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Doğu Batı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ UYGULAMA GAZETESİ

Unutmayacağız, Unutturmayacağız
15 Temmuz’u
SDÜ, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılına Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş’un ülkesini, vatanını, milletini seven, devletine ve demokrasiye sa-
hip çıkan bir nesil yetiştirmek adına verdiği “Vatan, Mili İrade ve Demokrasi” 
konulu ilk dersi ile başladı. Kurtulmuş: “Tarihi, Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar, 
Kurtuluş Savaşı gibi kahramanlık destanlarıyla dolu olan bir millet olarak 15 
Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız” diye konuştu.

SDÜ öğrencisinin
ilgileri neler?

Süleyman Demirel  Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü öğrencileri, ders kapsamında 
yaptıkları çalışmayla, SDÜ öğrencileri-
nin ilgi alanlarını mercek altına aldı. Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet Sait Özkul tarafından 
okutulan ‘Sosyal Bilimlerde İstatistik 
Uygulamaları’ dersi kapsamında, fark-
lı fakültelerden 2500’ü aşkın öğrenciye, 
32 sorudan oluşan bir anket yöneltildi. 
Teknoloji kullanımından medya takip 
alışkanlıklarına kadar bir çok konuda 
soru yöneltilen öğrencilerin cevapları, 
istatistiksel açıdan analiz edildi.

Kullandığınız GSM operatörünü 
seçmenizdeki asıl sebep nedir?

Ekonomik  
% 54

İnternet
Hızı
%18

Kapsama
Alanı
%18

Müşteri 
Hizmetleri 

%6
Diğer 

%3Ses
Kalitesi

%1

Kullandığınız telefon markasını 
seçmenizdeki asıl sebep nedir?

İşletim 
sistemi

% 38

Ucuz
olması

%14

Kullanım
kolaylığı

%19

Marka 
Tutkusu

%6
Diğer 

%3

Teknik 
Donamım

%20

Kullandığınız telefon markasını 
seçmenizdeki asıl sebep nedir?

Facebook  
% 27

Twitter
%  9

Instagram
%  21

Whatsapp 
% 38

Swarm
% 2

Diğer 
%3

Okumayı en çok sevdiğiniz 
kitap türü nedir?

Roman
% 49

Tarih
%12

Araştırma 
inceleme

%  8

İnsan ve 
Toplum

% 3

Din
% 4

Siyaset
% 6

Kişisel 
Gelişim

% 10

Diğer 
%8

Sinema tarzı olarak hangi ülke 
sinemasını tercih edersiniz?

Türk 
Sineması

% 29

Hollywood
%47

Bollywood
%7

Avrupa
%8

Kore
%5

Çin
%1

Japon
%1

Diğer
%1

 İzlediğiniz yabancı filmlerde 
veya dizilerde Türkçe dublaj mı, 

yoksa alt yazı mı tercih 
edersiniz?

Türkçe 
Altyazı
%68

Türkçe 
Dublaj 
% 32

SDÜ'de en çok hangi etkinliği/
etkinlikleri görmek istersiniz?

Konser
% 57

Konferans
%15

Gezi
%17

Yarışma
%9

Diğer
%2

Kampüsteki hayvanlar
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Onları
seviyorum 

ama 
gitmeliler

%26

Birlikte 
yaşamaktan 
mutluyum

%66

Diğer 
%8

SDÜ’nün size daha çok hangi 
açıdan katkı sağladığını 

söyleyebilirsiniz?

Akademik 
Bilgi
%36

Tecrübe 
Edinme

%29

Farklı 
Kültürleri 

Tanıma 
%16

Kariyer 
Planlaması

%13

Diğer 
%6

Benim için SDÜ 
TEK KELİME ile

Tecrübedir
%26

Diğer 
%18

Aşktır 
%5

Mutluluktur 
%3

TV'deki evlilik programları 
hakkındaki fikriniz nedir?

Eğlenceli
%27

Gereksiz
%72

İlginç
% 7

Faydalı
% 1

Diğer 
%6

SDÜ denince aklınıza gelen
ilk spor dalı hangisidir?

Futbol
% 17

Basketbol 
% 17

Yüzme
%38

Diğer 
%11

Tenis
%4

Atletizm
%2

Voleybol
%7

Amerikan 
Futbolu

%20

Huzurdur  
%5

Hayattır
%5

Ailedir
%3

Arkadaşlıktır
%24

Bilgidir
%11
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Entrepreneurs 
educated at 

SDU

“Isparta Davrazspor’la
bir hedefimiz var”

Bölgesel Amatör Lig’de, Eğir-
dirspor’la birlikte Isparta’yı tem-
sil eden Isparta Davrazspor’un 
idmanına konuk olduk.

İki gözüm
Hilmi Amca
Halkı bilgilendirmek ve aydınlatmak 
adına yıllarını vermiş, en doğru bilgi-
nin haber yapılması için elinden ge-
leni yapmış; Isparta basın-yayınının 
emektar isimlerinden Hilmi Özdemir 
ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Türkiye’nin 
Maldivlerine 
Yolculuk
Kampüs Doğu Batı olarak, siz-
ler için Türkiye’nin Maldivleri 
olan Salda Gölü’nü ziyaret ettik. 
Peki sayfalarca yazılsa az kalır 
diyeceğiniz bu görsel şova, cebi-
nizden beş kuruş harcamadan 
nasıl gidersiniz? Biz de SDÜ öğ-
rencileri için bunu test ettik. 10

3
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“Yaşamdan ilham alıyorum”
Çaylaklar günü kapsamında SDÜ öğrencilerine konser veren Aydilge ile müzik yaşamını  konuştuk.

	 Dj	Lütfi	Başyiğit’in	 sunuculuğunu	üstlendiği	
Çaylaklar	Günü’nde	Aydilge	 ve	Tolgahan	Kara-
taş	konuk	oldu.	Süleyman	Demirel	Üniversitesi	
öğrencilerinin	 kaynaşması	 amacıyla	 düzenlenen	
etkinlikte	öğrencilerle	birlikte	Isparta	halkı	da	eğ-
lenceye	doydu.	Konsere	yoğun	ilgi	gösteren	SDÜ	
öğrencileri,	konser	esnasında	telefonlarının	ışık-
larıyla	konser	alanını	adeta	ışık	şölenine	çevirdi.	
Konser	devam	ederken	sosyal	medyada	paylaşım-
da	bulunan	ve	sahnede	yarışmaya	katılan	öğren-
cilerden	birkaçına	sponsor	firma	tarafından	hedi-
yeler	verildi.	Aydilge’nin	ardından	sahneye	çıkan	
Tolgahan	 Karataş	 yaptığı	 oryantal	 gösterisiyle	
izleyicileri	 coşturdu.	 Konser,	 Tolgahan	 Karataş	
ve	Lütfi	Başyiğit’in	yaptığı	kapanış	konuşmasıy-
la	sona	erdi.	Konser	öncesi	Kampüs	Doğu	Batı’ya	
konuşan	Aydilge,	müzik	yaşamı	ve	akademik	ka-
riyeriyle	ilgili	açıklamalarda	bulundu.

Müziğe nasıl başladınız?
Müziğe	nasıl	 başladım?	Aslında	ben	bunun	bir	
başlama	 olduğunu	 düşünmüyorum	 hep	 içimde	
olan	bir	şey	ama	resmi	olarak	8	yaşında	TRT	An-
kara	Radyosu’nun	Çocuk	Korosu	sınavları	vardı.	
Konservatuvar	 tarzı	 bir	 eğitim	 veriliyor	 orada,	
oraya	girdim.	Onu	kazandım	işte	o	kaç	sene	sür-
dü?	12-13	yaşına	kadar	o	sürdü.		Kendi	bestelerimi	
yapıyordum,	çiziyordum.	Rock	dinlemeye	başla-
dım.	Elektro	gitar	aldım,	gitarda	besteler	yapmaya	
başladım	.	Sonra	gruplar	kurarak	devam	etti.

Bestelerinizi yaparken, söz yazarken neler-
den ilham alıyorsunuz?
Yaşamdan	 ilham	 alıyorum	 tabii	 ki.	 Mesela	 çok	
fazla	 aşkla	 ilgi	 şarkılar	 yazıyorum	 o	 zaman	 in-
sanlar	bana	soruyor.	Kime	yazdın	diye?	Oysa	ki	
mümkün	değil	 o	 kadar	 aşık	 olmak.	Ben	mesela	
bir	insanın	yaşadığı	aşktan	da	etkilenip	yazabili-
yorum.	Tabii	ki	her	yazdığın	konu,	her	yazdığın	
şarkı	illa	senin	birebir	yaşadığın	bir	şey	olmuyor.	
Sonuçta	başka	insanların	yaşamlarından	besleni-
yorum.	Yoksa	bir	tanecik	Aydilgeyim.	Bir	tanecik	
Aydilge	ne	yaşayabilir?	O	yüzden	hepinizin	aşk-
ları,	hepinizin	sıkıntıları,	dertleri	aslında	bana	il-
ham	kaynağı.	

Farklı bir tarza sahipsiniz. Bunların size 
avantajları, dezavantajları nasıl oluyor?
Farklılık,	evet	dikkat	çekmek	anlamında	avantajlı	
gibi	görünen	bir	şeyse	de,	dezavantajları	da	var.	
Çünkü	 hani	 var	 olan	 düzen,	 sistem	 her	 zaman	
alışılagelmiş	 olan,	 kendine	 benzeyeni	 aslında	
içine	kabul	eder.	Eğer	biraz	farklıysan	seni	öteki-

leştirme	potansiyeli	hep	vardır.	Dolayısıyla	biraz	
daha	uzun	süreç	oluyor	insanların	seni	sarıp	sar-
malaması	ama	sarıp	sarmaladıkları	zaman	da	özel	
oluyorsun,	biricik	oluyorsun	çünkü	bir	benzerin	
olmuyor.	Çok	şükür	ki	o	farklılık	artık	gerçek	an-
lamda	 bir	 avantaja	 dönüşmüş	 durumda	 benim	
için.	Sağ	olsunlar	dinleyiciler.

Peki idolüm diyebileceğiniz biri var mı?
Mustafa	Kemal	Atatürk.

Boş vakitlerinizde, mesela arkadaşlarınızla 
dışarıya çıktığınız zaman yani günlük ha-
yatınızda nasıl vakit geçiriyorsunuz?
Genelde	yine	müzikle	vakit	geçiriyorum.	Bütün	
arkadaşlarım	 genelde	 müzisyen	 zaten.	 Orkest-
ramla	çok	fazla	vakit	geçiriyoruz	çünkü	çok	fazla	
konser	veriyoruz,	turneye	çıkıyoruz,	eve	az	dönü-
yoruz.	O	yüzden	birazdan	sahnede	izleyeceğiniz	
arkadaşlarımın	hepsi	kardeşim	gibi	oldular.	Aile	
gibi	 olduk.	Ben	 onları	 orkestram,	 ben	de	 sanat-
çıyım	 gibi	 görmüyorum	 artık.	 Çok	 eğleniyoruz	
beraber.	Onun	dışında	evdeyken	de	çok	tatlı	bir	
kedim	var	“Mike”	onunla	oynuyorum.	Kitap	oku-
mak	falan	diyorlar	ya	boş	zaman	şeyi.	Ben	edebiyat	
mezunu	olduğum	için,	kitap	okuma-
yı	boş	zaman	uğraşı	olarak	görmedi-
ğim	için	asla	böyle	kitap	okuyorum	
demem.	 Çünkü	 o	 çok	 ciddi	 bir	 iş.	
Hani	ciddi	mesai	harcanılması	gere-
ken	bir	iş.	Dolayısıyla	bence	o	benim	
de	bir	tarafımdan	hep	gıcık	olduğum	
bir	 şeydir,	 ‘boş	zamanlarımda	kitap	
okuyorum’	 lafı.	 Boş	 zamanları	 de-
diğim	gibi	doldurmaya	çalışmaktan	
ziyade,	verimli	kılmaya	çalışıyorum.	
Beste	yaparak,	söz	yazarak.	Bu	arada	
da	 gitar	 çalmamı	 daha	 iyileştirmek	
için,	 daha	 iyi	 gitar	 çalabilmek	 için	
pratikler	yapıyorum.
 
Edebiyat mezunuymuşsunuz
 bildiğim kadarıyla. Sizce 
edebiyat mı, müzik mi?
Hangisi?	Çok	belli	oluyor	yani.	Mü-
zik	tabii	ki	çok	ön	planda	ama	ede-
biyat	 hiçbir	 zaman	 uzak	 kalmıyor.	
Çünkü	 söz	 yazarken	 de.	 Ya	 edebi-
yat	 yaşamın	 içinde	 yani.	Mesela	bi-
zim	bölümümüz	“humanities”	olarak	geçiyordu.	
Amerikan	Edebiyatı	ve	Kültürü	olduğu	için.	Hu-
manities	zaten	insan	bilimleri	demek.	Fen	Edebi-
yat	Fakültesi	diye	geçiyor	Türkiye’de	ama	onlarda	

Humanities	diye	geçiyor.	Aslında	gerçekten	ede-
biyat	okuyan	bir	insanın	kötü	insan	olması	müm-
kün	değil.	Çünkü	başka	 insanların	duygularıyla	
hemhal	olmayı,	başka	insanları	anlamayı	ve	onları	
önemsemeyi	öğrenebileceğiniz	en	değerli	bölüm-
lerden	biri.

