisar’da yaşıyorum. 
Oraya gidenler vardır belki, küçük bir 
yer. Isparta’ya geldiğim zaman şehrin 

küçüklüğünden dolayı bir sıkıntı çekmedim 
bu yüzden. Afyon’la Isparta’yı kıyaslaya-
cak olursak Afyon daha asosyal bir şehir 
kalıyor. Isparta’nın gerek ilçeleri gerekse 
şehir merkezindeki eğlence ve aktivite 

imkanları bakımından yaşadığım 
şehre göre muazzam

bir yer.

BEYZA KIRBIYIK 
(KONYA)

Ben Konyalıyım. Isparta’nın kültü-
rel faaliyetlerinin artmasının taraftarı-

yım. Geldiğim şehre göre Isparta bayağı 
küçük ama bir o kadar da sevimli bir kent. 

Isparta’nın çevresinde birçok güzellik olması; 
Yalvaç’ı, Eğirdir’i gerçekten görülmeye değer. 
Doğayı seven biri için Isparta bulunmaz bir 
nimet. Isparta’yı gerçekten seviyorum ama 

burada yaşamak istemezdim. Çünkü 
kariyer olanakları açısından beni 

tatmin edecek düzeyde 
değil. 

EZGI 
PINAR ARMAĞAN 

( ANTALYA)
Isparta siyasi merkezli bir yer 

olmadığı için üniversitemizde olaylar 
olmuyor. Bu tarz olaylar olmadığı için Is-

parta’yı tercih ettim. Benim yaşadığım yerde 
bu olaylar daha fazla. Burada en azından 
sokağa çıktığımız zaman rahat yürüye-
biliyoruz orada hep bir şüphe oluyor. 

Yani Isparta temiz ve güvenilir bir 
şehir.

ECEM TUNCEL
(ADANA)

Isparta’da ulaşım çok iyi ve 
her şey merkezde olduğu için ya-

şanılası bir şehir. Çünkü Ben büyük 
şehirden gelen biri olarak otogarlar 
ve hava alanları çok uzakta oluyor 

bu yüzden ulaşımlarımız zor oluyor 
ama Isparta tam öğrenciye 
yönelik ve yaşanması kolay 

bir şehir.
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ONUR SAYĞILI
(HATAY)

Isparta Hatay’a göre daha küçük 
şehir olduğu için öğrenci için daha ideal 
ayrıca coğrafi açıdan da tampon bölgede 

bulunması, sağlık hizmetlerinin üst seviye-
de olması, siyasi olayların yaşanmaması, 
ulaşımın gelişmiş olmasından dolayı hem 

yerli hem de öğrenci kesime hitap 
ediyor. Bundan dolayı Isparta 

yaşanılacak
bir şehir.

ENES TUTUŞ 
(TRABZON)

Benim için Isparta yaşanılabilir 
bir şehir fakat şehrin büyük bir bölü-

münü öğrenciler oluşturduğu için yerli 
halk pek fazla önde yer alamıyor. Kendi 

memleketim olan Trabzon’a göre Isparta 
hem maddi hem de manevi açıdan geride 

kalıyor. Bir örnekle açıklamak istersek 
coğrafı konumundan dolayı denizinin 

olmaması. Ama bunların dışında 
Isparta cidden yaşanılacak 

bir şehir.

SEVDA ÇIÇEK 
(ERZINCAN)

Isparta eğitimin merkezi olan 
ve buna paralel öğrenciyi baz ala-

rak gelişen bir şehir. Sosyal anlamda 
öğrencilere tanınan imkanlar çok fazla. 

Eğlence mekanları, spor salonları, öğren-
cilere kendilerini geliştirmek için ücretli, 

ücretsiz kurslar konferanslar. Doğup büyü-
düğüm şehir Erzincan’a kıyasla Isparta’nın 
eğitim anlamında daha gelişmiş bir şehir 
olduğunu söyleyebilirim. Erzincan’da bu 
imkanları bulmak zor hatta neredeyse 

imkansız. Bu özelliklerinden dolayı 
Isparta’yı yaşanılır ve kaliteli bir 

şehir olarak nitelendiriyo-
rum.

TUGAY SAKAR
(GAZIANTEP )

Benim memleketim olan Gaziantep, 
Isparta’ya kıyasla çok daha pahalı 
ama büyük bir şehir. Trafik, nüfus 
çok daha fazla. Isparta her zaman 

sakin, sessiz ve güvenli bir 
şehir. 

SDÜ’lü ne düşünüyor?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), illerde konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, 
eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam 
memnuniyetini baz alarak yaptığı araştırmada illerin yaşam endeksini çıkardı. Araştır-
maya göre, ülkemizin en yaşanabilir ili Isparta. Gerek yerel, gerekse de ulusal basında bu 
konu üzerine bir çok görüş savunuldu. Biz de farklı illerden Süleyman Demirel Üniversi-
tesi’ne gelmiş öğrencilere, bu araştırmanın sonuçlarını ve Isparta’yı sorduk.

Isparta’nın en yaşanabilir il seçilmesi hakkında
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KADIN başlıkları, geleneksel  giysilerin ta-
mamlayıcısıdır ve bayanların süslenmesini 
sağlar. Baş süsleme sanatı Orta Asya’da ki 
göçebe insanların giyim kuşamının bir par-
çası olarak gelişmiş ve 11.yy’dan itibaren 
Türkler tarafından Anadolu’ya taşınmıştır. 
Anadolu’da başlık giyimi kadınlarda do-
ğumla başlar ve ölüme kadar sürer. Bulun-
duğu yöreye göre değişiklik gösterir. Bu 
kültürel renklilik bugün dünyada gözlenen 
kültürel dönüşümlerin gölgesinde var olma 
mücadelesi veriyor. Bu yazımızda var olma 
mücadelesi veren iki örneği inceleyeceğiz. 

“Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya”
Senirkent Gelin Fesi:
Isparta şehir merkezine 72 km uzaklıkta 
bulunan Senirkent’in tarihi m.ö 3000’e ka-
dar uzanır. Yaklaşık 25 bin nüfusa sahiptir. 
Tarım, hayvancılık ve  halı dokuma başlıca 
geçim kaynaklarıdır. 2006 yılında Yrd. Doç. 
Dr. Hatice Baysal’a röportaj veren Necati 
Ölgün; “ Senirkent, türklerin geldiği Türk-
men şehridir. Senirkentliler Çaylaklar aşire-
tinden türemiştir. Germiyen oğullarından 
gelen türk aşiretleri de  Senirkent’e yerleş-
mişlerdir. Hacı Bektaş-i Veli dergahından 
gönderilen Şahna Sultan, Şeyhler mahalle-
sini kurar. Senirkent Alevi ve Sünni halkın 
kardeşçe yaşadığı bir bölgedir.”
Senirkent gelin fesinde her rengin, her 
boncuğun taşıdığı bir anlam vardır. Yörede 
yetişen Afyon çiçeği başa taç edilerek gelin 
fesi oluşturulur. Afyon çiçeğinin açmamış 
tomurcuk hali yörenin evlenmemiş bekar 
kızlarını temsil eder. Gelin fesinde 2 ayrı 
renk kullanılır. Bu renkler afyon bitkisinin 
tohumundan olgunlaşıncaya kadar bürün-
düğü renklerdir. Fesin arkasına biri kırmızı 
biri yeşil iki eşarp takılır. Peygamber efen-
dimizin torunları olan Hz. Hasan ve Hz. Hü-
seyin’i temsil eden bu eşarplardan kırmızı 
olanı Hz. Hüseyin’in kanlar içinde şehit edil-
mesini, yeşil olan ise zehirlenip dudakları 
yeşile dönen Hz. Hasan’ı simgeler. Geline 
bu başlığı kayınvalidesi yaptırır. Günümüz-
de gelin fesinin malzemelerinin Isparta’da 
bulunmaması nedeniyle Konya, İstanbul ve 

İran’dan temin edilmektedir. Kayınvalidesi 
gelini için hazırlattığı bu fesi, düğün gecesi-
nin (zifaf gecesi) ertesi günü yapılan, gelin 
yüzü töreninde gelinine takar. Gelin yüzü 
töreninde bayanlar toplanır ve kayınvalide-
nin gelinine fesi giydirmesiyle eğlence baş-
lar. Gelin isteği doğrultusunda evliliğinin ilk 
haftasında gittiği her yerde bu fesi takabilir. 
Günümüzde gelin fesi çok fazla tercih edil-
mediği için bu mesleği icra eden yaşı ilerle-
miş sayılı kişiler kalmıştır. Bu fesin az tercih 
edilmesinden dolayı bundan sonraki nesile 
aktarılamayacağından Senirkent’in bu kül-
türel geleneği yok olmayla karşı karşıya.

“Maddi zorluklar geleneklerin 
önüne geçiyor”
2006 yılında Yrd. Doç. Dr. Hatice Baysal’a 
röportaj veren Mehmet Güngör;” Sütçüler 
ilçesine bağlı toplam 3000 nüfuslu Kes-
me Kasabası, Türklerin Anadoluya göç et-
mesiyle kurulmuştur. Günümüzde maddi 
sıkıntılar çeken yöre halkı bu fesi yapıp 
kullanmakta sıkıntı çekmektedir, bütün sı-
kıntılara rağmen bu geleneği devam ettir-
meye çalışmaktadırlar. Anneannelerimiz-
den  gördüğümüz bu geleneği kızlarım da 
devam ettirecek ve biz bu geleneğimizi sür-
dürmeye devam edeceğiz. Kesme kasabası 
Anadolu insanının doğumundan ölümüne 
kadar kullanılan başlık kültürünün, halen 
devam ettiği bir Anadolu kasabasıdır.

Kız bebek fesi: Kız bebeklerin dört aylıktan 
bir buçuk yaşına kadar kullandıkları yöresel 
bir festir. Renkli olan bu feste boncuklar, 
düğmeler, zincirler mevcuttur.

Genç kız fesi: Bekar kızların yaklaşık on beş 
yaşından evleninceye kadar kullandıkları 
fes çeşididir. Kırmızı keçenin üzerine altın, 
gümüş takılar ve renkli boncuklar dikilir.

Gelin fesi: Evlenecek olan genç kızın sahip 
olduğu genç kız fesine ilave takılar takılarak 
gelin fesi elde edilir. Maddi duruma göre al-
tınlar takılır ve renkli boncuklar ilave edilir. 
Gelin alma töreninde gelin, gökkuşağının 

yedi rengini temsil eden bir başlık takarak 
üzerine bu fesi geçirir. Düğün gecesinin er-
tesi günü yapılan duvak günü eğlencesinde 
de bu fes takılır. İsteklerine göre genç kızlar 

katıldıkları diğer düğünlerde de bu fesi ta-
kabilirler.

Haber: Mekselina Sarı / İzzet Tezbiner

Isparta’nın bin yıllık geleneği
Anadolu insanının yaşamının her anında, düğün törenlerinde, bağ bozu-
mu törenlerinde kullandıkları ve büyük bir öneme sahip olan kadın baş-
lıkları, kişilerin ekonomik gücü, sosyal statüsü gibi pek çok bilgi verir.

