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SDÜ’lü nasıl
besleniyor?
Süleyman Demirel Üniversitesi, farklı illerden gelen yak-
laşık 80 bin öğrencinin buluşma noktası. Gerek yaşam 
tarzı gerekse de geldikleri yörenin yemek kültürü olarak 
farklılık gösteren öğrenciler, söz konusu üniversite döne-

minde beslenmek olduğunda ise eski alışkanlıklarını 
devam ettirmekte güçlük çekiyorlar. Üniversite öğ-

rencilerinin beslenme alışkanlıkları üzerine yapı-
lan bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu so-
nuç ise; öğrenciler sağlıklı besinlee tüketmeye 
özen gösterseler de, düzenli ve dengeli beslen-

me konusunda aynı derecede ba-
şarılı değiller. Biz de Kampüs Doğu 
Batı olarak, SDÜ öğrencilerinin 
beslenme alışkanlıklarını mercek 
altına aldık ve öğrencilere nasıl 
beslendiklerini sorduk.
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“İyi bir nala 400 
çekiç vurulur”
Eski zamanların gözde mesleklerinden olan 
nalbantlık, gün geçtikçe önemini kaybediyor. 
Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itiba-
ren motorlu taşıtların artmasıyla nalbatlık da 
gözde bir meslek olmaktan çıktı. Isparta’nın 
son nalbantlarından Ali Akdan ile bu kadim 
mesleğin dünü ve bugününü konuştuk. 

Yerel Medya
Buluşmaları
devam ediyor
Süleyman Demirel Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi’nin düzenlediği Medya 
Buluşmaları’nın ikincisi ve üçüncüsü 
Medya Ekonomisi  ve Ulusal ve Yerel 
Gazetelerin Farkları konu başlıklarıyla 
gerçekleştirildi.

Dünün çocuklarına
bayramı sorduk
Süleyman Demirel Üniver-
sitesi öğrencileri, çocuk-
luklarındaki 23 Nisan’lara 
dair neleri hatırlıyor?

Minik karateciler 
23 Nisan’ı kutladı
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bi-
limleri Araştırma Uygulama Merkezi 
bünyesinde her cumartesi ve pazar günü 
gerçekleştirilen çocuklara yönelik kara-
te kursunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı kutlandı. Türkiye’de 
kalkınmaya başlayan karate sporunun 
Isparta İl Temsilcisi Antrenör Kadir Kara-
kaş’ın eğitmenliğini sürdürdüğü ‘ Çocuk-
lara Yönelik Karate Kursu ’ bünyesinde 
geleceğin şampiyonları Türk bayrağını 
salladı. 

Yaşadıkları zulüm ve savaştan kaçıp 
ülkemize sığınan mülteci durumunda-
ki kişilere daha vicdani bir bilinçle yak-
laşılmasına öncülük etmek, konuya 
ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında 
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla; 
yaşadığımız coğrafyanın önde gelen 
araştırmacı, bilim adamı, bu konuda ça-
lışmalar yürüten siyasi temsilci ve sivil 
toplum kurumu yetkilileri, SDÜ’de ger-
çekleştirilen bir panelde biraraya geldi.

Onlar bizim
misafirlerimiz

Başbakanlık
Göç ve İnsani

Yardımlar
Başmüşavirliği 

Temsilcisi

Ali Güneş:

Başbakanlık ve Yüksek Öğretim Kurulunun SDÜ’ye 
yüklemiş olduğu misyon çerçevesinde SDÜ Rektörlü-
ğü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğünce Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen “Ülkemiz ve Bölgemiz pers-
pektifinden Mülteciler, Sosyal, Kültürel Ekonomik ve 
Akademik Boyut” isimli panelde, konu; daha geniş bir 
perspektiften ele alındı.  Üniversite yönetimi olarak 
konuya evrensel bir perspektiften baktıklarını belirten 
SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da yardım-
laşmanın; İslam inancı ve Türk kültürünün tartışıl-
maz değeri olduğunu vurguladı. 6
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EN ÇOK
İZLENENLER

VİZE
HAFTASI
TOPLAM ERİŞİM 
:46.240
İZLENME :10 BİN
BEĞENİVE PAYLAŞIM 
             :250

SDÜ’DE SİZ
YOKKEN
TOPLAM ERŞİM :50 BİN
İZLENME :10,334
BEĞENİ VE 
PAYLAŞIM: 720

#SDÜdeVizeVarBir vize dönemi daha böyle geçti
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HAM maddesi yün lifi olan keçe farklı şekil 
verme sistemleriyle bir yüzey oluşturma sa-
natıdır. Keçe; barınma, giyinme gibi bir çok 
sektörde karşımıza çıkarken son zamanla-
rın hobisi, turistik hediyelik eşya süslemesi 
haline gelmiştir.
 Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre keçe 
“Yapağı veya keçi kılının dokunmadan yal-
nızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş” 
olarak tanımlanmaktadır. Yerleşik hayata 
geçmeyen  Türk toplulukları çadırlarda, ha-
lılarda, kilimlerde, çuvallarda kendilerine 
has yöntemleriyle bu ürünü ortaya koymuş-
lardır.  İlk keçe örneklerine Pazırık Kurga-
nı’nda (gömüt üzerine toprak yığma yoluy-
la oluşturulan küçük tepe, höyük ) rastlanır. 
M.Ö. 3. yüzyıllara dayanmaktadır.

 Günümüzde keçeyi işlemenin iki farklı 
tekniği bulunmakta. Islak keçeleme yönte-
mi ve Kuru ( İğneleme ) yöntemi. Keçe yünü, 
ılık su ve saf (doğal) sabunla yapılabilen 
yöntemin yanında birde keçe yününün bir 
fırça aparatı veya sünger üzerine serilip pi-
yasada bulunan çok uçlu iğneyle darbelen-
mesi sonucu üç boyutlu motifler elde etme 
yöntemi bulunmaktadır.
 Keçe sanatıyla ilgilenen nadir kişiler kal-
dı. Keçe sanatı, böyle bir zamanda gelenek-
sel el sanatlarına kendini adamış SDÜ Öğre-
tim Üyelerinden Doç. Dr. Rengin Oyman’ın 
ilgisi ve katkısıyla SDÜ Güzel Sanatlar Fa-
kültesinde (GSF) ders olarak okutulmaya 
başlandı. Biz de Kampüs Doğu Batı ekibi 
olarak, Doç. Dr. Rengin Oyman’la keçe sana-
tı üzerine konuştuk.

Keçe sağlıklı bir malzeme midir?
 Keçenin doğal yün olmasından kaynak-
lanan bir yapısı var. İnsan bedenini sıcak ha-
vada serin, soğuk havalarda sıcak tutmakta. 
Aynı zamanda bedendeki bütün negatif ve 
fazla enerjiyi toplamasıyla biliniyor.’

Günümüzde keçe üretimi
devam ediyor mu?
 Günümüzde gelenekselliğe dair bir ço-
ban kepeneği yapımı kaldı o da çok az dü-
zeyde. Bunun dışında sanatsal ürünlere 
dönmüş durumdayız.  Isparta’nın Yalvaç 
ilçesinde babadan kalma mesleği sürdüren 
keçe üreticisi Gencer Kondal’ın üniversite 
bünyesindeki keçe sanatına katkısı oldukça 

fazla. Gencer Bey’le SDÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi sürekli irtibat halinde.
Diğer kumaşların aksine, keçe, şeritle-
rin veya parçaların birbirine geçmesin-
den değil, yün liflerinin kaynaşmasıyla 
ve birlikte dokunmasıyla elde e d i l i r . 
Çünkü keçenin esasında 
yün vardır ve kumaş-
lar arasında önemli 
bir yere sahiptir. 
Bunun nedeni de 
sıcak tutması, 
sıcaktan koru-
ması ve su geçir-
memesidir. 
Keçeciler tarafın-
dan hayvan yünleri 
ayrıldıktan sonra boya-
nıyor. Bizde onları ılık su, 
doğal sabunla birleştirip merdaneyle ovala-
yıp birleştiriyoruz.  Bu ovalama yani birleş-
tirme işi biraz güç ve zahmet gerektirdiği 
için keçe makinelerimiz var. 

İlk keçelerle ilgili değişik hikayeler var-
mış, bu efsanelerden bahseder misiniz?
Biz işin ne kadar bilimsel boyutuyla ilgi-
lensek de evet böyle hikayeler anlatılıyor.  
Örneğin;  Nuh’un gemisinde postu olan 
hayvanlar küçük bir yerde oldukları için ve 
denizde sallandıkları için, stresten postları-
nı atarlarmış. Yerlerde ıslanan yünlerin üs-
tüne bastıkça keçeleşmeye başlamış. İçinde 
de yedikleri ot parçalarından da desenler 
çıkmış. 

Keçe 
gibi 

damadın 
olsun denir, 
neden?
Bu farklı 
ve güzel 
bir tabir. 

Sanıyo-
rum ki keçe 

uyum- ludur, çektiğin 
yere gelir, istediğin şekle girer 
ve bulunduğu yere uyum sağlar. Aynı 
zamanda serttir, dayanıklıdır bu yönüyle 
benzetmek istemiş olabilirler.

Siz keçeyle ne zaman ve nasıl tanıştınız?
Bundan yaklaşık on sene önce internet 
üzerinde keçe malzemesine dair bir video 
izlemiştim. Bu şekilde ilgimi çekti. Sonra 
kendin deneme-yanılma yöntemiyle kendi 
kendime öğrendim. Bu nadir kalan keçe us-
talarıyla irtibata geçtim. O zamanlar yaban-
cı ülkelerden ilgilenenler vardı onları takip 
ettim internet üzerinden. Bununla alakalı 
sosyal paylaşım siteleri çok yardımcı oldu 
özellikle de Pinterest.  

ŞEHİR & PORTRE

BİNEK hayvanlarına bağlı olarak ortaya çık-
mış bir sanat olan nalbantlık, demircilikle 
birlikte gelişmiştir. Eski dönemlerde hay-
vanların ayaklarına ve toynaklarına keçe, 
kalın bez ya da köseleden yapılan ayaklık-
lar takılırdı. Dayanıksız olan bu ayaklıkların 
yerini zamanla madeni nallar aldı. Geçmişte 
ulaşım, taşımacılık ve çeşitli hizmetlerde 
hayvanların yaygın olarak kullanılması ne-
deniyle, nalbantlık motorlu araçların yay-
gınlaştığı 20. yüzyılın ilk yarısına değin öne-
mini korudu.
 Askerlikte at ve katırın taşıdığı önemden 
dolayı hemen bütün ordularda uzun yıllar 
nalbantlıkla ilgili birimlere yer verildi. Ör-
neğin Osmanlı ordusunun nalbant gereksi-
nimini karşılamak için 1888’de Askeri Bay-
tar Mektebi’nde modern nalbantlık dersleri 
verilmeye başladı. Kurtuluş Savaşı’nda Kon-
ya’da nalbant yetiştiren bir okul açıldı. Tür-
kiye’de 1960’lı yıllara değin kırsal kesimdeki 
en itibarlı mesleklerden biri olan nalbantlık, 
teknolojinin gelişmesiyle birlikte eski öne-
mini kaybetti.
 Isparta’daki son nalbantlardan Ali Akdan 
ile mesleğin dünü ve bugününü konuştuk. 

Ali Akdan: Üç nesildir nalbantlık yapıyorum 
dededen kalma bize bu meslek. Kendimi bil-
dim bileli bu işi yapıyorum içinde yetiştim 
yani. Önceden burada üstleri otel olan üç 
tane han vardı. İnsanlar gelirlerdi atlarını, 
eşekleri nallatır, semerlerini yaptırırlardı 
sonra yatarlardı ertesi gün giderlerdi. Şu-
anki otoparkların yaptığı görevi yapıyordu 
hanlar. Eskiden han kapılarında beklerdik 
bahşiş almak için şefte derlerdi. Semer yap-
tırdıktan sonra da üstüne otururduk seme-
rin aynı çeyiz sandığı gibi kalkmazdık üç 
beş lira verirlerdi öyle kalkardık üstünden. 
Şimdi Isparta’da bizden başka yapan yok 
bu mesleği tek kaldık. Bu zor bir meslek 
hayvanları çakmak zor oluyor, durmuyor-
lar. Eskiden öküzlere de nal çakardık tabi 
onlara 15 günde bir çakardık çabuk giderdi 
nalları. Bu işi yapan herkesde vardır bir dar-
be kolunda, bacağında, kafasında. Bir gün 
öküze nal çakarken kafamı tepti bayıldım 
kaldım orada. Bu işi bilmeyen, hayvanları 
sevmeyen adam yapamaz. Hayvanı sevmek 
lazım bir de çocukluktan yetişmek lazım. 
Büyüklüğüne göre altı çeşit nal vardır. Köy-
lerde kullanılan atların nalı farklı, asfaltta 

kullanılan atların nalı farklı. Bir 
de yarış  atlarına çak- t ı ğ ı m ı z 
nallar var biraz daha hafif oluyor 
aliminyumdan yapıyoruz onları, 
tek seferlik oluyor bunlar koşu bit-
tikten sonra çıkarıyorlar. İyi bir 
nala ortalama 400 çekiç vuru-
lur. 200 çekiçle de yapılıyor 
ama kenarı olmayınca çi-
vinin kafası oturmaz as-
faltta giderken sıyırdığı 
zaman çiviyi tutmaz 
nal atar hayvanın 
ayağından.  Artık şe-
hirlerde at, eşek devri 
bitti. Eskiden burada 
taksi durakları gibi 
fayton arabaları olur-
du köşelerde çok değil 
30 sene önce. Şimdi biz 
doktor misali evlere gidiyo-
ruz arıyorlar bizi arabayla gidip, 
çakıp geliyoruz. Şimdi gücümüz ye-
tinceye kadar devam ettireceğiz bu mesleği  
bırakılmaz ama güç yetmeyince mecbur bıra-
kacağız bir de hayvan varlığına bağlı biraz. Bir 

ata-
s ö z ü 

vardır: “Bir 
mıh bir 

nalı, bir nal 
bir atı, bir at 

bir orduyu, bir 
ordu bir vatanı 

kurtarır.” Nalbant-
lığın ne kadar önemli 

bir meslek olduğunu gös-
teriyor bu atasözü.

Haber: Namık Emre Albaş-Rüveyda Bilgetekin

Unutulmaya yüz tutan
meslek: Nalbantlık
Bir dönemin gözde mesleklerinden biri olan nalbantlık, 
teknolojinin gelişmesi ve motorlu araç kullanımının 
yaygınlaşması ile birlikte yok olmanın eşiğine geldi.