Kamera önünde inanılmaz güzel bir enerji-
niz var. Bununla ilgili bir dizi veya film tek-
lifi aldınız mı?
Teşekkür	ederim.	Genelde	dizi	film	vs.	 şeylerde	
hep	müziğimizi	yap	diye	teklif	alıyorum.	Bilmi-
yorum	hani	 öyle	 bir	 şey	 olursa	 yine	 düşünülür.	
Ben	yine	oyuncu	olmadığım	için	böyle	enteresan,	
kendimin	 çok	 dışında	 rollerde	 iddialı	 olamam.	
Yine	belki	bir	müzisyen,	konuk	olduğum	zaman	
dizilere	de	zaten	Aydilge	olarak	konuk	oluyorum.	
O	tarz	bir	şey	olabilir	yani.	Ama	çok	böyle	bam-
başka	birini,	bir	seri	katili	ya	da	ne	bileyim	ala-
kasız	bir	şeyi	ben	oynayamam.	Onun	için	oyuncu	
olmak	gerekiyor.Hatta siz RTS bölümünden misi-
niz hangi bölüm? İletişim Fakültesi mi?

Aynen İletişim Fakültesi.
Ben	 yüksek	 lisansımı	 İletişim	 Fakültesi’nde	 bi-

tirdim,	 İstanbul	Üniver-
sitesi.	 Çok	 seviyorum	
akademiyi,	 akademik	
ruhu.	 Sonrasında	 yük-
sek	 lisans	 sırasında.	 İn-
şallah	siz	de	yaşarsanız,	
böyle	bütün	hocalar	aya-
ğa	 kalkıyor.	 Seni	 böyle	
tezinden	 dolayı	 alkışlı-
yorlar	ve	artık	uzman	ol-
dunuz	diyorlar,	o	acayip	
bir	his.	Sonrasında	bana	
şey	demişlerdi.	‘Doçent-
liği	düşünüyor	musun?’	
ben	de	 ‘Hayıııır!	Müzik	
yapmayı	 düşünüyo-
rum!’	 diye	 kaçmıştım.	
Bir	de	öyle	bir	yanı	var	
akademik	kariyerin.	Ha-
yatını	gerçekten	adaman	
lazım.	 Ama	 şunu	 açık-
ça	 söylemem	 gerekiyor	
ki	 akademisyen	 olarak	
üniversitede	 olamasam	

da,	 çünkü	 gerçekten	 hayatımı	 müzisyen	 olarak	
geçirmek	istiyorum,	hayatımda	en	keyif	aldığım	
konserler	neresi	derseniz,	üniversite	konserleri.	
          Haber & Söyleşi: Hale Kira
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Sizi	tanıyabilir	miyiz?
Adım Hilmi Özdemir. Yetmiş dokuz ya-
şındayım. Ankara Şereflikoçhisar do-
ğumluyum. Isparta’ya 1961 yılında fut-
bolcu olarak geldim. Gazeteciliğe 1962 
yılında başladım. Bu zamana kadar;  
Demokrat Gazetesi, Isparta Gazetesi, 
(buradan emekli oldum) şimdi ise Ak-
deniz Gazetesi’nde çalışmaktayım.
Ispartanın en eski gazetecilerindenim. 
Mesleğimi çok seviyorum ve sevdiğim 
için de hala devam ediyorum.

Gazeteciliğe	bu	kadar	
uzun	yıllarınızı
verebilmenizin	sebebi	nedir?
Kesinlikle en başta sevgi geliyor. Bu mesleği seve-
rek, keyif alarak yapıyorum. Birçok kendine ga-
zeteci diyen insan gibi yalan dolan, kesinliği belli 
olmayan haber yapmıyorum.
Ben hiçbir zaman emin olmadığım bir haber yap-
madım. Haber çalmadım. Eğer nitelikleri bellli ol-
mayan bir haber veya olay varsa bilakis kendim 
olay yerine gittim, kendim inceledim, araştırdım. 

‘‘Beni	tanıyan	insanlar	bana	
‘’İki	Gözüm	Hilmi’’	derler’’
Uzun yıllar çalışmış olmamdan dolayı bana saygı 
duyuluyor evet ama asıl sebebi benim asla yanlış 
ve yalan iş yapmamış olmam. Beni tanıyan insan-
lar bana ‘’ İki Gözüm Hilmi’’ derler.  Yediden yet-
mişe bu şekilde hitap edilir bana. Bu unvana sa-
hip olmak sanıyorum ki verdiğim güvenle alakalı. 

Sporla	ilginiz	nasıl	başladı	ve
bu	ilgi	nasıl	medya	sektörüne	kaydı?
Futbol her zaman hayatımda oldu. Gazeteciliğe 
atıldım ama futbolu hiç bırakmadım. Hatta 1961 
senesinde futbol hakemliği yaptım. O zamanlar 
İzmir’de 1.Ligde olan Göztepe maçlarında da ha-
kemlik yapmıştım. Isparta Spor- Göztepe maçını 
da yönetmiştim.

Günümüz	haber	sektörüyle	geçmiştekini	kıyas-
ladığımızda	neler	değiştiğini	görüyoruz?
Biliyoruz ki artık internet gazeteciliği var. Ar-
tık herkes muhabir herkes haber yazarı. Herkes 
duyduğunu yalan yanlış iletmeye başladı. Biz 
bir haberde 5N1K olmazsa haber demeyiz fakat 
şuan yapılan birçok haber bu özellikleri taşımıyor. 
Koca koca gazeteler bir olayın yerini belirtmeden 
haber yayınlayabiliyorlar.

Size	göre	gazeteciliğin	püf	noktası	nedir?
Bu mesleğin en önemli şartı ne olursa olsun size 
inanan okuyucunuza doğru bilgi ulaştırmaktan 
geçiyor. Sizi büyütüp yücelten okuyucudur. Onlara 
saygı duyup kesin olan haberi onlara yansıtmalısı-
nız. Bana göre haber; dün bilinmeyen herşeye denir.

Eğer	gazeteci	olmasaydınız
hangi	mesleği	icra	etmek	isterdiniz?	
Kesinlikle kutsal meslek olan öğretmenliği tercih 
ederdim. Ben zamanında yani 1955’li yıllarda An-
kara Gazi Lisesi’nden  çıktım geldim. O zaman-
lar kendini geliştirmiş ilkokul mezunları dahi 
öğretmen oluyorken, ben bulunduğum konumla 
kesinlikle öğretmenlik yapabilirdim lakin futbol 
hayatı bana daha cazip geldi. Topun ve hayalleri-
min peşinden koştum. Önemli olan hangi iş olur-
sa olsun severek yapmak.

Gençleretavsiyeleriniznelerdir?
Ben bir ağabey olarak sizlere şunu söylemek is-
tiyorum; Doğayı, insanları ve hayvanları sevin. 
Bunları seven insanlardan korkmayın. Bu insan-
lar tahsil hayatlarında da mesleklerinde de özel 
yaşamlarında da güzel işler yapacaklardır. Ha-
bercilik başta olmak üzere bir haber aldığınızda 
kendiniz kesinliğine ulaşmadıysanız o olayı yar-
gılamayın. Samimi söylüyorum insanları yanlış 
bilgilendirmek kadar kötü birşey yoktur.
Ve şunu söylemek istiyorum; asla ve asla iş ha-
yatınızda bilmediğiniz işler konusunda büyük 
adımlar atmayın. Önce o işi tecrübe edin veya bil-
diğiniz bir sektörde ilerleyin. Eğer hayatınız için 
önemli bir adım atıyorsanız bunu heves edip ‘ben 
de yapabilirim’ diye düşünerek değil, daha ger-
çekçi düşünerek yapmalısınız.

Hiç	unutamadığınız	anınız	var	mı	?
Yıl 1992. Süleyman Demirel 7. kez Başbakan oldu.
Isparta’yı ziyaret edecek. O zamanlar Isparta Ga-
zetesi’ndeyim ve bir haber yaptım.Gazeteye“Ba-
ba Ispartalı iş bekliyor, aş bekliyor” diye manşet 
yazdım. Göltaş’da karşıladım ve gazeteyi verdim. 
Süleyman bey Cumhuriyet Meydanı’nda yirmi 
bin  kişiye hitap etti.Gazeteyi çıkardı ve dedi ki 
“Bakın  Isparta Gazetesi ne yazıyor ‘Baba Ispartalı 
iş istiyor, aş istiyor’ işinizde olacak aşınızda ola-
cak” dedi çok gururlandım. 

Isparta	basını	hakkındaki
yorumlarınız	nelerdir?
Isparta’da çok değerli gençler de var sorumsuz genç-
ler de var. Bu sorumsuz gençler bir duyum alıyorlar 
ve araştırma gereği duymadan yazıyorlar. Bu çok 
kötü bir durum. Ama Isparta’da çok iyi ve yetenekli 
gazetecilerimiz de var. Bir duyum aldığında gidiyor 
incelemelerini yaparak gerçek haber yapıyorlar. 
lHaber: Mekselina Sarı/ İzzet Tezbiner

Merhaba
gençler,

hayırlı
işler!

İki gözüm
Hilmi Amca

“

“
Halkı bilgilendirmek ve 
aydınlatmak adına yıl-
larını vermiş, en doğru 

bilginin haber yapılması 
için elinden geleni yap-
mış, Isparta basın-yayı-

nının emektar isimlerin-
den Hilmi Özdemir ile bir 

söyleşi gerçekleştirdik.

‘‘Bana göre
haber; dün

bilinmeyen
her şeye 

denir’’
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Farabi Programı’ndan
yararlananlara sorduk
Yurtiçi öğrenci ve öğretim üyesi hareketlilik programı olan Farabi, 2009 
yılından bu yana Süleyman Demirel Üniversitesi’nde de yürütülüyor. 
Kampüs doğu Batı olarak, Farabi Programı’nın üniversitemizdeki yürü-
tücülerine ve programdan yararlanan öğrencilere Farabi’yi sorduk
Farabi	Kurum	Koordinatörü
Selma	Gencel:
Üniversitemizde Farabi 2009 yılında açıldı. 
Erasmus-Mevlana-Farabi programları saye-

sinde öğrenciler ve üniversite 1 
kuruş ödemeden anlaşma 

sağlayabildi. Başka bir yer-
de eğitim şansını öğren-
cilere verebilmek için çok 
çalıştık. O zamanlar prog-

ramlar yeniydi. Öğrenci-
ler, neyi nasıl yapacaklarını 

bilmiyorlardı. Çocuklarımıza 
bu konuda yol gösterici olduk. Elimizden 
gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Ve giden 
her öğrencimiz, kendilerine büyük değerler 
katarak geri döndüler. Şuan Türkiye’nin dört 
bir yanında hizmet veriyorlar. 

Farabi’nin	SDÜ’de	tanıtılması
adına	ne	gibi	çalışmalar	yaptınız?
Tüm değişim programlarında olduğu gibi 
Farabi’de de, tüm fakültelerde programı 
tanıtmak için sunumlar yaptık. “Değişim 
programları nedir, programın onlara ne 
gibi katkısı olur?” gibi bilgilendirici ko-
nuşmalar yaptık. 

“Farabiyi	oluşturmak	için	çok	çalıştık”
Erasmus’tan edindiğimiz tecrübeler saye-
sinde profesyonelce çalıştık. Türkiye’de Fa-
rabi alanında en hızlı yapılanan ve en fazla 
öğrenci gönderen üniversite sıralamasında 
ilk yıl birinci sırada yer aldık. Bu konudaki 
başarımız, diğer üniversitelere aktifliğimizi 
göstermemizi sağladı. Her alanda üniversi-
temizi en iyi şekilde temsil ettik.

Koordinatörlükte	genelde
karşılaştığınız	zorluklar	neler?
Uzun süredir bu işi yaptığımız için esasında 
çok büyük bir zorluk yaşamadık. İşi nasıl 
yapacağımızı iyi biliyoruz. Profesyonelleşti-
ğimizi düşünüyoruz. Şuan üniversitemize 
güzelce hizmet edecek kadroları kurduk. İşi 
severek yapmamız başarı getiriyor.

“Isparta	Farabinin	Başkenti”
Farabi ailesi olarak diğer üniversitelerle, 
güz ve bahar olmak üzere yılda iki kez 
toplantı yapıyoruz. Program başladığında 
böyle bir etkinlik yoktu ama daha sonra-
dan aile büyüyünce ihtiyaç doğdu. Çün-
kü üniversitelerin birbirleriyle iletişim 
kurabilmesi gerekir. Üniversitemiz de bu 
toplantılara ev sahipliği yaptı. Özellikle 
şehrimizi tanıtmak amacıyla etkinlikleri 
Davraz Kayak Merkezi’nde yaptık. Farabi 

alanında Türkiye’deki en iyi organizasyo-
nu yaptığımız defalarca diğer üniversite-
ler tarafından söylendi. Bu sayede diğer 
üniversiteler bizi daha iyi tanıdı

“Bizi	programın	eş	başkanı	sandılar”
İnsanlar bizim deneyimlerimizden fayda-
lanmak için sürekli arıyorlar. Diğer üniver-
sitelere danışmanlık hizmeti verdik. Beni, 
“Uluslararası çalışma yapmak istiyoruz, bu 
konuda çok fazla bilgimiz yok. Sizin çalış-
malarınızı görünce, acaba siz programın eş 
başkanlığını mı yürütüyorsunuz diye dü-
şündük” maksadıyla arayanlar çok oldu.
Amacımız üniversitenin markalaşmasıydı. 
Aynı amacı hala taşıyoruz. 