Günümüzde maddi 
sıkıntılar çeken yöre 

halkı bu fesi yapıp 
kullanmakta sıkıntı 
çekmektedir, bütün 

sıkıntılara rağmen bu 
geleneği devam ettir-

meye çalışmaktadırlar. 
Anneannelerimizden  
gördüğümüz bu gele-

neği kızlarım da devam 
ettirecek ve biz bu ge-

leneğimizi sürdürmeye 
devam edeceğiz. Kes-
me kasabası Anadolu 

insanının doğumundan 
ölümüne kadar kullanı-
lan başlık kültürünün, 
halen devam ettiği bir 
Anadolu kasabasıdır.
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PROF. DR. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen çalıştayın açılış ko-
nuşmasını Çalıştay Düzenleme ve Yürütme 
Kurulu adına SDÜ Mühendislik Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Çömlekçi yap-
tı. Biyomühendislik Anabilim Dalı hakkında 
bilgi veren Çömlekçi, artık tüm disiplinlerin 
birbiriyle etkileşim halinde olduğunu belir-
terek SDÜ’nün projelerle kendini kanıtlamış 
bir üniversite olduğunu söyledi.
 Sağlık alanında yapılacak olan çalıştayın 
düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür 
eden Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Yasin Tuncer de interdisiplinler bilim 
dalları olan genetik mühendisliği ve bi-
yo-mühendislik uygulamalarının insanoğ-
luna verdiği iki temel vaadin “açlığa çözüm 
olmak” ve “sağlık” olduğunu vurguladı.
 Mühendislik Fakültesi hakkında katılım-
cıları bilgilendiren Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Serdal Terzi, başarılarının büyük bir özve-
riyle çalışan akademisyenler sayesinde ger-
çekleştiğini dile getirerek mühendislik bili-
mi ve tıp bilimi arasındaki etkileşimin çok 
uzun yıllardır var olduğunu; bu etkileşim 

çerçevesinde birçok çalışma yürütüldüğünü 
ifade etti.
 Disiplinlerarası ortak çalışmaların gün 
geçtikçe daha da yaygınlaştığını belirten 
SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 

Saltan, insan hayatındaki en önemli unsu-
run sağlık olduğunu sözlerine ekleyerek bu 
ortak çalışmalar sayesinde çözülememiş ve 
aşılamamış problem kalmayacağına duy-
dukları inancı dile getirdi.

FAKÜLTEYE yeni katılan 20 yardımcı doçen-
tin organize ettiği kahvaltıya, SDÜ Rektörü 
Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Prof. 
Dr. Mehmet Saltan, Prof. Dr. Nihat Ayyıldız 
ve İİBF Akademik ve İdari Personelinin bü-
yük bir bölümü katıldı. İİBF Dekanı Prof. Dr. 
Murat Okcu, Huzur Veren Üniversite kavra-
mının önemine vurgu yaparak “Fakültemiz 
yaklaşık 10000 öğrenciye ve 200 akademik 

personele sahip. Biz burada bilimsel an-
lamda güzel işlerin üretildiği insanların 
kendini huzur ve güven içinde hissettikleri, 
eğitim-öğretim açısından kaliteli hizmetin 
verildiği ve aynı zamanda güzel bir sosyal 
ortama sahip bir fakülte için çalışıyoruz. Bu 
arzular çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz 
bir etkinlik oldu inşallah bundan sonra böy-
le organizasyonların tekrarı da olacak.” ifa-
delerine yer verdi. 

SÜLEYMAN DEMIREL Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü 
Prof. Dr. Haluk Songur ile beraberindeki 
heyet, yurt dışında bir takım ziyaretlerde 
bulundu. Heyet ilk olarak Goethe Üniver-
sitesine bağlı Arap- İslam Bilimleri Tarihi 
Enstitüsü’nde  (Institute für Geschihte 
der Arabich- Islamischen Wissenschaf-
ten) görev yapan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i 
ziyaret etti. Astronomi ve coğrafya baş-
ta olmak üzere pek çok alanda tarihi 
mirasımızın kayıp eserlerini derlenme-
sine büyük katkı sağlayan Sezgin ile 
gerçekleştirilen toplantıda, gün yüzüne 
çıkarılan bu eserlerin üniversitemiz kü-
tüphanesine kazandırılması yönünde 
ön görüşmelerde bulunuldu. Daha sonra 
Almanya Büyükelçisi Hüseyin Avni Kars-
lıoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunan 
heyet, Almanya ve Türkiye’de bulunan 
üniversiteler arasında yapılabilecek iş-
birlikleri hakkında fikir alış verişinde bu-
lundu. SDÜ Heyeti yurt dışı temasları so-
nucunda bir dizi anlaşmalarla bağlarını 
güçlendirdi. Bu kapsamda yapılan yeni 
anlaşmalar şöyle:
Aachen RWTH Universitesi ile,
a) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü adına lisans, yük-
sek lisans ve doktora öğrencileri ile aka-
demik personel değişimi için Erasmus+ 
anlaşması
b) Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühen-
disliği adına, lisans, yüksek lisans, dok-
tora- staj ve akademik personel değişim 
anlaşması
c) Fen Edebiyat Fakültesi coğrafya bölü-
müyle var olan anlaşmamızın kota artı-
rımı yapıldı. Berlin Freie Üniversitesi ile 
İlahiyat Fakültesi Din çalışmaları (Reli-
gion Wissenschaft) adına, lisans-yüksek 
lisans ve doktora öğrencisi ve akademik 
personel değişim anlaşması
Schmalkalden Üniversitesi ile Hukuk 
Fakültesi adına, lisans, yüksek lisans ve 
doktora ile akademik personel değişimi 
için anlaşma imzalandı.

Biyomühendislik’ten Genetik Çalıştayı
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Ana-
bilim Dalı öğretim üyeleri tarafından “Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavisinde 
Moleküler Yöntemler ve Mühendislik Uygulamaları Çalıştayı” düzenlendi.

