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“Isparta’nın formasını, 
hem üzerimde hem
kalbimde taşıdım’’
Antalyaspor ve Ispartaspor’da tek-
nik direktörlük de yapmış olan Is-
partalı futbol adamı Tarık Söyle-
yici ile, dünden bugüne Isparta’da 
futbol hakkında konuştuk. 

“Ispartaspor bünyesinde on dört 
yıl profesyonel oyuncu ola- 
rak oynadım. 600 maç Ispar-
ta’nın formasını taşıdım hem 
üzerimde hem kalbimde.”

Ispartaspor’un sembol ismi Tarık Söyleyici:

Kariyer adımları 
nasıl atılır?
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi tarafından düzenlenen I. İİBF Kariyer Günleri sona 
erdi. Kampüs doğu Batı olarak, Kariyer Günleri’nde öğren-
cilerle buluşan konuklara, kariyer tavsiyelerini sorduk.

Toplam 30 oturumun yapıldığı, 38 
kişinin konuşmacı olarak davetli 
olduğu etkinlikte, ayrıca 108 iş gö-
rüşmesi yapıldı ve toplam 52 fir-
manın katıldığı kariyer günlerinde 
1836 iş başvurusu alındı. Kariyer 
günleri kapsamında yine ilk kez 
düzenlenen ve geleneksel hale ge-
tirilmesi amaçlanan Başarı Ödül-
leri Gala Gecesi kariyer günlerinin 
en dikkat çekici etkinliği oldu. Eği-
timin yanında sosyal yönleriyle de 
dikkat çeken İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi, bir ilki gerçekleş-
tirerek, öğrencilerin kariyer planla-
rına yön vermelerine ve istihdam 
olanakları sağlamayı amaçlayan 
1.İİBF Kariyer Günleri’ni organize 
etti. Katılan 52 firmada iş imkanı 
sağlanan öğrenciler, mülakatlarda 
birbirleriyle yarıştı 

SDÜ, Türkiye
Lisansüstü
Çalışmalar
Kongresi’ne ev 
sahipliği yaptı
İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ (İLEM) işbirli-
ğiyle düzenlenen tarih, ekonomi, edebi-
yat, felsefe, iktisat, hukuk gibi alanlarda 
birçok konunun ele alındığı kongrenin 
açılış konuşmasını Kongre Düzenleme 
Kurulu Başkanı ve SDÜ Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Haluk Songur yaptı. “V. 
Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongre-
si”ne ev sahipliği yapmaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirerek konuşmasına 
başlayan Songur,  sosyal bilimlerin ifade 
gücüne değinerek “Kendimizi ve dünyayı 
kendi gözümüzle tarif edemezsek hiçbir 
zaman biz olamayız.” diye konuştu.

Arda Kanpolat 
Tiyatro Festivali
sona erdi
BEŞ GÜN süren festivalde, workshop 
gösterimlerinden tiyatro oyunlarına, ya-
ratıcı atölye ve performans çalışmaların-
dan (dramatik yazarlık, oyunculuk, sahne 
tasarımı) diyalog masasına, genç oyun 
yazarları panelinden ünlü tiyatrocular 
ile söyleşiye kadar pek çok eğitici faaliyet 
gerçekleştirildi.

SÜLEYMAN DEMİREL Üniversite-
si 2015- 2016 eğitim ve öğretim yılı 
genel mezuniyet töreni; üniversite 
öğretim üyeleri, mezun öğrenciler 
ve ailelerin katılıımıyla gerçekleşti. 
Biz de, Kampüsün Sesi sayfamızı 
öğrenci ailelerine ayırdık.

Söz bu kez
öğrenci
ailelerinde

KAMPÜS DOĞU BATI olarak, 
SDÜ’de karate sporu hakkında 
bir söyleşi gerçekleştirdik.

‘Karate karakteri 
olgunlaştırır’
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EN ÇOK
İZLENENLER

SDÜ’de
Mezuniyet 2016
ERİŞİM : 71.500
BEĞENİ VE
PAYLAŞIM : 1.250

SDÜ Mezuniyet 
Yemini ve Kep
Fırlatma Anı
ERİŞİM : 213.460
BEĞENİ VE
PAYLAŞIM : 1.925

SORU

CEVAPLAR

SDÜ mezunlarını uğurladı

Foto: Orhan Yalçın
Foto: Nuri Erkan

Foto: Yasin Demiral
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Tarık Söyleyici
Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu
1956 yılı Isparta doğumluyum. Üniversite-
ye kadar Isparta’da eğitim gördüm. 1976 
Isparta MYO’nun ilk mezunlarındanım. Fut-
bola hayatımı adadım diyebiliriz. Sporcu-
nun halinden sporcu anlar diye düşündük 
ve kendini spora adamış basketbolcu Sel-
ma hanımla 1984 senesinde hayatlarımızı 
birleştirdik. İki kızım, bir oğlum ve birde 
torunum var. Ailece sporla içiçeyiz. Başta 
Rektörümüz Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı 
olmak üzere Kampüs Doğu Batı gazetesine 
teşekkür ederim.

“Güzel rakiplerimiz oldu”
Lise futbol takımımızın kaptanıydım bun-
dan kırk yıl önce neredeyse. Liseler arası 
müsabakalarda Türkiye üçüncüsü oldum. 
İşte bu sayede Ispartaspor Genç, Isparta 
Merkez Amatör Genç takımında oynadım o 
zamanlar. Ispartaspor bünyesinde ortalama 
on dört yıl profesyonel oyuncu olarak oyna-
dım. 600 maç Isparta’nın formasını taşıdım 
hem üzerimde hem kalbimde. 
1980 yılında Altay’a  (İzmir) transfer oldum. 
Mustafa Denizli o zaman takım kaptanı-
mızdı. Birinci Lig’de oynadık, Güzel rakip-
lerimiz oldu, Fatih Terim’e karşı oynadık 
mesela. Bir süre sonra Ispartaspor’a tekrar 
dönüş yaptım. 1988 yılında jübilemi Ispar-
taspor’da yaptım.
Ben bir sene kadar dinlendim bu arada ama 
kendimi teknik açıdan geliştirecek kurslara 
katıldım. Bıraktığım zaman 2. Lig’deydı ta-
kım. Ama sonra küme düştü. Dönemin bele-
diye başkanı beni yanına çağırdı ve dedi ki 
yıllarca dışarıdan hocalar getirttik, bizden 
birisi yapmalı böyle bir işi. 1990 senesinde 
Ispartaspor teknik direktörlüğünü aldım. 

Şans ki oyuncularım ve yönetimim çok iyiy-
diler. Ben de takımı tuttum, şampiyon ya-
pıp 3.Lig’den 2. Lig’e taşıdım. 2.Lig’de ise lig 
dördüncüsü olduk, Bu büyük bir başarıydı. 

‘’Evladım gibi büyüttüğüm
takımımız hastaydı’’
Daha sonra kendimi daha fazla geliştirmem 
gerektiğini düşündüm ve bir ara verip İs-
tanbul’da teknik direktörlük kurslarına 
katıldım.Geldiğimde evladım gibi büyüttü-
ğüm takımımız hastaydı ve birçok kişiyle 
mücadele ederek takımımı ligde tuttum. 
Ama sonra bazı sebeplerden ötürü ben takı-
mı bıraktım ve takım gerileyip küme düştü. 
90’lı yılların son senelerinde ise Alanyaspor 
ve Kemerspor için çalıştım. Sonra 2000 yı-
lının başında Isparta beni tekrar göreve 
çağırdı ve tekrar lig atladık. Senenin so-
nunda yollarımız tekrar ayrı düştü ve ben 
Nazillispor’la çalışmaya başladım. Kısa sür-
dü ve 2003 yılında Antalyaspor’un başına 
geçtim.  Antalyaspor’a çekidüzen verirken 
altyapımımızda gencecik, başarılı bir deli-
kanlı vardı o zamanlar; Burak Yılmaz. Burak 
Yılmaz’a ilk 11de görev veren ilk kişiydim 
yani. Takımımız neredeyse 1 Lig’e yüksele-
cekti ama aksilikler işte. 
Şuan ise federasyon antrenörlüğü var. Ak-
deniz bölgesinden sorumluyum. Fatih Te-
rim önderliğinde toplantılarımız oluyor. 
Prolisans sahibiyim aynı zamanda. Fatif Te-
rim’in, Şenol Güneş’in diplomaları ne ise be-
nimki de odur. Türkiye’deki ilk kırk kişiden 
biriyim bu alanda. 

Nasıl oluyor da sporla bu kadar içiçesiniz?
Ben ilkokula başladığım zamandan itibaren 
Isparta’nın stadyumuna çok yakın konum-
da oturuyoruz. Salçalı ekmeğimizi alır, stan-

duyuma koşardık. Zaten çevremiz şimdiki 
gibi değildi, sürekli dışarıdaydık. Bu yüz-
den sporla büyüdük. Fiziken de uygundum 
spora. Her zaman çevreme yararlı olmaya 
çalıştım, iyi bir örnek olmak istedim. Hem 
eğitim hem spor alanında kendimi geliştir-
dim. Hayatımın bir parçası gelişirken diğer-
leri eksik kalsın istemedim. 

Günüz ile geçmiş futbol 
arasında nasıl farklar var ?
Geçmişde futbol daha amatör 
ruhla yapılan bireysel is-
teklerle yapılan bir spor-
du. Oyuncu markajları 
antrenörler tarafından 
sıkı değildi. Eski fut-
bola göre günümüz 
futbolu çok hareketli 
çok çabuk kollektif 
bir spor haline geldi 
özellikle para olayı-
da işin içine girince 
haliyle değişti

Spor size ne
kazandırdı?
Sağlıklı bir yaşam 
başta olmak üze-
re tüm hayatımı 
şekillendirdi spor. 
Ama en güzeli de 
öyle insanlar öyle 
kalpler biriktirdim 
ki şuan Türkiye’nin 
neresine gidersem 
gideyim Tarık Ho-
calarına kapılarını 
açacak birçok kişiy-
le karşılaşırım.

Teknik direktör kimdir? Nasıl olunur?
Teknik direktör, gün gün takımın durumuyla 
ilgilenecek kişidir. Form durumları, taktiksel 
hamleler, oyun anlayışının geliştirilmesi, fut-
bolcuların kişisel gelişimi gibi konular, teknik 
direktörün işi olsa da takımın transfer ve kamp 
bütçeleri, oyuncu takip sistemi (scouting), 
gençlik geliştirme birimi (altyapı) sportif direk-
törün sorumluluk alanıdır. Teknik direkktör ol-
mak için ilk önce “İlk Yardım Sertifikası” almış 
olmak gerekir. Bu belge İl Sağlık Müdürlüğü 

tarafından onay verilmiş bir kurumdan temin 
edilir. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyo-
nu’na kayıt yaptırılıp  Grassroots Gönüllü Lider 
Kursu’ndan sertifika almak gerekir. Bu sertifika 
profesyonel değil amatör futbol takımları ant-
renörlüğü içindir. Üst ligler için seviye seviye 
eğitimler verilmekte. Artan tecrübeye görede 
teknik direktörlük seviyesi de artmakta.
Ispartaspor Tarihçesi
11 Ekim 1967 yılında kuruldu. Kuruluşundan 
bir ay sonrada yeşil, pembe takım renkleri 

kararlaştırıldı. İlk takım 15 Şubat 
1968’de Doğanspor’un, 23 Şubat’ta 
da Esnafspor’un iltihakı ile kuruldu. 
1975-76 sezonunda Gazenfer Olcay-
to ile ilk şampiyonluğunu kucakladı. 
Ispartaspor tarihinde 5 kez şampiyon 
oldu. Son iki şampiyonluğunu 90-91 ve 
99-2000 sezonlarında yakaladı. 2013-
14 sezonunda Bölgesel Amatör 
Lig’den Isparta Amatör Ligi’ne geri 
dönmüştür. 

“Isparta’nın formasını, hem
üzerimde hem kalbimde taşıdım’’

Antalyaspor ve Ispartaspor’da teknik direktörlük yapmış olan Ispartalı futbol 
adamı Tarık Söyleyici ile dünden bugüne futbol hakkında konuştuk. 