“Tercih	edilen	üniversite
Süleyman	Demirel	Üniversitesi”
Şuan gelen öğrenci sayısı açısından üni-
versitemiz oldukça iyi. İlk yıllarda giden 
öğrenci olarak ismimizi duyurduk ama 
daha sonraki yıllarda amacımız tercih edi-
len üniversite olmak oldu. Hala öğrencile-
rimizden, “biz burada çok mutluyuz, bu 
üniversitede kalmak istiyoruz, dönmek 
istemiyoruz yardımcı olur musunuz?” 
diye geri bildirimler alıyoruz. Gelen her 
öğrenciyi kabul ediyoruz. Bizden eğitim 
almak isteyen her öğrenciye kapımız so-
nuna kadar açık. 

Mesut	Yılmaz	-		Tıp	Fakültesi
Geldiği	Kurum:
Yüzüncü	Yıl	Üniversitesi	
İlk	günün	nasıldı?
Otobüsle gelmem yorucu oldu. Saat 05:30 
gibi Isparta’ya geldim. İlk güne önem ver-
diğimden dolayı  uyumak yerine derse 
girdim.Okulun ilk günü baya yoğundu. 
Hocalarımız çok fazla ders işliyordu. Sü-
rekli uyukluyordum; kafamı ayakta tutu-
yordum. Bu halim bir hocanın dikkatini 
çekti. Gayet samimi bir şekilde: “Bütün 
ders boyunca uyudun, bu soruyu da sen 
cevapla bakalım” dedi. Ve soruyu birlikte 
cevapladık. SDÜ’nün eğitim kalitesinden 
çok memnunum. Özellikle buradan Halil 
Hoca’nın çok iyi olduğunu söyleyebili-
rim. Hem espritüel hem de dersi çok çok 
iyi anlatıyor. Gözümüzü korkutmuyor 
aksine dersi sevdiriyor. 

Sınıfta	kolay	arkadaşlık	kurabildin	mi?
Sınıfımız çok kalabalık. Yaklaşık 250 kişi 
var haliyle insan fark edilmiyor. Bu kadar 
kalabalık olunca kimin kimle yakın oldu-
ğu da belli olmuyor. Dışarıdan gelen ar-

kadaşlarla daha kolay kaynaştık. Tabi sı-
nıftakilerle de arkadaşlık  kurabildik ama 
dışarıdan gelenler olarak, birbirimizin sı-
kıntılarını biliyoruz. 

“SDÜ	bizim	kardeş	okulumuz”
Geldiğim üniversitede altı arkadaşım Fa-
rabi yaptı. Bazıları buraya gelmişler, çok 
beğenmişler. Genelde dönen arkadaşlar 
hep memnun kalıyorlar. Beni buraya ıs-
rarla bir arkadaşım gönderdi diyebilirim. 
Son bir saat içinde tercihimi yaptım. Özel-
likle Isparta’yı seç diye teşvik ettiler. SDÜ 
bizim için kardeş okul gibi bir şey.

“Isparta	öğrenci	şehri”
Herkesin dilinde olan bir şey var; Isparta 
öğrenci şehri. Her şeyin öğrenciye göre 
yapıldığını söylüyorlar. Çok sosyal bir şe-
hir. İstediğiniz çoğu şeyi burada yapabi-
lirsiniz. Tek eksiği denizi yok. 

SDÜ’nün	en	beğendiğin	yanı	ne?
Özellikle yemekhanesi çok iyi. Yapılan ye-
mekler çok hoşuma gidiyor. Aşçıların ba-
yan olduğunu düşünüyorum. Bir bayan 
eli değmiş gibi güzel yemekler çıkıyor. 
Geldiğim üniversite ile karşılaştırdığım-
da fiyatı biraz daha pahalı ama tadı daha 
güzel. SDÜ kütüphanesinin, Türkiye’de 
sayılı kütüphanelerden birisi olduğunu 
duydum. Bir kampüste kütüphane olması 
öğrenci için bir fırsat. Hele ki büyük ve fe-
rah olması ayrı güzel. TUS’a hazırlandığı-
mız için sürekli ders çalışmak durumun-
dayız. Beni burada kalmaya ikna edecek 
şeylerden birisi de Bilgi Merkezi. 

Farabi	yapacak	arkadaşlara
tavsiyelerin	neler?
Üniversitenin aileden uzakta okunması 
gerektiğini düşünüyorum. Her sorunla 
kendiniz başa çıkıyorsunuz. Kendi karar-
larınızı kendiniz veriyorsunuz. Aileye ne 
uzak ne yakın olunmalı. Gitmeden önce 
kazandığınız yer hakkında bilgi edinin; 
şehrin sosyal yapısı, ekonomik yapısı ve 
okulun eğitim kalitesi gibi durumlar göz 
önüne alınmalı. Yoksa karşımıza sürpriz 
bir sonuç çıkabilir. Farabi yapacak arka-
daşlar SDÜ’ye gönül rahatlığıyla gelebilir. 
Isparta Türkiye’de Farabi yapılabilecek 
en güzel şehirlerden birisi .

Baver	Tekin	-		Şehir	ve	Bölge	Planlama
Geldiği	Kurum:
9	Eylül	Üniversitesi
Genelde	 Farabi	 yapan	 arkadaşlar,	 “Ai-
lemin	yanına	gider	 sıcak	yemek	yerim,	
kalacak	yerim	belli	olur”	mantığıyla	ha-
reket	eder.	Siz	ailenizin	yanından	ayrılıp	
bilmediğiniz	bir	şehre	geliyorsunuz.	Bu-
nun	nedeni	nedir?
Doğma büyüme İzmirliyim. Büyük şehir 
karmaşasından sıkıldım. Şehir gözüme 
çok kalabalık gelmeye başladı . Ailemin 
yanından bir sene de olsa ayrılmak, tek 
başıma mücadele vermek istedim. Küçük 
şehirleri severim: Isparta’ya daha önce 
geldim. Arkadaşlarla Eğirdir’i gezdik. 
Burdur yakınlarında İnsuyu mağarasına 

gittik. Buraları çok beğendim. Farabi gibi 
bir düşünce kafamda oluşunca da neden 
Isparta olmasın diye tercih yaptım. Lise-
den arkadaşlarım da burada okuyorlar. 
Onların yanına gelmek istedim. 

SDÜ’nün	sana	neler
katacağını	düşünüyorsun?
Yeni arkadaşlıklar ve  yeni projeler oluş-
turmamda yarar sağlayacağını düşünü-
yorum. Yarışmalara katılabilirim. SDÜ’de  
bunları gerçekleştirme potansiyelim var. 
Gelir gelmez bir arkadaşla tanıştım. Ge-
çen sene bu tarz yarışmalara katılmış. 
Bana fazlasıyla yardımcı oluyor. 

Merve	Koca	-	Sağlık	İdaresi
Gittiği	kurum:
Hacettepe	Üniversitesi
Farabi yapma sebebiniz nedir? Hacette-
pe’ye kolay adapte olabildiniz mi?
Hacettepe Üniversitesinde okumayı çok 
istiyordum. Ailemin yanına Farabi yaptım. 
Bunun nedeni öğrencilikten sıkılmam de-
ğil, hayalimi gerçekleştirmekti. Bir yıllığı-
na bile olsa bunu gerçekleştirmek beni çok 
mutlu etti.  3 sene boyunca birbirine alışmış 
insanların içine sonradan gelip alışmaya 
çalışıyorsunuz: Bir dersi 100’den fazla öğ-
renci aldığı için onların sizi fark etmesi ko-
lay olmuyor. Kimler dördüncü sınıf, kimler 
alt sınıf bunu anlamak zor oluyor. Bir süre 
yardım almakta zorlandım. Uygulamalı 
derslerde tanışma şansım oldu ve zamanla 
alıştım.  Ortama alışamamış ve üç vesayetle 
derse giden biri olarak ilk bir iki ay kadar 
keşke gelmeseydim dedim. Ama sonra piş-
man olmadım.

Rana	Örer	-	Hemşirelik
Gittiği	kurum:	Balıkesir	Üniversitesi
Neden	yatay	geçiş	yerine
Farabi	yaptınız?
Memleketime bir sene de olsa yakın ol-
mak istedim. Bundan dolayı Farabi yap-
mayı tercih ettim. Zaman zaman SDÜ’yü 
özlediğim oldu.

“Uyanmak	istemediğim	bir	sene”
Üniversitede, önceden tanıdığım arkadaşlar 
olduğundan hiç zorlanmadım. Girişken bir 
yapım olduğu için kolay adapte oldum.  Sa-
dece ilk günüm sıkıntılıydı. Şimdi sadece ilk 
gün denildiğinde yüzümde bir tebessüm 
oluşuyor.  Henüz tanışmadığınız insanlar, ilk 
defa gördüğünüz kampüs, zamanla biriken 
arkadaşlıklar. Bunlar insanı çok iyi hissettiri-
yor.  Ne kadar zorluk çeksek de, hayatın en 
güzel yılları öğrencilik yılları. Kesinlikle söylü-
yorum: Uyanmak istemediğim bir sene oldu. 

Farabi	 koordinatörlüğümüz	 hakkında	
ne	düşünüyorsunuz?
Koordinatörlüğümüz her zaman arkanızda 
olduğunu hissettiriyor. Onların desteği sa-
yesinde eğitimimi tamamladım. Özellikle 
koordinatörlükte  Veli SATILMIŞ  olmasay-
dı dönmeyi düşünüyordum. Koordinatör-
lüğümüz fazlasıyla ilgili, sistematik, disip-
linli ve alçak gönüllülükle çalışıyor.  
Haber: Cem Göçmen
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UBER isimli şirket, ABD’nin Pittsburgh 
kentindeki sürücüsüz araç teknolojisi 
ile ürettiği ilk otomobillerini, trafikte 
test etmek üzere müşterilerin hizmetine 
sundu. Test sürüşlerinde, kendi kendini 
kontrol etme özelliğine sahip olacak şe-
kilde donatılmış ‘’Ford Fusion’’ marka 
araçlar kullanan şirket, araç sürücülerini, 
olası bir tehlike durumunda müdahale 
edebilmek için şoför koltuğunda oturt-
maya devam ediyor. Deneme sürecinde, 
Uber mühendisleri de eksiklikleri belir-
lemek ve sistemin gelişimi sağlamak için 
araçlarda bulunacak.
Sürücüsüz	taksi	nasıl	çalışıyor?
 Uber araçları, trafikteki diğer araçlar 
ve nesnelerin tespitini 3D özellikli ka-

meralar ve lazerlerle yapıp,  navigasyon 
cihazlarının da yardımıyla müşterileri 
gidecekleri yere götürüyor.
 Her yıl yaklaşık 1,3 milyon kişinin trafik 
kazalarında öldüğü göz önüne alındığın-
da, Uber şirketinin, sunduğu bu hizmetin 
trafik kazalarını ciddi oranda azaltacağına 
inanması önem kazanıyor. Şirket Direktö-
rü Raffi Krikorian, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada; “Bu kazaların yüzde doksan 
dördü insan hatasından kaynaklanıyor. 
Biz, sürücüsüz araç teknolojisinin bu is-
tatistiklerde önemli düşüş sağlayacağına 
inanıyoruz.” şeklinde konuştu.
ABD’li	taksiciler	sistemin	karşısında
Sürücüsüz taksilerin yaygınlaşması 
durumunda işlerini kaybetme riski bu-

lunan taksi şoförleri programa karşı çı-
kıyor. Konuyla ilgili çekincelerini dile 
getiren Bağımsız Taksiciler Derneği Baş-
kanı Jim Conigliaro, Uber’in “otonom 
(özerk)” araç teknolojisinin sürücüleri 
endişelendirdiğini belirterek, “Uber’in 
New York’a yakın zamanda sürücüsüz 
araçlar göndermesini beklemiyoruz an-
cak bunu durdurmak için daha önce 
görmedikleri kadar güçlü bir kampanya 
başlatacağımıza emin olabilirler.” ifade-
lerini kullandı.
Ispartalı	şoförlerden	ilk	tepki	gecikmedi
Uber’in yaygınlaştırmayı düşündüğü 
bu sisteme Ispartalı taksicilerin de tepki-
si gecikmedi. Konu hakkındaki görüşle-
rini sorduğumuz Terminal Taksi durağı 

şoförlerinden Bekir Ertunç (44), bu sis-
teme karşı olduğu söyleyerek Kampüs 
Doğu Batı’ya şu açıklamaları yaptı: “Biz 
de ekmek parası için çalışıyoruz, ABD’de 
nasıl tepki verildiyse biz de aynı tepkiyi 
veririz tabii. Sürücü hatalarının hepsi 
taksicilerden mi kaynaklıymış? Özellik-
le ticari araç sahipleri trafik kurallarına 
daha çok dikkat ederler. En azından di-
ğer sürücüler gibi ellerinde telefonla, 
sohbetle, muhabbetle araç kullanmazlar. 
Trafik kazalarını azaltmanın çözümü in-
sanların eve ekmek götürmesini engelle-
mek olamaz. Bütün meslektaşlarımın da 
benim gibi düşüneceğinden eminim. Bu 
duruma tamamen karşıyız.” 
lHaber: Rüveyda Bilgetekin - Mekselina Sarı

Şoförsüz taksiler 
artık yollarda
Mobil taksicilik
şirketi Uber,
sürücüsüz araç 
teknolojisiyle
yolcu taşıma
testlerine başladı.