SDÜ’nün yurt
dışı temasları
sürüyor

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’nden bahar kahvaltısı

SDÜ İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi

(İİBF) Akademik ve 
İdari Personeli Taş

Kafe’de düzenlenen 
kahvaltı organizas-

yonu ile yeni dönem 
öncesi bir araya geldi.

21-31 Mart tarihleri arasında 19 Mayıs 
Amfisi’nde kitap fuarı düzenlenecek. 
20’den fazla yayınevinin katılımı ile 
bu yıl ilkinin gerçekleşeceği fuar önü-
müzdeki yıllarda da düzenlenmeye 
devam edecek. “Her Bahar Kitapla Ge-
lecek” sloganı ile katılımcılarını bek-
leyen fuarda; yazar okur buluşmaları, 
konferanslar ve söyleşiler de etkinliğe 
renk katacak.

Her bahar
kitapla gelecek
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SÜLEYMAN DEMIREL Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Araştırma Uygulama Camisi’nin 
resmi açılış töreni, Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Görmez, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Isparta Milletvekili Said 
Yüce, Isparta Valisi Vahdettin Özkan, Bur-
dur Valisi Hasan Kürklü, SDÜ Rektörü Prof. 
Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Mehmet Akif Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz 
ile Isparta ve Burdur illerinden gelen çok 
sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. 

Tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı
Mekke Kuran Kursu öğreticilerinden Abdul-
lah Ertunç’un okuduğu Kur’an-ı Kerim tila-
vetiyle başlayan törenin açılış konuşmasını, 
SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı 
yaptı. Konuşmasında öğrencilik yıllarında 
ibadet yaparken kendisinin de yaşadığı sı-
kıntılara değinen Çarıkçı, yönetici olduğu 
bir üniversitede, ibadetlerin ifa edileceği bir 
caminin açılışını yapmaktan duydukları gu-
ruru dile getirdi. İnsanların istedikleri yerde 
rahatça ibadet etmeleri gerektiğini vurgu-
layan Çarıkçı, sözlerini caminin uzun yıllar 
hizmet etmesini dileyerek sonlandırdı.

“Cami; bilgi, iman, 
ibadet, birlik mekânıdır”
Camileri, mabedi ve bütün yeryüzünü bize 
mescid kılan Efendimize ve bütün peygam-
berlere selam ederek konuşmasına başla-
yan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, üniversite ve mabedin birbirine 
çok yakışan iki kavram olduğunu belirterek 
tarih boyunca üniversite ve mabedin birbi-
rinden ayrılmadığını söyledi.

Bütün medeniyetlerde üniversitelerin ma-
betlerden çıktığını ifade eden Görmez, 
“Mabet ve üniversitenin iç içe olması akıl 
ve kalbin ayrılmayacağı anlamına gelir. 
Üniversite ile mabedin birlikte olması din 
ile ilim arasında bir çelişki olmayacağı an-
lamına gelir. Üniversite ile mabedin birlikte 
olması öğrencilerimizin bilgiyle mücehhez 
olmaya önem verdikleri gibi kendi gönül 
dünyalarını da zenginleştirmeye önem ver-
dikleri anlamına geliyor.” dedi.
Prof. Dr. Mehmet Görmez, konuşmasının 

devamında “Camileri birlikte yürek-
lerimizi, gönüllerimizi imar etmek, 
rahmana secde etmek için yapıyo-
ruz. Biz camileri imar ediyoruz, ca-
milerde bizi. Cami sadece namaz kıl-
ma mekanı değildir. Cami müminleri 
imar eden bir mekandır. Cami, bilgi, 
iman, ibadet, birlik mekânıdır.” Dedi. 
Görmez, sözlerini Cami isminin Sul-
tan Kılıçarslan ya da Kınalızade Ali 
Efendi olması hususundaki önerile-
rinde bulunarak sonlandırdı. 

İlahiyat Fakültesi Araştırma Uygulama Camisi’nin resmi açılışı yapıldı

“Cami; bilgi, iman, ibadet, birlik mekânıdır”
Camileri, mabedi ve bütün yeryüzünü bize mescid kılan Efendimize ve bütün peygamberlere selam ederek ko-
nuşmasına başlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, üniversite ve mabedin birbirine çok yakı-
şan iki kavram olduğunu belirterek tarih boyunca üniversite ve mabedin birbirinden ayrılmadığını söyledi.

Tarihe yön verenler
çizgilerle hayat buldu
İslam ve Türk coğrafyasının değerli şahsiyetleri, SDÜ 
Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Murat 
Kara’nın “Kişisel İllüstrasyon Sergisi” ile hayat buldu.

DIŞ HEKIMLIĞI Fakültesi Dekanlık katında 
“Tarihe Yön Verenler Kişisel İllüstrasyon 
Sergisi” adı altında, 17 Şubat’ta açılan ser-
gide, bir döneme ışık tutan ve tarihe önemli 
katkıları bulunan şahsiyetlerin resmedildiği 
14 eser yer alıyor. Sergi hakkında bilgi ve-
ren Arş. Gör. Kara, “Yaptığım çalışmalarda 
duruşlar ve kıyafetler daha önce yapılmış 

betimlenmiş duruşlar ve kıyafetlerdir. Fakat 
kişilerin yüz ve mimikleri tamamen benim 
hayal gücüme dayalıdır.” dedi. Beğenilerini 
dile getiren Diş Hekimliği Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Timuçin Baykul da, sergiyi çok 
daha geniş bir kitleye ulaştırmaya katkıda 
bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını 
ifade etti.