Yapay dünyada doğal kalan keçe
Tarihin bilinen en eski tekstil malzemesi olan keçe, aslında bir kumaş türü değildir. İçinde 
bulunulan yüzyılın yapaylığı arasında doğallığını korumuş keçe sanatını irdeledik.

Ali Akdan

Doç. Dr. Rengin Oyman
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nin kurucusu ve 
ilk cumhurbaşkanı olan Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından dünya çocukla-
rına armağan edilen ve  milli bağımsızlığı-
mızın, demokrasimizin, cumhuriyetimizin 
güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nin açılışının 96. yılı kutlandı. 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik Bayramı, egemenliğin 
ulusta olduğu düşüncesinin kabul edildiği 
gündür. Dünyanın tek çocuk bayramıdır. 
Yıllarca çocuk şenliği olarak ülkenin her 
yerinde kutlanmıştır. Bugünün üniversite 
öğrencilerinin hemen hemen hepsinin bu 
bayrama dair hatıraları hafızalarda mevcut. 
SDÜ’lü nisan ayındaki bu  bayram için ne 
düşünüyor? Geçmişte bu bayramla ilgili na-
sıl anıları vardı ?
 Gazetemiz olarak dünün çocukları olan 
bugünün gençlerine 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı” hakkındaki duy-
gu ve düşüncelerini sorduk:

Ahmet Us
İlahiyat / Hazırlık
Bir öğrenci zihniyeti olarak, 23 Nisan deyin-
ce akla tatil günü geliyor. Bayraklarla süs-
lenmiş meydanlar, buralarda pamuk şeker 
ve rengarenk balonlar satan satıcılar. Mey-
danlarda koşuşturan çocuklarla dolu ve he-
men hemen hepsinin etrafa saçtıkları tatlı 
gülücükler. Çocukken 23 Nisan’a bayılırdım. 
Neden bayılmayayım ki  tatil var, sabahtan 
akşama kadar çizgi filmler yayınlanıyor ve 
hep çocuklara, bize, yönelik etkinlikler var-
dı televizyonda. Çocuklar olarak kendimizi 
oldukça önemli hissediyorduk. Şimdi de ba-
yılıyorum bayramlara. O çocuksu, şen hali 
devralan yeni nesli izlemek için en güzel 
günlerdendir bayramlar.
En son ne zaman bir 23 Nisan gösterisi izle-
diğimi hiç hatırlamıyorum. Ama o günlerde 

yine çıkar dolaşırım sırf çocukların mutlu 
hallerini görmek için. Ruhumu dinlendiren 
o tatlı gülüşmelerin sahibi çocuklarla şen-
lenmiş meydanları gezerim. Bayram asıl o 
meydanlarda olur diye düşünür, gösterile-
re pek ilgi duymam bu yüzden. Son olarak 
şunu belirtmek isterim; Bütün o güzel hisle-
rin belirli bir güne sığdırılması ve ertesi gün 
her şeyin eski haline dönmesi içimi yakıyor 
açıkçası.Toplum olarak bu güzel hali sadece 
bayramlarda değil de her daim yaşatmaya 
özen göstermeliyiz. Özellikle çocuklar hu-
susunda.

Hasan Tombak
Turizm Otel İşletmeciliği / 1.Sınıf
23 Nisan deyince çocukluğum geliyor ak-
lıma. Heyecan dolu o stad alanında bekle-
yişlerimiz. 23 Nisan’daki halk oyunu gös-
terilerimiz geliyor aklıma.Tabii en belirgin 
anımda ilk heyecan yaşadığım zaman ol-
muştu. O stad alanında yapacağımız gösteri 
ve ilk sahne heyecanım, ilk hatalarım ve ilk 
başarım. Çocuk olarak kendini önemli his-
sediyorsun. Her 23 Nisan kutlamasında tatlı 
bir telaşın içerisinde oluyordum. Övünmek 
gibi olmasın çok başarılı bir halk oyunu eki-
bi üyesiydim. Ve her çocuk gibi ertesi gün 
tatil olduğu için mutluluk duyardım. Bu 
mutluluklarımız çok geride kaldı. En son 
sekizinci sınıf sonunda gördüm 23 Nisan’ı 
ve aslında şu anki neslinde bunu görmeye 
hakkı olduğunu düşünüyorum. Onlarda o 
alanda o heyecanla beklemeliler. İnsan o 
gösteri stadında birsürü şeyi tecrübe edip, 
birçok şey öğreniyor. Şimdiki nesil sosyal 
ağdan değil yaşayarak görmeli bu çocuk 
bayramını.

Demet Savrumoğlu
Felsefe / 2.Sınıf

23 Nisan deyince aklıma minik ve temiz 
kalpli çocuklara ve kendini çocuk hisseden 
her yaşa, gruba  hitap eden bir bayram geli-
yor. Her 23 Nisan benim bayramım diyebili-
rim,. Her sene biraz daha büyüsem de çocuk 
kalan bir tarafim ve kalbim hâlâ var. Her 23 
Nisan geldiğinde ilk kutladığımız bayramın 
heyecanı ve sevincini ilk günkü gibi hisset-
tiğim zamanlara gidiyorum. Ben tekrar ço-
cuk olmak istiyorum.

Mustafa Kılınç
Sağlık Kurumları İşletmeciliği / 1.Sınıf
23 Nisan dediğimiz zaman Atamızın bize 
hediye ettiği çocuk bayramı neşe ve mut-
luluk geliyor aklıma. En son 23 Nisan kut-
lamasına 5-6 sene kadar önce katılmıştım, 
okulumuz bir gösteriye katılacaktı ve ben 
de bu gösteriye katıldım özel kıyafetlerimiz 
yapılmıştı. Beyaz pantolon, kırmızı tişört-
lerimiz ve beyaz ayakkabılarımız birde el-
lerimizde kırmızı çemberlerimiz vardı. Çok 
heyecanlıydım çünkü ilk defa bir gösteriye 
katılıyordum ve sahneye çıktığımızda ha-
rika bir gösteri yapmıştık. Seni izleyen ai-
len, verilen görevin yerine getirilmesi gibi 
başarılar insanın göğsünü kabartıyordu. Ve 
farkettim ki artık o eski bayram havası yok.
Aslında insanlar artık bayramları dışarda, 
okul bahçelerinde değilde sosyal medyada 
kutlamaya başlamış. Bu durum gerçekten 
içler acısı. Her çocuk o havayı solumalı.

Ceren Karaşahin
Halkla İlişkiler ve Tanıtım / 2.Sınıf 
Bu bayramın artık eskisi gibi kutlanmaması 
beni üzmüyor değil, benim bile o eski gün-
leri düşününce yüzümde tebessüm oluşu-
yor. 23 Nisan deyince benim aklıma direkt 
bol bol sınıfımızı süslediğimiz geliyor. 23 
Nisan’ın gelmesi çok heyecanlı olurdu.

İlkokulda stadyumda kutlamaya gitmiştik 
en son onu hatırlıyorum. 

Hasan Gürdal 
Bilgisayar Programcılığı / 2.Sınıf
Ben 23 Nisan gösterisinde pankartlarla or-
taya resimler çıkaran gösteriyi yönetiyor-
dum. Isparta’nın 6 Mart Stadyumu’ndaki 
bütün insanlar bizi izliyordu ve verdiğim 
komut yüzünden herşey bozulabilirdi. Bir 
çocuğa bu sorumluluğu vermek oldukça gü-
zel, başarmanın duygusunu tatmak oldukça 
gurur verici. Bütün Türkiye’nin Egemenlik 
Bayramı kutlu ve mutlu olsun.

Emine Ak
İşletme Yönetimi / 2.Sınıf 
Sınıf arkadaşlarımla konuşur, bayram için 
saçımızı nasıl yapacağımıza karar verir-
dik. Önlüğümüzü giyer, en güzel yakamızı 
takardık. Bandonun arkasında göğsümüz 
kabara kabara yürüdük. Protokol ve bütün 
halkın önünde heyecanla şiirlerimizi okur-
duk. Hala anlatırken yüzümü gülümseme-
ler kaplıyor doğrusu. Ne mutlu Türk olmak.

İrem Koçyiğit
Halkla İlişkiler / 2. Sınıf 
23 Nisan denildiginde aklıma tabiki de ilk 
önce çocuk geliyor. O çocukların sevinci 
bayram telaşı geliyor. Güzel tatlı heyecanlar 
geliyor. 23 Nisan’da coşku hissediyorum en 
belirgin olarak. Bu bizim milli bayramımız 
ve her zamankinden çok insanda bir coşku 
oluyor. 23 Nisan kutlamalarına her yıl ka-
tılmaya çalışıyorum. Milli bayramlara her 
zaman önem veririm ve 23 Nisana da müm-
kün olduğunca katılmışımdır bu zamana 
kadar. O coşku, o anki atmosfer çok başka 
diye düşünüyorum. 
Haber: lMekselina Sarı lİzzet Tezbiner

Dünün çocuklarına 23 Nisan’ı sorduk
Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri, çocukluklarındaki 23 Nisan’lara dair neleri hatırlıyor?
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MOSCOW STATE Mechanical Engineering 
University’de (MAMI) görevli olan araş-
tırmacılar, uzaydan görülebilen en parlak 
yıldızı değiştirmek için çalışmalara başla-
dılar. Uzaya gönderilecek özel bir cisim ile 
Güneş’ten gelen ışığı yansıtmayı planlayan 
Ruslar, gökyüzünün en parlak yıldızını in-
san yapımı bir cisimle başarmayı deneye-
cekler. Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek 
için hükümetin verdiği araştırma parasın-
dan daha fazla paraya ihtiyaçları olduğunu 
belirten Rus araştırmacılar, Boomstarter’da 
bağış toplamaya başladı ve bağış sayfasına 
göre bitişe 8 gün kala hedeflerinin %120’si 
oranında bağış toplamayı başardı. 
Rusların Mayak ( Fener) olarak adlandırdık-
ları bu insan yapımı yıldızın çalışma şekli, 
Ay ile aynı şekilde olacak. Bilindiği üzere 
Ay, Güneş’ten aldığı ışığı büyük miktarlar-
da yansıtabiliyor ve böylece Dünya’ya  ışık 
veriyormuş gibi görünüyor. Ay’ın bu özel-
liğinden ilham alan Rus bilim insanları, bu 
nedenle Mayak’a piramit şeklini vermişler. 
Tasarımın istenileni karşılaması için sade-
ce şekli değil, aynı zamanda yansıtıcı bir 
yüzeye ihtiyacı var. Bunu da, Mayak’ın dış 

yüzeyini üretirken ince polimer film kulla-
narak halleden bilim adamları, insanın saç 
telinden tam 20 kat daha ince olan polimer 
film kullanmış. 
Rus bilim insanları, Mayak’ın yeryüzünden 
600 kilometre yukarıda bulunan yörüngeye 
yerleştirilmesine karar vermiş. Bu yörünge 
Mayak’ın Güneş ile uyumlu bir şekilde dön-
mesini sağlayacak, böylece Güneş ışığını 
yansıtan uzay aracının konumu korunmuş 
olacak.
Mayak’ın gökyüzündeki en parlak yıldız ola-
cağını belirten Rus bilim adamları; Güneş, 
Ay ve Venüs sayılmadığı takdirde Mayak’ın 
gökyüzündeki en parlak cisim de sayılabile-
ceğini belirtti.

Faruk Emre Uyan
Halkla İlişkiler ve Tanıtım / 2. Sınıf
Yapılacak olan bu çalışmanın evrenin doğallı-
ğına müdahale edeceğini düşünüyorum. Her-
şeyin doğal olanı güzeldir. Bilim ve teknoloji 
alanında yapılan gelişmeler insanlık adına ol-
dukça faydalı ama doğaya ve canlılara zarar 
verecek gelişmeleri tasvip etmiyorum.
Haber: Mekselina Sarı İzzet Tezbiner

İnsan yapımı yıldız geliyor
Geçmişten günümüze süregelen ülkeler arası uzay bilimi rekabetine bir yeni alan daha eklendi. Rus araştırmacılar, 
özel bir uydu fırlatarak gökyüzündeki en parlak yıldız ünvanını ele geçirmeyi planlıyor. Son zamanlarda uzay a- raş-
tırmalarına büyük bütçeler ayırmaya başlayan Rus Hükümeti, bütçe artışının ilk meyvelerini toplamaya başladı.

ALZHEİMER, beyinde bulunan si-
nirlerin plastisitesine zarar vererek 
sinirlerin birbirleri ile iletişimini sağ-
lıksız hale getiriyor. Bunun sonucunda 
beynin öğrenme ve hafıza oluşturma 
kabiliyetlerinde problemler oluşuyor. 
PTEN, bir tümör baskılayıcı proteini ve 
beyinde sinirlerin birbirleri ile iletişim 
etkinliğini sağlayan plastisite üzerin-
de rol oynayarak sinirlerin sağlıklı bir 
plastisiteye sahip olmasını sağlıyor. Al-
zheimer, bu proteinin sinirlerde fazla 
üretilmesine sebep olup sinir plastisi-
tesine zarar veriyor, hafıza ve öğrenme 
kaybı gibi problemlerin oluşmasına ne-
den oluyor. Bu keşif ile araştırmacılar 
Alzheimer hastalarında bu proteinin 
üretim miktarını kontrol altına ala-
rak hastalık esnasında oluşan hafıza 
kaybını önleyeceklerini hipotezlediler. 

Nature Neuroscience’da yayınlanan 
bu çalışmada deney farelerinde PTEN 
proteinin üretiminin kontrol altına 
alındığında hafıza kayıplarının önlen-
diği gözlemlendi. Bu sonuçlar Alzhei-
mer hastalığını daha iyi anlamamız ve 
onunla mücadele etmemiz adına umut 
verici olarak görülüyor. Eş zamanlı 
olarak başka gruplardaki araştırma-
cılar da bu bulgulara ulaşabildiler. Bu 
gelişmenin yeni tedavi yöntemlerine 
öncü olması bekleniyor. Yapılan araş-
tırmalarda; Alzheimer hastalığına ya-
kalananların sayısı önümüzdeki 40 yıl 
içerisinde üçte bir oranında bir artış 
gösterecek. Bu çalışmanın sağlayacağı 
önleyici tedavi yöntemler ile ekonomik 
kaynaklarımızın daha sağlıklı bir şekil-
de kullanılmasını sağlanacak.
Haber: Namık Emre Albaş-Rüveyda Bilgetekin

Son zamanlarda ivme kazanan beyin araştırmaları ile 
Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar 
ile mücadelede önemli ilerlemeler kaydediliyor. Araş-
tırmacılar Alzheimer hastalığının neden olduğu hafıza 
kaybını önlebilecek anahtar mekanizmalar geliştirdiler.