 Su, çay ve kahve gibi içeceklerin, aşı-
rı sıcak bir şekilde tüketildiğinde yutak 
kanserine neden olabileceği Uluslarara-
sı Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) 
tarafından açıklandı. 

Ülkemiz	de	araştırma	kapsamında
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu, 
sıcak içeceklerin sıklıkla tüketildiği ülke-
lerde yapılan araştırmada, Dünya Sağ-
lık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser 
Araştırmaları Enstitüsü tarafından yü-
rütüldü. Dünya basınının geniş ilgi gös-
terdiği araştırma kapsamında Türkiye, 
İran, Çin ve Güney Amerika ülkelerinde 
yapılan 1000 farklı kanser araştırması 
mercek altına alındı. İncelemelerden çı-
kan sonuçlara göre, 65 derece ve üstün-
deki sıcaklıkta olan içeceklerin gırtlak 
kanseri riskini önemli ölçüde yükselttiği 
ortaya çıktı.

Peki	kahve	kanser	riski	taşıyor	mu?
İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan 
bilimsel çalışmaları inceleyen Lyon (Fran-
sa) merkezli IARC Araştırma Derneği, 
kahvenin kanserojen etkisinin olup olma-

dığına dair yaptığı çalışmanın sonuçlarını 
da basınla paylaştı. Kahvenin kanserojen 
etkisi üzerine yapılan son çalışmalara 
göre, kahvenin herhangi bir kanserojen 
etkisi olmadığı, bunun bazı kanser türle-
rinin ilerlemesi üzerinde azaltıcı etkisi ol-
duğu bile gözlemlendi. Bunun yanı sıra, 
sıcak su da dahil olmak üzere, çok yüksek 
ısılı içeceklerin tümör gelişimine neden 
olabileceği de, dernekten yapılan açıkla-
mada belirtildi. 

Neler	yapılmalı?
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Resmi 
Konuşmacısı Gregory Hartl; işin özü-
nün, sıcak içecekleri daha yavaş ve ilk 
sıcaklıklarında içmeyerek, biraz din-
lendirip soğumasını beklemek oldu-
ğunu söyledi. Hartl ayrıca; yutak kan-
serinin dünya üzerinde en çok görülen 
sekizinci kanser türü olduğuna vurgu 
yaptı. Bu tarzdaki çalışmaların insan 
ve hayvanlar üzerinde sınırlı olduğu-
na değinen WHO yetkilisi, bu konuyu 
kapsayan daha çok araştırma yapılması 
gerektiğini de dile getirdi.
Haber: Mekselina Sarı

Sıcak içecekler 
kanser riskini
arttırıyor
Yüksek sıcaklıkta içilen 
içeceklerin kanser riskini 
arttırdığı iddia edildi.

Rosetta veda ediyor
Philae isimli uzay modulünü 67P/Churyumov–
Gerasimenko kuyruklu yıldızına indiren uzay ara-
cı Rosetta 12 yıllık görev süresinin sonuna geldi.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından 
2 Mart 2004 tarihide uzaya gönderilen 
ve son iki yıldır aktif hale gelerek, taşı-
dığı Philae’yi 67P/Churyumov–Gera-
simenko kuyruklu yıldızına indiren ve 
aynı zamanda modülün topladığı ve-
rileri dünyaya gönderen Rosetta, veda 
etmeye hazırlanıyor. Bilim tarihinde 
ilk kez bir uzay modülünü kuyruklu 
yıldıza indiren uzay aracı olan Rosetta, 
aynı kuyruklu yıldıza inerek tamamen 
devre dışı kalacak. Bilim adamları, Ro-
setta’nın fiziksel olarak görevinin sona 
         ereceğini açıklar-

ken, iki 
y ı l d a 

topladığı verilerin incelenmesinin ise 
yıllar alabileceği konuşuluyor. Av-
rupa Uzay Ajansının Güneş Sistemi 
Operasyonları Sorumlusu Gerhard 
Schwehm, Rosetta’nın kuyruklu yıldı-
za inmesini “sonun başlangıcı” olarak 
değerlendirdi. Kaybolan Philae kısa 
süre önce bulunmuştu.  Avrupa Uzay 
Ajansı tarafından, Eylül ayı başında 
yapılan açıklamada, Rosetta’nın, görev 
süresinin bitmesine bir ay kala, 67P/
Churyumov–Gerasimenko kuyruklu 
yıldızına inen ancak güneş ışığı ala-
madığı için uyku moduna geçen Phi-
lae’nin fotoğraflarını tekrar yollamaya 
başladığı duyurulmuştu. Ajans yet-
kililerinin yaptığı açıklamada, Roset-
ta’nın 2 Eylül’de çektiği fotoğraflarda 
Philae’nin kuyruklu yıldızın buzulla 
kaplı kısmının derinliklerinde olduğu 
görülürken yine de tam yerinin tespit 
edilemediği ifade edilmiş ve modülün 
yeri tespit edilse dahi, kopan ve kırılan 
parçalarından dolayı bir daha çalışacak 
konuma gelmesinin imkansız olduğu 
vurgulanmıştı.
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PROF. DR. M. Lütfü Çakmakçı Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış 
törenine, Başbakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Numan Kurtulmuş, Isparta Vali-
si Şehmus Günaydın, Burdur Valisi 
Şerif Yılmaz, milletvekilleri, Belediye 
Başkanı ve çok sayıda protokol üyesi, 
akademisyen ve öğrenci katıldı. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşının söylen-
mesiyle başlayan tören, GSF öğretim 
elemanları ve öğrencileri tarafından 
sunulan müzik dinletisi ile devam etti. 
Programda daha sonra Üniversitemizi 
sosyal ve kültürel yönden tanıtan  Rad-
yo Televizyon Uygulama ve Araştırma 
Merkezince hazırlanan “Vizyon Filmi” 
izlendi. 

 Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker 
Hüseyin Çarıkçı, Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u ağırla-
maktan duydukları memnuniyeti dile 
getirerek “Dönemin ilk dersini sizin 
verecek olmanız bizim için büyük bir 
gurur kaynağıdır.” dedi.

 “Gençlerimizin her zaman bay-
rağına ve milletine sahip çıkacağına 
gönülden inanıyorum.”
 Bizlere vatanımızın, bayrağımızın, 
bağımsızlığımızın ve demokrasinin 
paha biçilmez derecede önemli oldu-
ğunu öğreten 15 Temmuz gecesinden 
bahseden Çarıkçı, konuşmasının de-
vamında ülkemizin kritik bir süreçten 
geçtiğini belirterek “Bu kritik süreçte 
herkese olduğu kadar üniversitelere de 
önemli görevler düşüyor.Çok boyutlu 
bir saldırı altındayız. bu saldırı kalkış-
ma, terör, algı operasyonları, karalama, 
iftira manipulasyon gibi birçok araç 
kullanılarak ulusal ve uluslararası 

platformlarda yürütülmekte ve bizler 
de bu operasyonlarla nelerin amaç-
landığını çok iyi bilmekteyiz. Tam da 
burada üniversitelerimizle ilgili olarak 
bir özeleştiri yapmamız kaçınılmaz 
olmaktadır. Topyekun yapılmakta olan 
bu mücadelede 181 Türk üniversite-
sinin daha aktif biçimde uluslararası 
platformlarda söz söylemesi gerekti-
ğini düşünüyoruz. Bu platformlarda 
yapılan mücadelenin de en az diğerleri 
kadar önemli olduğunu biliyor; bu ko-
nuda SDÜ’nün üzerine düşen görev-

leri her düzlemde yaptığını ve bundan 
sonra da yapmaya devam edeceğini 
bildirmek isteriz.” dedi. “Türkiye Cum-
huriyetinin 2023 vizyonuna ulaşması 
için çok çalışacağınıza, gayret göste-
receğinize ve her zaman bayrağınıza, 
vatanınıza sahip çıkacağınıza gönülden 
inanıyorum” diyerek gençlere seslenen 
Çarıkçı, 15 Temmuz şehitlerini anarak 
konuşmasını sonlandırdı. 

 Bir ülkenin en önemli gücünün ye-
tişmiş insan gücü olduğunu söyleyen 
Isparta Valisi Şehmus Günaydın, “Bu 
gücün oluşmasındaki en önemli görev 
üniversitelere düşüyor. Ülkeler fiziki 
sermayeye sahip olabilir ancak beşeri 
sermayeye sahip olmayan ülkeler her-
zaman geride kalacaktır.”dedi. Konuş-
masında 15 Temmuz gecesi Isparta’da 
yaşananları da anlatan Günaydın, “O 
gece gençlerimiz ve halkımız, cesaret 
ve dik duruşlarıyla düşmanı hezimete 
uğrattı.” diye konuştu.

“15	Temmuz’u	unutmayacağız,	
unutturmayacağız.”
SDÜ’nün akademik yıl açılışında 
bulunarak ilk dersi birlikte yapmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
sözlerine başlayan Başbakan Yardım-
cısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, yeni 
eğitim öğretim döneminin başarılı ça-
lışmalarla dolu bir yıl olmasını diledi. 
15 Temmuz şehitlerini anarak konuş-
masına devam eden Kurtulmuş, hain 
girişimin yaşandığı gece Isparta’dan 
Ankara’ya gitmek üzere hazırlanan 
hain çete mensuplarına gögsünü siper 
ederek mani olan Ispartalıları sevgi ile 

selamladı. Tarihi, “Çanakkale”, “Sakar-
ya”, “Dumlupınar”, Kurtuluş Savaşı” 
gibi kahramanlık destanlarıyla dolu 
olan bir millet olarak 15 Temmuz’u 
unutmayacaklarını, unutturmayacak-
larını söyledi.
 Altı asır boyunca barış içerisinde 
yaşamış bir medeniyetin çocukları 
olduğumuzu dile getiren Kurtulmuş, 
bazı güçlerin sınırları ayırmanın yanın-
da kalpleri ve zihinlerini de ayırmaya 
çalıştığını söyledi. I. Dünya Savaşından 
sonraki savaşlar ve ülkelerin tutum-
ları hakkında bilgiler veren Başbakan 
Yardımcısı Kurtulmuş, son yıllarda 
Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardın-
dan dünyanın iki tehditle karşı karşıya 
kaldığını ifade ederek “Bunlardan ilki 
küresel göç, diğeri de  küresel terördür. 
Bu iki sorun “göç” ve “terör” düzen-
sizlik, istikrarsızlığın, işgaller ve askeri 
müdahalelerin sonucudur.” dedi. 
Konuşmasının devamında öğrencilere 
seslenen Kurtulmuş, Ülkemizi daha 
ileriye taşımak için gençlere önem-
li sorumluluklar düştüğünü, daha 
çok çalışmak gerektiğini kaydederek 
özellikle sosyal bilimler öğrencilerinin 
“Farklılıkları zenginlik olarak gören 
bir toplumsal anlayışı”, “Güce değil 
adalete dayalı bir sistem anlayışı”, 
“Hukukun üstünlüğüne dayanan bir 
eşitlik anlayışı”, “Zayıfı, mağduru ve 
yoksulu gözeten bir iktidar anlayışı” 
inşa etmek konularında lisansüstü 
çalışmalar yapmalarını önerdi.  Etkin-
liğin sonunda Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı günün 
anısına Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a 
hediyeler takdim etti.

Akademik yıl açılışı gerçekleşti
SDÜ, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılına Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un 
ülkesini, vatanını, milletini seven, devletine ve demokrasiye sahip çıkan bir nesil yetiş-
tirmek adına verdiği “Vatan, Mili İrade ve Demokrasi” konulu ilk dersi ile başladı.
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KADROSUNU da yeni öğretim üyeleri ile 
güçlendiren SDÜ İletişim Fakültesi RTS 
bölümüne birinci öğretim ve ikinci öğre-
timine 100, tezli yüksek lisans programı-
na da 10 öğrenci alarak eğitim ve öğreti-
mine devam ediyor.
 Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Seyhan Aksoy yeni 
açılan bölümle ilgili şu şekilde görüşle-
rini belirtti: “2016-2017 Eğitim-Öğretim 
yılı itibariyle Radyo Televizyon ve Si-
nema bölümü öğrencilerimizi fakülte-
mize kabul etmiş bulunuyoruz. Kabul 
ettik dedim ama artık onlar ev sahibi. 
İlk hafta onlarla tanışma fırsatı buldum 
ve gerçekten çok hevesli ve heyecanlı-
lar. Bölümdeki hocalar olarak bizler de 
onların heyecanını gördükçe heyecan 
duyuyoruz ve daha motive olmuş bir 
şekilde fakülteye geliyoruz. Bu anlamda 
hem hocalarımızın hem öğrencilerimizin 
etkileşiminin güzel olacağını düşünüyo-
rum.”

