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Genç Kaşifler
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Isparta’nın tarihi, kültürel değerlerini ve doğal güzellikle-
rini SDÜ’lü öğrencilere tanıtma ve yaşatma amacıyla baş-
latılan proje bu yıl da gezilerine devam ediyor.  Öğrenciler 
Isparta’nın tarihi ve doğal alanlarını gezerek kültürleri ta-
nıyor ve uygarlıkların izinde yolculuk yapıyor. Her hafta 
cumartesi günleri gerçekleştirilen gezilerin bu dönemki 
ilk durakları; Kovada Milli Parkı, Yazılı Kanyon Tabiat Par-
kı, Atabey Ertokuş Medresesi, İslamköy Süleyman Demirel 
Külliyesi ile Eğirdir Can ve Yeşil Ada oldu.

 6-17 yaş arası çocuklara arke-
olojiden biyolojiye, matema-
tikten sağlığa pek çok alanda 
bilimi eğlence ile birleştirerek 
öğrenme anlayışını sunan “Is-
parta 3. Bilim Şenliği” pek çok 
etkinlik ve gösteriye ev sahip-
liği yaptı. Etkinlikler kapsa-
mında TÜBİTAK Uzay Ensti-
tüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman 
Kuzu da öğrencilerle bir araya 
geldi. 8

Öğrencilerin
Gözünden SDÜ

Birçok dostlukların kurulduğu, bir ömür 
akıldan çıkmayacak arkadaşlıklar edinilen 
üniversite hayatı öğrencilerin hayatında 
daima derin hisler bırakmıştır. Biz de üni-
versitede öğrenci arkadaşlarımıza anılarını, 
yaşadıklarını, hissiyatlarını kısaca SDÜ’nün 
onlarda oluşturduğu izleri sorduk. 4

“Sosyal Medya” 
SDÜ’de ele alındı

Gelişen iletişim teknolojilerinde internet 
önem arz etmekte. Gitgide her yanımızı ku-
şatan internet sosyalleşme ortamlarımızdan 
biri olmakta. Bu noktada sosyal medya her 
anımızı çevrelemekte ve sanal yaşamı orta-
ya çıkarmakta. Dijitalleşen dünyada insan-
ların nelere dikkat etmesi gerektiği ve sos-
yal medya kullanımı hakkında Uluslararası 
Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan 
İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 
söyleşide önemli ayrıntıları anlattı. 2

6

“Geleceğin Dünyası” 
Yeni teknolojiler, yapay zeka, siber hayat ve daha fazlası. 
Artık günümüzde sıkça duyduğumuz bu tamlamalar haya-
tımızı kuşatmakta. Peki biz buna hazır mıyız? Teknoloji nereye 
gidiyor? İnsanlar teknolojiye uyum sağlayabiliyor mu? Yeni dijital 
dünyada olup bitenler neler? Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk 
Eczacıbaşı tüm bu soruların cevaplarını İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesinin düzenlediği söyleşide anlattı. Eczacıbaşı, yaşanan hızlı de-
ğişim ve dönüşümlerin anlaşılabilmesi ve belli alışkanlıkların edini-
lebilmesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgileri; “esneklik”, 
“yakınsama”, “ağ yapısı” ve “güvenlik” yapıları üzerinden aktardı.

Eski Milli Boksör ve Sakarya Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Malik Beyleroğlu, SDÜ Spor Bilimleri Fa-
kültesi’nce düzenlenen “Olimpizm Düşün-
cesinin Türkiye’deki Yeri” isimli konferansta 
öğrencilerle bir araya geldi ve öğrencilerin 
sorularını yanıtladı.

SDÜ’de Milli Boksör 
Beyleroğlu Rüzgârı
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Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merke-
zi’nde gerçekleşen “Dijital Siyaset ve Sosyal 
Medya” konulu söyleşide Said Ercan, sos-
yal medyanın gelişimini paylaşarak bugün 
vazgeçilmez bir unsur haline geldiğini söy-
ledi. 2008 yılında oluşmaya başlayan sosyal 
medyanın bugün tüm dünyanın kocaman 
bir gerçeği haline geldiğini belirten Ercan, 
iletişimi çok seven, sürekli öğrenmeye is-
tekli birisi olarak sosyal medyanın hayatını 
değiştirdiğini ifade ederek şunları ekledi: 
“Benim için iletişim sektörü eğlenceli bir 
alandı zaten. Aslında Siyasal Bilgiler mezu-
nuyum ama daha sonra iletişime evrildim. 
Kamudan istifa ederek özel sektöre geçtim. 
Sürekli bir öğrenme isteği içerisindeydim. 
Sizin gibi üniversite yıllarımda hayalim, 
Karadeniz’den kendime bulduğum dört 
bin nüfuslu şirin bir ilçenin kaymakamı ol-
maktı. Çayı çok seviyorum o yüzden düğ-
meye basacağım çayım gelecek, bol fındı-
ğım gelecek gibi bir hayat düşünüyordum. 
O zamanlar sosyal medya uzmanlığı, dijital 
iletişim danışmanlığı gibi meslekler yoktu. 
Geldiğim şu anki noktada o mesleği ter-
cih etmiyorum. Bunu anlatmamın nedeni, 
şu anda bu salonda bulunanların yaklaşık 
yüzde 60’ı, şu an olmayan ve yeni doğan bir 
meslekte çalışacak.”