Alzheimer hastalığına
karşı anahtar mekanizma

Lityum ömür uzatıyor
Meyve sineği üzerindeki denemeler başarılı.
İngiliz araştırmacılara göre lityum, en 
azından sineklerde ömrü uzatıyor. Labo-
ratuar deneylerinde düşük dozlarda lityu-
mun meyve sineklerinin ömrünü uzattığı 
belirlendi. Bilim insanları umut verici diye 
niteledikleri bu bulgunun ileride insan-
ların daha uzun ve sağlıklı yaşamalarına 
yardımcı olacak yeni ilaçlar geliştirilmesi-
ni sağlayabileceğini bildirdi. Psikiyatride 
değişken ruh halinin tedavisi için kullanı-
lan lityum, yüksek dozlarda alınırsa ağır 
yan etkilere neden olabiliyor. Lityumun 
beyni nasıl etkilediği tam olarak bilinmi-
yor, ancak meyve sineklerinde GSK-3 diye 
bilinen kimyasal maddeyi bloke ederek 
ömrü uzatabildiği görülüyor. 
Londra Üniversitesi tarafından yapılan 
araştırmanın sonuçları Cell Reports adlı 
bilimsel dergide yayımlandı. Araştırma-
da düşük dozlarda lityum verilen meyve 
sineklerinin ortalamadan yüzde 16 daha 

uzun yaşadıkları belirlendi.Lityum yüksek 
dozlarda verildiğinde ise sineklerin ömrü-
nü kısalttığı görüldü. 
Araştırmaya başkanlık eden Prof. Linda 
Partridge, sineklerde düşük dozda lit-
yumdan elde ettiğimiz sonuç cesaret ve-
rici, bir sonraki adımımız daha karmaşık 
hayvanlarda GSK-3’ü hedefleyerek, ileride 
insanlar üzerinde denenebilecek bir ilaç 
geliştirmek” dedi. Araştırma ekibinden Dr 
Ivana Bjedov, düşük dozda lityumun si-
neklerde şeker oranı yüksek bir beslenme 
rejiminde yağ oluşumunu da engellediği-
ni belirtti.  Araştırmaya mali destek veren 
İngiltere Parkinson hastalığı vakfından 
Claire Bell: “Araştırmacıların yaşlanma 
bulmacasının önemli bir parçasını tespit 
ettiklerini görmek çok cesaret verici. Bu 
sayede günün birinde yaşlanma sürecine 
müdahale etmemiz mümkün olabilir.” 
dedi. Haber: Namık Emre Albaş
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BAŞBAKANLIK ve Yüksek Öğretim Ku-
rulunun SDÜ’ye yüklemiş olduğu misyon 
çerçevesinde SDÜ Rektörlüğü, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi ve Dış İlişkiler Koor-
dinatörlüğünce Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Ülkemiz ve 
Bölgemiz Perspektifinden Mülteciler, Sos-
yal, Kültürel Ekonomik ve Akademik Boyut” 
isimli panelde, konu; daha geniş bir pers-
pektiften ele alındı.
Panelin açılış konuşmasını Dış İlişkiler Ko-
ordinatörü Prof. Dr. Haluk Songur yaptı. 
Songur, ülkemizdeki binlerce Suriyeli ara-
sından akademisyenlerin tespit edilip ça-
lışma alanlarının belirlenmesi, dökümlerin 
çıkartılması ve ülkemizin akademi dünyası 
ile bağlantılarının kurulması noktasında 
uyum çalışması başlatıldığını ifade ederek 
bu çalışmanın hazırlanması ve yürütülmesi 
sürecinde destek veren Başbakanlık Göç ve 
İnsani Yardımlaşma Başmüşavirliği, İHH İn-
san Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı 
başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşla-
ra teşekkür etti.
Üniversite yönetimi olarak konuya evrensel 
bir perspektiften baktıklarını belirten SDÜ 
Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da 
yardımlaşmanın; İslam inancı ve Türk kül-
türünün tartışılmaz değeri olduğunu vur-
guladı. Çarıkçı, mülteciler konusunun önü-
müzdeki yıllarda ülke gündeminde olacak 
bir konu olduğunu belirterek sosyolojik ve 
eğitim yönüyle bu konuyu göz ardı etmenin 
imkansız olduğunu söyledi.

“İslam medeniyeti haklıyı kuvvetli görür.”
Konuşmasına TBMM İnsan Haklarını İncele-
me Komisyonu içinde kurulan Mülteci Hak-
ları Alt Komisyonu üyesi olduğunu belirte-
rek başlayan Isparta Milletvekili Sait Yüce 
ise bu vesileyle mültecilerle ilgili çeşitli ziya-
retlerde bulunduklarını ve kurumlardan ge-
len temsilcileri dinlediklerini anlattı. Yüce, 
Bedüizzaman Said Nursi’nin bir sözünden 
örnek vererek İslam medeniyetinin her za-
man haklıyı kuvvetli gördüğünü; önemli 
olan hususun fazilet, inanç ve rıza olduğunu 
vurguladı.
Ekonomik, siyasal istikrarsızlıklar ve çevre-
sel faktörler sonucunda tarihin her döne-
minde belirli göçler yaşandığını anlatan Vali 
Vahdettin Özkan da vatanını terk etmek zo-
runda kalarak ülkemize gelen bireylere ku-
cak açılmasının inancımızdan gelen kadim 
medeniyetimizin önemli bir özelliği olduğu-
nu belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından “Ülkemiz ve 
Bölgemiz Perspektifinden Mülteciler, Sosyal, 
Kültürel Ekonomik ve Akademik Boyut” ko-
nulu panelin, YÖK Üyesi Prof. Dr. İbrahim 
Hatipoğlu moderatörlüğünde gerçekleştiri-
len ilk oturumuna geçildi.
Mülteci, sığınmacı gibi kavramların yerini 
kardeşlik, yeniden buluşma gibi kavramlara 
bırakması gerektiğini savunan Hatipoğlu, 
YÖK bünyesinde bu konuda yürütülen çalış-
malar hakkında bilgi verdi. Oluşturulan “CV 

Veri Bankası” ile ülkesini terk et-
mek zorunda kalmış bireylere daha 
geniş perspektiften bakma imkanı 
yakaladıklarını sözlerine ekleyen 
Hatipoğlu, “Bu sürecin sadece acil 
ihtiyaçların karşılanması değil, Su-
riyeli kardeşlerimizden alabilecek-
lerimiz ve onlara verebileceklerimiz 
konusunda ortak toplum inşasını 
dikkate alan bir süreç olarak değer-
lendirmek gerekiyor.” dedi.
Konuyu hükümet politikaları açısın-
dan değerlendiren Antalya Millet-
vekili Atay Uslu ise göç konusuna 
yoğunluk verdiği konuşmasında 
tarihimiz boyunca çeşitli göçlere 
kapılarını açmış bir medeniyet ol-
duğumuzu; yabancı uyruklu vatan-
daşlara imtiyaz tanıyan “Geçici Ko-
ruma Kanunu” ile vicdani ve tarihi 
yönümüzün hukuki açıdan da des-
teklendiğini kaydetti. 1951 yılında 
mültecilere yönelik devreye giren 
Cenevre Sözleşmesi’nden bahseden 
Uslu,  1923- 2011 yılları arasında 2 milyona 
yakın mülteci sayısının şuanda 3 milyona 
ulaştığını vurgulayarak Türkiye’nin artık 
göç için transit değil hedef bir ülke olduğu-
nu söyledi.

“Suriyeli çocuklar tüm insanlığın 
vicdani sorumluluğundadır.”
MEB Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük de 
Suriyeli çocukların eğitim öğretim hayatı-
na dahil olabilmeleri adına çalışmalar yü-
rüttüklerini belirterek kaybedilebilecek her 
çocuğun sadece bizim değil tüm insanlığın 
vicdani sorumluluğu olduğunu vurguladı. 
Eğitimsiz geçen bir anın telafisinin mümkün 
olmadığını sözlerine ekleyen Büyük, çocuk-
lara yaşadıkları sarsıntıları unutturmak için 
kamplarda rehberlik hizmeti; Türk öğren-
cilerle kaynaşmaları ve adaptasyonlarının 
sağlanması adına da kendi müfredatlarının 
yanı sıra Türkçe eğitim verildiğini ifade etti.
Bakanlığın kaynak aktarımı konusunda bil-
gi veren Kalkınma Bakanlığı Temsilcisi Hacı 
Mahmut Arslan, mülteciler konusunda ger-
çekleştirilen ulusal ve uluslararası çalışma-
lara değindi. Türkiye’nin göç ve mülteciler 
stratejisiyle ilgili faaliyetlerinin devam etti-
ğine vurgu yapan Arslan, sahada yürütülen 
çalışmaları mali olarak desteklediklerini söy-
ledi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırma 
Vakfı (SETA) Genel Koordinatör Yardımcısı 
Prof. Dr. Muhittin Ataman ise sivil toplum 
kuruluşu olan SETA’nın soruna yaklaşımı 
hakkında bilgi verdi. Üç temel kavram: “Göç-
men, Sığınmacı ve Mülteci”nin tanımı ya-
pan Ataman, “Dünyada 60 milyon civarında 
mülteci statüsünde olan insan var. Mülteci-
lerin kaynak ülkesi yani göç kaynağı olan ilk 
10 ülke sırasıyla; Suriye, Afganistan, Somali, 
Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuri-
yeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi Cum-
huriyeti, Myanmar, Irak ve Ukrayna’dır. En 
fazla mülteci barındıran ülkeler ise Türkiye, 

Pakistan, Lübnan, İran, Etiyopya, Ürdün, 
Kenya, Uganda, Çad ve Sudan’dır.” dedi.
Gazeteci Nasuhi Güngör de “Basının Gözün-
de Mülteci” konulu konuşmasında medyanın 
insanlar üzerindeki etkisinden bahsederek 
“Medya yaptıklarımızın ve yapamadıkları-
mızın göstergesidir.” dedi. İnsanlarda Su-
riyelilere karşı olumsuz bir algı olduğunu 
vurgulayan Güngör, bir gönül coğrafyasın-
da yaşadığımızı belirterek “insanlara karşı 
önyargılı olmamalıyız ve o insanlarla nasıl 
tarihi bir birliktelik yaşayabileceğimiz nok-
tasında düşünmemiz gerekir.” dedi.

“Onlar bizim misafirlerimiz”
Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Haluk 
Songur moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
panelin ikinci oturumunda ise ilk olarak 
Başbakanlık Göç ve İnsani Yardımlar Başmü-
şavirliği Temsilcisi Ali Güneş söz aldı. Türki-
ye’nin hiçbir zaman ülkemize sığınan birey-
lere mülteci gözüyle bakmadığını belirten 
Güneş, “Onlara hep misafir gözüyle baktık. 
Türkiye 2011 yılında gönül kapısını açarak 
milyonlarca insanı ağırladı.” dedi.
Ülkemiz insanıyla uyum sürecini hızlandır-
maya odaklandırdıklarını söyleyen Güneş, 
“Biz pastayı paylaşmayı değil pastayı nasıl 
büyüteceğimizi planlıyoruz.” şeklinde ko-
nuştu. Suriye meselesine bir haberci ve bu 
ülkenin bir vatandaşı olarak baktığını söyle-
yen Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcı-
sı Metin Mutanoğlu,  savaşın normal hayat 
dengesini bozduğunu; Türkiye’nin Suri-
ye’den gelen bireyler için güvenilir bir liman 
olduğunu kaydetti. Mutanoğlu, ülkemizde 
eğitim alan, refaha yönelik çalışmaları gö-
ren mültecilerin, baskı koşullarının ortadan 
kalkması halinde ülkelerine dönmek isteye-
bileceklerini ve ülkelerinin kalkınması adına 
her türlü imkanı değerlendirebileceğini sa-
vundu. 
Ürdün’de yaşayan mültecilerin hayatları-
nı ve bu konu ile ilgili tecrübeleri paylaşan 

TİKA Ürdün Temsilcisi Mehmet Sıddık Yıldı-
rım, Ürdün’ün göç krizini fırsata çevirdiğini 
aktardı. Mültecilik konusunun bütün yönle-
riyle ele alınması gerektiğini ve bu konuda 
yaşanan süreç hakkında bilgi veren Yıldırım, 
mültecilerin Ürdün’ün inşaat sektörü ve hiz-
met alt yapısına büyük katkılar sunduğunu 
ifade etti. “Mülteci” kelimesinin insanlar 
arasında yanlış bir algıya sahip olduğunu 
dile getiren Yenişafak Gazetesi Yazarı Mer-
ve Şebnem Oruç, “Mülteci, olumsuz yaşam 
koşulları nedeniyle bulunduğu yerden uzak-
laşmak, evinden ve vatanından kopmak zo-
runda kalan kişiler anlamına gelmektedir. 
Bir insanlık trajedisi olan Suriye meselesi, 
insanlara tam anlamıyla aktarılamadığı için 
“Suriyeliler” ifadesi insanlar için bir tehdit 
olarak görülmeye başlandı. Bu algı onların 
çocuk, kadın ya da yaşlı gibi insani değer-
lere sahip olduklarını bizlere unutturdu.” 
diye konuştu. Suriye’nin geleceğinin inşa 
edilmesinde genç nüfusun etkin rol oynaya-
cağına dikkat çeken İHH Başkan Yardımcısı 
Dr. Ahmet Emin Dağ ise Suriye’de beş yıldan 
bu yana savaşın devam ettiğini belirterek 
İHH olarak mağduriyetin giderilmesi adına 
yapmış oldukları çalışmalardan bahsetti. 
Mültecilerin yaşadıkları problemlere de de-
ğinen Dağ, artan mülteci sayısına karşılık 
alınabilecek önlemler hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani 
Faaliyetler Birimi Türkiye Temsilcisi Dr. İb-
rahim Altan da teşkilatın bu konuda yapmış 
olduğu çalışmalar hakkında bilgi vererek 
Suriyelilerin Türkiye için bir fırsat olduğunu, 
ülkemizde bulunan üç milyon Suriyelinin 
“Her zaman edepli ol, bir yerde yaşayacağın 
zaman o yerin kurallarına uy, dikkat et” ter-
biyesiyle aramızda bulunduğunu ifade etti. 
Mülteciler konusunun SDÜ’de ele alınma-
sından duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Altan, “Bu konuların genç zihinlere açılması 
çok önemli. Üniversitelerin söylemleri top-
lumu etkileyen söylemlerdir.” diye konuştu.