“Temel	hedefimiz	akademik	olarak	do-
nanımlı	öğrenciler	mezun	etmek”
 Bölümdeki diğer hocalarımızla bir-
likte temel hedefimiz ve arzumuz öğ-
rencilerimizi öncelikle akademik olarak 
donanımlı hale getirmek. Çünkü mezun 
olduklarında yapacakları iş, ‘topluma 
değen/dokunan’ bir iş. Bu nedenle yap-
tıkları işin doğasını ve içinde hareket 
ettikleri toplumun sosyal, kültürel ve 
ekonomik yapısını bilmeleri ve analiz 
edebilmeleri oldukça önemli. 
 Bunun yanı sıra öğrencilerimizin uy-
gulamaya yönelik olarak da donanımlı 
hale gelebilmeleri için stüdyo ve atölye 
gibi mekanların oluşturulması ve gerek-
li teçhizatın alımı için elimizden gelenin 
en iyisini yapmak için tüm fakülte olarak 
çabalıyoruz. Atölye, öğrencilerimizin 
uygulama yapabilecekleri, kendilerini 
geliştirebilecekleri ve çeşitli yarışmalar 
için üretim yapma fırsatı bulabilecekleri 
bir mekan olacak. Bu anlamda fakültede 
derse girip dersten çıkan öğrencilerden 

ziyade, dersten sonra da fakültede za-
man geçiren, hocalarıyla dirsek teması 
olan ve daima öğrenmeye hevesli öğren-
ciler arzuluyoruz.

”Radyo	stüdyomuz	olacak”
Bunun dışında Radyo Televizyon Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi (RATEM) 
bünyesinde, fakülte binamızın bir alt ka-
tına radyo stüdyosu kurulacak. Sözünü 
ettiğim stüdyo, kullanıma hazır hale gel-
dikten sonra,Radyo Televizyon Sinema 
öğrencilerimiz açısından uygulama ya-
pabilecekleri mükemmel bir alan olacak.
Bunun yanı sıra fakültemiz bünyesinde 
bir televizyon stüdyosunun kurulması 
için de gerekli müzakerelerin sürdüğü-
nü belirtmek isterim. Elbette tüm bu im-
kanlar sadece Radyo Televizyon Sinema 
öğrencilerine özgü değil. Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım bölü- mü 
öğrencilerimiz de 
aynı imkanlardan 
yararlanabilecek-
ler. Dahası uygu-
lamaya yönelik 
işlerde Halkla 
İlişkiler ve Ta-
nıtım bölümü 
öğrencileri ile 
Radyo Tele-
vizyon Sine-

ma bölümü öğrencilerinin ortaklaşa çok 
nitelikli üretimler gerçekleştirebilecekle-
rini düşünüyorum. 
 Hem değerli meslektaşlarım hem de 
sevgili öğrencilerimiz açısından 2016-
2017 eğitim öğretim yılı ideallerimizi 
gerçekleştirme yolunda attığımız ilk 
adım ve nihai hedefimiz Türkiye’deki 
ilk beş İletişim Fakültesi arasına Süley-
man Demirel Üniversitesi İletişim Fa-
kültesinin de girmesi yönünde. Bunu 
gerçekleştirmek için tüm fakülte olarak 
elimizden gelenin en iyisini yapmak için 
çalışıyoruz.

“Gelişen	bi	üniversite	
vizyonuna	sahibiz.”
Yeni açılan İletişim Bilimleri Tezli Yük-
sek Lisans programı eğitim koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait ÖZKUL ise “Bu 
programın üniversitemiz fakültemiz aynı 

zamanda meslek yüksek 
okullarımız bünyesin-
de bulunan akademik 
kariyer yapmak isteyen 
öğretim görevlileri ve li-
sansını bitirmiş öğrencile-
rimiz adına faydalı olaca-
ğına inanıyorum. Gelişen 
bir üniversite vizyonumuz 
var. Sürekli büyüyen, ivme 
kazanan bir yapımız var. Bu 
ivmeyi İletişim Fakültesi de 
yakalamış durumda. İleride 
bu ivmeyi doktora program-
larıyla da destekleyeceğiz. Bu 
şekilde her alandan yani halkla 
ilişkiler, gazetecilik, radyo, tv, 
sinema ve görsel iletişimden ve 
bölüm dışından bir çok öğren-
cimizin kariyer yapma imkanını 
biz sağlamış olacağız. Kadromuz 
yetenekli ve yeterli, fakültemizde 

alanında uzman bir çok hocayı barındırı-
yoruz. Eğitim görmek isteyen herkesi da-
vet ediyoruz.” dedi.

İletişim Fakültesi
büyümeye devam ediyor
2014 yılından bu yana Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’ne öğ-
renci alan SDÜ İletişim Fakültesi 2016 - 2017 Eğitim - Öğretim yılı 
itibariyle Radyo Televizyon ve Sinema (RTS-Lisans) ve İletişim 
Bilimleri Yüksek Lisans (Tezli) bölümlerine öğrenci kabul etti. 

Radyo	Tv	ve	Sinemamezunları	ne	iş	yapar?İletişim fakültesi içerisinde yer alan 
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 
oldukça geniş bir yelpazeye sahip. 4 yıl-
lık lisans öğrenimi boyunca öğrenciler 
hem iletişim ve sosyal bilimler formas-
yonu hem de bunun yanı sıra uygula-
maya dönük kamera, ışık, ses, kurgu, 
prodüksiyon gibi alanlarda dersler alır-
lar. SDÜ İletişim Fakültesi Radyo, Tele-
vizyon ve Sinema Bölümü mezunları, 
sinema sektöründe, TRT ile özel radyo 
ve televizyonlardaki haber ve program 
birimlerinde, film ve program yapım 
şirketlerinde, reklam şirketlerinde, med-
ya araştırma şirketlerinde çalışabilir-
ler. Mezunlar, ilgi ve becerilerine göre, 
yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, 
kurgu, senaristlik, program yapımcılığı, 
medya araştırmaları alanında kariyer 
yapabilirler.

Bir Kavram

Bir Kuram

Göstergebilim
Göstergebilim, en genel ifadesi ile gös-
tergelerin bilimidir. İletişim için kulla-
nılan her şeyin; sözcükler, görüntüler, 
trafik işaretleri, sesler, müzik gibi pek 
çok şeyin incelenmesini içerir. Tüm bu 
göstergelerin yorumlanmasını, üretil-
mesini veya işaretleri anlama süreçle-
rini içeren bütün faktörlerin sistematik 
bir şekilde incelenmesine dayanan bir 
bilimdir. Göstergebilim insanların gös-
terge oluşturma, bunlarla sistem kur-
ma ve iletişimde bulunmasını araştırır.

Laswell	Modeli
Kitle İletişim Kuramlarının en önemli-
lerinden biri Lasswell Modelidir. Kim, 
Neyi, Hangi Kanaldan, Kime, Hangi 
Etkiyle söyler formülüne dayanan mo-
dele göre iletişim doğrusal bir çizgide-
dir. Bu çizgiye göre bir kişi veya kurum, 
bir mesajı bir iletişim aracı vasıtasıyla 
izleyici/dinleyiciye iletir. Buna göre 
ileticinin alıcıyı etkilemek amacında ol-
duğu daha baştan kabul edilir ve bura-
dan iletişimin iknaya yönelik bir süreç 
olduğu sonucuna varılır. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait ÖZKUL

Yrd. Doç. Dr. 
Seyhan
Aksoy

Haber: Rüveyda Bilgetekin
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SÜLEYMAN DEMIREL  ÜNIVERSITESI 
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü öğrencileri, ders kap-
samında yaptıkları çalışmayla, SDÜ 
öğrencilerinin ilgi alanlarını mercek 
altına aldı. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait 
Özkul tarafından okutulan ‘Sosyal 
Bilimlerde İstatistik Uygulamaları’ 
dersi kapsamında, farklı fakültelerden 
2500’ü aşkın öğrenciye, 32 sorudan 

oluşan bir anket yöneltildi. Teknoloji 
kullanımından medya takip alışkan-
lıklarına kadar bir çok konuda soru 
yöneltilen öğrencilerin cevapları, ista-
tistiksel açıdan analiz edildi.
 Yapılan çalışmanın kapsamı ve 
araştırma süreci hakkında Kampüs 
Doğu Batı’ya konuşan Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Sait Özkul, çalışmanın çıkış 
noktasının, İletişim Fakültesi öğrenci-

lerine, anket sorusu hazırlama, hedef 
kitleye anketi uygulama ve elde edilen 
verileri analiz etme konusunda pratik 
kazandırmak olduğunu belirtti. Özkul, 
anketin SDÜ öğrencilerine uygulanma-
sı sonucu elde edilen verilerin analizi-
nin, Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) adlı uygulamayla 
gerçekleştirildiğini belirterek, çalışma-
nın başından sonuna kadar öğrenciler-

le birlikte planlanıp uygulandığını ve 
ortak bir çalışmanın ürünü olduğunu 
vurguladı. Hazır bir bilimsel ölçek kul-
lanmak yerine, öğrencilerin ölçek geliş-
tirme yetkinliklerini artırmaya yönelik 
bir çalışma yaptıklarını belirten Özkul, 
bunun güncele ve üniversite yaşamına 
dair konulara değinmeyi sağlarken, 
anketi uygulamayı da kolaylaştırdığını 
ifade etti.

SDÜ’lü ne görmek istiyor?
Nelere ilgi duyuyor?
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Kullandığınız GSM operatörünü 
seçmenizdeki asıl sebep nedir?
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Okumayı en çok sevdiğiniz 
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Sinema tarzı olarak hangi ülke 
sinemasını tercih edersiniz?
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Sineması
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Hollywood
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 İzlediğiniz yabancı filmlerde 
veya dizilerde Türkçe dublaj mı, 

yoksa alt yazı mı tercih 
edersiniz?
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Altyazı
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SDÜ'de en çok hangi etkinliği/
etkinlikleri görmek istersiniz?
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Yarışma
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Benim için SDÜ 
TEK KELİME ile

Tecrübedir
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Diğer 
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Yüzme
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Diğer 
%11
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%4
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%2
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%7
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%5
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%5
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%3
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%24

Bilgidir
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ÜLKEMIZIN en temiz ve en derin gölü 
olan Salda, eşsizliğini bembeyaz kumla-
rına ve mavinin tüm tonlarını barındır-
masına borçlu. Burdur Yeşilova ilçe mer-
kezine 4 km uzaklıkta, Doğanbaba köyü 
Salda ve Eşeler dağı arasında bulunan 
göl, Göller Yöresi’ndedir. Etrafında az sa-
yıda yerleşim alanı bulunması sebebiyle 
adeta kampçıların merkezi haline gelen 
Salda’nın ziyaretçi akınına uğramasının 
diğer önemli sebebi ise gölün içerisinde 
bulunan magnezyum soda ve kilin cilt 
hastalıklarına sağladığı faydalar. Yalnızca 
bununla da sınırlı kalmayıp yaban ördek-
lerine ev sahipliği yapıyor. 
 Salda’ya yolculuğumuz üniversi-
tenin Doğu-Batı Kampüsleri arasında 
otostopla başladı. Eğer şansınız yaver 
giderse sabah saatlerinde 4 ya da 6 araç 
değiştirerek Salda’ya gidebilirsiniz. 
Araç sahibiyle sizin güzergahınız uyuş-
mayabilir bu yüzden birkaç noktada 
araç değiştirebilirsiniz. Biz ilk olarak 
Afyon Burdur sapağında indik. Oradan 
yolun karşısına geçtik. Amacımız Bur-
dur güzergahı üzerinden tekrar otos-
top çekip Karaçal(Karaman-Yeşilova) 
sapağında inip Yeşilova’ya tekrar otos-
top çekmekti. Bindiğimiz araçta Edip 
abiyle muhabbet baya koyu olduğu için 
kocaman sapağı fark edemeyip Fethi-
ye yolunda devam ettik. Neyse ki çok 
geçmeden Karamana gidilebileceğini 
fark ettik. Edip abi, bizi Karaman’da 
bir benzinlikte bıraktı. Bu yoldan Yeşi-
lova’ya gidilebileceğini öğrendik, 1 km 
yol yürüdükten sonra Yeşilova merke-
ze giden bir araca bindik.
 İndiğimiz yerde bize doğru yaşlı 
bir amcanın geldiğini gördük. Sırtında 
boyu kadar çanta olan üç gencin yardı-
mına koşuyordu besbelli. Salda’ya na-
sıl gidebileceğimizi sorduk o da olanca 
içtenliğiyle cevapladı. Çok geçmeden 
onun ilçenin muhtarlarından olduğu-
nu öğrendik ve Şenol ERTAŞ’tan bölge 
hakkında bilgi almaya başladık.
 