Bir MYO daha geliyor
9 FAKÜLTE, 20 Meslek Yüksekokulu, 6 
Enstitüsü ile eğitim öğretim hayatına 
devam eden Süleyman Demirel Üniversi-
tesi, Yalvaçlı Hayırsever Dr. Gevher Tür-
kan Berkand Atayalvaç’ın desteğiyle bir 
meslek yüksekokuluna daha kavuşuyor. 
Yalvaç Kılıçarslan Yerleşkesi’nde açılacak 
olan “Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu”, ülke halkına güvenli ve 
kaliteli sağlık hizmeti sunacak nitelikli 
elemanlar kazandırmayı amaçlıyor. Sü-
leyman Demirel Üniversitesi bünyesin-
de “Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu” kurulmasına ilişkin verilen 

teklif, 15/01/2016 tarihli Yükseköğretim 
Genel Kurul toplantısında incelenerek 
2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun 
ile değişik 7/d2 maddesi uyarınca uygun 
görüldü. Bu karara istinaden yapımı hız-
la devam eden Yüksekokulun ilk yılında 
öğrencilere, “Acil ve İlk Yardım Bölümü”, 
“Optisyenlik” ile “Çocuk Gelişimi” bö-
lümlerinde eğitim verilecek. Dr. Gevher 
Türkan Berkand Atayalvaç’ın katkılarıyla 
Yalvaç’a ve SDÜ’ye kazandırılacak olan 
meslek yüksekokulu, sağlık sektörünün 
ara eleman ihtiyacını karşılamaya da bü-
yük destek sağlayacak.

Organ Nakli Merkezi,
basınla buluştu
SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi bün-
yesinde kurulan Organ Nakli Merkezin-
de gerçekleştirilen başarılı ameliyatlarla 
hastalar hayata tutunuyor. Bu kapsamda 
SDÜ Hastanesi ekibi, tüm dünyada oldu-
ğu gibi Türkiye’de de önemli bir sağlık 
sorunu olan organ nakli konusunda ba-
sın mensuplarını bilgilendirdi. 
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YAPILAN çalışmalar sonucunda Halk Sağ-
lığı İl Müdürlüğü’nden olumlu sonuç alan 
29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu’nun hij-
yen ve temizliği tescillenmiş oldu. Düzen-
len törene SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hü-
seyin Çarıkçı, Isparta Halk Sağlığı Müdürü 
Dr. Mehmet Karakaya, Çevre Çalışan Sağ-
lığı Şube Müdürü Ethem Özçoban katıldı. 

29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu’nda dü-
zenlenen törende, Isparta Halk Sağlığı Mü-
dürü Dr. Mehmet Karakaya “Temiz Yüzme 
Havuz Sertifikası”nı SDÜ Rektörü Prof. Dr. 
İlker Hüseyin Çarıkçı’ya takdim etti.
Sağlıklı bir yaşam için spor yapın
SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı 
bu belgenin alınmasından ötürü persone-

lini kutladı ve Isparta halkını spora davet 
etti. SDÜ Spor Bilimleri Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi Müdürü Muhammed Hamdi 
Mücevher ise böylesi önemli bir belgeyi al-
maktan duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek “ Halkımız gönül rahatlığı ile sporunu 
havuzumuzda yapabilir. Sağlıklı bir yaşam 
için herkesi spor yapmaya davet ediyo-

rum.” ifadelerine yer verdi.
 Isparta Halk Sağlığı Müdürü Dr. Meh-
met Karakaya havuzun yapılan denetleme-
ler sonucu geçerli not aldığını belirterek 
“Sürekli denetimler olacak SDÜ 29 Ekim 
Olimpik Yüzme Havuzu bu belgeyi aldı. İn-
şallah bu başarı diğer havuzlara da örnek 
olur.” dedi.

Spor Tesisleri İşletme Mü-
dürlüğü ve Spor Bilimleri 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Bahar Dönemi için 
de birçok kurs düzenledi. 
Programlarla ilgili tüm 
detaylara sportesisleri.sdu.
edu.tr adresinden ulaşıla-
bilir. 
Bu dönem açılacak
kurslar ise şöyle;
Yüzme
Pilates
Tenis
Step-Aerobik
Zumba
Tae-bo
Okçuluk
Taekwondo
Kick-box
Muay-Thai
Boks
Karete
Medikal Pilates
Klasik Yoga
Badminton
Voleybol
Basketbol
Aikido
Futbol
Kondisyon-Fitness

SDÜ’ye “Temiz Havuz” Sertifikası
SDÜ Spor Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi ve Spor Tesisleri İşletme Müdürlüğü 
bünyesindeki 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu’na temiz havuz sertifikası verildi.

SDÜ müsabakalara 
ev sahipliği yaptı
GENÇLIK VE SPOR BAKANLIĞI Spor 
Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dai-
resi Başkanlığı tarafından düzenlenen 
“Okullararası Gençler Yüzme Grup Mü-
sabakaları”, 18-19 Şubat tarihlerinde 
SDÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 29 
Ekim Yüzme Havuzu’nda iki gün süren 
turnuvada, ferdi ve takım halinde yarı-
şan sporcular, kıyasıya mücadele etti. 
Turnuvanın sonunda dereceye giren 
sporculara madalyaları verildi.
 Aynı zamanda 19- 21 Şubat 2016 ta-
rihleri arasında gerçekleştirilen “Üni-lig 
2. Etap Masa Tenisi Müsabakaları”na 
da SDÜ ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin 
dört bir tarafından gelen sporcuların 
mücadele ettiği 
müsabakalarda, 
Spor Bilimleri 
Bölümü öğren-
cileri Ayşegül 
Demirtaş, Gizem 
Karan; Mühen-
dislik Fakültesi 
öğrencisi Elif 
Yiğit ve Tıp Fa-
kültesi öğrencisi 
Gizem Kahyaoğ-

lu’ndan oluşan SDÜ Masa Tenisi Bayan 
Takımı da yarıştı ve final müsabakaları-
na katılmaya hak kazandı. 
En iyi organizasyon onuru
Masa Tenisi Milli Takımlar Antrenörü ve 
aynı zamanda SDÜ Spor Bilimleri Masa 
Tenisi Uzmanlık Alanı Dersi hocası Olcay 
Salici, organizasyondan katılımcı üniver-
sitelerin büyük bir memnuniyet duydu-
ğunu belirterek “SDÜ’nin ev sahipliğin-
de gerçekleşen bu organizasyonu Masa 
Tenisi Uzmanlık Alan Dersi öğrencileri 
gerçekleştirdi. Katılımcı üniversiteler,  
bugüne kadar katıldıkları en iyi organi-
zasyon olduğunu belirttiler. Bu da bizim 
için ayrı bir memnuniyet kaynağı.” dedi.