Söyleyici Ispartaspor forması ile (1977-78 sezonu) Söyleyici Ispartaspor ile antrenmanda (1999-2000 sezonu)

HABER: 
İzzet Tezbİner

Mekselİna Sarı
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Söz bu kez öğrenci ailelelerinde
Süleyman Demirel Üniversitesi 2015- 2016 eğitim ve öğretim yılı genel mezuni-
yet töreni; üniversite öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve ailelerin katılıımıyla 
gerçekleşti. Biz de, Kampüsün Sesi sayfamızı öğrenci ailelerine ayırdık.
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi 19 
Mayıs Açık Hava Tiyatrosu’nda düzen-
lenen tören, 16 ve 17 Mayıs 2016 tarih-
lerinde gerçekleşti.  Üniversitenin Doğu 
Yerleşkesi’nde düzenlenen törende öğ-
rencilerin mezuniyet yürüyüşünde yüz-
lerindeki mutluluk ve gurur velilere de 
yansıdı. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ni-
telikli insan gücünü oluşturacağına ina-
nılan SDÜ mezunlarına Türkiye’nin dört 
bir yanından gelerek destek olan velile-
rinden tebrik iletileri gazetemize şu şe-
kilde yansıdı ;
Ali Arabacı (Mersin)
Mersin’den geliyoruz. Yıllar önce yak-
laşık bir buçuk yıl Isparta’da ikamet et-
miştik. Şimdi bu güzel şehire güzel bir 
vesileyle geldik. Oğlumuzu Ziraat Fakül-
tesinden mezun ediyoruz. Allah’ım her 
anne babaya böyle güzel duygular tat-
tırsın.
Hüseyin Keleş (İstanbul)
Ben emekli Astsubayım. Bu yüzden bir-
çok şehir gezdim gördüm. Ama Isparta’yı 
ayrıca beğendim. Üniversite bünyesi de 
birçok üniversiteye göre çok çok güzel. 
oğlumu Teknoloji Fakültesi’nden mezun 
ediyoruz. Bu gururu ve mutluluğu yaşa-
mak paha biçilemez. Oğlumun emekleri-

nin karşılığını görmesi en büyük temen-
nim.
Selma Balbay (Isparta)
Ben Ispartalıyım. Ziraat fakültesinde 
okumayı çok isteyen kızımın yanımda 
okuyup hem de böyle güzel bir üniver-
sitede okuması beni çok mutlu ediyor. 
Elimde büyüttüğüm kızımın kocaman 
olduğunu görmek o kadar heyecan verici 
ki kelimelerle anlatamam. 
Bünyamin Tanıdır (Kahramanmaraş)
Ben buradan dört kat daha büyük olan 
Kahramanmaraş’tan geliyorum yalnız 
bu kadar yeşillik ve bu kadar sevecen bir 
şehir çok hoşuma gitti. Artık mezun olup 
ziraatçi diyebileceğim kızımın kazasız 
belasız ve başarıyla eğitimini tamamla-
ması gurur verici. Ben memurdum. Sı-
kıntısız bir şekilde çalıştım ve emekli ol-
dum. Aynı şeyi kızım için de diliyorum.
Ayşe Güçlü (Burdur)
Ben ev hanımıyım. Bu yüzden kızı-
mın okuyup meslek sahibi olmasına 
daha içten seviniyorum. Kızım üni-

versitenizin tarih öğretmenliği bölü-
münden 

me-

zun oluyor. Biz kardeş şehir Burdur’dan 
geliyoruz. Hem Burdur’u hem Isparta’yı 
çok seviyoruz. İyi ki böyle güzel ve gü-
venli bir şehire emeanet etmişiz kızımızı.
Emine Şanlı (Uşak)
Isparta güzel bir şehir. Torunum kim-
ya mühendisliğinden mezun oldu. Tüm 
mezun olan öğrencilerin hayatlarının iyi 
olmasını, iyi işler bulmalarını istiyorum. 
Günay Kazan Aksu (Eskişehir)
Yeğenimin mezuniyetine geldik, elekt-
ronik mezunu olucak kendisi. Üniversite 
çok güzel, çok iyi bir kampüse sahip. Ai-
lemizdeki ilk üniversite mezunu dolayı-
sıyla çok gururluyuz. 
Siray Seve (İzmir)
Kızım Enerji Mühendisliğinden mezun 
oluyor. Isparta güzel bir şehir. Bir anne 
için en önemli şey çocuğunun mutlulu-
ğudur. Mezun olan bütün gençleri inşal-
lah iyi bir gelecek bekler. 
Mustafa Coşgun (KKTC)
Devlet memuru olarak Kuzey Kıbrıs’ta 
çalışmaktayım. Kızımız Fen Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun 
oluyor. Eşim ve ben çok mutluyuz. Bun-

dan sonrası çok önemli hayat 
onlar için yeni başlıyor. 

Biz KKTC’de yaşıyo-
ruz ama he-

p i m i z 

Türkiye vatandaşıyız. Isparta’yı geldiğim 
ilk günden beri seviyorum. 
Semra Altıok (Antalya)
Oğlum Çevre Mühendisliği bölümünden 
mezun oluyor bu çok gurur verici bir şey 
bu yüzden Isparta’ya geldik. Zaten bu ilk 
gelişim değil daha öncede geldim ve her 
gelişimde Isparta’yı severek, beğenerek 
geziyorum. Güzel, sakin, temiz bir şehir 
mutlu oluyoruz buraya gelince.
Metin Çelik ( Burdur)
Çocuğum Fen-Edebiyat Fakültesi’nden 
mezun bugün buraya mezniyetini gör-
meye geldik. Benim ilk gelişim ve çok 
beğendim Isparta’yı gezip görülesi bir 
yer. Gezme fırsatı bulursak daha da ge-
zeceğiz inşallah buraları.
Enver Gençoğlu ( Kastamonu)
Benim çocuğum aneztezi mezunu bu yıl 
bitti ve mezuniyetini görmeye geldik çok 
mutluyuz. İnşallah diğer tüm öğrenciler 
de hedeflerine ulaşıp iyi yerlerde olurlar. 
Isparta’ya ikinci defa geliyorum. Kendim 
Fen Bilgisi öğretmeniyim ilk yıl görevi-
me burada başladım, Isparta gayet güzel 
bir yer öğrenci için ideal temiz bir şehir. 
Biz çok beğendik.
Safire Şen (Uşak)
Kızım Coğrafya bölümünden mezun 
oldu. Benim Isparta’ya üçüncü gelişim. 
Daha önce de gezme fırsatı yakaladım ve 
çok beğendim Isparta’yı. Bugün de me-
zuniyetten dolayı burdayız yine gezece-
ğiz inşallah. Havası temiz, pek fazla olay 
olmayan bir şehir bu yüzden seviyoruz 
Isparta’yı.
Mehmet Özyürek (Kayseri)
Kızım hukuk fakültesinden mezun oldu 
inşallah hayırlısıyla diğer öğrencilerimi-
ze de nasip olur. İlk gelişim değil ilk sene 
kayıt esnasında getirmiştim kızımı ama 
gezmek için pek fırsatım olmadı. Bu yıl 
gezmeyi düşünüyoruz. Isparta gördü-
ğüm kadarıyla temiz huzurlu bir şehir 
her yer öğrenci olduğu için kızım da pek 
zorlanmadı.
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 Deneysel Psikoloji Departmanı’nda Dok-
tora öğrencisi olan Katerina Johnson, nöro-
biyolojimizdeki farklılıkların, bazı insanla-
rın diğerlerinden daha geniş sosyal ağlara 
sahip olmasını açıklamada yardımı olup 
olmayacağı üzerinde çalışmalar yapıyordu.
 Beyinde endorfin olarak adlandırılan 
kimyasalla ilgilendiğini belirten Johnson: 
“Endorfinler, bilindiği gibi, acı ve zevk dev-
resinin bir parçası; vücudumuzun doğal 
ağrıkesicisi, aynı zamanda bize zevk duy-
gusunu tattıran bölüm. Daha önceki çalış-
malar, endorfinlerin insan ve diğer hayvan 
türlerinde sosyal bağlanmayı desteklediğini 
göstermişti. Bir teori, sosyal etkileşimlerin, 
endorfin beyindeki opioid reseptörlere bağ-
landığında, pozitif duyguları tetiklediğini 
savunuyor. Bu bize, arkadaşlarımızla görüş-
tüğümüz zaman salgıladığımız ‘kendini iyi 
hissetme’ duygusunu aşılıyor.” dedi
 Araştırmacılar, endorfinin morfinden 
bile daha güçlü bir ağrı kesici olduğu ger-
çeğine dayanarak bu teoriyi test etmek 
istediler. Bu nedenle beynin endorfin akti-
vitesini değerlendirmek için acı toleransını 
kullandılar. Eğer teori doğruysa, daha geniş 
sosyal ağlara sahip olan insanların daha 
yüksek acı toleransları olmalıydı; ki araş-
tırmanın sonucunda vardıkları nokta da bu 
oldu. 
 Katerina: “Önceki çalışmalar endorfin 
sisteminin depresyon gibi psikolojik bozuk-
luklar söz konusu olduğunda dengesinin 
bozulabileceğini göstermişti. Bu durum, 

depresif insanların genellikle zevk/neşe ek-
sikliğini daha çok hissetmesi ve içe kapanık 
hale gelmesinin açıklayıcı nedenlerinden 
birisi de olabilir.” ifadelerini kullandı.
 Çalışmada ayrıca, yüksek stresli yaşam 
süren insanların daha küçük sosyal ağlara 
sahip olma eğilimleri bulgusu mevcut.
 Bunun zamanla bağdaştırılabilecek ba-
sit bir problem olabileceğine değinen Ka-
terina: “Daha çok çalışan, daha çok fiziksel 
aktivitede bulunan insanların, arkadaşları-
nı görmek için daha az zamanı var. Burada 
farklı bir açıklama daha mümkün olabilir; 
fiziksel ve sosyal aktiviteler endorfinin or-

taya çıkmasını sağladığından; kimi insanlar 
için spor yapmak ya da çalışmak, endorfin 
tetikleyicisi olarak görülüyor olabilir. Ça-
lışmalar, sosyal ilişkilerimizin miktarı ve 
kalitesinin fiziksel ve mental sağlığımız ve 
hatta yaşam süremiz üzerindeki etkisini 
gösteriyor. Dolayısıyla araştırma için seçi-
len başlık, oldukça önemli bir başlık. Tür 
olarak, daha zengin bir sosyal çevreye ev-
rildik ancak içinde bulunduğumuz dijital 
çağda, sosyal etkileşimlerdeki eksiklikler, 
modern toplumun azalan sağlığına katkısı 
önemli faktörlerden biri, bunun bilincinde 
olmak gerekli.” dedi.

Birçok uzmana göre ulaşım sektöründe 

özellikle önümüzdeki 20-30 yılda, teknolo-

jik gelişmelere şahit olacağımız öngörül-

mektedir. Hyperloop’ta bunlardan birisi 

olarak karşımıza çıkıyor. Spacex firmasının 

duyurduğu bu projeye göre yeni nesil ray-

ların kullanıldığı ve kapsül içinde hareket 

eden bir tren ile 1200 km/h‘lik hızlara ula-

şabilmektedir. Her ne kadar ilk bakışta zor 

görünse de, teknolojinin son derece hızla 

ilerlemesi neticesinde, Hyperloop’un ilerle-

yen zamanlarda hayatımıza girmesi imkân-

sız görünmüyor. Elbette böyle bir projenin 

geliştirilmesinde bir takım problemlerin 

aşılması da gerekmektedir. 1200 km/h gibi 

çok yüksek hızlarda hareket eden bir cis-

min kontrolü zordur ve son derece hassas 

bir şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, bu kadar yüksek hızlarda yolcuları 

etkileyecek g-kuvvetinin ve hızlanma-ya-
vaşla-

ma etkilerinin çok iyi hesap edilmesi gerek-

mektedir. Hyperloop’un bahsedilen yüksek 

hızlara çıkacağı iddia edilse de, bu durum 

sadece yolun belirli bir kısmında olacaktır. 