Salda’ya	çok	gelen	olur	mu
kamp	için,	gezmek	için?
“Olmaz mı! Yılın her mevsimi buralara 
kamp kurmak için bir sürü insan gelir. 
Ama kışa doğru sayı biraz daha azılır. 
Soğuklar bir başladı mı kampçılar evle-
rine döner. Yerini kayak merkezine ge-
len ziyaretçilere bırakırlar. Bundan do-
layı bölgenin çok fazla potansiyeli var.”
 
Buranın	çok	değişik	bir	atmosferi	var.	
Bir	çok	denizde	ve	gölde	olmayan	bir	

atmosfer...	Bunun	ne	olduğunu	düşü-
nüyorsunuz?
 “Öncelikle Türkiye’nin hiç bir yerin-
de bu kadar berrak ve temiz bir su yok. 
Buraya sık sık uzmanlar gelip gider. Bir 
nevi burası onların çalışma odasıdır. 
Dediklerine göre, Mars’ın yüzey özel-
liklerini dünyada iki yer taşıyormuş. 
Bunlardan birisi Yeşilovamızda bulu-
nan Salda Gölü’dür. Yaşamın olmadığı 
bir yerle, gölümüzün yapısı benzetilince 
insanlar haliyle merak ediyor. Bir nevi 
burada yaşam arıyorlar. Sadece bu değil 
mas mavi yapısı insanları cezbediyor. 
Burada yaşamama ve 17 yıldır buranın 
muhtarlığını yapmama rağmen her hafta 
sonu çadırda kalmaya giderim Salda’ya. 
Daha saymakla bitmez. Zaten birazdan 
gittiğinizde merakınızı fazlasıyla gidere-
ceksiniz.”
 Kamp	yapmak	 için	en	uygun	mev-
sim	hangisi?	Sizce	çok	yanlış	bir	zaman-
da	mı	geldik,	 gece	havalar	 soğuk	olur	
diyorlar.
 “Genellikle Nisan Mayıs ayı dedin 
mi kamp telaşı başlar, Yeşilova sizler gibi 
çantası olan talebelerle, gençlerle dolar. 
Siz son zamanlarına denk geldiniz Sal-
da’nın. Şuan  ne soğuk ne de sıcak. Yani 
yılın son meyvesini siz yiyeceksiniz. 
Kamp yapmak için gayet uygun.” 
 
Gölün	yapısı	hakkında	neler
söyleyebilirsiniz,	yüzebilir	miyiz?
 “Aman sakın ha! Göl çok derindir. 
Girdap var içinde. İnsanı içine çeker o. 
Kaç kişiyi cansız olarak çıkardı ekipler 
bir bilseniz. Çıkaramadıklarımız da 
cabası. Zaten gittiğinizde göreceksiniz 
her yerde “göle girmek yasaktır” tabe-
laları var. Türkiye’nin en derin gölle-
rinden biridir Salda. 184 metre derinliği 
var. Aman dikkat arkadaşlar.”
 Bu kısa röportajdan sonra Şenol 

amcamız bize Yeşilova hakkında bilgi 
vermeye devam ediyor. 6 bin 500 kişi-
lik Yeşilova Merkez Mahallesi halkı-
nın bu tarz faaliyetleri desteklediğini 
ve elinden geldiğince gelen misafirlere 
yardımcı olmaya çalıştıklarını söylüyor. 
Daha fazla turist ile bölgenin geliştiği-
ni ve gelişeceğini düşünen muhtarımız 
Şenol amca, bize bölgenin yardım-
severliğini hissettirecek yardımlarda 
bulunuyor.  Muhtar amcayla vedalaş-
tıktan sonra kampımızı Salda’ya sıfır 
kuruyoruz. Normalde muhtar amcanın 
çadırının bulunduğu bölge kocaman 
bir kamp bölgesi. Hatta 150’yi aşkın 
çadırın kurulu olduğunu ve insanlarla 
dolu olduğunu söyleyebiliriz. Ama biz, 
gece suyun hırçın sesini duymak ve o 
maviliğe doymak adına gölün hemen 
yanına kuruyoruz çadırlarımızı. Göl ve 
kamp alanı arasında yaklaşık 150 metre 
kadar bir boş alan var. Kamp alanında 
yok yok diyebiliriz: Tuvaletler, mescit, 
oyun parkı, piknik alanı ve yiyecek içe-
cek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz 
bir kafeterya. Kamp alanının hemen 
arkasında ormanlık bölgeden odun ih-
tiyacınızı karşılayıp ateş yakabilirsiniz. 
Yalnız aklınıza balık tutmak gibi bir fi-
kir gelirse sizi şimdiden uyaralım bölge 
sit alanı olduğu için avlanmak yasak. 
Biz ise, topladığımız odunlar sayesin-
de çayımızı demliyoruz ve ardından 
muhteşem maviliğe doğru çayımızı yu-
dumluyoruz. İtiraf edelim her ne kadar 
yasak ve tehlikeli olduğu söylense de 
dayanamayıp göle giriyoruz. Öyle ki 
bizim gibi dayanamayan olur diye böl-
geyi denizde olduğu gibi güvenlik şe-
ridi ile çevrelemişler. Çevrelenen alanın 
derinliği en fazla belinizin biraz üstüne 
geliyor. Biz de tehlikenin farkında olup 
o alanı aşmadık. Bu önlemden dolayı 
gölün çok az bir kısmı halk plajı görevi-

ni görüyor. Kısacası alanı aşmadan göle 
girebilir, o muhteşem serinliği hissede-
bilirsiniz.
 Bir çok sivil toplum kuruluşu da 
kamp yeri olarak Salda’yı tercih ediyor. 
Akşam Bursa Arama Kurtarma(BA-
KUT) ekibinin yaktığı ateşin başında 
ısındık. Şarkılarını dinleme, muhabbet-
lerine dahil olma şansı yakaladık. Daha 
sonra soluğu, yine ateşin başında gitar 
çalıp, şarkı söyleyen Facebook Kampra-
il grubundan bazı arkadaşların yanında 
aldık. Gece uzun ve soğuk olduğundan 
ne muhabbet bitti, ne de kamp ateşi 
söndü. 
 Gece tahmin ettiğimizden daha so-
ğuk oldu ve etrafı temizledikten son-
ra çadırlarımızı kamp alanına taşıdık. 
Kamp alanı daha az rüzgar almasına 
karşın yine de soğuktan etkileniyorsu-
nuz. Sabaha uyandığınızda soğuktan 
vücudunuzun herhangi bir uzvunun 
uyuşması gayet normal. Uyanır uyan-
maz hemen ateş yaktık. Çok değil 07:00 
gibi  güneş her yeri ısıtmaya başladı ve 
kaldığımız yerden Salda’yı keşfetmeye 
devam ettik. Salda’yı bizim için özel 
kılan yegane şeyler ise; güneşin batışı 
sırasında ayın yüzünü göstermesiyle 
gökyüzünde oluşan pembelik, ikinci-
si de, güneşin doğuşu sırasında oluşan 
renk cümbüşü... 
 Dönüş için de otostopu tercih edebilir-
siniz. Salda’nın çıkışındaki yoldan geçen 
her aracın yolu Yeşilova’ya çıkar. Eğer 
uslu bir kampçı olursanız Muhtar Şenol 
ERTAŞ sizi bulur, sırtınızdaki çantalarla 
çıkmakta hayli zorlanacağınız Yeşilova 
rampasında sizi arabasına alır. 

Hikayenin	en	hüzünlü	kısmı
 Hikayenin en hüzünlü kısmı ise 
eve dönüş yolu. Okulun tüm yükünü, 
haftanın tüm stresini unuttuğunuz Sal-
da macerası burada son buluyor. Ken-
dimizi yeniden gül şehrinin yollarına 
bırakıyoruz. Her ne kadar dönmenin 
verdiği bir mutsuzluk olsa da heyeca-
nımız otostopla devam ediyor. “Acaba 
şu geçen araba alır mı?” sorusu, yeni 
insanlarla tanışma coşkusu, 50 metre 
ötede duran arabanın arkasından o ço-
cuksu koşuş, araç sahibinin samimiye-
ti… Daha neler neler… 
 İki günde toplam 9 araç değiştirdik. 
Bu demek oluyor ki, 9 farklı kişi, 9 farklı 
yasam hikayesi. Ve Anadolu insanının 
o eşsiz samimiyeti… 
#YollarAçıkYollaraÇık!
Haber: Cem Göçmen

Yolculuk Türkiye’nin Maldivlerine
Kampüs Doğu Batı olarak, geçtiğimiz hafta sizler için Türkiye’nin Maldivleri olan Salda Gö-
lü’nü ziyaret ettik. Peki sayfalarca yazılsa az kalır diyeceğiniz bu görsel şova, cebinizden beş 
kuruş harcamadan nasıl gidersiniz? Biz de SDÜ öğrencileri için bunu test ettik.

Soldan Sağa: Enes ÜNCEL, Şenol ERTAŞ (Muhtar), Cem GÖÇMEN, Ünes ŞEN, Mert ÇELİKTAŞ, İlyas KURT

Fotoğraf: Ünes Şen
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KOSGEB ile uyum içerisinde yürütül-
mesi planlanan dersin müfredatında 
girişimcilik ile ilgili temel kavramlar, 
girişimcilik özellikleri, iş planı kavra-

mı, girişimcilik süreci, iş planı ögeleri, 
pazar araştırmaları, pazarlama ve üre-
tim planı ve finansal plandan bahse-
dilecek. Son olarak da iş planı ögeleri-

ne yönelik bütüncül bir bakış açısı ve 
örnek iş uygulamaları hakkında bilgi 
verilecek.  Ders hocalarından olan Yrd. 
Doç. Dr. Pınar Göktaş, 1980 ile 1999 
yılları arasında doğan öğrencilerin (Y 
kuşağı) kendi işine sahip olabilecek 
niteliklere sahip olduğunu belirterek: 
“İçinde bulunduğum kuşak olarak Y 
kuşağının pek çok özelliğinin Girişim-
cilik dersi ile örtüştüğünü söylemek 
mümkündür. Örneğin yaratıcı olma, 
hayal kurma, risk alma, çok yönlü sos-
yal olma gibi… Ancak sınıfta öğrencile-
rime ‘’Kimler girişimci olmak istiyor?’’ 
diye sorduğumda az kişinin tercih etti-
ğini gördüm nedenini sorguladığımda 
ise; ‘’evet hayalleri var ancak hayalle-
rindeki girişimcilik yüksek sermaye ge-
rektirdiği için bundan vazgeçtiklerini 
gördüm Bu yüzden girişimcilik ruhuna 
sahip kişileri bu hususta desteklemeye 
yönelik olarak Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı-KOSGEB işbirliği ile uygulama-
lı girişimcilik eğitimleri yaygın olarak 
açılmakta olduğunu görüyoruz. Üni-
versitemizde de  2016-2017 Eğitim-Öğ-

retim Yılı itibariyle İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tara-
fından ilk kez Üniversite Ortak Zorunlu 
Seçmeli ders olarak ‘’Girişimcilik’’ dersi 
açılmıştır. Bu dersi üniversitemizin tüm 
lisans bölümlerinden isteyen öğrenciler 
seçebilmektedir.” şeklinde konuşurken 
dersin avantajlarından da bahsetti
Girişimcilik	dersi	
hangi	avantajları	sağlıyor?
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğ-
rencileriz KOSGEB bünyesinde açılan 
‘’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’’ 
programını tamamlamış gibi değerlen-
dirilecek. Bu sayede lisans eğitimlerini 
tamamlarken ‘’Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimleri Katılım Belgesi’ni de almaya 
hak kazanacaklar. İş kurmak isteyen gi-
rişimci mezunlarımız bu belgeyle KOS-
GEB’in verdiği ‘’Yeni Girişimci Deste-
ği’’ne başvuruda bulunma şansı elde 
edecekler. Böylece genç girişimcileri-
miz mezun olur olmaz 50 bin lira geri 
ödemesiz, 100 bin lira ise faizsiz geri 
ödemeli destekten faydalanabilecekler.
Haber: Rüveyda Bilgetekin

KAMPÜS

Yapımı tamamlanan İİBF binası, altmış 
sekiz sınıf, dört bilgisayar laboratuvarı, 
internet paylaşım odası, iki konferans 
salonu, iki toplantı odası, 185 personel 
odası, üç doktora ve yüksek lisans sınıfı 
olmak üzere dört ayrı bloktan oluşuyor. 

Yeni	binada	neler	var?
Yeni İİBF binası, dört ayrı blok şeklinde 
hizmete sunuldu. A ve B blokları bölüm 
dersliklerine, C blok öğretim üyelerine 
ayrılırken D blok ise sosyal yaşam blo-
ğu şeklinde  dizayn edildi. Yeni bina 
yaklaşık 700 kişinin katılabileceği iki 
ayrı konferans salonuna sahip.  Fakül-
tede her biri amfi özelliği taşıyan 68 
adet sınıf bulunuyor. Teknoloji ile iç 
içe eğitim verebilecek üniversite binası 
bünyesinde toplam 224 kişilik bilgisa-
yar laboratuvarları da bulunduruyor. 