Spor Tesisleri Bahar
Dönemi Kursları başlıyor
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Ömer Cumhur Boyraz
(Spor Bilimleri Fakültesi 
Milli Bisiklet Antrenörü )
Gönüllü olarak üniversitemizde, bisiklet 
milli takımındaki sporculara antrenman 
yaptırıyorum. Onlara antrenmanlarında 
eşlik ediyorum. Bu işi de Süleyman Demi-
rel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde 
Doç. Dr. Fatih Kılınç hocamızın eşliğinde 
bilimsel boyutta yürütüyoruz. Aylık olarak 
performans testleri yaparak, sporcuların 
performanslarını denetleyerek yeni antren-
man programları oluşturuyoruz.

 Spor Bilimleri Fa-
kültesinde bisiklet 
milli takımının gel-
mesi ve başlaması 
dört yıl öncesine 
dayanıyor. Şuan 
üniversite bünye-
sinde 17 milli bi-
siklet sporcusu bu-
lunmakta. On yedi 

sporcunun da Isparta’da olması SDÜ’yü 
diğer üniversiteler ve Türkiye çapında en 
üstte tutuyor. Şuan Isparta’yı bisiklet şehri 
diyebiliriz. Bisiklet sporu insan vücudunu 
en çok zorlayan iki spordan birisidir. Üni-
versitemiz, geçen sene yapılan Türkiye Üni-
versiteler Arası Bisiklet Şampiyonası’nda 
şampiyon oldu. Sporcularımızın da yurt içi 
ve yurt dışı müsabakalar da dereceleri mev-
cut. Neredeyse her sene farklı yaş kategori-
lerinde şampiyon olmuş sporcularımız var. 
Amacımız ilerleyen yıllarda ilerleyen olim-
piyat dönemlerinde yarışmalara katılarak 
başarılar elde etmek. Burada bu amacın to-
humları atılmakta. Sporcuların devamlılığı-
nın sağlanması gerekiyor. Ülkemizde ki en 
büyük eksiklik veledrom. Başarının temeli 
orada başlıyor. Sporcuların kış aylarında 
kapalı bir antrenman sahasına ihtiyaçları 
var. Türkiye Şampiyonu olan bir bisiklet ta-
kımının da desteklenmesi gerektiğini düşü-
nüyorum.

İshak Ünal
(Spor Bilimleri Fakültesi
Milli Bisikletçi )
Bize kendinizi tanıtır mısınız ?
Ben İshak Ünal, Adanalıyım. Dağ Bisikleti 
milli sporcusuyum. SDÜ’de ikinci sınıf öğ-

rencisiyim. 

Bu spora nasıl başla-
dınız ? 
Bu spora memleke-
tim Adana’da başla-
dım. Altı yaşından 
beri bisiklet üze-
rindeyim. On beş 
yaşında bisiklet ya-

rışmasına katıldım. Bu halk yarışında birin-
cilik elde edince o zamanın milli takım ant-
renörü bana bir forma hediye etti. Bu onur 
benim bu spora ilgimi ve sevgimi arttırdı. 

Neden bisiklet sporunu seçtiniz ?
Bisiklet sporu diğer bütün sporlardan farklı-
dır. Örneğin; belirlenmiş bir kare içerisinde 

futbol oynarsınız. Hangi sporu icra ediyor-
sanız onun sınırlarında mücadele verirsiniz. 
Bisiklet sporu ise  fiziksel, mental ve psi-
kolojik yönden diğerlerinden çok ayrıdır. 
Bizim için bir yer sınırlaması yok. Bisiklet 
sporu küçük yaştan itibaren bende aşka dö-
nüştü, onun hayatımdaki yerini hiçbir şey 
dolduramaz.

Milli sporcu olmak nasıl bir duygu ?
Milli sporcu denildiği zaman üzerinizde ko-
caman bir ağırlık var. Ben milli sporcuyum 
dediğiniz zaman çok büyük bir saygınlığınız 
var. Ama ülkemizde bisiklet sporu çok arka 
planda kalmış durumda. Ben sporcuyum 
dediğiniz zaman ‘futbolcu musun?’diye so-
ruyorlar bu kötü bir izlenim. Aynı zaman-
da bisiklet camiasında sayımız oldukça az, 
bisiklet dalında milli sporcuyum diyorsanız 
fazlasıyla fedakarlık yapmanız gerekiyor. 
 
Hedefleriniz neler ?
Bir spor yapıyorsanız elbette önceliğimiz 
ülkemiz adına başarılar kazanmak oluyor. 
Ama bu başarılar da belli bir yatırım bir 
destek bekliyor. 