Ülkemiz ve bölgemiz 
perspektifinden mülteciler
Yaşadıkları zulüm ve savaştan kaçıp ülkemize sığınan mülteci durumundaki kişilere daha vicdani bir bi-
linçle yaklaşılmasına öncülük etmek, konuya ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilen-
dirmek amacıyla; yaşadığımız coğrafyanın önde gelen araştırmacı, bilim adamı, bu konuda çalışmalar yü-
rüten siyasi temsilci ve sivil toplum kurumu yetkilileri, SDÜ’de gerçekleştirilen bir panelde biraraya geldi.
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İle-
tişim Fakültesi’nin düzenlediği Yerel Medya 
Buluşmaları’nın üçüncüsü, ‘Yerel ve Ulusal 
Gazetenin Farkları Konferansı’ adıyla ger-
çekleştirildi. Yerel ve Ulusal Gazetenin Fark-
ları Konferansı’na, Isparta yerel medyasının 
öncülerinden Isparta Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Şevket Karahan, Isparta Postası ga-
zetesi sahipleri Yasin Şişman ve Onur Bedir 
katıldı.
 27 Nisan günü SDÜ Hukuk Fakültesi 
Konferans Salonunda gerçekleştirilen söy-
leşide konuklar Isparta’daki yerel medya 
kuruluşları hakkında bilgiler, yerel ve ulu-
sal gazete arasındaki farkları dile getirdiler. 
Konuşmacılar daha çok iletişim sektöründe 

donanımlı bireylerin olmadığını, iletişim 
fakültesi mezunu öğrencilerin de meyda ve 
iletişim alanında gerekli donanımlara sahip 
olarak mezun olduklarını, mezun olan öğ-
rencileri Isparta’daki yerel gazetelerde de 
görmek istediklerinden bahsettiler. Kendi-
lerine yöneltilen soruları yanıtlayan konuk-
lar, meslek hayatları hakkında bilgiler ver-
diler.
“Bugünlerinizin öneminin 
farkına vararak yaşayın”
 Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen etkinlikte, Öğretim Görevli-
si Zafer Çağlar, iletişimin öneminden bah-
sederek öğrencilere “Kendinizi geliştirmek 
için sürekli okuyun, donanımlı bireyler olun. 

Hayatınızın en güzel günlerini öğrencilik 
yıllarınız oluşturur. Bugünlerinizin önemi-

nin farkına 
vararak ya-
şayın. ” me-
sajını verdi.
“Mesleği-
miz, zor 
şartlar
altında 
icra edil-
mektedir.”
 Isparta 
Gazeteciler 
C e m i y e t i 

Başkanı Şevket Karahan ise yerel medya ile 
ulusal medya arasındaki farklara değine-
rek “Bugün donanım sahibi olmayan hiçbir 
birey başarılı olamaz. Kendini geliştirmiş, 
özgüveni yüksek bireyler olmalıyız. Günü-
müzde gazetecilik teknolojik açıdan kolay 
imkanlara sahip olsa da mesleğimiz, zor 
şartlar altında icra edilmektedir.” dedi.
 Isparta Postası Gazetesi’nden Yasin Şiş-
man ve Onur Bedir de mesleğe ilişkin yaşa-
dıkları tecrübeleri öğrencilerle paylaşarak 
sektörün ihtiyacını karşılayacak donanımlı 
ve nitelikli bireylerin yetişmesi gerektiğini 
vurguladı. Kendilerinin bu eğitimi alma-
dıklarını fakat mesleklerini severek icra 
ettiklerini de ifade eden konuşmacılar, öğ-
rencilerin meslek hayatına katkıda bulun-
mak adına her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını söyledi.

Jean-François Lyotard
(10.08.1924 - 21.04.1998)

Felsefeci, sosyolog ve göstergebilimci ; Je-
an-François Lyotard 10 Ağustos 1924’de 
Versailles’de doğdu. Lyotard için modern 
dönem metaanlatılar dönemidir. Metaanla-
tılar diğer küçük anlatıları kendi içinde yok 
eder ve böylelikle kendilerini evrenselin ifa-
desi olarak sunarlar. Modernite, metaanla-
tılardan herhangi birinin tek hakikat olarak 
kendini sunduğu dönemi ifade eder. Onun 
metaanlatı dediği şey, evrendeki her şeyi 
açıklayabileceğini iddia eden ve tek hakikat 
olarak kendini gören anlatılardır. Lyotard 
‘toplumun bilgisayarlaşması’ndan bahset-
mektedir. Toplumda farklılığın ve çeşitlili-
ğin olmasını ve bilgi ve diğer büyük anla-
tıların toplum üzerindeki üstünlüğünün 
yıkılması gerektiğini savunur. Postmodern 
toplum bilgisayar, enformasyon, bilimsel 
bilgi, ileri teknoloji, yani bilim ve teknolo-
jideki yeni ilerlemelerden kaynaklanan hızlı 
değişme toplumudur. Modernite özgür-
lüğün karşılığında farklılıkların temeldeki 
büyük anlatıya bağlanmalarını talep eder, 
yani bu özgürlüğün bedeli farklılıkların 
esaretidir. Lyotard’ın eleştiride bulunduğu 
nokta tam olarak budur.

Eserleri: Postmodern Durum(1984), Libidi-
nal Ekonomi, Driftworks (1984)

İLETİŞİM OKULU

Süleyman Demirel Üniversitesi
İletişim Fakültesi 

Uygulama Gazetesi

SDÜ İletişim Fakültesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Ramazan Erdem

Yıl: 1       Sayı: 6

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Arş. Gör. Resul Taşan

İçerik Editörü
Arş. Gör. Hasan Rençber

Muhabirler
İzzet Tezbiner
Mekselina Sarı 

Namık Emre Albaş
Rüveyda Bilgetekin

Sayfa Editörü
Durmuş Ali Gürtoklu

İletişim
SDÜ İletişim Fakültesi Çünür / Isparta

Telefon: 0 (246) 211 83 60
e-posta: kampusdogubati@gmail.com

Basım Yeri
Sistem Ofset

Strazburg Cad. No: 31/17
Sıhhiye / Ankara

Telefon: 0 (312) 229 18 81

Kampüs Doğu Batı Gazetesi aylık süreli 
bir yerel yayındır.

Mayıs 2016

Yerel Medya Buluşmaları devam ediyor
Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin düzenlediği Med-
ya Buluşmaları’nın ikincisi ve üçüncüsü Medya Ekonomisi  ve Ulusal 
ve Yerel Gazetelerin Farkları konu başlıklarıyla gerçekleştirildi.
YEREL MEDYA Buluşmaları’nın ikincisi 
olan Medya Ekonomisi konferansına, Ispar-
ta basınının tanınmış isimlerinden Emre Al-
tuğ, M. Mustafa Savlı ve Şakir Aksöz katıldı. 
Konferansta her özel sektörde olduğu gibi 
medyada da ortaya çıkan ekonomik sıkıntı-
lara değinildi. 
“Bir ülke medyasına
göre ya batar ya çıkar”
 Konferansta Emre Altuğ, İletişim Fakül-
tesi öğrencilerine ithafen şu sözlere yer ver-
di: “Bu ülkenin sizlere ihtiyacı var, benden 
size bir tavsiye ve bir rica; lütfen kalemleri-
nizi satmayın. Geleceğin gazetecilerinin en 
değerli varlığı kalemleri. Bir ülke medyasına 
göre ya batar ya çıkar. Medya faktörünün 
ne kadar önemli olduğunu kendinizde gö-
rüyorsunuzdur.’’
“Sizleri sektörde görmek istiyorum”
 Medya sektöründe oldukça fazla dü-
zeyde kalifiye eleman eksiği var. Bizler Sü-
leyman Demirel Üniversitesi’nde İletişim 
Fakültesi’nin açılmasını dört gözle bekledik 
ve açılma sürecinde rol de oynadık. Bir an 
önce okulunuzu bitirip kendinizi de geliştir-
dikten sonra sektörde sizleri görmek istiyo-
rum.
“Çok güzel, eğlenceli bir iş”
 Isparta’da yayın yapmakta olan Isparta 
Express gazetesi ve FM 32 radyosu sahibi 
Mustafa Savlı söyleşide; “ Yerel medyada 
güzel olan olaylar da var. Zorluk yaşadığı-
mız konular da var. En büyük sıkıntılardan 
bir tanesi de Emre beyin de söylediği gibi 

kalifiye elaman bulmak çok zor. Yani devam 
eden bu sektörde faaliyet göstermek iste-
yen kişi sayısı oldukça az. Araştırmacı haber 
yapabilecek ekibe, kadroya sahip olamadık. 
Bugün de Isparta’ya baktığımız zaman bu 
imkana sahip olan yerel gazete çok az. Ye-
terli içeriği sağlamakta çok zorlanıyoruz. 
Bunun sebebi bu işe ilgisi olan arkadaşları 
bulamamamız. 
 Yerel gazetelerde Basın Genel Kuru-
lu’nun ayırmış olduğu bir bütçe var. Bu 
bütçe üzerinden Ispartada yayın yapmakta 
olan on üç, on dört tane gazetemiz var. Bu 
gazetelere belirli bir ödenek ayarlanıyor. 
Fakat bu ödenekler dört dörtlük çalışan bir 
gazete için tatmin edici değil. Çok güzel, 
eğlenceli bir iş fakat bu tür sorunların bu 
sektöre engel olmaması temenimiz”

 SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yükseko-
kulu Öğretim Görevlisi ve Çözüm gazetesi 
sahibi Şakir Aksöz; “Medya kuruluşları han-
gi dalda olursa olsun ticari bir işletmedir. 
Günümüzde gazeteler için; Ticari endişesi 
olmayan gelir veya gideri görülmeyen ta-
mamen toplum veya kamu menfaatine veya 
istenilen şeyleri yazması gereken iletişim 
ağı olarak algılanıyor. Dolayısıyla ekono-
misini ayarlayamayan gelir gider dengesini 
sağlayamayan hiçbir medya kuruluşunun 
uzun ömürlü olma şansı veya mesleğini la-
yıkıyla yapma şansı yok.” açıklamalarında 
bulundu.
 Programın sonunda öğrencilerin sorula-
rını yanıtlayan konuklar, Medya Ekonomisi 
ve Isparta’nın yerel medyası hakkında bilgi-
ler verdiler.

Yerel ve ulusal gazetelerin farkları tartışıldı
Üçüncü buluşmada

Öğr. Gör. Şakir Hüseyin Aksöz Emre Altuğ Mustafa Savlı

Onur
Bedir

Yasin
Şişman

Şevket
Karahan

Öğr. Gör.
Zafer
Çağlar
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, farklı iller-
den gelen yaklaşık 80 bin öğrencinin buluşma nok-
tası. Gerek yaşam tarzı gerekse de geldikleri yörenin 
yemek kültürü olarak farklılık gösteren öğrenciler, söz 
konusu üniversite döneminde beslenmek olduğunda 
ise eski alışkanlıklarını devam ettirmekte güçlük çe-
kiyorlar. Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkan-
lıkları üzerine yapılan bilimsel araştırmaların ortaya 
koyduğu sonuç ise; öğrenciler sağlıklı besinlee tüket-
meye özen gösterseler de, düzenli ve dengeli beslen-
me konusunda aynı derecede başarılı değiller. Biz de 
Kampüs Doğu Batı olarak, SDÜ öğrencilerinin beslen-
me alışkanlıklarını mercek altına aldık ve öğrencilere 
nasıl beslendiklerini sorduk.

Buğra Yağan (Çalışma Ekonomisi / 4. Sınıf)
Sporla ilgilendiğim için düzenli ve sağlıklı beslenmeye 

önem veriyorum fakat ögrencilik 
hayatında öğün atlamak kaçı-
nılmaz oluyor. Bu yüzden öğle 
ve akşamları öğün atlamasam 
da sabahları pek yiyemiyorum 

dolasıyla kahvaltı yapmadan 
çıktığım da oluyor. Evde daha 

sağlıklı beslendiğim için genelde 
evde yiyorum fast food yiyeceklerden uzak durmaya 
çalışıyorum. Okulda da vakit olursa arada yemekha-
neden yiyorum. Sağlıklı beslenmek elbette önemli.  
Sporla birleşik bir hayatınız varsa zaten yaşam biçimi 
haline geliyor bu.

Alparslan Çaylak (Halkla İlişkiler / 1. Sınıf)
Bir insan normal değerlerde üç ve ara öğünlerle gün-
de beş kez tüketim yapar doğal besinler bol sıvı ve fay-
dalı seyler de birleşince bu düzenli beslenme olur ama 

çogu öğrenci de oldugu gibi benim 
öğünlerim ve yediklerim degişi-
yor. Çok da düzenli olduğu söy-
lenemez. Benim uykuyla olan 
problemimden dolayı bazen 

öğünlerin hiç birini tutturamı-
yorum mesela geç kalktığım için 

kahvaltı yapamıyorum. Neredeyse 
unuttum kahvaltı kültürümü. Dışarıda hazır yemek 
yediğim için evde sadece meyve vs. yiyorum. Ama 
okulda yemekhane yemeklerini asla kaçırmam. Gayet 
saglıklı ve temizler, bir o kadar da anne yemeği gibi. 
Ölmedikten sonra sağlığı, sağlıklı beslenmeyi çok dert 
etmiyorum ama temizliğinden hijyeninden şüphe du-
yuyorsam uzak dururum.

SDÜ’lü nasıl
besleniyor?
Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencile-
rine beslenme alışkanlarını sorduk. Nere-
lerde  ve nasıl beslendiklerini araştırdık.
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Çağrı Ercan (Çalışma Ekonomisi / 4. Sınıf)
Düzenli beslenmeye dikkat etmeye çalışsam da ma-
lum öğrencilik hayatından dolayı beslenmeyi aksat-
tığımız zamanlar da oluyor. Spor yaptığımdan dolayı 
her öğün yemek yemek zorundayım tabii. Kahvaltı 
benim ve aslında genel olarak bütün insanlar için en 

önemli öğündür. Bu yüzden evden 
çıkmadan önce kahvaltımı yapa-
rım. Evde daha çok protein ve 
karbonhidrat ağırlıklı olarak 
besleniyorum. Okulda çok sık 

yemiyorum ama yediğim zaman 
daha çok ekmek arası fast food 

ürünler oluyor menümde. Evdeki ye-
meği kendimiz yaptığımız için ayrıca daha ekonomik 
olduğu için ilk tercihim olarak görüyorum. Sağlıklı 
beslenmek baştada belirttiğim gibi spor yaptığım için 
benim için fazlasıyla önemli. Zaten vücut bir nevi ya-
tırımdır. Sen ne kadar doğru şekilde yaparsan yatırımı 
ilerde elde edeceğin kâr da o kadar yüksek olacaktır. 
En güzel yıllarımızı neden hastalık içinde geçirelim ki 
sapasağlam ayakta durmak varken?