2016- 2017 öğretim yılında 12 bölümü 
mevcut olan fakültede toplam 9500 li-
sans öğrencisi eğitim görüyor. Aynı 
zamanda tezli-tezsiz yüksek lisans ve 
doktora öğrenci sayısı yaklaşık 2500 ki-
şiye ulaştı. Ayrıca fakülte, 111 öğretim 
üyesi, 80 araştırma görevlisi ve  37 idari 
personeli ile eğitim ve öğretim faaliyet-
lerini sürdürüyor.

‘’Dekanımızın	emeği	çok	büyük’’
İİBF Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Bekir Gövdere, yeni fakülte binasının 
planlanmasına ve yapımına hep bir-
likte başlanıldığını ifade ederken başta 
fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Okcu ol-
mak üzere birçok kişinin emeğinin çok 

büyük olduğunu belirtti.

“Enerjisi	yüksek	bir	fakülte
ortamı	yaratmaya	çalıştık”
Fakülte Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Aygen OKSAY : “Yeni İİBF binamız öğ-
rencilerimize ve bizlere hayırlı olsun. 
Enerjisi yüksek bir fakülte ortamı ya-
ratmaya çalıştık. Öğrenci sıralarından 
sınıf kapılarına kadar özenli bir şekilde 
seçim yaptık. Burada öğrencilerimize 
sosyal, kültürel ve kariyerlerine dönük 
konferanslarla nitelikli eğitim vermeyi 
amaçlıyoruz. Ayrıca öğrenci kapasitesi 
bakımından kalabalık olan fakültemi-
zin güvenliğini artıracak çalışmalarda 
yürütmeyi düşünüyoruz. Örneğin ka-
pılarda kart okutmalı sistem yaratmayı 
düşünüyoruz” şeklinde düşüncelerini 
belirtti.

	‘’Aynı	anda	5500	öğrenci
ders	görebilecek’’
Teknisyen Ali Serçe ise, yeni bina hak-
kında; “Bu binanın her tuğlasında 
hepimizin çok emeği var, ben burada 
vatana ve millete faydası olan sizlerin 
yetişmesini umut ediyorum. Teknik 
açıdan bahsedecek olursak okulumuz 
merkezi ısınma ve klima sistemiyle 
donatıldı. Oldukça nitelikli bir bina 
yaptık, şuan üniversitemizin en büyük 
binası durumunda. Aynı anda 5500 öğ-
rencinin ders görebileceği şekilde bi-
namızı tasarladık” ifadelerini kullan-
dı. Peki Fakülte öğrencileri yeni bina 
hakkında ne düşünüyor?

Erva	Yiğit	(Çalışma	ekonomisi
ve	Endüstri	İlişkileri	/	1.	Sınıf):
Eski fakültede uzun süre zaman geçire-
memiş olsam da bir iki derse orada gir-
me fırsatım oldu; ama bence yeni bina 
elbette daha güzel, konforlu ve dona-
nımlı olmuş. Büyük ve gösterişli duru-
yor 4 yıl boyunca burada derse girmek 
güzel.

Oğuzhan	Polat
(Uluslararası	İlişkiler/	2.	Sınıf):
Bu sene yeni fakültemize taşındık. Fa-
külte çok büyük  ve öğrenci sayısını 
karşılayacak şekilde. Büyük olmasın-
dan dolayı bazen karıştırabiliyorum 
bulamıyorum gideceğim yeri o yüzden  
henüz alışamadım ancak bina çok gü-

zel yeni ve temiz. Hayırlı olur inşallah.

Fatih	Eryılmaz	(	Turizm	ve	Otel
İşletmeciliği	/	2.	Sınıf)
Yeni fakültemizi çok beğendim büyük 
temiz güzel bir bina olmuş. Artık bu-
rada gireceğiz derslere şahsen ben çok 
memnunum.

Verda	Bayık	(	Ekonometri	/	3.	Sınıf)
Fakültemiz çok büyük, 3 yıldır eski 
binada olduğum için alışmıştım. Bura-
da bazen bulmakta zorlanıyorum ama 
çok güzel ve büyük olması da öğrenci 
yeterliliği açısından çok iyi. Önceden 
zorlanıyorduk bu konuda şimdi daha 
rahat oldu diyebilirim.
Haber: Mekselina Sarı

İİBF yeni binasına kavuştu
Doğu yerleşkesinde yapımı tamamlanan yeni İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerine kapılarını açtı.

Üniversite ortak seçmeli derslere
yeni bir ders: Girişimcilik
SDÜ 2016 - 2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle toplamda 800 öğrenciye girişimcilik dersi vermeye başladı.

Yrd. Doç. Dr. 
Pınar Göktaş
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SDÜ’de hareketli hayat
SDÜ, Sağlık Bakanlığı’nca geliştirilen “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Ha-
yat Programı”nın içeriğine uygun olarak  “Fiziksel Aktiviteyi  Teşvik Pro-
jesi 2015- 2018 Bisiklet Dağıtımı” kapsamında yeni bisikletlerine kavuştu.
Bakanlık tarafından fiziksel aktivitenin 
teşviki,  çevrenin korunması ve daha 
sağlıklı yaşam alanlarının oluşturul-
ması amacıyla hediye edilen 500 adet 
bisiklet, öğrencilere ücretsiz hizmet 
verecek. Bisiklet dağıtım töreninde, Is-
parta Valisi Şehmus Günaydın, Üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin 
Çarıkçı, Isparta Halk Sağlığı Müdürü 
Dr. Mehmet Karakaya ile Şarkikara-
ağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı ve 
beraberindeki çok sayıda katılımcı, 
Valilik önünden başlayan polis korteji 
eşliğinde Üniversitemize kadar sağlıklı 
yaşam için pedal çevirdi.
Kampüse	yeni	bisiklet	yolları
Konu ile ilgili bir açıklama yapan SDÜ 

Rektörü İlker Hüseyin ÇARIKÇI: “Ge-
çen yıl SDÜ ile alakalı başlayan çalışma 
neticesinde bugün Sağlık Bakanlığının 
bize teslim ettiği 500 bisikleti teslim 
aldık. Bu bisikletler kampüs içerisin-
de öğrencilere ücretsiz olarak hizmet 
verecek. Aynı zamanda meslek yükse-
kokullarına da yeterli sayıda bisikletin 
gönderimini gerçekleştireceğiz. Böy-
lelikle ilçelerdeki öğrencilerimizde bu 
imkandan faydalanmış olacaklar. Bu-
nun yanı sıra Kalkınma Bakanlığından 
da bisiklet yolu projesinin çıktığının 
altını çizen Çarıkçı: “İnşallah iki üç yıl 
içerisinde kampüste bisiklet yollarımız 
da olacak. Kampüsümüz daha modern 
bir görünüm kazanacak.” dedi.

SDÜ’ye Türkçe
ve Yabancı Dil
Öğretimi Merkezi
SDÜ Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi kuruldu. Yönetmelik, Resmî 
Gazete’nin 23 Eylül 2016 Cuma gün ve 29836 sa-
yılı baskısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Merkezin amaç ve faaliyet alan-
larını şu şekilde özetlemek müm-
kün:
1. Türkiye dışındaki akraba 
topluluklar ve Türk Cumhuriyet-
leri mensupları ile yabancılara, 
yurt dışında ve yurt içinde Türkçe 
öğretimi vermek ve bu konuda 
çalışmalar yapmak, desteklemek, 
geliştirmek ve yayınlamak için 
imkân sağlamak, ilgili ulusal ve 
uluslararası kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği ve koordinasyon görevini 
yürütmek.
2. Uluslararası ikili anlaşmalar 
çerçevesinde ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile Türkçe ve yabancı 
dillerin öğretimi konusunda çalış-
malar yaparak ortak eğitim-öğre-
tim, araştırma, uygulama ve yayın 
faaliyetlerinde bulunmak.
3. Türkçe ve yabancı dil öğreti-
mine yönelik öğretim araçlarını 

hazırlamak; kitap, dergi, bülten, 
rapor, proje, broşür yayınlamak, 
bu amaçla yurtiçi ve yurtdışındaki 
çeşitli fuarlara katılarak tanıtım 
masaları açmak.
4. Kurum ve kuruluşların istek-
leri doğrultusunda dil sınavları 
düzenlemek,
5. SDÜTÖMER’de Türkçe öğre-
nen yabancı uyruklu öğrencilerin 
Türk öğrencilerle tanışıp kaynaş-
malarını sağlamak amacıyla sosyal 
ve kültürel etkinlikler düzenle-
mek.
6. Akraba Topluluklar ve Türk 
Cumhuriyetleriyle ortak projeler 
düzenlemek,
7. Yurt içi ve yurt dışında dil 
sınavları ve dil yeterlilik sınavları 
düzenlemek,
8. Merkezin amacına uygun diğer 
etkinlikleri düzenlemek ve etkin-
liklere katılmak.

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi
Araştırma ve Uygulama MerkeziTÜRKIYE’NIN en köklü film festivalle-

rinden 53. Uluslararası Antalya Film 
Festivali 16-23 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleşti. Festival sonunda EXPO 
2016 Antalya Kongre Merkezi’nde 
ödül töreni düzenlendi.
    SDÜ İletişim Fakültesi Radyo-Tele-
vizyon ve Sinema Bölümü öğrencile-
rinden Serkan Koçak, Mert Arıbakır 
, Kadir Eren ve Tülay Gündüz de 
festivale katıldı. Arkadaşlarımız “En 
İyi Film”, En iyi Senaryo” ve “En İyi 
Yönetmen” ödülünü alan Mavi Bisik-
let filmiin senaristi ve yönetmeni ile 
bir söyleşi gerçekleştirdiler.
     Filminizde	Ali	karakteri	,	annesi	
borç	içinde	ve	babası	yokken	sevdi-
ği	kız	için	bir	cep	telefonu	alıyor.	Sa-
nırım	bu	birazcık	bencilliğe	giriyor.	
Bunu	oluşturmanızdaki	düşünceniz	
neydi?
Ü.K :Aslında orada parasını annesine 
veriyor. Bir yandan da bisiklet almak 
için harçlıklarını biriktiriyor. Bisiklet 
almak için biriktirdiği parayı daha 
büyük bir amaç uğruna feda ediyor. 
Neticede o bir çocuk.Bencil olması 
gayet normal.
    	Filmde	çoğunlukla	tek	plan	
açısından	çalışmışsınız	sebebi	nedir	
?	Tiyatro	geçmişinizle	alakalı	bir	
durum	mu	?	
Ü.K: Tiyatro geçmişim var ama o 
tiyatrodan mı geliyor yoksa başka bir 
yerden mi bilmiyorum. Şöyle söy-
leyebilirim; ben filmi nasıl görüyor-
sam öyle çektim. Ben bu filmi tekrar 
çeksem yine böyle çekerim.  Çocuk 
hizasında kalmak benim kişisel terci-
himdi. Şuan çocukların içinde olduğu 
filmler ya da çocuk filmleri çekiliyor. 
Kamera çocuklara hep yukarıdan 

bakıyor. Biz çocuk dünyasına girmek 
istiyorsak kamerayı onların hizasına 
indireceğiz.
     	Okul	müdürü	peki,	o	gerçekten	o	
okulun	müdür	mü	?
Ü.K: Biz Akşehir’de mekanları do-
laşırken bir çok okulu gezdik. Hem 
çocuklardan filmdeki roller için hem 
kayıtlar aldık hem eğitim verdik iki 
yıl önce hem de bu arada yerel oyun-
culara bakıyoruz normalde müdür 
için düşündüğümüz profesyonel bir 
oyuncu vardı ama onun takvimi el 
vermedi sonra el verdi biz isteme-
dik. Biz filmi Fatih beyin okulunda 
çekmeye karar verdik sonra Fatih bey 
olur mu diye düşünmeye başladık bu 
durumu Fatih beye sunduk ilk önce 
yapabilir miyim diye düşündü ve 
kabul etti. İyi ki de etti çok güzel bir 
performans gösterdi.
   Peki	,	filmi	yazarken	nelerden	
etkilendiniz	?
Ü.K: Aslında filmi yazarken tamamen 
kendi çocukluğumdan etkilendim. 
Bir nevi kendi çocukluğumu yazdım 
desem doğru olur.
Haber: Tülay Gündüz

SDÜ öğrencileri
Altın Portakal’da
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Active Life at SDU
SDU got their new bikes within  the  “Physical Activity Promotion Project 
2015-2018 Bicycle Distribution” in accordance with the contents of “Healthy 
Nutrition and Active Life Programme” developed by Ministry of Health.  
500 HUNDRED bicycles, given to 
students as presents with the aim of 
promoting physical activity, protecting 
environment, and creating a healthier 
living space, will provide free service 
to students. In bicycle distribution 
ceremony, Isparta Governor Şeyhmus 
Günaydın, Our University’s Rector 
Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Isparta 
Public Health Director Dr. Mehmet 
Karakaya and Şarkikaraağaç Mayor 
İsa Çarkacı and his many participants 
accompanied by police procession, 
rode their bikes for a healthy lifestyle 
beginning from the Governor’s Office 
to the University. 