Bunların dışında taşıma kapasitesi, günü-

müzde kullanılan hızlı trenlere göre daha 

az olacağından yolculuk ücretinin de paha-

la olması muhtemeldir. Aşılması gereken 

bir problem de projede, tüplerin içerisin-

deki basıncın, atmosfer basıncının % 0.1’i 

mertebelerinde olacağı iddia edilmektedir. 

Bu kadar büyük ve uzun bir tüp içerisinde 
bunu başarmak ta büyük bir sorun-

dur. Tüm bunlara rağmen, gü-
nümüzde ulaşılan mühen-

dislik teknolojileri göz 
önüne alındığında 

projenin ger-
çekleşmesi 

imkansız 
görün-
müyor. 

Arkadaşlar en
iyi ağrı kesici
Oxford Üniversitesi araştırmacıları; daha fazla arkadaşa sahip olan 
insanların daha yüksek acı toleransına sahip olduğunu keşfetti.

 Hyperloop yani hız yuvarı ABD 
Nevada’daki bir çölde ilk testine 
çıktı. Uzun bir tüpte yastık işlevi 
görecek hava tabakası üzerinde 
çok yüksek bir hızla ilerleyecek 
kapsüllerin hayal edilmesiyle baş-
layan Hyperloop, ilk testinde 187 
kilometre hıza 1.1 saniyede ulaş-
mayı başardı.Üst düzey ray ötesi 
sistem tamamlandığında saatte 
1300 kilometre hıza çıkabilecek. 
 Hyperloop sonuçlandığında 
Los Angeles ve California arasında-
ki 610 kilometrelik yol yarım saate 
inecek. Hyperloop kabinlerinde se-
yahat edecek yolcular, yer çekimi-
nin etkisi bakımından kendilerini 
hızlı trenden çok uçakta gibi hisse-
decek.
 Hyperloop yöneticileri, proje-
nin beş yıl içinde hayata geçmesi-
ni umuyor. Hız yuvarı ile 2019’da 
kargo yüklerinin, 2021’de de in-
sanların taşınması bekleniyor. 
Enerjisini doğrudan güneşten alan 
Hyperloop ile yolculuk yapmak 
isteyenler yaklaşık 60 Türk Lirası 
gibi bir ücret ödeyecek.
 SpaceX, Tesla ve PayPal’ın ya-
ratıcısı, Amerikalı ünlü girişimci 
Elon Musk, sese yakın hızda ilerle-
yen ulaştırma sistemi ‘Hyperloop’ 
projesini 2013 yılında duyurmuş-
tu. Üç yıl önce yaptığı açıklama-
da projenin 6 milyar dolara mal 
olacağını söyleyen Musk, kısa me-
safelerde Hyperloop sisteminin 
uçaktan daha hızlı olacağını, zira 
uçağın yükselmesi ve alçalması sı-
rasında kaybedilen zamanın kaza-
nılacağını vurgulamıştı.
 Las Vegas’ın kuzeyindeki test-
te konuşan Hyperloop CEO’su Rob 
Lloyd: “O gerçek! O şimdi oluyor” 
dedi.

İlk testi ABD Nevada’daki 
bir çölde yapılan Hyper-
loop’un proje tamamlan-
dığında 1300 kilometre 
hıza ulaşacağı söyleni-
yor. Yeni nesil ulaşım sis-
temi olan Hyperloop, ilk 
testinde, 187 kilometre 
hıza 1.1 saniyede çıktı.

Hyperloop 
projesi ilk 
testi geçti

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Önder Kızılkan

HABER: 
NAMIK EMRE ALBAŞ

RÜVEYDA BİLGETEKİN
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İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ (İLEM) işbirli-
ğiyle düzenlenen tarih, ekonomi, edebiyat, 
felsefe, iktisat, hukuk gibi alanlarda birçok 
konunun ele alınacağı kongrenin açılış ko-
nuşmasını Kongre Düzenleme Kurulu Baş-
kanı ve SDÜ Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Haluk Songur yaptı. “V. 
Türkiye Lisansüstü Çalışma-
lar Kongresi”ne ev sahip-
liği yapmaktan duyduk-
ları memnuniyeti dile 
getirerek konuşması-
na başlayan Songur,  
sosyal bilimlerin ifa-
de gücüne değinerek 
“Kendimizi ve dünyayı 
kendi gözümüzle tarif 
edemezsek hiçbir zaman 
biz olamayız.” dedi.
 Evrensel sorunlara çö-
züm üretmek amacıyla genç bi-
lim adamlarını bir araya getirerek 
düzenledikleri kongre hakkında bilgi veren 
İLEM Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar da “Ülke, 
toplum, medeniyet ve insanlık adına kay-
naklarımızı yeniden gündeme getirmeye 

ve gelecek nesillere aktarmaya ihtiyacımız 
var. İslam düşüncesinin yeniden hayat bul-
ması dünyanın barış ve huzur içerisinde 
yaşayabilmesi için büyük önem arz ediyor.” 
şeklinde konuştu. Sosyal bilimler alanında 

Ülkenin geleceğine katkı sağlaya-
cağına inandıkları tüm etkin-

liklere önem verdiklerini 
belirten Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. İlker 
Hüseyin Çarıkçı ise 
bu tür çalışmaların 
genç akademis-
yenlere bilgilerini 
ve çalışmalarını 

aktarmanın yanı 
sıra iletişim ağlarını 

genişletme imkanını 
da sunduğunu belirt-

ti. Prof. Çarıkçı, sosyal bi-
limler alanında çalışmalar yü-

rüten sivil toplum kuruluşlarının 
faaliyetlerinin takdir edilmesi gerektiğini 
vurguladı.

Türkiye’de bilim adına yapılan çalışmaların 

ve elde edilen başarıların ülkemiz açısından 
gurur verici olduğunu vurgulayan Türkiye 
Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar da “Türk milleti ve devletinin 
tüm bileşenleriyle sorunlarına çözüm geliş-
tireceğine güveniyorum. Her birey üzerine 
düşenleri asgari ölçüde yapmalı; ülkesine, 
geleceğine ve medeniyetine sahip çıkmalı.” 
diye konuştu.
 Daha sonra YÖK Yürütme Kurulu Eski 
Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Acar’ın konuşmacı olarak katıldığı 
SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali 
Dulupçu başkanlığını yaptığı “Bilimsel Çalış-
mada Anlayış ve Yorumlama” konulu panele 
geçildi.
 Panelde ilk olarak söz alan Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Acar, sosyal bilimler alanında ya-
pılan çalışmaların yaygınlaştırılması açısın-
dan büyük önem arz eden etkinliğin düzen-
lenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 
Konuşmasında “bilimin tanımı”, “bilimin 
ayrıcalığı”, “bilimsel araştırmaların aşama-
ları” hakkında bilgiler veren Acar, insanla-
rın hayatlarını anlamlandırmak amacıyla 
hakikatin peşine düştüklerini ve bu amaca 
ulaşmak için pek çok farklı kanaldan yarar-

landıklarını ifade etti. Acar, akıl ve mantığa 
dayalı olan bilimin şüpheyle yola çıkıp eleş-
tirel bir süzgeçten geçirebilmesi, tekrarla-
nabilirliği, test edilebilirliği açısından diğer 
alanlardan farklı olduğunu söyledi. Acar, 
sosyal bilimler alanının önemine değinerek 
konuşmasını sonlandırdı.
 YÖK Yürütme Kurulu Eski Üyesi Prof. Dr. 
Durmuş Günay da Türkiye’deki lisansüstü 
eğitimle ilgili sayısal verileri açıklayarak 
yükseköğretimdeki lisansüstü öğrenci sayı-
sı, lisansüstü eğitim veren enstitüler, lisan-
süstü programlar hakkında bilgi verdi. Dok-
toranın yükseköğretim seviyesinin en üstü 
olduğunu dile getiren Günay, lisansüstü eği-
timin öneminden bahsetti.
“Türkiye’de Bilim Politikaları ve TÜBA” ko-
nulu söyleşide ise Türkiye Bilimler Akade-
misi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 
genç akademisyen ve öğrencilerle buluştu. 
Bilimin gelişmesi için lisanüstü eğitimin 
önemine dikkat çeken Acar, bilimin yalnızca 
istekle icra edilebileceğini söyledi.
Ülkemizin gelişmişlik düzeyine uygun ge-
rekli düzenlemeleri hayata geçirme ko-
nusunda, ahlaki ve hukuki ilkelere uygun 
özellikte insan kaynağı yetiştirilmesinin 
öneminden bahseden Acar, ülkemizin bilim 
alanında duyduğu ihtiyaçları aktardı.

“V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar
Kongresi” SDÜ’de düzenlendi
Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “V. Türkiye Lisansüs-
tü Çalışmalar Kongresi” Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde başladı.
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DÖRT GÜN süren şenlikte, Süleyman De-
mirel Üniversitesi Doğu Kampüsü 19 Mayıs 
Öğrenci Meydanı ve Isparta Valiliği Önü 
Kent Meydanı’nda, kimya alanında “Gök 
Kuşağı Renklerinin Oluşturulması”, fizik 
alanında “Alevlerin Dansı”, biyoloji ala-
nında “Bir Böceğin Müzeye Hazırlanması”, 
Teknoloji alanında “Böcek Robot”, fizik 
alanında “Fizik Gösteri Deneyleri”, sağlık 
alanında “İlkokullarda Hepatit A ve Rota 
Virüsü Salgını Olasılığına Karşı Farkındalık 
Oluşturulması” gibi pek çok konuda eğitici 
faaliyet gerçekleştirildi.
 Bu yıl ilk kez kapılarını açan şenlikte, 
6- 17 yaş aralığındaki öğrenciler, arkeoloji, 
biyoloji, coğrafya, deprem, fizik, güzel sa-
natlar, kimya, matematik, sağlık ve tekno-
loji alanında yapılan atölye çalışmalarıyla 
bilimin eğlenceli yüzüyle tanıştı.
 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci 
Meydanı’nda gerçekleştirilen şenliğin açılış 
törenine, Isparta Valisi Vahdettin Özkan, 
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çok-
dinç, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin 
Çarıkçı, rektör yardımcıları, il protokolü ile 
çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
 Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Isparta Bilim 
Şenliği ile ülkemizin geleceği olan bireyle-
re, “bilimi”, “öğrenmeyi” ve “merak etme-
yi” sevdirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. 
Çocukları çok önemsediklerini belirten Ça-
rıkçı, dört gün boyunca eş zamanlı olarak 
çeşitli etkinlikler ve gösterilerle devam 
edecek şenlik ile toplumun her kesiminin 
eğlenerek öğrenme fırsatı yakalayacağını 
vurguladı. Isparta Valisi Vahdettin Özkan 
ise bilimi çocuklarla buluşturan “Isparta Bi-
lim Şenliği”nin şehrimizde düzenlenmesin-
den duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
çocukların gelişimine katkı sağlayacağına 

inandıkları etkinliğin düzenlenmesinde 
emeği geçenlere teşekkür etti. “Eğlenerek 
öğrenme” anlayışıyla gerçekleşen şenliğin 
ilk gününde, kimya alanında “Sis Bulutu 
Deneyi”, “Sihirli Süt Deneyi”, inovasyon 
alanında “Labirent Çözen Robot Çalışma-
sı”, güzel sanatlar alanında “Minik Ellerle 
Sanata Doğru Çalışması”, “Arıların Dansı”, 
sağlık alanında “Sağlık ve Başarı İçin Doğru 
Beslenme”, coğrafya alanında “İnsanın Do-
ğasında Ağaç: Doğanı Tanıyor Musun?” ça-
lışmalarıyla öğrenciler eğlenerek öğrenme 
fırsatı buldu.
 Etkinliğe, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde 
Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kam-
püsü 19 Mayıs Öğrenci Meydanı ev sahipli-
ği yaparken, şenlik coşkusu, 25 ve 26 Mayıs 
tarihlerinde Isparta Valiliği Önü Kent Mey-
danı’na taşındı. Her iki adreste de kurulan 
atölyelerle, Ispartalı çocuklar hem eğlenme 

hem de öğrenme imkanı buldular.
 Atölye çalışmalarının yanısıra, söyleşi-
lerle de Isparta’da bilimsel etkinlikler adına 
faaliyetler yapıldı. İl Kültür Turizm Müdür-
lüğü Kopnferans Salonu, Isparta Güzel Sa-
natlar Lisesi, SDÜ Muhsin Ertuğul Sahnesi 
ve Kent Meydanı’nda düzenlenen söyleşi, 
dinleti ve tiyatro oyunları da bilim ve sanat 
meraklılarının beğenisine sunuldu. Mimar-
lığın türk Edebiyatı’na etkisi, Çağdaş Oyun 
Yazarlığı Teknikleri, Çocuk Edebiyatı ve 
Metin Türleri, Çevresel Sorun: Işık Kirliliği, 
Anadolu Uygarlıklarına Yolculuk, Model 
Olarak kullanılan Canlılar ve Türkiye’nin 
Biyoçeşitliliği konylarında düzenlenen söy-
leşiler, SDÜ Akademik Oda Orkestrası’nın 
müzik dinletisi ve SDÜ Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Sahne Sanatları bölümünün Tasvir-i 
Temaşa Orta Oyunu  Ispartalılardan yoğun 
ilgi gördü.