Merve Cimbay (Halkla İlişkiler / 2. Sınıf)
Düzenli beslenmeye çalışıyorum. Haftaiçi öğün atla-
madan besleniyorum ancak haftasonu aynı düzende 

olmuyor. Kahvaltı yapmadan evden 
çıkmamaya çalışıyorum çünkü 
güne kahvaltısız başlayınca o 
günden verim alamıyorum. 
Evde ve okulda fast food tarzı 

beslenmekten uzak duruyorum. 
Hafta da bazen ayda bir ödüllen-

dirme olarak fast food tercih ediyo-
rum. Sağlıklı beslenme benim önem verdiğim konu-
lardan bir tanesidir. Öğünlerime mümkün olduğunca 
dikkat ediyorum.

Filiz Kalkan ( Hemşirelik / 2. Sınıf )
Düzenli beslenemiyorum. Her öğün yemek yemiyo-
rum. Dersler erken saatte olduğu için kahvaltı yap-
maya fırsatım olmuyor kahvaltıyı yapamıyorum. Evde 

genellikle kahvaltılık tarzı şeyler yi-
yoruz çünkü bazen yemek yapma-
ya vaktimiz olmuyor bazen de  
üsengeçlikten yapmıyoruz. Sık 
sık da dışardan yemek yiyoruz. 

Okulda genellikle arkadaşlarla 
yemekhaneye gideriz okulun ye-

meklerini çok beğeniyorum. Ama 
daha çok dışarda yemeyi tercih ediyorum. Sağlıklı bes-
lenmek öğrenciyken pek mümkün olmuyor.

Havva Borucu (Grafik Tasarım / 2.Sınıf)
Günde üç öğün yemek yemeye çalışıyorum. Kahvaltı-
mı aksatmamaya çalışsam da ancak erken kalkarsam 
yapabiliyorum. Kahvaltımı yapıp evden öyle çıkmak 

daha sağlıklı geliyor. Eğer evde kah-
valtı yapıyorsam; peynir, zeytin, 
bal, salatalık ve domates sürekli 
tükettiklerim. Öğle yemeklerin-
de ne kadar sulu yemek yemek 

istesem de eğer okulumuzun ye-
mekhanesine gidemezsem yiye-

miyorum. Ben okulumun yanında 
aynı zamanda çalışıyorum bu yüzden akşam yemekle-
rim maalesef fast food oluyor. Sağlıklı beslenmek be-
nim için önemli çünkü ben fazla kiloların ve sağlıksız 
beslenmenin hayat kalitesini ne kadar düşüreceğinin 
farkındayım.

Burcu Öztürk (Kimya Mühendisliği / 2.Sınıf)
Gün içerisinde sık sık fakat azar azar yemek yemeyi 
tercih ederim. Kahvaltı yapmadan dışarıya çıkmam. 
Bence günün en önemli ve en güzel öğünü kahvaltı-
dır. Ailemden uzak olsam da genellikle ev yemeği ye-

meye çalışıyorum. Okulda yemek-
haneyi tercih ediyorum. Bence 
SDÜ Yemekhanesi oldukça ucuz 
ve yemekleri lezzetli. Elbette 
arkadaşlarıma uyup ara sıra 

fast food kaçamaklarım oluyor.  
Kendimi daha zinde tutabilmek  

 ve ilerideki yaşamımda  problem ya-
şamamak için sağlıklı beslenmeye dikkat ederim.

Ali Atan (Dış Ticaret / 2. Sınıf)
Çok düzenli beslenemiyorum çünkü uyku problemim 
yüzünden bazen geç kalkıp geç yiyip öğün kaçırıyo-

rum. Her öğün yemek yiyemiyorum 
çünkü sabah kalvaltılarını kaçırı-
yorum genelde öğlen ve akşam 
yiyorum. Evde sosis, sucuk, 
yumurta, patates, tavuk ve pi-

lav yiyorum. Evde yemeyi tercih 
ediyorum ama bulaşık sorunu ve 

 ev arkadaşlarımın tutumları  yüzün-
den dışarıda yemek zorunda kalıyorum. Dışarıda ta-
vuk dürüm, adana dürüm, patso, ayvalık tost ve tavuk 
şiş yiyorum. Sağlıklı beslenmek tabi önemli. Eskiden 
çok dikkat ederdim bu üniversite hayatı sağlıklı bes-
lenmemi engelliyor.

Emirhan Salğun (İşletme / 2. Sınıf)
Hiç düzenli beslenemiyorum çünkü sabah uyuyup 

gece kalkıyorum. Hiç bir öğünüm 
düzenli değil öğün diye bir kav-
ram kalmadı benim için. Evde ne 
bulursam onu yiyorum. Dışarı-
dan yemek sipariş verip evde 

yemeyi tercih ediyorum. Bazen 
de makarna yiyorum. Dışarıdan 

çiğ köfte, tost, patso, tavuk dürüm, 
kokoreç siparişi veriyorum. 

Salih Bağa (Makine Mühendisliği / 1. Sınıf)
Spor yaptığım için düzenli beslenmek zorundayım. 
Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği olarak düzenli 

öğünler yiyorum. Genelde evde pi-
lav, makarna, et, tavuk, yumurta, 
ton balığı yiyorum. Evde yemeyi 
tercih ediyorum. Dışarıda yedi-
ğim zaman genellikle etli şey-

ler yiyorum. Sağlıklı beslenmek 
çok önemli, spor yapıyorsanız 

çok daha önemli.

Özgür Taşbaş (Fotoğrafçılık ve Kamera / 2. Sınıf)
Öğrencilik hayatı benim beslenmemde fazla bir deği-
şiklik yaratmadı. Günümüzde kişilerin düzensiz bes-
lenmesi sonucu, ilerleyen yaşlarında bir çok sağlık 

problemleriyle karşılaşmaktadır. 
İnsanlarımız bu bilinçte olursa 
yaşamlarını daha sağlıklı bir şe-
kilde sürdürmüş olurlar. Ben 
öğünlerime dikkat ediyorum. 

Hazır yiyeceklerden uzak dur-
maya çalışıyorum. İnsanın form-

d a ve dinç kalmasının tek formülü 
beslenmeden geçiyor. Yani ne kadar sporla uğraşılsa 
da düzenli bir beslenme olmadan hiçbirşey olmaz. Ben 
beslenmemi doğal, vitaminli ve protein ağırlıklı oluş-

turmaya çalışıyorum. 

Mustafa Kılınç (Sağlık Kurumları İşlt. / 2.Sınıf)
Üniveriste öğrencisi olmam sağlık düzenimi biraz ol-
sun etkiledi elbet. Hem çalışan bir birey olmam hem 

ikinci öğretim okuyor olmam dü-
zenli beslenmeyi olumsuz etkili-
yor. Ama sporla içli dışlı birisi-
yim ve hayat tempom oldukça 
yoğun. Bu yüzden elimden gel-

diğinde sağlıklı beslenmeye çalı-
şıyorum. Enerjim yüksek olmalı. 

Okulumuzun yemekhanesini ders 
saatime uyduğu sürece kullanıyorum. 

Onur Sayğılı  (Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2. Sınıf)
Öğrenci evinde yaşadığım için maalesef düzenli bes-
lenemiyorum. Her öğün yemek yemek benim için pek 
mümkün değil çünkü kahvaltı ve akşam yemeği yeme 

alışkanlığım pek yok sadece öğle 
yemeğini aksatmıyorum. Öğren-
cilik hayatım boyunca maalesef 
bu güzel alışkanlığı edineme-
dim.

 Evde genellikle pişirimi ko-
lay pek zahmet vermeyen ma-

karna,donmuş gıdalar,mantı gibi 
ürünleri tercih ediyorum. Okulda ise o gün yemekha-
nede ne çıkıyorsa o yemeği yiyorum. Evde yemek ye-
meyi daha çok tercih ediyorum çünkü maddi açıdan ve 
doyurum açısından daha avantajlı. Sağlıklı beslenmek 
elbette önemli fakat buna dikkat ettiğim bunu uygula-
dığım pek söylenemez.

Muratcan Keskin (Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2. Sınıf)
Genelde okulda olduğum için düzenli bir yemek yeme 

sistemim yok. Kahvaltı alışkanlığım 
olmadığı için hafta sonları hari-
cinde kahvaltı yapmıyorum. Öğ-
renci olduğumuz için mecbur 
genelde dışarda yiyoruz. Dola-

yısıyla sağlıklı beklenme gibi bir 
durum da olmuyor.

SDÜ öğrencileri yemekha-
nede en çok tavuk yemeyi 
tercih ediyor. Genel olarak 
balık ve pırasa tercih edil-
mezken en çok sevilen tatlı 
sütlü incir tatlısı ve kazandi-
bi. Yemekhanede yemekler 
diyetisten ve gıda mühendi-
si kontrolünde hazırlanıyor. 
Öğrenciler kantin ve kafe-
teryalarla da en çok tavuk 
ızgara ve diğer tavuk çeşit-
lerini tüketiyor.
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ÇOCUK sağlığından gençlerin ruhsal du-
rumlarını etkileyen çevresel etkenlere, ağız 
ve diş sağlığından internet kullanımına 
kadar yaşamımızın merkezinde yer alan 
birçok konuda yapılan toplantıda bu kez 
“Alkol ve Madde Bağımlılığı” ile “İnternet 
Bağımlılığı” hakkında bilgiler verildi.
 Isparta Valisi Vahdettin Özkan’ın eşi Dr. 
Ruhan Özkan’ın önderliğini yaptığı Isparta 
Mahalle Anneleri Derneği işbirliğiyle Kül-
tür ve Turizm İl Müdürlüğü Toplantı Salo-
nu’nda gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak 
söz alan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Murat Ku-
loğlu, “Alkol ve Madde Bağımlılığı” konulu 
bir konuşma yaptı. “Neden Alkol?”, “Neden 
Madde?” gibi başlıklarla madde ve alkol 
kullanımına yol açan etkenlerden bahseden 

Kuloğlu, özellikle son yıllarda artış eğilimi 
gösteren madde kullanımının tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de öncelik arz eden 
sorunlar arasında yer aldığını söyledi. Ku-
loğlu, uyuşturucuyla mücadele konusunda 
hükümetin önemli kararlar aldığına değine-
rek alınan önlemler hakkında bilgiler verdi.
 SDÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. İnci Meltem Atay ise “Bağımlılık” konu-
lu bir sunum gerçekleştirerek bağımlılığın 
özellikleri ve sürecini aktardı. Madde kulla-
nan insanlarda “Çevre ve arkadaş değişikli-
ği, kimi zaman neşeli- sakin kimi zamanda 
öfkeli tavır, aileyle ilişkilerinin azalması, sık 
banyoya girme, aşırı para harcama, öz bakı-
mın azalması, okul başarısında düşüş” gibi 
davranışların gözlendiğini belirten Atay, 
bağımlılığın tedavi aşamasındaki önemli 

unsurlardan bahsetti.
 “İnternet Bağımlılığı”nı ele alan konfe-
ransta “Davranışsal Bağımlılıklar ve Kumar 
Oynama Bozukluğu” konulu bir sunum 
yapan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Canan, dav-
ranışsal bağımlılıklar hakkında bilgi verdi. 
Davranışsal bağımlılıklar ve madde kulla-
nım bozukluklarının ortak özelliklerinden 
bahseden Canan, “Tolerans, Yoksunluk, 
sosyal ve evlilikle ilgili sorunlar, kişilikte 
dürtüsellik ve yenilik arayışı davranışsal ba-
ğımlılıklar ile madde kullanım bozuklukla-
rının ortak özellikleri arasında yer almakta-
dır.” dedi. Canan, konuşmasının devamında 
kişisel, ailevi veya mesleki işlevselliği bo-
zan, sürekli ve yineleyen, uygunsuz kumar 
oynama davranışının verileri ve tedavi aşa-
ması hakkında bilgiler verdi.
 SDÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 

Dr. Evrim Aktepe ise “Ergenlerde İnternet 
Bağımlılığı ve Siber Zorbalık” konulu bir su-
num yaptı. Ülkemizdeki internet kullanım 
sıklığından bahseden Aktepe, kontrol dışı 
internet kullanımının bilgisayar bağımlı-
lığı, patolojik internet kullanımı, sorunlu 
internet kullanımı, internet bağımlılığı bo-
zukluğuna yol açtığını söyledi. Öğrenciler 
arasında giderek yaygınlaşma eğiliminde 
olan ve sosyal soruna dönüşen teknolojinin 
karanlık yönü siber zorbalık hakkında bilgi 
veren Aktepe, siber zorbalık davranışlarına 
değinerek problemli internet kullanımına 
yönelik önerileri anlatan sunumunu son-
landırdı. Etkinlik öncesinde bir konuşma 
yapan Başhekim Prof. Dr. Mehmet Yıldırım 
da gençlerin sosyal, psikolojik durumlarını 
yakından ilgilendiren madde ve internet ba-
ğımlılığının ele alındığı toplantının gerçek 
anlamıyla faydalı olmasını temenni etti.

Kent Buluşmaları devam ediyor
Üniversitemiz bünyesinde üretilen bilgiyi, doğru bilinen yanlışları, sorunları ve geliştiri-
len çözüm önerilerini; Isparta halkına alanında uzman akademisyenler aracılığıyla ilet-
mek amacıyla düzenlenen “Kent Buluşmaları”nda bugüne kadar pek çok konu ele alındı.

“Yağmur Akşamları”
SDÜ’de gerçekleştirildi
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Ku-
rumu tarafından âlemlere rahmet, Peygamber Efendimizi (SAV) yâd et-
mek amacıyla 17 ilde düzenlenen “Kutlu Doğum Programları– Yağmur 
Akşamları” etkinliği, Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.
 Isparta İl Müftülüğünün de katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğin 
konukları; “Gül ve Ben”, “Hüznün Lalesidir Dünya” ve “Yağmur” isimli 
şiirlerin yazarı Nurullah Genç ile birbirinden değerli ilahileri seslendi-
ren Mustafa Cihat oldu. Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlı-
ğınca bu yıl “Tevhid ve Vahdet Gelin Birlik Olalım” teması ile belirlenen 
sinevizyon gösterimi sunuldu.
 İnsanlığa gönderilen sevgililer sevgilisi son Peygamber Hz. Muham-
med’e duyulan muhabbetin ele alındığı programda, katılımcılar Nurul-
lah Genç’in şiirleri ve Mustafa Cihat’ın ilahileriyle duygu dolu anlar ya-
şadı.