Şu zamana kadar almış
olduğunuz başarılar nelerdir ?
2008 yılında Yıldız Erkekler grubunda Tür-
kiye Şampiyonluğu
2009 ve 2010 Genç Erkekler kategorisinde 
Türkiye Şampiyonluğu
2011 yılında 23 Yaş Altı Grupta Türkiye 
Şampiyonluğu
2014 yılı üniversiteler arası yarışta Türkiye 
İkincisi

Başka bir spor dalı seçecek
olsaydınız bu ne olurdu ?
İçimizden gelen bir adrenalin ve coşku var. 
Bunu tatmin edebilecek bir spor daha bul-
mak çok zor. Bisiklet olmasaydı motokros 
(arazi tipi özel parkurlarda yapılan bir mo-
tosiklet yarışı) yapardım galiba.

Bisiklet tamiri yapabiliyor musun ?
Dağ bisikletinde, parkurda sadece sen ve bi-
sikletin oluyor. Zor şartlarda ve yarış esna-
sında oluşan sıkıntıları kendi kendine hal-
ledebilmelisin. Ben şuan bisikletimin a’dan 
z’ye bütün bakımlarını yapabilirim.

Yunus Emre Yılmaz
(Spor Bilimleri Fakültesi 
Milli Bisikletçi )
Kendinizi tanıtır mısınız ?
Ben Yunus Emre Yılmaz. 2010 Kasım ayın-
dan itibaren spor yapıyorum. Üniversiteyi 

bu sene kazandım.

Neden bu sporu seç-
tiniz ?
Ben birçok sporla 
uğraştım örneğin; 
atletizm, futbol. 
Bunlarda da derece-
lerim, başarılarım 
var. Ama bir yerden 

sonra bu sporların beni tatmin etmediği 
hissine kapıldım. Ekstrem bir spor olan ve 

küçük yaştan beri hayatımda olan bisikleti 
hayatımın vazgeçilmezi yaptım.

Milli sporcu olmak nasıl bir duygu ?
Milli sporcu olmak harika bir duygu. Özel-
likle yurt dışına çıktığımız zaman göğsü-
müzde ay yıldızı taşıyoruz ya bu onuru ya-
şamak anlatılmaz bir his. 

Bu sporun zorlukları nelerdir ?
Bu zor bir spor. Gerçekten emek ve fedakar-
lık istiyor. Arka planı kimse göremiyor, sa-
dece başarılar konuşuluyor. Gerek antrenör 
gerek sporcu gerek malzeme olarak büyük 
emekler veriyoruz. Bisiklet sporu aynı za-
manda pahalı bir spor. Ferdi imkanlar ya-
ratmanız gerekiyor. 

Bisiklet sporu dışında bir spor yapacak olsay-
dınız bu ne olurdu ?
Ben zaten birçok sporla ilgilendim. Fiziksel 
olarak katkısı büyük olan bir spor olduğu 
için yüzme sporu yapardım galiba.

Bu spor dalındaki
başarılarından bahseder misiniz ? 
2012 Yıldızlar kategorisi Balkan Şampiyon-
luğu
2011 - 2012 - 2013 yıllarında Genç Erkekler-
de Türkiye İkinciliği 
2014 Genç Erkekler Türkiye Şampiyonu
2015 yıllarında 23 Yaş Altı Türkiye Şampi-
yonu

Bisiklet tamiri yapabiliyor musunuz ?
Elbette bu uzmanı olduğumuz bir konu. 
Profesyonel bir spor icra ediyoruz. Bu spo-
ru yaparken birebir kullandığımız bisikleti-
mizde kendimize has ayarlarımız, tamirle-
rimiz oluyor. 

Ayşe Çakır
(Spor Bilimleri Fakültesi
Milli Bisikletçi )
Bize kendinizi tanıtır mısınız ?
Ayşe Çakır 18 yaşındayım  2010 da bu spora 
başladım 6 yıldır yapıyorum. Bir çok milli 
müsabakaya katıldım, dereceler aldım. Şu 
an Spor Bilimleri bölümü birinci sınıf öğren-
cisiyim.

Neden bisiklet sporunu seçtiniz ?
 Bu sporu seçmemde küçüklükten bu yana 
bisikleti sevmem ve arkadaşlarımın da bi-
sikletçi olması etkili oldu. Önüme de böyle 

bir fırsat geçince değerlendirdim.

Milli sporcu olmak nasıl bir duygu ?
Ülkemizi temsil etmek gurur verici bir duy-
gu.

Hedefleriniz neler ?
Türkiye çapında 
başarılar elde et-
mek temel hede-
fimi oluşturuyor. 
Avrupa Şampiyo-
naları ve Olimpiyat 
Oyunları’nda da de-
receler elde etmek 
istiyorum. Ama ön-

celikli hedefimde Tokyo’da yapılacak olan 
2020 Olimpiyatları var.

Şu zamana kadar almış olduğunuz başarılar 
nelerdir ?
2013’den beri Türkiye Şampiyonluğu
2014 Balkan Şampiyonluğu
Avrupa’da da ilk 20’nin içerisindeyim

Başka bir spor dalı seçecek olsaydınız bu ne 
olurdu ?
Büyük bir ihtimal seçimim voleybol olurdu.
Haber: Mekselina Sarı / İzzet Tezbiner

Torosları pedalla tırmanıyorlar
Bisiklet, sadece bir ulaştırma aracı değil, aynı zamanda sağlık yaşamın da 
anahtarı. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde 
bir çok başarı elde eden bisiklet sporcularıyla bir söyleşi gerçekleştirdik.
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Translation: Ayşe İren & Kübra Ünal

“Mosque is a place of knowledge, 
faith, worship and unity”
The official opening ceremony of Süley-
man Demirel University Faculty of Divi-
nity Research and Application Mosque 
was held with the participation of Dire-
ctor of Religious Affairs Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, TOBB (The Union of Chambers 
and Commodity Exchanges of Turkey) 
President Rifat Hisarcıklıoğlu, Isparta 
Deputy Said Yüce, Isparta Governor Vah-
dettin Özkan, Burdur Governor Hasan 
Kürklü, SDU Rector Prof. Dr. İlker Hüse-
yin Çarıkçı, Mehmet Akif University Rec-
tor Adem Korkmaz and  numerous guest 
form Isparta and Burdur. 