Ispartalı çocuklar
bilim şenliğinde buluştu
Isparta Valiliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve çok 
sayıda kuruluşun iş birliğiyle düzenlenen “Isparta Bilim Şenliği”, yoğun ilgi gördü.
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I. İİBF Kariyer Günleri 
katılımcılarına kariyer 

tavsiyelerini sorduk
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi tarafından, öğrenci-
lerin kariyerine yön vermek amacıyla dü-
zenlenen 1. İİBF Kariyer Günleri sona erdi. 
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TOPLAM 30 oturumun yapıldığı, 38 kişi-
nin konuşmacı olarak davetli olduğu et-
kinlikte, ayrıca 108 iş görüşmesi yapıldı ve 
toplam 52 firmanın katıldığı kariyer gün-
lerinde 1836 iş başvurusu alındı. Kariyer 
günleri kapsamında yine ilk kez düzenle-
nen ve geleneksel hale getirilmesi amaç-
lanan Başarı Ödülleri Gala Gecesi kariyer 
günlerinin en dikkat çekici etkinliği oldu. 
Eğitimin yanında sosyal yönleriyle de dik-
kat çeken İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si bir ilki düzenleyerek öğrencilerin kariyer 
planlarına yön vermelerine ve istihdam 
olanakları sağlamalarını amaç ettikleri 
1.İİBF Kariyer Günleri’ni sona erdirdi. Ka-
tılan 52 firmada iş imkanı sağlanan öğren-
ciler mülakatlarda birbirleriyle yarıştılar. 
İş görüşmesi yapan firmalar dinamik bir 
gençlik karşısında çok memnun kaldılar 
ve zorlandılar.108 iş görüşmesinin yapıl-
dığı etkünlikte, 1836 iş başvurusunu alan; 
İŞKUR, Isparta Çağrı Merkezi, MASFEN, 
Boğaziçi Koleji, Şifa Hastanesi gibi bazı 
kurum ve firmalar ise, en kısa sürede is-
tihdam olanağı sağlayacaklarını belirttiler. 
İstihdam olanağının yanında 30 oturum ve 
36 konuşmacısıyla öğrencilerin sorularına 
cevaplar aranmakla beraber ilgilendikleri 
alanları tanıma fırsatı sunuldu. Büyük çap-
ta gerçekleştirilen ve bir ilk olan etkinlik 
yine bir ilkle sona erdi. Birincisi düzenle-
nen ödül töreni ile sona erdirilen etkinlik-
te iki ayrı alanda ödüller sahiplerini buldu.
Ulusal ve yerel alanlarda verilen ödüllerle 
yılın enleri belirlendi. Geleneksel hale ge-
tirilmesi hedeflenen geceye 150 misafir ve 
yerel basın katılım gösterdi. Genel çerçeve-
siyle yoğun ilgi gören ve adından sıklıkla 
söz edilen etkinlik beklentilerin üstünde 
bir katılımla gerçekleşti ve şimdiden ikin-
cisi için söz edilmeye başlandı..
İŞKUR ortaklığıyla düzenlenen I. İİBF 
Kariyer Günleri konuklarına, öğrenciler 
için anahtar kariyer tavsiyelerini sorduk 

TRT Program yapımcısı ve Eğitmeni 
Özlem Yılmaz
Çok çalışmak. Klasik gelebilir ama gerçek-
ten mücadeleci ruhla, heyecanlı ve cesa-
retli. Ne işle meşgul olmak istiyorsanız 
o noktada hedefe doğru kitlenip gitmek. 
Bunun için çok emek vermek, çalışmak, 
çabalamak ve eksiklikleri kapatmak yeter-
li olacaktır. Zaten bunlar adım adım tec-

rübeyle birlikte kariyeri getiriyor. Hiçbir 
başarı tesadüfi değil.

TRT Program Moderatörü
ve Sunucusu Aynur Ayaz
Mutlaka sabır, tatlı dil, güler yüz, saygı, 
çalışkanlık, ağustos böceği gibi değil de 
karınca gibi olmak, yavaş yavaş ilerlemek 
gerekiyor. Kimi zaman depresif olacaklar 
gençler maksimum bir hafta içerisinde 
bu depresif hareketlerden, depresyondan 
kurtulmak gerekiyor. Kendilerine kanat 
takan arkadaşlar edinmeleri gerekiyor, 
kanadını kıran değil. Seni cesaretlendi-
ren, sana gaz veren, senin ufkunu açan 
arkadaşlar edinmek gerekiyor. Çalışkan-
lar çalışanı seviyor, tembeller tembeli se-
viyor. Ortak noktalar önemli. Kariyer sa-
hibi olmak istiyorsanız kendinize benzer 
arkadaşlar edinmeniz gerekiyor. Hocala-
rınızın eteğinden ayrılmayın bilgi edinin, 
tecrübe edinin. İnsanları etkilemek kolay 
olabilir ama uzun süreli dostluk kurmak 
için zemini sağlam hazırlamanız gereki-
yor, yalanı yasaklamak gerekiyor. Komik 
olmaya çalışın. Bu şekilde istediğiniz ka-
riyere emin adımlarla yürürsünüz.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Arzu Kapucu
2002 Süleyman Demirel Üniversitesi me-
zunuyum 14 yıllık bir iş deneyimim var 
bunun toplamda 10 yılı özel, 4 yılı da dev-
let. Bende kendi okulumdaki öğrencilerin 
kariyer anlamında bilgilenmesini istedim 
o yüzden buradayım. Öncelikle yaptıkları 
işi sevsinler çünkü insan bir işi seviyorsa 
kariyer planlayabilir, eğer işini seviyor-
sa önü açıktır. Ve mutlaka bunu eğitimle 
desteklemesi lazım sadece işi sevmekte 
yetmiyor. Eğitimle destekledikten sonra 
istedikleri yere geleceklerine inanıyorum.

Albaraka Akademi Yöneticisi
Mehmet Çelikpençe
Yaklaşık 10 yılı aşkın eğitim ve bankacılık 
sekterönde tecrübem var. Gençlere yöne-
lik ilk söyleyeceğim husus kendilerini iyi 
tanımaları, kendilerini iyi bilmeleri ve ile-
riye yönelik hangi alanlarda, hangi işlerde 
çalışacakları konusuna şuan da bir yol ha-
ritası çizmeleri gerekiyor. çünkü özellikle 
üniverstelerde bir çok dersler görülüyor  
teorik anlamda verilerle donatılıyor öğre-
nilerimiz ancak iş hayatına atıldığımızda 

bunun pratik uygulamalarıyla eşleşme-
sinde bir çok sıkıntılar yaşıyorlar. Bazı 
öğrenciler kendilerini acaba neyim ben, 
neler öğrendim, nereye düştüm gibi sor-
guluyorlar kendilerini dolayısıyla benim 
burda tavsiyem özellikle üçüncü ve dör-
düncü sınıf öğrencileri artık sektöre yö-
nelik iş hayatına geçiş aşamasında biraz 
daha özel sektörlerle, firmalarla, bankalar-
la, kurumsal şirketlerle görüşmeye başla-
maları yönündedir. Tavsiye niteliğinde iş 
görüşmesi niteliğinde, staj niteliğinde ne 
derseniz deyin önemli olan bunlarla ilgili 
adım atmalarıdır. İnanın siz bir adım atar-
sanız şartlar ve olanaklar sizin önünüze 
koşa koşa gelir.

Faveo Eğitim Danışmanlık İnsan 
Kaynakları Müdürü Barış Gül
Türkiye’de artık katma değeri yüksek işler 
yapılması gerekiyor. İşte bu yüzden üni-
versite öncesinden dahi insanın kendisi-
ni yetiştirmesi lazım. Üniversite bilgilere 
bilgi katma yeridir. Ve iş hayatına daha 
okurken girmeli insan. Ama Türkiye dün-
ya ülkesi olacaksa vatandaşlarımız dünya 
vatandaşı sayılacak bunun içinde dünyayı 
araştırmak lazım yabancı dil öğrenmek ise 
mutlaka ama mutlaka olması gerekenler-
den. Öğrencilerimize önerim lütfen araş-
tırsınlar ve asla vazgeçmesinler. 

Prof. Dr. Hakan Hakeri
Benim öğrencilere en büyük tavsiyem 
mutlaka  yabancı dil öğrenmeliler. Günü-
müzde yabancı dil öğreniminin gereklili-
ğini hepimiz bilmekteyiz. Öğrencilere bir 
başka tavsiyem ise yapabiliyorlarsa yük-
sek lisans yapsınlar. Bu sayede kişi hem 
kendini geliştirmiş hemde mesleğinde 
daha donanımlı bir hale geliş olur. 

 Yedi İklim Akademi Eğitmeni Salim Göl
İlk önce iknci sınıf olan öğrencilerin KPSS 
gibi bir düşünceleri varsa genel kültür 
genel yeteneğe şimdiden başlamaları ve 
kendi alan derslerinede yoğunlaşmaları 
gerek. Sadece sınavı geçmek için çalışıl-
mamalı öğrenmek için çalışmalı. Özel 
sektörde çalışmak isteyenler için bu biraz 
zorlayıcı olacak. Çalışma saatleri yorucu 
olacaktır. Tavsiyem tecrübelerini devlette 
kazanıp özel sektöre sonradan geçiş yap-
malılar.