Mobil cihazlar için kitap
tarayıcısı” hizmeti başladı

Bilgi kaynaklarının dijitalleştirilmesi, saklanılabil-
mesi, güvenliği, alıntı veya tercüme yapılabilme-
si, taşınabilir cihazlarda görüntülenebilmesi ve 
aranılan bilgiye saniyeler içerisinde ulaşılabilmesi 
gibi büyük avantajlar sunan “Kitap Tarayıcısı” Bil-
gi Merkezinde hizmete girdi. Ücretsiz olarak tüm 
kullanıcıların hizmetine sunulan bu tarayıcı ile is-
tenilen kaynaklar basit ve hızlı şekilde taranarak 
USB bellek, tablet veya akıllı telefonlara aktarılabi-
liyor. Fotokopi çektirme ihtiyacını ortadan kaldı-
ran tarayıcı sayesinde zamandan tasarruf edilerek 
kağıt israfının önüne geçiliyor.

Prof. Dr. Kitiş’e “Çevre Bilim Hizmet Ödülü”
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Çev-
re Sorunları Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi ile Mühendislik 
Fakültesi tarafından düzenlenen 
“19. Çevre Hizmet Ödülleri” sa-
hiplerini buldu. Türkiye ölçe-
ğinde yapılan değerlendirmeler 
sonucunda çevre üzerine örnek 
faaliyetler gerçekleştiren, çalış-
ma yapan farklı kurum ve kuru-
luşlar ödüllendirildi.
 Akdeniz Üniversitesi Olbia-A 
Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirilen törende, Süleyman De-
mirel Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Kitiş’e, çevre mühen-
disliği ve bilimleri konusunda 
gerçekleştirdiği üstün başarılı 
çalışmalardan dolayı “Çevre Bi-
lim Hizmet Ödülü” verildi.
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GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULUNDA 
gerçekleştirilen etkinliğin açılış 
konuşmasını Köy Enstitüleri 
Araştırma Uygulama 
Merkezi Müdürü Doç. 
Dr. Bilge Hürmüzlü 
Kortholt yaptı. Köy 
Enstitüleri’nin 
kuruluşunun 76. 
yılında birlik-
te olmaktan 
duyduğu 
mutluluğu dile 
getiren Kort-
holt, “Geçmişten 
gelen değerlere ve 
bırakılan emanetle-
re gücümüz yettiği 
kadar sahip çıkacağız.” 
dedi.
 Gönen Belediye Başkanı 
Ahmet Doğan ise ülkemizdeki 
eğitimin temel taşlarından biri olan köy 
enstitülerinin öneminden bahsederek “Her 
şey eğitimle başlar. Bugün enstitülerin 76. 
kuruluş yıldönümünü kutlamak, bu kuru-
luşlara sahip olmak büyük bir onurdur” 
diye konuştu.
 Isparta Milletvekili Nuri Okutan da 
ilkokullara öğretmen yetiştirmek üzere 17 
Nisan 1940 tarihinde açılan Köy Enstitü-

leri’nin 1954 yılında kapatıldığını belirtti. 
Kendisinin de eski adıyla Gönen 

Köy Enstitüsü olan Gönen 
Anadolu Öğretmen 

Lisesinden mezun 
olduğunu söy-
leyen Okutan, 
o yıllardaki 
anılarından 
bahsetti.
 Açılış 
konuş-
malarının 

ardından 
sunulan müzik 

dinletisi büyük 
beğeni topladı. 

“Serbest Kürsü” 
etkinliği ile de SDÜ 

eski Rektörü Prof. Dr. M. 
Lütfü Çakmakçı ile emekli 

öğretmenler Hüseyin Akbaş, Zehra Özgen, 
Nevim Orbey Muratlı, Halil Şen konuklar-
la anılarını paylaştı. Etkinliğin ardından 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız 
tarafından katılımcılara teşekkür belgesi 
verildi.
 Köy Enstitüleri’nin 76. Kuruluş Yıldö-
nümü kapsamındaki  çalıştay etkinlikleri, 
sergi açılışları, “Seramik Açık Pişirimi” de 
yoğun ilgi gördü. 

GSF’nin “Seramik Şakayıklar”ı EXPO 
2016 Antalya’yı renklendirecek
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğren-
cilerinin bitirme tezi olarak hazırlanan “Seramik 
Şakayıklar”,  EXPO 2016 Antalya’yı renklendir-
meye hazırlanıyor. Best Practice “Şehirlerin En 
İyi Uygulamaları”nda sergilenmeye layık görülen 
kırmızı şakayıklar, SDÜ Seramik – Cam Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serap Ünal’ın önderliğinde 
EXPO 2016’nın ana temasına uygun olarak 2 bin 
adet üretildi. Bitirme tezi projesi kapsamında 2 
aylık bir sürede hazırlanan seramik çiçekler, Tür-
kiye’nin ilk EXPO’su olan EXPO 2016 “EXPO Tepe-
si” yamacına yerleştirildi.

Teknogirişim ve İnovasyon Kulübü

PEK çok ulusal ve uluslararası yarışmaya katılarak 
önemli başarılar elde eden Süleyman Demirel 

Üniversitesi Teknogirişim ve İnovasyon Kulü-
bü, TÜBİTAK tarafından düzenlenen “‘Ulus-

lararası İnsansız Hava Aracı Yarışması”na 
katılmaya hak kazandı. 210 başvuru 

arasından 100 üzerinden 90 alarak ya-
rışmaya katılma şansı elde eden SDÜ 
Teknogirişim ve İnovasyon Kulübü, 

“Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracı” ka-
tegorisinde ilk 20’de yer aldı.  “SDURONE” 

adıyla üniversitemizi temsil edecek Kulübün 
Proje yürütücülüğünü Kulüp Akademik Danış-

manı Doç. Dr. Erkan Polat; takım kaptanlığını da 
Kulüp Başkanı Tunahan Erol yapıyor.

TÜBİTAK İnsansız
Hava Aracı Yarışması’na 
katılmaya hak kazandı

Köy Enstitüleri’nin 76’ncı 
yıldönümü SDÜ’de kutlandı
Türkiye’nin her yanında ilkokullara öğretmen yetiştirmek 
amacıyla açılan Köy Enstitülerinin 76. Kuruluş Yıldönümü, Sü-
leyman Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri Araştırma Uygu-
lama Merkezi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Süleyman Demirel Üniversitesinin başa-

rılı cerrahları, geliştirdikleri yeni teda-

vi yöntemi ile hayatın erken evresinde 

ölüm ve sakatlıklara neden olan kafa 

travmalarının umut ışığı oluyor.

Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim 

Dalı öğretim üyeleri, sınırlı sayıda ilaç 

kullanılan kafa travmalarının tedavisi-

nin daha etkin ve verimli sonuçlanması 

için yaşlanmayı önleme ve sinir sistemi 

üzerinde olumlu etkileri bulunduğu bili-

nen melatonin hormonundan esinlene-

rek 2013 yılında bir çalışma başlattı.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca des-

teklenen ve bilim ödülüne layık görülen 

çalışma, insan sağlığının korunması ve 

iyileştirilmesi adına önemli katkı sağlı-

yor.

Sağlık sektörüne 
umut veren 

çalışma SDÜ’ye 
ödül getirdi
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Malezya İslam Bilimleri Üniversitesi
ile “İşbirliği” ve “Mevlana” Protokolü
Malezya İslam Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Ahmad 
ve beraberindeki heyet ile “İkili İşbirliği” ve “Mevlana” protokolleri imzalandı.

 Rektörlük makamında gerçek-
leştirilen protokol imza töreninde, 
pek çok alanda öğrenci ve öğretim 
elemanı değişimi başta olmak üzere 
ortak projeler ve bilimsel faaliyetler 
geliştirme noktasında görüşmeler 
gerçekleştirildi.
 Ayrıca SDÜ fakülte dekanları 
ve yardımcılarının katılımıyla Dış 
İlişkiler Binası Toplantı Salonu’nda 
bir toplantı düzenlendi. Malezya İs-
lam Bilimleri Üniversitesi Dış ilişki-
ler Koordinatörü Prof. Dr. Roshada 
Hashim’in sunum yaptığı toplantı-
da, fikir alış verişinde bulunuldu. 

Rektörlük makamında düzenlenen imza töreninde, SDÜ Rektörü 
Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Haşimi Üniversitesi Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Marwan Obaidat ve Prof. Dr. Ali El- Kharmi, pek çok 
konuda karşılıklı çalışma üzerine mutabakat gerçekleştirerek ikili 
işbirliği protokolü imzaladı.

Ürdün Haşimi Üniversitesi 
ile işbirliği protokolü
Süleyman Demirel Üniversitesi ile Ürdün Haşimi 
Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

“Grafikİşler-im” sergisi

DOÇ. DR. YUSUF KEŞ: “ Çalışmalarım 
sosyal içerikli afişler, logo tasarımları, sem-
boller ve ekslibrilerden oluşmakta. Görsel 
iletişim ve iletiler bilindiği gibi semboller 
ve imgelerle sağlanmakta. Bu yüzden ser-
ginin adı “Grafikİşler-im” olarak belirlenip, 
üretmiş olduğum imleri sanat ve tasarım 
severlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyo-
rum. Bu sergi sayesinde yapmış olduğum 

çalışmalarla Üniversitemi-
zin adını Istanbul Işık 
Üniversitesi’ne taşıdı. 
Bu tür etkinliklerin 
devamlılığının gelme-
si sayesinde üniversi-
temiz adını daha çok 

duyuracaktır” açıkla-
malarında bulundu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ta-
sarım Bölümü Bölüm Başkanı Doç .Yusuf  Keş’in “Grafikİşler-im” 
sergisi Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Sanat Et-
kinlikleri kapsamında 28 Mart 2016 saat 15:30 da Galeri Işık Mas-
lak’ta açılan sergi, 12 Nisan 2016 tarihine kadar sergilendi.

DİŞ HEKİMLİĞİ Fakülte binası içinde hastaların ilk 
kabul edildiği Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Kliniği ya-
nında yer alan tarihi müze hakkında bilgi 
veren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Timuçin Baykul, Türki-
ye’deki Diş Hekimliği mesleğinin 
gelişiminin örneklerle aktarıl-
dığını dile getirdi. Baykul, “Bu 
müzeyi oluştururken geçmiş ve 
gelecek arasında bir köprü oluş-
turmaya çalıştık. 1950’lerdeki diş 
hekimliği uygulamalarını hastala-
rımıza anlatmaya çalıştık. Bununla 
birlikte Fakültemizde gerçekleştirilen 
günümüz diş hekimliği uygulamalarının 
yer aldığı görselleri de bu müzede sergiledik.”dedi. 
Hastaların yoğun ilgi gösterdiği müzede sergilenen 

tedavi materyalleri ile de o yıllara dair bilgi sahibi 
olma imkanının sağlandığını belirten Baykul, “Şimdi 

bilgisayar sistemi ile saatler içerisinde yapı-
lan materyaller, o yıllarda günler hatta 

haftalar süren çalışmalar sonucunda 
Diş Hekimleri tarafından yapılıyordu” 
diye konuştu. Diş Hekimliği Fakülte-
si Başhekimi Doç. Dr. Serhat Süha 
Türkaslan da müzede yer alan pro-

tez materyallerinin yapımında kul-
lanılan cihazları tanıttı. Türkaslan, 

Diş Hekimlerinin o yıllarda kaplama 
gibi protezleri yapılandırırken yumuşak 

olması nedeniyle altından yararlandığını, 
günümüzde ise diş renginde olması ve estetik 

üstünlükleri nedeniyle seramiğin bu alanda yaygın 
olarak kullanıldığını söyledi.

Diş Hekimliği Tarihi Müzesi açıldı
Ülkemizin en fazla tercih edilen Diş Hekimliği Fakülteleri arasında 
yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, diş 
hekimliği mesleğinin tarihi gelişimi hakkında bilgi vermek ama-
cıyla kurdukları “Diş Hekimliği Tarihi Müzesi”nin açılışını yaptı. Isparta Bilim Şenliği’ne

TÜBİTAK desteği
TÜBİTAK- 4007 Bilim Şenliği Destek Programı kapsamında Süleyman De-
mirel Üniversitesi Rektörlüğünce hazırlanan “Isparta Bilim Şenliği Pro-
jesi” TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Bu kapsamda 
topluma bilim sevgisini kazandırmak amacıyla Isparta Valiliği ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle bir şenlik düzenleniyor. 23-26 Ma-
yıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, atölyeler, bilim 
gösterileri, yarışmalar ve tüm yaş gruplarının katılabileceği bilim temel-
li oyunlar yer alıyor. İlimizde bulunan 6-18 yaş aralığındaki öğrencilerin 
bilim ve eğlence kavramları arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine olanak 
sağlamak amacıyla hazırlanan proje, 7’den 77’ye tüm toplumu kapsıyor. 
Eğlenerek öğrenme anlayışıyla hazırlanan Isparta Bilim Şenliğinde, farklı 
disiplinlerin harmonisinden oluşan etkinlikler bulunuyor. İl Merkezi ve 
SDÜ yerleşkesinde 4 gün süresince; 180 kişilik proje ekibi ile toplam 84 
etkinlik gerçekleştirilecek.
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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
Spor Tesisleri  İşletme Müdürlüğü tarafın-
dan düzenlenen, finali 31 Mart’ta gerçekle-
şen “SDÜ Ligi 1. Etap Halı Saha Turnuvası” 
sona erdi. 24 gün gün süren turnuvada Eğir-
dir Turizm Otelcilik Yüksekokulu birinci, 
Atabey Meslek Yüksekokulu ikinci, Sütçüler 
Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu 
üçüncü, Uluborlu Selahattin Karasoy Mes-
lek Yüksekokulu da dördüncü oldu.
 SDÜ Mühendislik Fakültesi ta-
kımından Esat Karaçavuş “En 
Centilmen Oyuncu”  olarak 
seçilirken Atabey Meslek 
Yüksekokulundan Mut-
lu Demir de “En Değerli 
Oyuncu” ödülüne layık 
görüldü. Dereceye giren 
takımlara ödüllerini SDÜ 
Genel Sekreteri Yrd. Doç. 
Dr. Vahdettin Aydın ve Spor 
Tesisleri İşletme Müdürü ve 
Spor Bilimleri A.U.M. Müdürü Öğr. 
Gör. Muhammet Hamdi Mücevher ver-
di.  Batı Yerleşkesi Spor Kompleksi’nde dü-
zenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası’na 
SDÜ’lü yoğun ilgi gösterdi. Kampüs Doğu 
Batı olarak Spor Bilimleri Fakültesi Araştır-
ma Görevlisi Mahmut Alp’le turnuva hak-
kında konuştuk.