The ceremony began
with Holy Qur’an chant
The ceremony began with Holy Qur’an 
that Abdullah Ertunç read who is one 
of the teachers in Makah Qur’an Course, 
and . Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, rector of 

SDU made the opening speech. Prof. Ça-
rıkcı talked about his memories that he 
had some difficulties while he was pra-
ying in his educational years. He added 
that he as a director of this university 
prided of opening a mosque which peop-
le will pray in. Prof. Çarıkcı thinks that 
people has right to pray everywhere they 
want to and wishes that this mosque 
would serve for years. 

“Mosque is a place
that improve real Muslims.’’
The directorate of religious affairs Prof. 
Dr. Mehmet Görmez began taking by 
sending  respect to Prophet Mohammed 
(pbuh) who told that all mosques, temp-
les and earth are masjid for Muslims. He 
sets forth that universities and praying 
places are two close things that have ne-
ver separated during the history. 

Görmez suggesting the universities come 
from praying places in all civilizations, 
thinks that ‘’Being together of praying 
and universities means mind and heart 
won’t be apart.  Together with univer-
sity and praying place means there is no 
contrast between religion and science. 
It also means that our students are both 
keen on learning and wish to be impro-
ved in spiritual way within.’’
Prof. Dr. Mehmet Görmez, continues as 
“We construct our mosques to build our 
souls well and to pray for Allah. We build 
the mosques and the mosques build us. 
Mosque is not only the place to pray but 
also the place builds the real Muslims. 
Mosque is the place of knowledge, faith, 
praying and being together.” Prof. Gör-
mez ends his speech by stating that the 
word mosque may come from Sultan Kı-
   lıçarslan or Kınalızade Ali Efendi.

The official opening of SDU Faculty of Divinity Research and Application Mosque was held.

A First in Turkey from SDU
SULEYMAN DEMIREL University 
teaching staff members have bro-
ken new ground in the health area 
with a pioneer work in Turkey. Na-
nomotors have been synthe-
sized to detect the miRNAs, 
used as cancer biomarkers, 
by the multidisciplinary 
working group. 
 Thanks to this study, it 
will be possible to control, 
direct, accelerate and slow 
down the nanomotors, to be 
used in provisional diagno-
sis of breast cancer, through 
electrical field,  magnetic 
field and ultrasound waves. 

Besides, it will be possible to load 
required drugs, diagnosis, and tre-
atment molecules into the nanomo-
tors, and direct them to the inten-

ded organs. 
 SDU Faculty of Arts and Scien-
ces, Physics Department teaching 
staff member Prof. Dr. Lütfi Öksüz 

said that “Studies on this 
subject matter is very new 
in the world. This matter has 
been studied for 5-10 years. 
We have created a team of 
internationally experienced 
colleagues on this matter, 
put forward our project and 
taken support. Finally, we 
have made the first domestic 
nanomotors.” by stating the 
aim of this study is to make 
nanomotors domestic.

“Clean Pool” certification to SDU
In consequence of the inspections, 29 Ekim Olympic Swim-
ming Pool has taken positive results from the Provincial Di-
rectorate of Public Health so its hygiene and cleanliness has 
been officially registered. SDU rector Prof. Dr. İlker Hüseyin 
Çarıkçı, Isparta Public Health Director Dr. Mehmet Karakaya, 
Environmental and Occupational Health Branch Manager Et-
hem Özçoban attended the ceremony. In the ceremony held 
in 29 Ekim Olympic Swimming Pool, Isparta Public Health Di-
rector Dr. Mehmet Karakaya presented the” Clean Swimming 
Pool Certifcation” to SDU rector Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı.
Do Sports for a Healthy Life
SDU rector Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı celebrated his staff 
because of the certificate and invited the people in Isparta to 
do sports. SDU Sports Science Research and Application Cen-
ter Director Muhammed Hamdi Mücevher said “People can 
do sports in our swimming pool peacefully. I invite all people 
to do sports for a healthy life” by expressing his satisfaction 
for taking such an important document. 
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Tasavvuf Müz. Dinletisi ve Sema Göst. 
l SDÜ Lütfü Çakmakçı K. M.  l20:30

Cem Adrian Konseri
lIsparta Barida Hotel l22.00

Teoriden Pratiğe Girişimcilik Köprüsü
lİİBF N. Karaduman Konf. S. l10.00

ADSO Çanakkale Zaferi Haftası Konseri
lAntalya Kültür Merkezi    l20:30

Türkiye'de Lojistik
lEğitim Fak. Konf. Salonu    l10:00

Yerelden Ulusala Gazetecilik
lHukuk Fak. Konf. Salonu  l14:00

Çanakkale’den İstiklal Savaşına Konf.
lHukuk Fak. Konf. Salonu  l14:00

Nilüfer Konseri
lJolly Joker Antalya    l22:00

Pijamalı Adamlar Tiyatro Oyunu
lAntalya Kültür Merkezi    l20:00

Hukuk Öğrenimi Çalıştayı
lHukuk Fakültesi Konf. Salonu     l14:00

Dünyada ve Türkiye’de Robotik Cerrahi
lSDÜ Lütfü Çakmakçı K. M   l14.00  

2209 A Ve 2209 B Öğr. Prj. Toplantısı
lSDÜ Lütfü Çakmakçı K. M.  l12.00

KPSS A Grubu Bilgilendirme Semineri
lHukuk Fak. Konf. Salonu  l14:00

SDÜ Kitap Fuarı 
l19 Mayıs Amfisi

Mültecilerin Kampları, Hayatları
lHukuk Fakültesi Konf. Salonu     l17:00
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