Üniversitemiz kurulduğu 1992 yılından 
bu yana 21 yıllık süreçte İş gücüne katılan 
yaklaşık 166.000 mezunuyla iş dünyasının 
önemli katkı sağlamakta. Bu alanda ülke-
mizin saygın firma yetkilileri ile üniversi-
te öğrencilerini buluşturduğumuz I. İİBF 
Kariyer Günleri, SDÜ İİBF tarafından  2- 4 
Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleş-
tirildi. Etkinlik kapsamında öğrencilerin 
kariyer planlarına yardımcı olmak ve yol 
göstermek amacıyla Süleyman Demirel 
Üniversitesi Kariyer Merkezi ve İşkur Hiz-
met Noktalarının açılışı yapıldı. Toplam 52 
firmanın katıldığı kariyer günlerinde108 iş 
görüşülmesi yapıldı ve 1836 iş başvurusu 
alındı. Bunlara ilave olarak 38 konuşmacı-
nın katıldığı toplam 30 oturum gerçekleş-
tirildi. Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz 
etkinlikte gerek konuşmacılarımızın gerek 
katılım sağlayan firma yetkililerimizin 

olumlu geri bildirimleri bizleri onurlan-
dırmıştır. Ayrıca Öğrencilerimiz alanında 
uzman kişilerle görüşme fırsatı yakalamış 
, sektörel faaliyetlere yönelik bilgi dağar-
cığını genişletmiş  ve iş ve staj imkanları 
yakalama fırsatı buldu. Bu etkinliğin dü-
zenlenmesinde her türlü imkanı sağlayan 
başta Rektörümüz Prof. Dr. İlker Hüseyin 
Çarıkçı, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanımız Prof Dr Murat Okçu’ya şükran-
larımı sunarım ayrıca emeği geçen tüm 
akademisyenlere ve kariyer günleri ekibi 
öğrencilerine teşekkür ederim.
Öğrencilerimiz Öncelikle yapacakları kari-
yer planlamasıyla yeteneklerini keşfetme-
leri, vizyon oluşturmaları, sevdiği mesleği 
yapmaları, engelleri aşmaları ve kariyer 
basamaklarını tırmanmaları mümkün 
olabilecek. Bu kapsamda öğrencilerin bi-
rinci sınıfta ilk öncelik olarak kendilerini 

tanımalarını öneriyorum. Yani kendilerine 
sorup keşfedip öğrenebileceği bir dönem. 
Kariyer seçenekleri hakkında bilgi edine-
cek, sosyal çevre edinecek, şehir tanıyıp 
keşfedecek bu kapsamda da kariyer ve 
kişisel gelişim için SWOT Analizi (Güçlü 
yönler zayıf yönler fırsatlar ve tehtitlerin 
belirlenmesi) kullanmasını da önemle tav-
siye ediyorum. Öğrenci ikinci sınıfa geldi-
ğinde ise gözlemleyip katılımlar gerçek-
leştirilmeli. Öğrencinin daha aktif olduğu 
bir dönem üçüncü sınıfta ise karar vererek 
rota belirlenmeli. Dördüncü sınıfta da işe 
başvuracak takip edecek ve mezun olunca 
da ve Süleyman Demirel Üniversitesi Me-
zunlar grubuna katılmasını öneriyorum. 
Kariyer yolculuğunda Süleyman Demirel 
Üniversitesi daima öğrencilerin yanında 
ve bu süreçte tüm öğrencimize bol şanslar 
diliyoruz.

İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkes Müdürü Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ
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Hac gelenekleri
Günümüzde hacca uğurlama şekilleri ve 
karşılama adetleri eskiye göre değişikliklere 
uğramıştır. Hacca gitmeden bir hafta - 15 
gün önce hacı adaylarına herkes, dilediği 
şekilde hediyeler verirdi. Ayrıca hacı adayla-
rının akrabaları, gidişten bir ay öncesinden 
itibaren onları yemeğe çağırmaya başlarlar 
ve Hacı Yemeği verirlerdi. Hacılar Isparta’da 
Ulu Camii’nin önünde toplanarak otobüsle-
re bindirilir, ihramlarını giymiş bir vaziyet-
te giderlerdi. Otobüs ve arabaların üzerine 
Türk Bayrakları asılırdı.
Hacılar hacdan döndüklerinde havaalanın-
da karşılayanlar olduğu gibi, şehirde, Ulu 
Camii önünde de karşılamaya gelenler olur-
du. Hacı evine geldiğinde hacı ziyaretleri-
ne gidilir, gelenlere zemzem takımı içinde 
zemzem suyu ile hacı yağı ve hurma ikram 
edilirdi. Genellikle akşam yapılan bu hacı 
ziyaretlerinde gelenlere gümüş yüzük, tes-
pih ve takke gibi hediyeler verilirdi. Hacılar 
yaklaşık 10 veya 20 gün sonra varlıklarının 
durumuna göre “Hacı yemeği”  verirlerdi.
 
Ölümle ilgili gelenekler
Bir kişi ölünce dini vecibelere göre defnet-
me işlemleri başlardı. Şayet ölünün yakın-
ları, şayet ölenin yakınları uzakta iseler ölü 
gömülmez, bekletilirdi. Bütün aile yakınları 
ve akrabaları tarafından “katmer” edilir, 
baş sağlığına gelenlere ikram edilirdi.
Cenaze tabuta konulduktan sonra genellik-
le tabutun üstüne halı konulur, daha son-
ra bu halı bir camiye gönderilirdi. Cenaze 
defnedip gelenlere pide ayran veya mahalli 
yemeklerden pişirilerek yedirilirdi. Ölüm 

gününü takip eden bir hafta veya on 
gün çeşitli yemeklerle birlikte akşam ye-
meğini yemeğe gelirler, ölenin yedinci 
günü pişi yapılır, komşulara dağıtılırdı. 
52. günü de mevlidi şerif okutularak ye-
mek verilirdi.  

Bayram gelenekleri
Yöre halkı dini örf ve adetlerine çok bağ-
lıdır. Bilhassa üç ayların girişiyle oruç 
ve namaz ibadetlerinde, hayır, hasenat 
işlerinde artmalar olur.
Mübarek günlerde topluca mahalle 
camilerine gidilirdi. Evlerde ise “geçe 
bekleme” adı verilen ibadetler yapılırdı. 
Yine mübarek günlerde şehir merkez-
lerinde kandil simitleri satılır, “Arasta” 
denilen yerlerdeki esnaflar, bir araya 
gelerek ortaklaşa irmik helvası yaptırıp 
sokak başlarında hayır için dağıtırlardı. 
Arife günü veya bayram namazından 
çıktıktan sonra mezarlıklara gidilir, geç-
mişlerin ruhuna fatihalar okunurdu. Ra-
mazan boyunca herkes oruç ve namaz 
ibadetlerini yapmaya çalışırdı. Kurban 
bayramlarında yine mezarlıklara gidilir 
ve yakın akrabalardan başlamak üzere 
bayram ziyaretleri yapılırdı.

Doğumla ilgili gelenekler
Yörede, kadının ilk doğumuna önem veril-
diğinden daha çok ilk bebek için hazırlık-
lar yapılmakta, diğer doğumlarda özel bir 
hazırlığı ihtiyaç duyulmamaktaydı. Çocuk 
doğunca hısım akraba o eve çocuk görmeye 
giderlerdi. Çocuk görmeye gitmeye “Doğu-
ya Gitme” denilirdi. Hazırladıkları hediyele-

ri, öğle yemeğinden sonra alıp çocuk evine 
gidilir, hediyeler uygun şekilde verilirdi.
Çocuk bir - bir buçuk yaşına geldiği ve diş 
çıkarmaya başladığı zaman “Diş Dirgiti” de-
nilen bir adet yapılırdı.

Mevsimlik bayramlar
Yörede mevsimlik bayram olarak Nevruz 
ve Hıdrellez bayramları kutlanırdı. Nevruz 
kutlamaları daha çok Alevi-Bektaşi inancına 

bağlı topluluklarda cem yapılarak kutlanır-
dı. Hıdrellez gecesinde ise birtakım niyetler 
tutulurdu. Bolluk, bereket, kısmet, şans, 
sağlık ve sıkıntılardan kurtulmak şeklinde 
birtakım dilekler tutularak, Hızır tarafından 
bunların gerçekleşmesi dilenirdi.
Isparta’da hıdrellezin kutlandığı hemen her 
yerde kır ve yeşillik alanlara gidilerek pik-
nik yapılır, yemekler yenilerek eğlenilir ve 
sohbet edilirdi.

Isparta geleneklerini unutmuyor mu?
Isparta halkı hac gelenekleri, ölümle ilgili gelenekler, doğum gelenekleri, bayram gelenekleri ve 
mevsimlik bayramda çeşitli adet ve geleneklere sahip. Köylerde ve kasabalarda bazı değişiklik-
lerle varlığını sürdüren bu gelenekler, şehir merkezinde ise unutulmaya yüz tutmuş durumda.

HABER: 
NAMIK EMRE ALBAŞ

RÜVEYDA BİLGETEKİN
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Tarihimize İz Bırakan Örnek
Kişilikler SDÜ’de Anlatıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, toplumumuza, gençlerimize tarihi-
mizi ve kültürümüzü tanıtmak, anlatmak amacıyla “Şehir İn-
san Medeniyet Köprüsü Örnek Kişilikler” adlı bir proje başlattı.
TOPLUMU, şehir, insan, kültür ve medeni-
yet kavramları üzerinde düşünmeye teşvik 
eden proje kapsamında Isparta Valiliği, Sü-
leyman Demirel Üniversitesi Türkçe Toplu-
luğu, Tarih Topluluğu işbirliğiyle düzenle-
nen etkinlikte, Ülkemiz ve milletimiz için 
önemli katkılar sağlayan Türk dünyasının 
unutulmaz şahsiyetleri, SDÜ’lü gençlere an-
latıldı.
 Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleşen etkinliğin açılış konuş-
masını yapan Üniversitemiz Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, “Toplumsal ve 
kültürel hafızamızda iz bırakan güzel Türk-
çe konuşan, yaşayan beş şehirliyi, siz genç-
lerle baş başa bırakıyoruz.” diyerek örnek 
teşkil eden projeye ev sahipliği yapmaktan 
duydukları memnuniyeti dile getirdi.
 Açılış konuşmasının ardından SDÜ Türk 
Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (TÜDAM) Müdürü Doç. Dr. Selami Tu-
ran’ın moderatörlüğünü yaptığı Araştırma-
cı Yazar Dursun Gürlek, Araştırmacı Yazar 
Dr. Sait Başer, Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İrfan Çiftçi ve 
SDÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk 
Songur’un konuşmacı olarak katıldığı pane-
le geçildi.
 Panelde ilk olarak söz alan Dursun Gür-
lek, hekim, tıp tarihçisi, ressam ve müzeh-
hip Ahmed Süheyl Ünver’i anlattı. Ahmed 
Süheyl Ünver’i tanıma fırsatı bulduğu için 
çok şanslı olduğunu dile getirerek konuş-
masına başlayan Gürlek, “Süheyl hoca on 
parmağında on marifet olan eskilerin de-
yimiyle bir “Hezarfen” idi. Süheyl hocanın 
yanında olmanız mutlu olmanız için yeter-

liydi. O, vefat edene kadar çalışmalarına de-
vam etmiş, kalemini, fotoğraf makinesini ve 
sulu boyasını elinden bırakmamıştır.” dedi.
 Konuşmasında muallim, şair, müellif, 
mütefekkir ve mutasavvıf Mâhir İz’in ya-
şam anlayışından bahseden Gürlek, İz’in 
hayatı,tarihimize ve kültürümüze olan kat-
kılarından da bahsetti.
 Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Haluk Songur ise milletini çok se-
ven, refahı için çalışmalar yürütmüş fikir 
ve siyaset adamı, hukukçu Ali Fuad Baş-
gil‘i gençlere anlattı.  Songur, kitaplarında 
ve makalelerinde Türkçe’yi çok düzgün ve 
akıcı kullanan Başgil’in dil konusunda çok 
büyük hassasiyete sahip olduğunu söyledi. 
 Araştırmacı Yazar Dr. Sait Başer ise Mi-
mar- Mühendis ve Mimarlık Tarihi Araştır-
macısı Ekrem Hakkı Ayverdi’nin tarihimize 
bıraktığı izleri anlattı. Bir devrin altın nes-

lini, abide insanları konuşmaktan duyduğu 
gururu dile getiren Başer,  konuşmasının 
devamında Osmanlı kültür ve medeniyet 
coğrafyasının keşfedilmesine öncülük etmiş 
ve bu alanda gençleri yetiştirmiş Ayver-
di’nin hayatı hakkında bilgiler verdi.
 Fethi Gemuhluoğlu’nun gönül ehli, der-
viş hüznünü içinde her dâim taşıyan, ülke-
sinin mukaddeslerini bayraklaştıran büyük 
bir münevver olduğunu aktaran Siyaset Bili-
mi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yrd. Doç. 
Dr. İrfan Çiftçi, ilhamından, feyzinden ve 
sözlerinden yüzlerce hatta binlerce kişinin 
istifade ettiğini aktardı.  Çiftçi, “Gemuhlu-
oğlu, dosta, dostluğa canı gönülden inana-
rak gençlere “aşk”ı tavsiye etti, gerçek aşkın 
ulviliğini hatırlattı. Hayatın ritmi içerisinde 
insanın, hakikati nereden yakalarsa yakala-
sın günahı da sevabı da aşk ile yaşamasını 
tavsiye etti.” dedi.