Arş. Gör. Mahmut Alp: İlk defa 2015-2016 
öğretim yılında düzenlediğimiz bu turnu-
vayı geleneksel hale getirmeyi çok istiyo-
ruz. Bu seneye kadar ‘Bahar Şenlikleri’ bün-
yesinde olan  spor etkinliklerini farklı bir 
zamana yayalım istedik. Turnuvamız; her 

fakülte ve yüksekokulu 
temsilen oluşturulan bir 
takımın kura sonucuyla 

birbirleriyle karşılaşmala-
rıyla oluşuyor. Yani lig usu-

lü bir turnuva yapmış olduk.

“ Sporun her şekli güzel”
 Turnuvaya toplam yirmi dokuz ta-

kım katıldı ve bu ilk sene için gerçekten iyi 
bir sayı. Önümüzdeki sene, neredeyse yarı 
yarıya olan bu katılımın daha da artmasını 
planlıyoruz. Hocalarımızdan, öğrencileri-
mizden oldukça olumlu tepkiler alıyoruz. 
Sporun her şekli güzel. Tekrarlanmasını 
herkes istiyor. Turnuvanın içindeki birlik 
beraberlik, başarma duygusu gerçekten 
paha biçilemez. İşte bu yüzden oyuncular 
tarafından harcanılan emek ve istek daha 
fazla. Futbolla başlayan bu turnuvanın, 
önümüzdeki yıllarda basketbol ve voleybol 
olarak da çeşitlenmesini istiyoruz. Düzenle-

nen turnuvaya Meslek Yüksekokulları’nın 
ilgisi oldukça fazlaydı. Öğrencilerimizi spo-
ra yöneltmek onları sağlıklı bir yaşam ka-
zandırmak istiyoruz.
 Etkinliklerimiz için, Facebook’daki SDÜ 
Spor Tesisleri İşletme Müdürlüğü sayfamız-
dan bizleri takip edebilirsiniz.
 SDÜ Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 
birinci olan Eğirdir Turizm Otelcilik Yükse-
kokulu takım kaptanı Necip Melih Akyol ise 
turnuva hakkında şunları söyledi;
Necip Melih Akyol/ Eğirdir Turizm ve
Otelcilik Yüksekokulu Konaklama
İşletmeciliği / Takım kaptanı / 2.Sınıf:
 Çocukluğumdan beri bu sporla uğra-
şıyorum. Takım olarak iyi hazırlandık. En-
gelleri aşarak birinci olduk. Üniversitemiz 
de yapılan bu turnuva çok iyi oldu. Gelecek 
sene de bu turnuvaya katılmayı istiyoruz. 
Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. 
Bu başarı hepimizin. 
Haber: Mekselina Sarı-İzzet Tezbiner

KAMPÜSKAMPÜS

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
Spor Bilimleri Araştırma Uygulama Merke-
zi bünyesinde her cumartesi ve pazar günü 
gerçekleştirilen çocuklara yönelik karate 
kursunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı kutlandı.
 Türkiye’de kalkınmaya başlayan kara-
te sporunun Isparta İl Temsilcisi Antrenör 
Kadir Karakaş’ın eğitmenliğini sürdürdüğü 

‘ Çocuklara Yönelik Karate Kursu ’ bünye-
sinde geleceğin şampiyonları Türk bayra-
ğını salladı.  Öğrencilerine esneklik ve spor 
tekniklerinin yanında manevi duygularıda 
aşılayan Antrenör Kadir Karakaş ve Yardım-
cı Antrenör Mehmet Can Karaoğlan minik 
öğrencilerin her türlü gelişmiyle her zaman 
ilgilendiklerini gözler önüne serdi.
Haber: Mekselina Sarı-İzzet Tezbiner

SDÜ yeşil sahada buluştu
15. Bilim ve Bahar Şenliği kapsamında düzenlenen “Halı Saha Futbol Turnuvası”  sona erdi. 

Minik sporcular bayrakları salladı Koşuda
derece geldi

Samsun’dan 
Türkiye
dördüncüsü 
olarak
döndüler

Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen 
Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 
1. sınıf öğrencisi Serkan Aka, Antalya 
Kumluca Belediyesi tarafından organize 
edilen “8. Halk Koşusuna” katıldı.  Aka, 
kendi kategorisinde 150 sporcunun ka-
tıldığı yarışmada, ikinci oldu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Makine Mühendisliği ile 
Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri 
Bölümü öğrencileri Gizem Çağıran ve 
Zehra Özge Özdanacı Samsun’da düzen-
lenen “Üniversitelerarası Futbol Tenis 
Türkiye Şampiyonası”na katıldı. Çağıran 
ve Özdanacı single kızlar kategorisinde 
yarıştıkları şampiyonada Türkiye dör-
düncüsü oldu.

Dağ bisikletinde 
üçüncülük geldi
Süleyman Demirel Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ayşe Çakır, 
İstanbul Arnavutköy’de düzenlenen 
“Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması”na  
katıldı.  25’i yabancı sporcu olmak üze-
re toplam 173 bisikletçi 9 ayrı kategori-
de yarıştı. Yarışmada üçüncü olan Ayşe 
Çakır, ülkemizi başarıyla temsil etti.

Tekvandoda 
iki bronz
madalya
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kumartaşlı ant-
renörlüğündeki SDÜ Tekvando Takımı, 
“Üniversitelerarası Tekvando Şampiyo-
nası”na katıldı. Türkiye Üniversite Spor-
ları Federasyonu tarafından düzenlenen 
ve Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen şampiyonada, 80 üni-
versiteden gelen alanında uzman spor-
cular kıyasıya mücadele etti.
Müsabakaların sonunda SDÜ öğrencileri 
Sinan Evli 74 kg’da, Mehmet Özbilen de 
87 kg’da Türkiye üçüncüsü oldu.

Basketbolcular 
şampiyon oldu
Süleyman Demirel Üniversitesi Erkek 
Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu tarafından Kara-
man’da düzenlenen “Basketbol 1 Lig 
Maçları”nda şampiyon oldu.  Takım, elde 
ettiği şampiyonluk ile 17- 21 Mayıs 2016 
tarihleri arasında düzenlenecek olan 
“Basketbol Süper Lig Terfi” maçlarına 
gitmeye hak kazandı.

Arş. Gör. 
Mahmut Alp
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SPOR

AMERİKAN futbolu, takım hücumday-
ken topu pasla ya da koşuyla karşı tarafın 
saha sonuna ulaştırmak ve bunu yaparken 
de topu savunma takımına kaptırmamayı 
amaçlayan bir spordur. Amerikan futbolu 
oyun sahası, yaklaşık 110 metre uzunlu-
ğunda ve 49 metre genişliğindedir. Bilinen 
topun aksine elips bir şekle sahip olan ame-
rikan futbolu topu yaklaşık otuz santim ka-
dardır. Dört devreye bölünen oyun bir saat 
sürmektedir.  Birbiriyle karşılaşan iki takı-
mın sahada onbirer oyuncusu bulunur. 
Amerikan futbolu, Rugby sporundan esin-
lenilerek ortaya çıkmıştır. Rugby, Amerikan 
futbolunda olduğu gibi, iki takımın topu 
tutarak kontrol etmeye çalıştığı, topu sayı 
direklerinin arasından geçirerek ya da sayı 
bölgesinde yere değdirerek sayı kazanmaya 
çalıştıkları bir oyundur.Dünyada ilk karşılaş-
ması 1869 yılında yapılan Amerikan futbolu 
SDÜ’ye 2010 yılında geldi. Mimarlık Fakülte-
si Şehir Planlama Bölümü Araştırma Görev-
lisi ve Spartans takım koçu Engin Kepenek, 
Amerikan Futbolu hakkında gazetemize ko-
nuştu:

Amerikan futbolu Nedir?
Temasa dayalı, herkesin yapabileceği bir 
spor dalıdır. 

Amerikan futboluyla futbol
arasındaki farklar nelerdir ?
Futbolun toplam 18 kuralı vardır, Amerikan 
futbolunda bu sayı daha fazladır. Amerikan 
futbolu için ben kısaca çağımızın sporu 
diyorum. Zayıf, kilolu, uzun boylu, kısa 
boylu, hızlısı, yavaşı herkes oynayabi-
lir kısaca yelpazesi çok geniş bir spor. 
Strateji oyunu diyebiliriz.

Sizin bu sporla tanışmanız
nasıl oldu ?
Ben öğrencilik yıllarımda 2001 yılında 
Gazi Üniversitesi’nde başladım. Şu an 15 
yılımı bitirdim.

SDÜ de Amerikan futbolu
ne zaman başladı ?
2010 yılında ben buraya geldikten bir sene 
sonra başladı. Burada ki birkaç öğrenciyle 
forma aldık ve başladık o zamanki rektörü-
müz de (Metin Lütfi Baydar) bize yardımcı 
oldu.

Takım oluşturmaya nasıl karar verdiniz?
O zamanlar ben Akdeniz Üniversitesi’nde 
antrenörlük yapıyordum. Birkaç öğrenci 
arkadaş beni buldu ve koçları olmamı teklif 
ettiler. Bu vesileylede takımı kurmuş olduk.
 
Sizce Spartans’ın başarısının sebebi nedir?
Takım çalışması diyebiliriz. Haftanın dört 
günü idman yapıyoruz biri kondisyon ant-
renmanı oluyor. 

Amerikan futbolu tehlikeli bir spor mu?
Hayır değil. Aksine sakatlık oranı normal 
futboldan daha düşük. Çünkü her zaman 
darbeye karşı hazırlıklı bir spor. Korumalı 
olduğundan bu oran da düşmüş oluyor.

Bayanlar bu sporu oynayabilirler mi?
Bayanlar için flep futbol var. Yani kuralları 

Amerikan futboluyla aynı. Fakat vücudun 
altı farklı noktasına cırt cırtlı bantlar takı-
lıyor. Bayanlarda cırt cırtlı kumaş parçalar 
çıkartılınca oyun bitiyor.

Rugby ile Amerikan futbolu arasındaki 
fark nedir ? 
İkisi de aynı yerden, İngilterede bir liseden 
cıkıyor. Bir grup oyun hem el hem ayakla 
oynanacak diyor, rugby ortaya çıkıyor bir 
grup da sadece ayakla oynanacak diyor ve 
soccer ortaya çıkıyor. İngiliz-
lerin, Amerika kıtasına gel-
mesiyle küçük çocukların 
oynaması için koruma 
malzemeleri ekleniyor 
ve korumalı futbol (Ame-
rikan futbolu) ortaya çı-
kıyor. Bizde oyun durarak 
ilerliyor. Rugby biraz fit diye-
bileceğimiz insanlar tarafından 
oluşuyor. Kısacası, her iki spor da 
birbirine kuzen spor sayılır.

Kanada Evi hakkında
bilgi verebilirmisiniz ? 
Dönemin rektörü Metin hoca, bize 
bir sene verdi kullanmıştık. Bir önce-
ki yönetim elimizden aldı. Orası atıl 
bir şekilde duruyordu. 

Sağolsun İlker Çarıkçı hocanın kat-
kısıyla tekrar bize verildi. Takımımızın for-
masından malzemesine, futbolcuların maç-
larından  moraline kadar bizimle ilgileniyor 
ve Kanada Evi’ni bize geri verdi. Maçlardan 
önce ve sonra orada toplanırız.

“ Bu spor fedakarlık gerektiren bir spor”
Sizin için Amerikan Futbolu nedir?
Türkiye’de spora bakış açısı eğer karnını do-
yurmuyorsa neden spor yapıyorsun şeklin-
de. Bir yaşam tarzı olarak bakılmıyor. Ama 
ben öyle bakmıyorum. Kariyer gelir, para 
bir şekilde bulunur. Ama benim yetiştirdi-
ğim, hayatına dokunduğum belki de iki yüz 
üç yüz öğrencinin verdiği mutluluğu hiçbir 
şey vermez.  Bizim insanlarımız Amerikan 
futbolunu filmlerden biliyor ve tüketim top-
lumuna uygun olduğunu düşünüyor. Ben 
bu spora 15 yılımı verdim hayatımın bir par-
çası diyebilirim. 15 yılda 2 kere milli takım 
kampına seçildim Şimdi de inşallah milli ta-
kım antrenörü olarak devam edeceğim. 
Bizim takım şuan 60 kişi. Liseden sonra  

üniversiteye gelmiş sonuç olarak çocuk 
olan bireylerin üniversite karakterinin yeri-
ne oturduğı bir yer. Bu 4-5 yıllık bir süreç. 
Bizim sporumuz takım olmayı öğretiyor. 
Bu sporu yapıyorsan kötü alışkanlıklarınız 
olmuyor. Birbirlerine güvenmeyi kollama-
yı öğreniyorlar. İyi bir arkadaş olmak zo-
rundalar. Fedakarlık yapmak zorundasın. 
Önce dersler, sonra Amerikan futbolu, en 
son da özel hayat. Kısaca bu spor fedakar-
lık gerektiren bir spor. 

Takıma girecek öğrenciler
neler yapmalı ?
Her sene eylül ayı içerisinde katılmak 
isteyen öğrencilerle irtibata geçiyoruz. 
Yaklaşık 170- 180 kişi başvuruyor. Biz 
bunların içerisinden yaklaşık yirmi öğ-
renci seçiyoruz. Seçerken hız testi gibi 
testlere tabi tutuyoruz. Ama en büyük 
önceliğimiz bu yoğun çalışma hızına 
ayak uydurup uyduramaması. Karak-
teri düzgün olsun, çalışmayı sevsin 
bizim için yeterli zaten. 

Kaç yıl içerisinde profesyonel
bir Amerikan futbolcusu yetişiyor?
Ben bir oyuncudan iki yıl içerisinde 
%100 verim almaya başlıyorum. Me-
sela takıma yeni gelen herkes şunu 
söylüyor ‘“Ama ben Amerikan futbo-
lunu hiç bilmiyorum.” Tamam zaten 
Türkiye’de kimse oynamıyor o yaş-
ta. Bizim farkımız burada çıkıyor. 
İşte bir öğrenci gençlik döneminde 
basketbol oynuyorsa geliyor üni-
versitede de bu kariyerine devam 
ediyor ama bizde öyle değil. Sıfır-
dan bir sporcu yetiştiriyoruz. Bi-
zim takımımıza gelen sporcuyu 
öyle yoğun bir çalışma bekliyor ki 
geldiği ilk sene kas kütlesi olarak 
en az on kilo alıyor. 