New	Bike	Paths	on	Campus
SDU Rector Prof. Dr. İlker Hüseyin Ça-
rıkçı made a statement regarding the 
issue: “We have received 500 hundred 
bicycles handed us by the Ministry 
of Health as a result of the attempt 
related to SDU started last year. These 

bicycles will serve our students free 
of charge in the campus. We will also 
send a sufficient number of bicycles 
to our vocational schools. Thus, our 
students in the counties will benefit 
from this opportunity. In addition, 

Çarıkçı who underlined that Ministry 
of Development ratified the bike path 
project said “We hope there will be 
bike paths on Campus in two-three 
years. Our campus will gain a more 
modern look.””

FEAS in their 
new building
NEW FACULTY of Economics and 
Administrative Sciences (FEAS) bu-
ilding, whose construction on the 
East Campus of Süleyman Demirel 
University has been completed, ope-
ned its doors to the students.
 FEAS building consists of four 
separate blocks including sixty-ei-
ght classrooms, four computer labs, 
an internet sharing room, two con-
ference halls, two meeting rooms, 
185 staff rooms, three doctoral and 
master classes. While A and B blocks 
are reserved for department classro-
oms and C blocks for faculty mem-
bers, D block is built as a social life 
block. The new building has two se-
parate conference rooms which can 
host 700 people. The faculty has 68 
classrooms having the features of a 
lecture hall. The university building, 
that intertwines education with te-
chnology, has a total of 224 person 
capacity computer labs. 

 The purpose and scope of the Center 
can be summarized as follows:
1. To give Turkish education to relative 
communities outside Turkey, citizens 
of Turkish Republics and foreigners 
abroad and within the country and to 
do studies in this regard, to support, to 
develop and to provide opportunities 
in order to publish, and to carry out the 
task of cooperation and organization 
with relevant international and natio-
nal institutions and organizations.    
2. By doing studies on teaching of Tur-
kish and foreign languages with related 
public institutions and organizations 

within  international bilateral agree-
ments, to be involved in joint educati-
on, research, application and publicati-
on activities. 
3. To prepare teaching materials for 
Turkish and foreign language teaching; 
to publish books, magazines, newslet-
ters, reports, projects, and brochures, 
for this purpose, to open promotion 
tables by participating various domes-
tic and foreign exhibitions.     
4. To organize language tests accor-
ding to the demands of institutions and 
organizations. 
5. To organize social and cultural acti-

vities in order to make foreign students, 
learning Turkish at SDÜTÖMER (Sü-
leyman Demirel University Turkish and 
Foreign Language Teaching Research 
and Application Center), meet Turkish 
students and socialize with them.
6. To organize joint projects with Rela-
tive Communities and Turkish Repub-
lics 
7. To organize language exams and 
language proficiency exams both wit-
hin the country and abroad.
8. To organize other activities in accor-
dance with the mission of the center 
and to participate in these events. 

What is the content 
of the course?
The curriculum will be compatible 
with KOSGEB-SMIDO. Basic con-
cepts of Entrepreneurship, entrepre-
neurial characteristics, the concept 
of business plan, entrepreneurship 
process, elements of a business 
plan, market research, marketing 
and production plan, and financi-
al plan will be discussed. Finally, 
a holistic view of the elements of 
business plan will be presented and 
exemplary business applications 
compatible with KOSGEB-SMIDO 
will be discussed. 

Turkish and Foreign Language 
Teaching CENTER at SDU
SDU Turkish and Foreign Language Teaching Application and Research Cen-
ter was established. The regulation was published on the 23rd September, 
2016 and 29836 numbered edition of the Official Gazette and came into force.

SDU will start to 
give Entrepre-

neurship course 
to 800 students 

for the first time 
for 2016-2017 

academic year  

As of 2016-2017 academic year, “Entrepreneurship” course has been opened as 
am University Joint Compulsory Elective course by Economics and Administ-
rative Sciences Faculty, Department of Business Administration. This course 
can be taken by every student who studies in an undergraduate program at the 
university.  The students, who successfully complete this course, will be eva-
luated as they have completed “Applied Entrepreneur Training” within KOS-
GEB-SMIDO (Small and Medium Industry Development Organization) and 
thus they will be entitled to take “Certificate of Participation for Applied Ent-
repreneurship Training” while they continue their undergraduate education. 
Enterprising graduates, willing to start a business, will get a chance to apply 
for “New Entrepreneur Support” given by KOSGEB-SMIDO with this certifi-
cate. Thus, young entrepreneurs can benefit from financial support- non-refun-
dable 50 thousand Turkish Liras and refundable 100 thousand Turkish Liras.
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“Isparta Davrazspor’la
bir hedefimiz var”
Bölgesel Amatör Lig’de, Eğirdirspor’la birlikte Isparta’yı 
temsil eden Isparta Davrazspor’un idmanına konuk olduk.
GEÇTIĞIMIZ yıl Isparta 1. Amatör Fut-
bol Ligi’nin şampiyonu olan Özel İda-
respor’un ismi, Ağustos ayında yapılan 
Olağan Genel Kurulla Isparta Dav-
razspor olarak değiştirildi. Yoluna yeni 
ismi ve kadrosuyla Bölgesel Amatör 
Lig 7. Grup’ta devam eden ekibin, tek-
nik kadrosuna takım ve sezon hakkın-
daki değerlendirmelerini sorduk. 

Hasan Basri Kaya
Takımdaki	göreviniz	nedir	?
Davrazspor’un teknik sorumlusuyum. 
17 sene profesyonel 
futbol oynadım, 7 yıl-
dır da antrenörlük ya-
pıyorum. Bu sene de 
Isparta Davrazspor’la 
bir hedefimiz var ve 
bunu gerçekleştirmek 
için çalışacağız.
Daha	 önce	 hangi	 takımlarda	 çalıştı-
nız?
Kırıkkalespor ve Türk Metal Kırıkka-
lespor’da görev yaptım. Türk Metal Kı-
rıkkalespor’la Bölgesel Amatör Lig’de 
şampiyonluk yaşadık ve takım 3. Lig’e 
çıktı. Bu sene de burada aynısını ger-
çekleştireceğiz inşallah.
Isparta	Davrazspor’un	kısa
sürede	bir	takım	kimliği
kazanmasının	sırrı	nedir?
Bizim takımımız çok geç kuruldu ama 
bu kurulmada da biz seçici davrandık. 
Takımımızın ciddi bir potansiyeli var 
ve inşallah başarıya ulaşacağız.
Seçici	davrandık	dediniz.
Bunu	nasıl	sağladınız?
Geç kurulan bir ekip olmamıza rağmen, 
genelde birbirini tanıyan futbolcuları 
seçmeye gayret ettik. Takımımızda ge-

çen seneden 2-3 tane futbolcumuz var-
dı. Onların haricinde hepsi yeni oyun-
cular. Bu yüzden seçici davrandık.
Sizce	Davrazspor’a	Isparta
halkının	bakışı	nasıl?
Isparta, Türkiye’de yaşanılabilecek şehir-
ler sıralamasında birinci olarak seçildi. 
Futbola ilgi ve üniversite şehri olması 
konusunda, Isparta potansiyel olarak iyi 
bir şehir. Bu nedenle Isparta’nın futbol 
konusunda en kötü 1. Lig’de 
olması gerektiğini düşü-
nüyorum. Bu potansi-
yel var. Taraftarı da 
görüyorsunuz. Ha-
zırlık maçlarımız 
hariç bir tane lig 
maçı oynadık bu-
rada. Sayıyı yanlış 
hatırlamıyorsam 
altı bine yakın se-
yirci vardı. Süper 
Lig’deki karşılaşmala-
rın seyirci potansiyeli en 
fazla dört bin oluyor. Böyle 
bir şey varsa, bu heyecanı inşallah 
taşıyacak ve önder olacak olan lokomo-
tif Isparta Davrazspor’dur. Taraftarın bu 
heyecanıyla birlikte takımımız inşallah 
daha iyi olacak.
Takım	hakkında
genel	bilgi	alabilir	miyim	?
Bizim ilk maçımız Sandıklıspor kar-
şılaşmasıydı. Onlarla 1-1 berabere 
kaldık. Bu hafta da, çok basit görülen 
Dumlupınar’la oynadık. Bir takım ba-
şarılı olmak istiyorsa basit şeylerde hiç 
hata yapmamalıdır. Basit hatayı en az 
yapan şampiyon olur. Biz maçta ilk ya-
rıda 3-0’ı yakaladık ama ikinci yarıda 
biraz gevşedik. 3-2 bitti maç.

Peki	takımı	Isparta’dan
kimler	destekliyor	?
Bizim bu oluşumun mimarları; Sayın 
Valimiz, Türkiye Bütçe Planlama Ko-
misyon Başkanımız Yusuf Sadi Bilgiç, 
Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Gü-
naydın, Başkanımız Bülent Sarıgül, 
Mustafa Azaydın,Ticaret Odası ve Es-
naf Odası. Yani şehrin her kademesi 
büyük ölçüde Isparta Davrazspor’u 

sahiplenmiş şekilde.
Takımın	 geleceği	 hakkın-

daki
düşünceleriz	nelerdir?

Burada ciddi bir proje 
var. Bu proje konu-
sunda da takımın 
ileri gelenleri, yöne-
ticilerimiz ciddi an-
lamda bir hedef or-

taya koydular. Bizim 
ilk hedefimiz küçük 

olan bu ligi başarıyla bi-
tirmek. Diğer planlarımız 

da zamanla ortaya çıkacaktır.

İsmail Cemil Aydoğdu
Takımdaki	göreviniz	nedir	?
As Başkan olarak görev yapmaktayım.
Davrazspor	hakkında	genel
düşünceniz	nedir	?
Davrazspor çalışmalarını hızlı bir şekil-
de sürdürüyor. Ispartalı bir çok insan 
Davrazspor’un başarısını bekliyor. Bu-
nun için herkes maddi manevi destek 
veriyor ve bu da bize büyük bir sorum-
luluk katıyor. Şu ana kadar yaptığımız 
maçlarda bir tane beraberlik bir tane 
galibiyet aldık ve şuan da üst sıralarda-
yız. İnşallah en sonunda en üst sırada 
olacağız.

Cemal Kartal
Takımda	ki	göreviniz	nedir	?
Kaleci antrenörüyüm.
Davrazspor	hakkında	genel
düşünceniz	nedir	?
Takım bu sene şampiyonluğa oynuyor. 
Vali destekli ve bu da güzel bir şey. İyi 
bir ekibimiz var. İki maçtan 4 puan al-
dık, önümüzdeki maçları bekliyoruz 
artık.
Peki	 takımın	 geleceği	 hakkında	 ne	
düşünüyorsunuz?	 Isparta	 halkının	
tepkisi	nasıl	?
Tabii ki seyirci grubumuzun olması 

çok güzel. Sahamız 
da bunu bütünlüyor. 
Bu durum da, oyun-
cularımızı havaya so-
kuyor. Şampiyonluğa 
oynuyoruz ve nasip 
olursa 3. Lig’e çıkmak 
istiyoruz. En büyük 

hedefimiz şuan bu ve bunu bütün ekip 
olarak istiyoruz.

Evren Avşar
Takımdaki	 göreviniz	 nedir	 ?:	 Isparta 
Davrazpor’un sportif direktörüyüm.
Takım	için	genel	yorumunuz	nedir	?
Yeni kurulan bir takımız. Ispartamıza 
faydalı olabilecek, herkesin gönülden 
istediği bir oluşum oldu. Takım arka-
daşlarımızın da destek, birlik ve bera-
berliğiyle bu yolu katedeceğiz.
Takımdaki	yabancı	oyuncularınız	
hakkında	biraz	bilgi	verir	misiniz	?
Fransız bir oyuncumuz var, ismi Cyrıl 
Caron. Diğeri de Nijerya kökenli Smart 
Ajiduah.  O da artık yabancı sayılmaz, 
Türk oldu. 
Haber: İzzet Tezbiner/Tülay Gündüz
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Carmen
lHaşim İşcan Kültür Mer. Antalya l20.00 

Bremen Mızıkacıları
lHaşim İşcan Kültür Mer. Antalyal14.00 

Asi Kuş
lAntalya Kültür Merkezi l20.30 

Nazan Öncel Konseri
lJolly Joker Antalya l22.00 

Saraydan Kız Kaçırma
lHaşim İşcan Kültür Mer. Antalyal20.00 

Yetersiz Bakiye
lAntalya Kültür Merkezi l20.00 

Atatürk’ü Anma Konseri
lHaşim İşcan Kültür Mer. Antalyal20.00 

Yaşar Konseri
lJolly Joker Antalya l22.00 

3. Uluslararası Biyosidal Kongresi
lMaritim Pine Beach Hotel Antalya l09.00 

Kalben Konseri
lThe Roxx Pub Antalya l21.30 

Levent Yüksel Konseri
lJolly Joker Antalya l22.00 

Gökhan Tepe Konseri
lJolly Joker Antalya l22.00 

3 Silahşörler
lHaşim İşcan Kültür Mer. Antalyal15.00 

Yaşar İpek Konseri
lJolly Joker Antalya l22.00 

Nihayet Bitti
lAntalya Kültür Merkezi l20.00 
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