Arda Kanpolat 
Tiyatro Festivali 
sona erdi
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanat-
ları Bölümü tarafından bu yıl ikincisi 
düzenlenen “Arda Kanpolat Tiyatro Fes-
tivali” sona erdi. Beş gün süren festival-
de, workshop gösterimlerinden tiyatro 
oyunlarına, yaratıcı atölye ve perfor-
mans çalışmalarından (dramatik yazar-
lık, oyunculuk, sahne tasarımı) diyalog 
masasına, genç oyun yazarları panelin-
den ünlü tiyatrocular ile söyleşiye kadar 
pek çok eğitici faaliyet gerçekleştirildi.
Tiyatro sanatçılarını ve eğitmenlerini, 
öğrenciler ile buluşturan festival sonun-
da ise Devlet Tiyatroları Sanatçıları Ser-
tel Uğur, Muğla Sıtkı Koçman Üniversite-
si Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Filiz Çevik 
Tan ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Nil Ünlü Aycıl’ın oluştur-
duğu Festival jürisinin değerlendirme-
siyle “En İyi Kostüm Tasarımı”, “En İyi 
Dekor Tasarımı”, “En İyi Yardımcı Kadın 
Oyuncu”, “En İyi Yardımcı Erkek Oyun-
cu”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Oyun”, 
“En İyi Erkek Oyuncu” ve “En İyi Kadın 
Oyuncu” ödülleri sahiplerini buldu.

Teknik Bilimler MYO
Öğretim Elemanlarına Ödül
Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bi-
limler Meslek Yüksekokulu öğretim ele-
manları, Namık Kemal Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ta-
rafından düzenlenen  “1.Uluslararası Mail 
Art Bienali”ne katıldı. 60 ülkeden 1516 sa-

natçı ve 3238 çalışmanın yer aldığı organi-
zasyonda, Ayakkabı ve Deri Bölümü Öğr. 
Gör. Füsun Ergül üçüncülük ödülü alırken 
Ayakkabı ve Deri Bölümü Öğr. Gör. Güler 
Öncü ve El Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Nil-
han Özaltın, onur ödülüne layık görüldü.

“Yeni Anayasa İhtiyacı ve Başkanlık 
Sistemi” üniversitemizde ele alındı
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi ile Siyaset ve Yö-
netim Kulübü tarafından “Yeni Anayasa 
İhtiyacı ve Başkanlık Sistemi” konulu 
bir panel düzenledi. Prof. Dr. M. Lütfü 
Çakmakçı Kültür Merkezi’nde, 
İstanbul Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Haluk 
Alkan, Dumlupınar Üni-
versitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hüsamettin 
İnaç ve Medeniyet 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Nohutçu’ nun katılımıyla 
düzenlenen panel, Üni-
versitemiz İİBF Dekanı Prof. 
Dr. Murat Okçu moderatörlüğün-
de gerçekleştirildi. Son günlerde Ülke 
genelinde sık sık gündeme gelen “yeni 
anayasa ihtiyacı” ve “başkanlık sistemi” 
alanında uzman akademisyenler tarafın-
dan katılımcılara aktarıldı. Panelde ilk 
olarak söz alan Medeniyet Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, 

anayasa hukukunun siyasetle iç içe oldu-
ğunu dile getirerek anayasa hukukçuları-
nın hukuku çok iyi bilmeleri gerektiğine 
değindi. “Anayasalar siyaset belgesidir, 
anayasalar toplum sözleşmesidir ”diyen 

Nohutçu, anayasanın tarihsel pers-
pektifi hakkında bilgi verdi. İs-

tanbul Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişki-
ler Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Haluk Alkan ise 
Ülkemizde uygulanan 
1982 anayasası hakkında 

bilgi vererek “Parlamenta-
rizm”, “Yarı Başkanlık” ve 

“Başkanlık” sisteminin avan-
tajları ve dezavantajları hakkın-

da katılımcılarla bilgi paylaşımında 
bulundu. Dumlupınar Üniversitesi Siya-
set Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, 
başkanlık sisteminin yurtdışı örnekleri 
hakkındaki bilgi verdi. İnaç, konuşma-
sının devamında anayasa hazırlanırken 
toplum dinamiklerinin mutlaka dikkate 
alınması gerektiğine vurgu yaptı.
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SDÜ, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Özlem 
Zengin’i ağırladı

Süleyman Demirel Üniversite-
si Hukuk Fakültesi ile Hukuk 

ve Adalet Kulübünce “Yeni 
Türkiye Yeni Anayasa” konu-

lu bir konferans düzenlendi.
FAKÜLTE Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirilen konferansı, Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Özlem Zengin verdi. Konferansa, 
Isparta Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüse-
yin Çarıkçı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Ak Parti İl 
Başkanı Osman Zabun, Fakülte Dekanı Prof. 
Dr. Haluk Songur, çok sayıda akademisyen ve 
öğrenci katıldı.
 Konuşmasında Türkiye’nin problem çöz-
me kabiliyetini artırmak, sistemi güçlü hale 
getirerek çözüm üretme sürecini hızlandır-
mak için yeni bir anayasanın hazırlanması 
gerektiğini belirten Zengin, yaşanan hukuk 
temelli sorunlardan bahsetti. Milleti güç-

lendiren ve milletin iradesi ile şekillenen bir 
anayasaya değinen Zengin, “Anayasayı Mec-
lis yapacak. Anayasayı yaparken altını çiz-
diğimiz nokta, milletin anayasası olmasıdır. 
Devletin milleti olmaz. Milletler devletine ve 
ülkesine sahip çıkar.” dedi.
 Yasama, yürütme ve yargı organlarının 
önemine de dikkat çeken Zengin, bu erkler-
den birinci gücün yasama olması gerektiğini 
savunarak yasamanın görevlerini yerine ge-
tirmesi ve denetimi elinde bulundurması ge-
rektiğini söyledi. Türkiye’de daha öncesinde 
yapılan anayasalardan örnekler vererek ken-
disine yöneltilen soruları yanıtlayan Zengin, 
öğrencilere “Meseleleri anlayarak yorumla-
mak siz gençlere düşer.” mesajını verdi.

En Çok Proje
Üreten Üniversite 
Ödülü SDÜ’ye
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi, çok sayıda akade-
misyen, Ar- Ge merkezleri ile Teknopark araştırmacı-
larını bir araya getiren “UTİB Türkiye Tekstil ve Kon-
feksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı 
Zirvesi”nde büyük bir gurur yaşadı. Tekstil ve konfek-
siyondan nano teknolojilere, tıbbi koruyucu ve askeri 
tekstillerden, taşıt tekstillerine kadar birçok farklı alan-
da yarışan inovatif projelerin ödüllendirildiği zirvede, 
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendis-
liği Bölümü öğretim elemanları, geliştirdikleri proje-
lerle iki alanda önemli dereceler elde etti. “Ar-Ge Proje 
Pazarı Yarışması”na en fazla projeyle katılarak ödüle 
layık görülen Üniversitemizin ödülünü Tekstil Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Funda Cengiz Çallıoğlu; 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Valisi Mü-
nir Karaloğlu ve UTİB Başkanı Burkay’ın elinden aldı.

TBMYO 4. Proje Sergisi açıldı
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından bu 
yıl dördüncüsü düzenlenen “TBMYO Proje 
Sergisi”nin açılışı, Isparta Valisi Vahdettin 
Özkan, Isparta Garnizon Komutanı Tuğge-
neral Mustafa Kurutmaz, Isparta Cumhuri-
yet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin 
Çarıkçı, rektör yardımcıları, akademisyenler 
ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.
 TBMYO Fuayesi’nde açılan sergide, öğ-
rencilerin eğitim öğretim yılı içerisinde el 
sanatları, görsel sanatlar ve teknoloji ala-
nında yapmış oldukları çalışmalar sergileni-
yor. “4. TBMYO Proje Sergisi” hakkında bilgi 
veren TBMYO Müdürü Öğretim Görevlisi Za-
fer Çağlar, MYO bünyesindeki 17 bölümün 
katılımıyla açılan sergide, öğrencilerin el 
emeğiyle oluşturdukları eserlerin yer aldığı-
nı dile getirdi. Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da okul sıraların-
da aldıkları teorik bilgiyi uygulanabilir hale 

getiren öğrencileri özverili çalışmalarından 
dolayı kutlayarak serginin hazırlanmasında 
emeği geçenlere teşekkür etti.
 Isparta Valisi Vahdettin Özkan ise “Per-

soneli ve öğrencisiyle şehrimiz için büyük 
bir fırsat olan Üniversitemizi, bilim ve tek-
nolojiye yaptığı katkılardan dolayı tebrik 
ediyorum.” diye konuştu. 

10-16 MAYIS Engelliler haftasına yöne-
lik yapılan etkinlikle yürüme engelliler 
için parkur, görme engelliler için çeşitli 
maddelere dokunarak tanımak ve işitme 
engelliler için kulaklıkla yüksek ses verip 
ağız hareketleriyle tarif etmelerine yö-
nelik bir çalışma yapıldı. Etkinlik 2 gün 
boyunca devam etti. Eğlenceli geçen et-
kinliğin sonunda etkinliği düzenleyen 
kişilerce engelliler ve sağlıklı kişiler ara-
sında empati kurularak, onların hayatını 
zorlaştıran şeyler neler ve bunların nasıl 
giderilebileceği yönünde bir toplumsal 
farkndalık oluşturmak adına anlamlı bir 
mesaj verildi.

Fizyoterapi ve 
Engelsiz Yaşam 
Topluluğu’ndan 
anlamlı etkinlik
Fizyoterapi ve Engelsiz Ya-
şam Topluluğu Doğu Yer-
leşkesi 19 Mayıs Meydanı’n-
da engelli insanları daha iyi 
anlamamız için anlamlı bir 
etkinlik gerçekleştirdi. 

SDÜkkan Açıldı
SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesinin 
kurumsal kimlik ve vizyonunu yansıtan 
tasarım ürünlerinin yer aldığı satış ma-
ğazası “SDÜkkan” açıldı.
SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Ça-
rıkçı, rektör yardımcıları, dekanlar, aka-
demik- idari personel ve öğrencilerin ka-
tılımıyla açılışı gerçekleştirilen mağaza, 
ilk günden büyük ilgi gördü.
Kurumsal İletişim Merkezince tasarlanan 
ürünlerin satışa sunulduğu SDÜkkan, stil 
sahibi çizgileri ile siz değerli bireylerin 
beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor. 
SDÜkkan, 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu 
ve Öğrenci Meydanı’nda yer alıyor.

SDÜ Hastanesinden beyin anevrizmasına By-Pass
BAŞ AĞRISI şikayetiyle SDÜ Hastanesine 
gelen ve çekilen tomografi sonucunda beyin 
damarında anevrizma(baloncuk) tespit edilen 
hasta, Isparta’ da ve SDÜ Hastanesinde ilk kez 
gerçekleştirilen bir yöntemle sağlığına kavuş-
tu. Baloncuğun patlaması ve beyin kanaması 
sonucu hayati tehlike riski olan hastanın be-
yin anevrizmasına by-pass yapılarak kanama 
riskini ortadan kaldıran işlem, Radyoloji Ana-
bilim Dalı Girişimsel Radyoloji Bölümü Öğre-

tim Üyesi Doç. Dr. Aykut Recep Aktaş, Beyin 
Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Tamer Karaaslan ve Anestezi ve Re-
animasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Hacı Ömer Osmanlıoğlu’ nun yöneti-
mindeki ekip tarafından anjiografi eşliğinde 
gerçekleştirildi. Doç. Dr. Aykut Recep Aktaş 
gerçekleştirdikleri işlem hakkında şu bilgileri 
paylaştı: “Kapalı yöntemle kasıktan girilerek, 
dünyada ve Türkiye’ de son 5 yıldır etkinliği 

kanıtlanmış yüksek teknoloji akım çevrime 
cihazı kullanarak beynin sağ tarafını besle-
yen ana damarın çatallanma bölgesindeki 
anevrizmanın dolması ve basıncının artma-
sının önüne geçtik. Ayrıca bu cihaz, zaman 
içinde anevrizmanın kendiliğinden kaybolup 
yeni damar oluşumunu da düzenliyor” Has-
ta, yaklaşık bir saatlik bir anestezi sonrası bir 
gün yoğun bakımda takip edildikten sonra 
sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.
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Erkek Basketbol Takımı,
Süper Lig’e yükseldi
Süleyman Demirel Üniversitesi Erkek Bas-
ketbol Takımı, “Süper Lig Terfi Maçları”nda 
büyük başarı elde ederek Türkiye’nin en iyi 
on üniversite basketbol takımı arasında ye-
rini aldı.
Antalya Kemer’de gerçekleştirilen Basket-
bol Müsabakalarında Süleyman Demirel 
Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, tarihi 
bir başanya imza atarak Süper Lige yüksel-
di. Türkiye Koç Fest Üniversiteler 2016 Spor 
Oyunları finallerinin Antalya’da düzenlen-
di. Antalya Kemer’de gerçekleştirilen Bas-
ketbol Müsabakalarında Süleyman Demirel 
Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, tarihi 
bir başarıya imza atarak Süper Lige yüksel-
di. Birbirinden güçlü ekipler arasından sıy-
rılan Süper Lige yükselen SDÜ Erkek Basket-
bol Takımı, önemli bir başarıya imza attı. 
Abbas Bakırcı’nın öğrencileri, son saniye 
kadar savaşarak mücadeleci ruhuyla Süper 
Lig vizesi aldı.