İki yıldır milli takım kurulmu-
yor, kurulması dahilinde Spar-
tans’tan oyuncular katılır mı ?
Bağlı olduğumuz Rugby Fede-
rasyonu Ağustos 2016’da alım-
ların olacağını söyledi.  Şuan en 
iyi dört takımdan bir tanesiyiz. 
Elbette ki bizden katılacaklar 
da olacak. 

SDÜ’nün Gururu Spartans
Amerikan futbolu ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan bir spor. Kampüs Doğu Batı olarak bu 
spor dalında üniversitemizi başarıyla temsil eden Spartans takımıyla bir söyleşi gerçekleştirdik.

SDÜ Amerikan Futbolu Spartans Takımının 

ilk öğrencilerinden olan Seramik Bölümü 

öğrencisi ve Spartans takım kaptanı Kah-

raman Doğu bu spor hakkında şunları dile 

getirdi;

Sizin tanımınızla

Amerikan futbolu nedir?

Öyle üç beş kelimeye sığdırabileceğim bir-

şey değil bu. Ama sarfedeceğim ilk cümle 

Amerikan futbolu kardeşliktir. Hırsın ve sa-

vaşın sporu olan ama bunu zararsız yapan 

spordur.

Amerikan futbolu tehlikeli 

bir spordur diyebilir miyiz?

Sporumuzun fazlaca taktiği ve kuralı var. 

Bunları uygulamayı bildiğin takdirde tehli-

ke ortadan kalkmış oluyor. 

Peki bu spor için ‘ İzlemesi keyifli oynaması 

zor ’ demek doğru mudur?

Aynen öyle. Kesinlikle çok özet geçen bir 

söz oldu bu.  İzlemesi bence o kadar zevkli 

ki yalnız oynaması öyle değil işte. Oynama-

sı zor görüüyor ve gerçekten öylede.

SDÜ’de Amerikan futbolu nasıl başladı?

Öncelikle hevesli 3-4 arkadaştık. Daha son-

rasında koçumuz Engin Kepenek’le tanış-

tık. Kurabilir miyiz? Nasıl olur? Nasıl ya-

pacağız? gibi birsürü soru vardı aklımızda. 

Daha sonra daha çok kişi olarak birleştik. 

İlk başlarda malzememiz olmadan oynu-

yorduk. Malzemelerimiz elimize ulaşınca 

spor ligine girdik. Türkiye 2.si olduk. 

Sizin bu sporla ilgilenmeniz nasıl oldu?

Ben onu değil o beni buldu diyebilirim. 

Üniversiteye başladığım sene üniversite 

içerisinde takımı kurma fikrinde olan ar-

kadaşlarım beni buldular ve fiziksel olarak 

bu sporu yapabilecek olduğumu söyleyip 

oynayıp oynamamak istediğimi sordular. 

İlk önce bu bilinmeyen sporu yapmak iste-

mediğimi söyledim. Bana pek yakın gelme-

mişti. Ama bir kere antremanlara katıldım, 

o saatten sonrada bırakamadım bir daha.

Bu sporla ilgilenmenize

çevrenizin tepkisi nasıl oldu ? 

Birbirinizin üzerine atladığınız bu sporu 

niye yapıyorsun diyorlar. Oysa bu spor öyle 

değil. Dedikleri sahne çok nadir yaşanıyor. 

Çocuğum git güreş yap diye öğüt veriyor-

lar. Bir de ingiliz futbolunu bizim sporumuz 

zannedip ona yönlendirmeye çalışıyorlar.
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IN ENGLISH

Translated by Lecturer Ayşe İren and Res. Assist. Kübra Ünal 

 With the aim of leading a more cons-
cientious awareness and approach to the 
refugees who escaped persecution and the 
war they experienced and took shelter in 
our country and informing the public about 
the studies conducted on the subject, the le-
ading researchers and the scientists of our 
geography and political representatives and 
non-governmental organization officers, 
who study in this regard, met at our univer-
sity. 
 Within the framework of the mission gi-
ven to our university by Prime Ministry and 
Council of Higher Education, the issue has 
been discussed from a broader perspective 
at the panel called “Refugees from the pers-
pective of Our Country and Region, Social, 
Cultural, Economic and Academic Dimensi-
on” at M. Lütfü Çakmakçı Convention Center 
by SDU rectorate, Faculty of Economics and 
Administrative Sciences, and International 
Relations Office. Prof. Dr. Haluk Songur, the 
coordinator of international office, has made 
the opening speech of the panel. Songur 
stated that an adaptation study has been 
started to identify the academicians among 
the thousands of Syrians in our country and 
make their connections to our country’s 
academic world. He thanked to all the ins-
titutions and organizations, especially Pri-
me Minister Migration and Humanitarian 
Assistance Consultancy, IHH Foundation for 
Human Rights and Freedoms and Humani-
tarian Relief, which supported the process 
of preparation and execution of this study.
 University rector, Prof. Dr. İlker Hüse-
yin Çarıkçı, who stated that they looked at 
this issue from a universal perspective as 
university management, emphasized that 
solidarity is the undisputed value of Islamic 
faith and Turkish Culture. Çarıkçı also stated 
that the issue of refugees would be in the 
country’s agenda in the upcoming days and 
it was impossible to ignore this issue in ter-
ms of sociology and education.
 Said Yüce, Isparta member of Parlia-
ment, stated that he was a member of Re-
fugee Rights sub-commission founded un-
der Human Rights Commission and thus he 
made several visits related to this occasion 
and listened to the representatives from the 
institutions. Yüce gave an example from a 
statement of Bedüizzaman Said Nursi and 
emphasized that Islamic civilization always 
regards the justified person as the strong 
one and the important values were merit, 
faith and consent. Vahdettin Özkan, the 
governor, said that there had always been 
migrations as a result of the economic-so-
cial instabilities and environmental factors 
throughout the history and added that wel-
coming individuals, who had to leave the-
ir country and came our country, was the 
most important feature of our faith resul-
ting from ancient civilization.  
 After the opening speech, the first sessi-

on of the panel on “Refugees from the pers-
pective of Our Country and Region, Social, 
Cultural, Economic and Academic Dimensi-
on” was held in the moderation of Prof. Dr. 
İbrahim Hatipoğlu, member of Higher Edu-
cation Council. Hatipoğlu argued that the 
concepts such as refugee and asylum seeker 
should be replaced by concepts such as brot-

herhood and reunion and he also gave infor-
mation about the works carried out in this 
regard. Hatipoğlu added that they had the 
opportunity to look at the individuals who 
were forced to leave their countries from a 
broader perspective thanks to created “CV 
Database” and said “We should evaluate 
this process not only as a process of meeting 
the immediate needs of our Syrian brothers 
but also as a process that takes into account 
the construction of a common society where 
we both learn from and teach them.”
 Atay Uslu, Antalya member of Parlia-
ment, who evaluated the subject in terms 
of government politics, concentrated on the 
issue of migration in his speech. He stated 
that we were a civilization that opened its 
doors to various migrations throughout the 
history and our conscious and historical way 
of thinking was supported legally by “Tem-
porary Protection Act” granting privilege to 
foreign citizens. Uslu, talking about Geneva 
Convention activated for refugees in 1951, 
underlined that the number of refugees, 
which was nearly 2 million between 1923 
and 2011, currently reached 3 million and 
stated that Turkey was not a transit country 
but a country of destination for migration 
nowadays. 
 Yusuf Büyük, Deputy Secretary of Mi-
nistry of Education, stated that they con-
ducted works to include Syrian children in 
academic life and emphasized that every 
child who could be lost was not only cons-
cientious responsibility of ours but also of 
all mankind. Büyük added that a moment 
without education was not possible to com-
pensate. He also stated that they provided 
guidance service for students to make them 
forget the trauma they had. Furthermore, 

these students are given Turkish education 
in order to make them socialize with Tur-
kish students and provide adaptation in ad-
dition to their own curriculum.
 Haci Mahmut Arslan, Representative 
of the Ministry of Development, giving in-
formation about transfer of funds, touched 
on the issue of national and international 

works conducted on refugees.  Arslan em-
phasized that Turkey went on activities re-
lated to immigration and refugee and they 
financially supported the work carried out 
in this field.  
 Prof. Dr. Muhittin Ataman, Deputy Coor-
dinator of Foundation for Politcal, Economic, 
and Social Research (SETA), gave informati-
on about SETA’s, a civil society organization, 
approach to the issue. Ataman made defini-
tion of three basic concepts: “Migrant, Asy-
lum-Seeker, and Refugee” and stated that 
“There are about 60 millions of people in the 
status of refugees in the world. There are 
The first 10 countries which are the origin 
country of refugees, in other words, source 
of migration, respectively are; Syria, Afgha-
nistan, South Sudan, Democratic Republic of 
Congo, Central African Republic, the Repub-
lic of Burundi, Myanmar, Iraq and Ukraine.  
The highest refugee hosting countries are 
Turkey, Pakistan, Lebanon, Iran, Ethiopia, 
Jordan, Kenya, Uganda, Chad and Sudan.”   
 Nasuh Güngör, the journalist, talked on 
the effects of media on people in his speech 
on “Refugees in the Eyes of Press” and said 
“Media is an indicator of what we can and 
we can not do.” Güngör emphasized that 
there was a negative perception against 
Syrian people and stated that we lived in 
a heartfelt geography and said “We should 
not biased against people” and “we should 
think how we can live a historic association 
with these people.”   
 In the second call of the panel whose 
moderator was Pror. Dr. Haluk Songur, Co-
ordinator of International Relations Office, 
Ali Güneş, Representative of Prime Ministry 
of Immigration and Humanitarian Coopera-
tion Consultancy, held the floor. Mr. Güneş 

stated that we never considered the peop-
le having shelter in our country as immig-
rants. ‘’We always consider them as visitors. 
Turkey hosted millions of people by opening 
its doors of heart in 2011.’’, he said. Adding 
that we focus on speeding up their adaptati-
on, Mr. Güneş said ‘’we plan how to enlarge 
the cake but sharing it.’’
 Metin Mutanoğlu, Vice General Director 
of Anadolu Agency, said they looked the is-
sue of Syria in the view of a journalist and a 
citizen of this country by remaking that the 
war destroyed the normal balance of life, 
and Turkey was such a safe harbor for the 
Syrian people. Mr. Mutanoğlu asserted that 
in the case of the refugees’, studying in our 
country and seeing the activities on prospe-
rity, the pressure conditions disappeared, 
they might want to go back to their home 
country and could try to value all facilities 
available in order to develop their country.
 Mehmet Sıddık Yıldırım, Representati-
ve of TİKA Jordan shared his opinions and 
his experinces about the refugees living in 
Jordan. He expressed that Jordan turn the 
immigrant crisis into an opportunity. Mr. 
Yıldırım who informed that the issue of im-
migrant should be embraced in all its aspe-
cts and informed about the process along of 
the topic, said that the refugees contributed 
very much to building sector and its servi-
ce infrastructure in Jordan. Merve Şebnem 
Oruç newspaperwomen of Yenişefak News-
paper mentioned the word of ‘refugee’ had 
a misperception among people. Mrs. Oruç 
also spoke of that ‘’Refugee means the peop-
le who had to move away from their home 
and their country. The Syrian issue which is 
a humanitarian tragedy is considered as tre-
at among people since it hasn’t been gotten 
into people’s mind. It has caused us to for-
get that they also have humanitarian values 
as child, lady or old.’’
 IHH Vice President Dr. Ahmet Emin Dağ 
remarked that the young Syrian population 
would play active role in building the futu-
re of Syria and mentioned about the works 
they had done for the relief till now. Mr. 
Dağ indicated that the war had continued 
for five years. He informed the participants 
about the difficulties the refugees had and 
the possible precautions for increasing the 
number of the refugees.
 Dr. İbrahim Altan, Turkey Representative 
of Organization of Islamic Cooperation Hu-
man Activities Unit stated that the Syrians 
were opportunity for Turkey and they were 
among us with the nurture of ‘’Be decent 
always, obey the rules when you live in a 
place, be careful’ while informing the activi-
ties they had done on this issue. By uttering 
his satisfaction of being embraced the issue 
of refugees in SDU, ‘’It is very important to 
let the young population know these topic. 
The universities affect the communities.’’ he 
said.

Refugees from the Perspective of Our Country and Region

“Memorandum of 
Understanding” and 
“Mevlana” Protocol 
with International
Islamic University

of Malaysia

Süleyman Demirel University hosted 
the visitors coming from Internati-
onal Islamic University of Malaysia. 
‘’Memorandum of Understanding’’ 
and ‘’Mevlana’’ protocols were sig-
ned with Vice Rector of International 
Islamic University of Malaysia, Prof. 
Dr. Musa Ahmad and the committee 
with him. In the signing ceremony 
coordinated in rectorate building, no-
tably on student and academic staff 
exchange in many departments, mu-

tual projects and improving scientific 
activities were discussed.
On the other hand, a meeting was 
held in the meeting hall of Interna-
tional Relations Office with faculty 
deans and deputy deans of our uni-
versity. The ideas were exchanged 
in the meeting International Islamic 
University of Malaysia, International 
Relations Office Coordinator Prof. Dr. 
Roshada Hashim made a presentati-
on.
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Ceylan Ertem Konseri
lBarida Hotel Isparta l22.00

I. Basamak Sağlık Hiz. ve Denetim Süreci

lİİBF Naci Karaduman Konf. Salonu l09.30

Maddeye Değil Hayat Bağlan 
lHukuk Fak. Konf.Salonu l13.30

Frankenstein Tiyatro Oyunu
lAntalya Kültür Merkezi    l20:30

ADSO Kapanış Konseri
lAntalya Kültür Merkezi    l20:30

Radyo ve Radyo Programcılığı
lEğitim Fak. Hafız İbrahim DEMİRALAY Konf. Salonu l14:00

V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
lHukuk Fakültesi Konf. Salonu l09:00

Piri Türkistan Hoca Ahmet YESEVİ
lEğitim Fak. Hafız İbrahim DEMİRALAY Konf. Salonu l14:00

Koray Avcı Konseri
lJolly Joker Antalya    l21:00

Tolga Çevik - Müdür Ne’aptın?
lKonyaaltı Açıkhava Tiyatrosu l21:00

Parkta Güzel Bir Gün Tiyatro Oyunu
lAntalya Kültür Merkezi   l20.30  

Yönetim Bilimi
lİİBF Naci Karaduman Konf. Salonu  l10.00

İletişim Fakültesi Yerel Medya Buluşmaları
lHukuk Fakültesi Konf. Salonu  l14.00

6. Oksidatif Stres, Kalsiyum Sinyali
ve TRP Kanalları Dünya Kongresi
lHukuk Fak. Konf. Salonu l09.00

Levent Yüksel Konseri
lJolly Joker Antalya  l22:00
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