Güreş Milli 
Takımı’na 
SDÜ’den takviye

Triatlon’da ikincilik geldi
Süleyman Demirel 
Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi 
öğrencilerinden 
oluşan Bayan Triat-
lon Takımı Koç Fest 
kapsamında düzenle-
nen “Türkiye Üniver-
sitelerarası Triatlon 
Şampiyonası”na 
katıldı. Akdeniz Üni-
versitesinde gerçek-
leşen Şampiyonada, 
SDÜ Bayan Triatlon 
Takımı ikinci oldu.

Süleyman Demirel Üniversitesi basketbol takımı tarihi bir başarıya imza attı

Süleyman Demirel Üniversitesi Greko- 
Romen Güreş Takımı, “Üniversiteler 
Türkiye Güreş Şampiyonası”na katıldı.
Çorum Hitit Üniversitesinde 50 üniversi-
teden 400 sporcunun katılımıyla gerçek-
leşen şampiyonada, SDÜ Greko- Romen 
Takımı, A Klasmanında sekizinci oldu. 
Yarışmanın bireysel sıralamalarında 
yarışan Üniversitemiz Spor Bilimleri Fa-
kültesi öğrencileri Engin Yıldız üçüncü, 
Mevlüt Mert Çelikyürek beşinci, Salih Şa-
hin beşinci, Tahir Özer de beşinci oldu.

Türkiye Güreş A Milli Takımı, İran’ın 
Shiraz kentinde düzenlenen “2016 Bü-
yükler Grekoromen Güreş Dünya Kupası 
Müsabakaları”na katıldı. Süleyman De-
mirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakül-
tesi Öğrencisi Doğan Yılmaz’ın da yer 
aldığı Türkiye Güreş A Milli Takımı, dün-
yanın en başarılı takımlarının mücadele 
ettiği müsabakada Dünya üçüncüsü ola-
rak önemli bir başarıya imza attı.

SDÜ, Üniversiteler 
Türkiye Güreş
Şampiyonası’na 
katıldı

Türkiye Oryantiring Federasyonu tara-
fından düzenlenen “Oryantiring Grup 
Müsabakaları”, Süleyman Demirel Üni-
versitesi Batı Spor Tesisleri  ev sahipli-
ğinde gerçekleştirildi. Çok sayıda çocuk 
ve gencin sporla tanışması amaçlanan 
müsabakalarda, 14 yaş ve alt yaş grubu 
sporcular, kıyasıya mücadele etti. Müsa-
bakanın sonunda dereceye giren spor-
culara madalyaları verildi.

Oryantiringde 
madalyalar
sahiplerini buldu

SÜLEYMAN DEMİREL Üni-
versitesi, sporun hayatımızda 
daha etkin şekilde yer alması 
amacıyla yürüttüğü çalışma-
larına devam ediyor. Sporla 
sağlıklı yaşam kültürünü be-
nimseyerek Spor Tesisleri alt 
yapısını güçlendirme adına 
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 
ile bir protokol imzalandı. Üni-
versitemiz Doğu ve Batı Yer-
leşkelerinde bulunan 4 adet 
kondisyon salonunun zemin 
ve aletlerinin yenilenmesini 
kapsayan bu protokol ile ayrı-
ca Batı Yerleşkesinde yer alan 
3 adet kapalı tenis kortuna 
ısıtma sistemi yaptırılacak ve 
1 adet kapalı sentetik yüzeyli 
halı saha ve 2 adet tenis kortu, 
Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı 
desteğiyle Üniversitemize ka-
zandırılacak.

Spor Toto ile protokol imzalandı
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SPOR, bireysel veya takım halinde yapı-
lan, genellikle rekabete dayalı fiziksel 
aktivitedir. Günümüzde sporlar; kendini 
koruma, zihinsel disiplin, fitness, karak-
terin gelişimi, ve karşılıklı mücadele ama-
cıyla yapılmaktadır. Bir kısmı özel silah ve 
ekipmanlar gerektirir. Yalnızca yumruk 
ve ayak vuruşlarından ibaret bir çeşit sa-
vunma sporu olan karate ise, Uzakdoğu 
ülkelerinde geliştirilmiş ve bütün Dün-
ya’ya yayılmıştır. Temelinde budizm oldu-
ğu için kesinlikle silah kullanılması yasak 
olan karate, tarih yolcuğunun son halinde 
sportif gayelidir. Karate bir sanattır ve en 
büyük gayesi ahlaken olgunlaşan sporcu-
lar yetiştirmektir.
1900’lü yılların başında Japonya’da Gichin 
Funakoshi adlı bir kişi karateyi geliştirmiş 
ve öğretilmesi izin verilmiştir. Bu dövüş 
sanatına “karate” yani japoncada ‘‘boş-
el, kara-el ’’ denilmiştir. 1962 senesinde 
ülkemize judonun girmesi ile beraber, ka-
rate de bu sporun atası olarak giriş yaptı. 
Türkiye öncüsü olan Hakkı Koşar, 1970’de 
Türk Milli Judo Takımı ile gittiği İtalya’da 
sınava girerek karate sporunda karaku-
şak sahibi oldu. İlk çalışmalarına Hakkı 
Koşar’ın yanında başlayan birçok değerli 
ve emektar hocalar birçok öğrenci yetiş-
tirdi. Öyle ki Türkiye Karate Federasyonu 
Dünya sıralamasında ilk sıradadır.

SDÜ Isparta İl Temsilcisi Antrenör 
Kadir Karakaş: Karate nedir?
Karate, aslında insanın içinde bulunan sa-
vunma içgüdüsüyle doğmuştur. Karate bir 
kişinin silahsız olarak vücudunu kullanarak 
ile kendisini müdafaa etmesidir. Kesinlikle 
saldırı değil, savunma aracıdır. Kelime anla-
mı olarak ‘boş-el’ anlamına tekabül etmek-
te. Ama sizin elinizi ne için uzattığınıza bağ-
lı. Dostluk için uzatırsanız tokalaşırsınız, 
saldırmak için uzatırsanız zarar verirsiniz. 
Öldürmek içinde kullanılan karate aslında 
bir sanattır ve en büyük amacı galibiyet 
değildir. Gerçek bir karate insanın ahlak ve 
karakterini olgunlaştırmayı hedefler. 

Karatenin Türkiye’deki 
gelişimi nasıl olmuştur?
Bizleri karate ile tanıştıran, fede-
rasyonun kurulmasını sağlayan ve 
çok sayıda sporcu yetiştiren Hakkı 
Koşar hocamızdır. Onun sayesinde 
Türkiye karateyle tanıştı.

Karatenin diğer uzakdoğu
sporlarından farklı nedir?
Bu bize en sık yöneltilen sorular-
dan bir tanesi. Aslına bakarsanız 
bir çoğunun yani judonun, aikido-
nun çıkış noktasıdır karate. Yalnız 
bizlerin özü Japonya’ya yaşanırken 
Tekvandonun özü Kore sanatıdır. 
Karatenin teknikleri bunlara göre 
oldukça fazladır ve ağır bir disiplin 
ister.

Karatenin stilleri mevcut mu?
Evet karatenin yetmişten fazla stili 
var. Ama Dünya Karate Federasyo-
nu (WKF) bir standartlaşma sağ-
layabilmek için Kata listeleri üze-
rinden dört stili kabul etmektedir: 
Shotokan Ryu, Goju Ryu, Shito Ryu, 
Wado Ryu.

Karate olimpiyatlarda var mı?
Bu zamana kadar yoktu, yalnız şuan karate 
sanatı olimpiyatlara aday. Elbette bu geli-
şim dünya çapında karateyi başka bir yere 
taşıyacak.

Peki, bu giydiğiniz kıyafetlerin ve
derecelerinizi belirleyen kuşakların 
bir özelliği var mı ?
Elbette. Biz onlara Karategi diyoruz. Kara-
tegilerimiz beyazdır. İnsanın içindeki saflığı 
ve temizliği simgeler. Kata ve kumite olmak 
üzere iki tür kıyafetimiz mevcut.
Bizdeki kuşaklar şu şekildedir;
Beyaz, karateye başladığınız kuşaktır. Sizin 
saflığınızı gösterir.
Sarı, ikinci alınan kuşaktır. Aynı bir ağacın 
bahardan önce yapraklarını sarartması gibi.
Turuncu kuşak biraz daha kızarmasıdır yap-
rakları bu çiçeğin açacağını gösterir.
Yeşil kuşakta artık doğa uyanmıştır.
Mavi kuşak ise artık birçok şey oturmuş, ol-
gunlaşmıştır.
Kahverengi kuşak ise herşeyin ayrıntısını 
bikmektir.
Ve siyah kuşağa geldiğinizde siz tamamsı-
nızdır. Karate siyah kuşakta başlar.

Karate tehlikeli bir spor mu ?
İnsanın olduğu heryer ve herşeyde tehlike 
vardır. Felefede karşımıza çıkar ya ‘‘İnsan 
tehlikeli bir varlıktır.’’ Önemli olan insanın 
içindeki enerjiyi ne için kullandığıdır. Kara-
te teknikleri öyle birşey ki eğer bir canavar 
yetiştirmek istiyorsanız bunu yapabilirsi-
niz. Bizdeki teknik oldukça hızlı, bunu birde 
kontrol dışı uygularsak, zarar vermek için 
uygularsak gerçekten tahrip ederiz. Bizde 
sakatlıklar oldukça azdır çünkü biz hiçbir 
zaman tam vuruş yapmayız. Amacımız ra-
kibimize zarar vermek değil ki.

İcra etmesi zor, izlemesi keyifli bir
sanat diyebilir miyiz karate için ?
Kesinlikle zor değil. Bizim sanatımız her yaş 
grubuna hitap eden bir spor dalı. Şuan be-
nim beş yaşında da kırk beş yaşında da öğ-

rencilerim var. Bizim için gerekli olan şeyler 
istek, düzen ve istikrar.

SDÜ’yü temsilen güzel başarılara
imza attınız, bu başarının sırrı nedir ?
Takımımızdaki arkadaşlarımız çok inandı-
lar. Biz bu yola çok inanarak çıktık. Büyük 
bir enerjimiz vardı aynı zamanda senenin 
başından itibaren herkes özel yaşamından 
fedakarlık edip sporumuza çok zaman ayır-
dı. Bizim için inanmak başarmanın yarısı 
oldu. Biz oldukça çabaladık.

Üniversitemiz bünyesinde küçük
yaştaki çocuklara eğitim veriyorsunuz, 
minikleri eğitmek zor değil mi?
Yetişkinlere ve gençlere eğitim vermek bi-
raz suya yazı yazmaya benziyor. Anlatılan-
lar, öğretilenler daha zor kavranyor. Ama 
çocuklar öyle değil, berrak olan hafızaları 
herşeyi kapıyor herşeyi algılıyor. Söyledi-
ğiniz minicik bir sözü unutmuyorlar. Öğ-
retilen en ufak şeyler birleşiyor birleşiyor 
ve karşınıza gelişmiş bir şampiyon çıkıyor. 
Miniklere öğretim vermek evet biraz emek 
istiyor ama karşılığı oldukça paha biçilemez 
oluyor.

Peki, sizin karateyle
tanışmanız nasıl oldu?
Ben 1988 yılında sadece ufak çaplı bir sporla 
ilgilenmeyi düşünüyordum. Hoşuma giden 
karateye öylesine başladım. Hatta ailemden 
gizliydi. Sonra oldukça hoşuma gitmişti bu 
spor 
ama babam bir an önce bırakmamı istedi. 
Sonra ilk madalyamı kazandığımda benim 
için bir spordan çok daha fazlası olmuştu. O 
gün bu gündür hayatımın merkezinde işte.

Çevrenizdekilerin tepkisi böyle bir 
branşla ilgilenmenize karşı nasıldı?
Bu yaptığın akıl işi değil diyorlar. Çünkü 
bizler birçok sporu filmlerden görür öyle 
yorum yaparız.  Oysa filmlerde gördüğü-
müz tehlikenin aksine bizde sanat, estetik, 
kontrol ve dostluk var.

SPOR

Mehmetcan Karaoğlan
Diş Hekimliği Fakültesi
Siz karate ile nasıl tanıştınız ?
Ben karateye başlama yaşına göre geç baş-
ladım. 2008 yılında yatılı okuduğum Polis 
Koleji’nde karate kurslarına başladım. Geç 
başlamama rağmen iyi bir eğitim aldığım 
için yaşıtlarıma yetiştim.
Spora geç başladınız için pişmanlık duyuyor 
musunuz ?
Ben rakiplerime göre hiç müsabakalara 
girmemişken rakiplerim çok tecrübelilerdi. 
İstedikten sonra azmettikten sonra her şey 
oluyor.
Peki sizin geç başlamanıza rağmen kuşaklar-
da ilerlemeniz nasıl oldu ?
Kuşak sınavları üç dört ayda bir oluyor. 3-4 
yıl içinde de siyah kuşak olabiliyorsunuz. 
Ben ilk Türkiye derecemi yeşil kuşakken 
yapmıştım.
Derslerinizle sporu nasıl yürütüyorsunuz ?
İnsan istediği zaman her şeye vakit bulabilir 
yeter ki içimizde istek olmalı. İnsanlar boş 
zamanlarını sosyalmedya da harcarken ben 
boş zamanımı sporla değerlendiriyorum ve 
elimden geldiğince her gün karateye gitme-
ye çalışıyorum.
Çevrenizdekilerin tepkisi nedir ?
 Ailem ilk başlarda tepkiliydi ben onlara 
sadece zevkine gidiyorum demiştim.Fakat 
milli takım derecesi aldığım zaman ailemin 
düşünceleri olumlu yönde değişti.
Karate sizin için ne ifade ediyor ?
Her şeyden önce karate insana çok farklı 
bakış açısı kazandırıyor. İnsana mücadele 
etmeyi hayatta karşına çıkan engellere karşı 
iyi bir tavır ve duruş sergilemesini sağlıyor.

Harun Ertören
Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görev-
lisi
Karateyle tanışmanız nasıl oldu ?
Karateyle 1998 yılında tanıştım. Biz dört kar-
deşiz ve babam hepimizi karateye gönderdi. 
Lise yıllarımda tekrar karateye başladım. Bir 
çok Türkiye derecelerim oldu. 
Bayanların bu spora ilgisi nasıl ?
Bayanların yapılarında hırs olduğundan bu 
spor onlara hitap ediyor. Bu hırs onlara di-
siplin sağlıyor sonucunda ise başarı sağlan-
mış oluyor. 
Karate sizde Uzakdoğu merakı uyandırıyor 
mu ?
Biz onları kültürlerini değil sporunu aldık. 
Onların kültürlerinide tanımış oluyoruz. 
Sizce karate nedir ?
Bence karate üretim, iş, gelecektir. Çünkü 
ben karate sayesinde üniveriste okudum, 
karate sayesinde para kazandım. Bu yüzden 
karate benim hayatımın vazgeçilmezi diye-
bilirim. 

Kamil Can Dalgıç
İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi
Sporla nasıl tanıştınız?
Ben sporcu bir ailede yetiştim. Benim babam 
eski milli güreşcilerdendi. İlk olarak güreş 
sporunu denedim. Fiziki yapım müsait ol-
madığı için karate sporuna yöneldim. 
Karate siz de ne ifade ediyor ?
15 senelik spor hayatımda çok iyi dostluklar, 
kardeşlikler kazanmamı sağladı. Örneğin 
üniversiteyi kazandım kimseyi tanımıyor-
dum ama karate sayesinde çevre edinmemi 
sağladı. Spor bizim için bir araç, amacımız 
dostluk.
Karateyi seçmeseydiniz tercih edeceğiniz 
spor hangisi olurdu ?
Seçeceğim spor güreş olurdu. Fiziksel an-
lamda kendimi geliştirip tekrar güreşe yö-
nelmeye çalışırdım.

‘Karate karakteri olgunlaştırır’
Kampüs Doğu Batı olarak, SDÜ’de karate sporu hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

HABER: 
İzzet Tezbİner

Mekselİna Sarı
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AT THE event organized with cooperation 
of Governorate of Isparta, Suleyman Demi-
rel University Turkish Society and History 
Society within the scope of the project whi-
ch encourages the society to think about 
the concepts of city, human, culture and 
civilization, memorable personalities of 
Turkish World, making important contribu-
tions to our country and nation, were depi-
cted to the youth at SDU. Vice-Chancellor of 
our university, Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, ma-
king the opening speech of the event held 
at Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Convention 
Center, expressed their gratitude for hos-
ting the exemplary project by saying “We 

leave you-the youth- alone with these five 
surviving urban people, leaving a trace in 
our social and cultural memory.”
 Dursun Gürlek, speaking first at the pa-
nel, told about doctor, painter and callig-
rapher Ahmed Süheyl Ünver. Gürlek, begin-
ning his speech by expressing that it was 
very fortunate for him to meet Ahmed Sü-
heyl Ünver, said “Süheyl Hodja was a man 
of many talents. As the old saying goes, he 
was a Hezarfen (polymath). It was enough 
for you to be near Süheyl Hodja to be hap-
py. He continued to work until his death 
and he never unhanded his pencil, camera 
and water colour.

 Our University’s Dean of the Faculty of 
Law, Prof. Dr. Haluk Songur, depicted intel-
lectual and politician, and legal expert Ali 
Fuad Başgil, loving his nation very much 
and working for the welfare of the nation, 
to the young people. Songur said that Ali 
Fuad Başgil, using Turkish smoothly and 
fluently in his books and articles, had a gre-
at sensitivity to language.
 Researcher writer Dr. Sait Başer told 
about the traces, which architect, engineer, 
and architectural history researcher Ekrem 
Hakkı Ayverdi left in our history. Başer, exp-
ressing his pride for talking about golden 
generation and memorial people of an age, 
gave information in his speech about the 
life of Ayverdi who led to the discovery of 
Ottoman culture and civilization geography 
and trained young people in this field.
 Asst. Prof. İrfan Çiftçi, Political Science 
and International Relations Specialist, nar-
rating that Fethi Gemuhluoğlu was a great 
intellectual who was a person of heart, was 
carrying dervish sorrow in his heart and 
symbolizing the sacred of his country, said 
that hundreds, even thousands, of people 
benefited from his inspiratiion, spiritual 
zest, and words. Çiftçi said that “Gemuh-
luoğlu advised “love” to young people, by 
believing wholeheartedly in friends and 
friendship and reminded the sublime of 
true love. He recommended that human 
should live both sin and good deed with 
love within the rythym of life, wherever he/
she catches the truth.”

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

“V. International Graduate Studies Congress’’
“V. Turkey Graduate Studies Congress’’ hosted by Süleyman Demirel University was hold in 12-13 May.
THE PRESİDENT of Congress Regulation 
Council and Dean of SDU Faculty of Law Prof. 
Dr. Haluk Songur who made the opening 
speech in the congress hold with the corpo-
ration of Imi Studies Association (İLEM) in 
the topics of history, economy, literature, 
philosophy, economics and law stated that 
they were very pleased to be host of the V. 
Turkey Graduate Studies Congress and ‘if 
we own don’t describe ourselves and our 
world, we can never be ourselves.’, he said.
 The president of İLEM Associate Profes-
sor Dr. Lütfi Sunar who informed about the 
congress aiming to produce solutions for 
global problems by gathering young scien-
tists said ‘We need to discuss about resour-
ces in term of country, folk, civilization and 
human and to hand them down to the next 
generation. This is very significant in order 
to enliven Islam thinking and to live in a pe-
aceful world.’
 Rector of our university Prof. Dr. İlker 
Hüseyin Çarıkçı indicating they cared all ac-
tivities in the department of social sciences 
that contribute the future of our country as 
they believe said that this kind of activities 
gave the opportunity of both translating 
their knowledge and studies and improving 

their communication network to young 
academicians. Prof. Çarıkçı underlined 
that the nongovernmental organiza-
tions carrying out the works on social 
sciences should be appreciated.
 The president of Turkey Science Aca-
demy Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar signif-
ying that the studies and success in our 
country in terms of science were honor 
for our country said ‘I believe that Tur-
kish people and government with all 
components will improve the solutions 
of the problems. Each person should do 
his or her part in optimal level and pro-
tect his or her country, future and civili-
zation’.
 Instructor of Necmettin Erbakan Uni-
versity Prof. Dr. Mustafa Acar thanked to 
the ones who had a hand in the regula-
tion of this activity that had importance 
in becoming popular of the works in the 
area of social sciences. Prof. Acar informing 
about ‘the definition of science’, ‘priority of 
science’ and ‘the stages of scientific researc-
hes’ stated that people headed out after the 
truth to make sense of their life and bene-
fited from many channels in order to reach 
their aim. Prof. Acar said that science based 

on wisdom and logic was different from ot-
her areas in terms of criticism ability with 
doubts in the beginning, repeatability and 
testability. He finished his speech by indi-
cating the importance of the department of 
social science.
 YÖK Executive Committee Ex Member 
Prof. Dr. Durmuş Günay informed about 

the graduate programs, the number of gra-
duate students and the institutions provi-
ding graduate education by announcing 
the numeric data related with graduate 
education. Prof. Günay who said that PhD 
education the top level of higher education 
mentioned about the importance of gradu-
ate education.

Exemplary personalities leaving a 
trace in our history depicted at SDU
Ministry of Culture and Tourism started a project called “City Human 
and Civilization Bridge Exemplary Personalities” to introduce and 
describe our history and culture to our society and young people.

 SÜLEYMAN DEMİREL University 
took pride in ‘International R&D Proje-
ct Summit in UTİB Turkey Textile and 
Apparel Sector’ gathering many acade-
mics, R&D centers and Teknopark rese-
archers. Instructors from Engineering 
Faculty of our university had significant 
degrees in two areas with the project 
they had improved in the summit in-
novative projects were rewarded in the 
areas of textile and apparel, nanotech-
nology, medical protect, military textile 
and vehicle textile. The reward of our 
university considered worthy in ‘R&D 
Project Marketing Contest’ was given 
by the Department Head of Textile En-
gineering Associate Professor Dr. Fun-
da Cengiz Çallıoğlu, Minister of Health 
Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Governor 
Münir Karaloğlu and UTİB president Mr. 
Burkay.

The Award 
of university 
producing 
project most 
goes to SDU
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Ekonomi Politiği Sempozyumu
lHukuk Fakültesi Konf. Sal. l09.00 

Ceylan Ertem: Sezen Aksu Tribute
lTudors Arena, Antalya l22.00

Maroon 5 Konseri
lExpo 2016 Antalya  l22.00

Anadolu Ateşi
lAspendos Arena, Antalya l21:15

Status Quo Konseri 
lExpo 2016 Antalya  l22:00   

UB40 Konseri
lExpo 2016 Antalya   l22.00
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