“İleride seçeceğiniz mesleği
mutlaka dijitalle birleştirin”
Günümüzde sosyal medyanın çok büyük 
bir sektör haline geldiğini vurgulayan Er-
can, bugün ve gelecekte dijitali iyi kulla-
nanların çok kazanacağını belirtti ve “İle-
ride seçeceğiniz mesleği mutlaka dijitalle 
birleştirin” diye öğrencilere tavsiyede bu-
lundu. Zaman ilerledikçe dijitali çok daha 
iyi kullananların daha fazla kazanacağını 
söyleyen Ercan: “Maalesef dijitali iyi kul-
lanamayanlar sahnenin dışında kalacak. 
Bunun için de sürekli bir öğrenme içerisin-
de olunmalı. Hangi mesleği yapıyorsanız, 

onun sosyal medya ve dijital disiplin ile 
birleştirilmesi çok önemli hale geliyor. Ör-
neğin; bir kamu kurumunda, belediye-
lerde sosyal medyayı iyi kullanan 
personeller bir adım önde. Ben 
Kuveyt Türk’te uzun süre ça-
lıştım. İlk girdiğimde çalış-
tığım bölüm ödeme sistem-
lerinde kart tahsisi ile ilgili 
bir bölümdü. Fakat benim 
dijital alandaki çalışmalarım-
dan sonra, dijital pazarlama 
bölümünde yönetici konumuna 

geldim. Artık kurumlar da bunu göz ardı 
edemiyorlar. Elinizde çok uzun bir zaman 

var. Hepiniz eminim kendinizi ge-
liştirmeye, kariyerinize odak-

lanıyorsunuz. Özellikle son 
zamanlarda sertifika çok 
önemli hale geldi. Bizim 
okuduğumuz zamanlar-
da diploma ve üniversite 
önemliydi. Şimdi ise bazı 
sorular soruyorlar, eğer 

isteklerini karşılayamıyor-
san üniversitenin bir önemi 

olmuyor.” dedi.

“Time” dergisinin, dünyada ciddi anlamda 
gündemi belirleyen ve değiştiren bir der-
gi olduğunu, 1927 yılından itibaren global 
yayın yaptığını söyleyen Ercan, Time der-
gisinin iki kapağını göstererek: “İlk resim-
deki Time dergisinin 1983 yılındaki kapak 
resminde “Machine of the year” yani yılın 
insanı yerine soyut bir kavrama yer vererek 
“Yılın makinesi” olarak ilk kişisel bilgisa-
yarları kullanıyorlar. 1983 bu anlamda çok 
önemli bir devrim.” diyerek, ikinci kapağı 
gösterdi. 2006 yılında yılın insanının kim ol-
duğunu soran Ercan: “Evet, sizlersiniz. 

2006 yılında hepiniz yılın insanıydınız ama 
biz bu kapağı görmedik. Çünkü bizim bu 
kapağı görmemizden daha önemli şey, bu 
kapak ile bir yerlere mesaj veriliyor olma-
sı aslında. Medya ailelerine, “artık soysal 
medyaya taşının, bireysel medya geliyor. 
Eğer burada yerinizi alırsanız yaşayacaksı-
nız, yerinizi alamazsanız bitti” diyor ve bu-
radan sonra o geleneksel medyalar hızlıca 
sosyal medyaya aktarılıyor” dedi. 

Anlamsal web denilen dijitalin asistanı-
mız haline dönüştüğü WEB 3.0 çağında 
olduğumuzu dile getiren Ercan: “Web 2.0, 
artık tek yanlı haberciliğin bittiği ve çift 
yönlü, bir haberin altına yapılan yorumun 
haberden daha değerli olduğu bir çağın 
başlangıcıydı. Fakat şu anda Web 2.0 bitti 
ve Web 3.0’dayız. Web 3.0, anlamsal web, 
bizim artık Siri’ye, Google’a sorular sorup 
cevaplar aldığımız ve dijitalin bizim asista-
nımıza dönüştüğü bir dünya. Artık dijital 
asistanlar hayatımızı etkiliyor.” diyerek ko-
nuşmasının devamında Türkiye’nin dijitali 
kullanma oranı hakkında bilgi verdi.

Ercan, siyasi liderlerin de sosyal medyayı 
etkin bir şekilde kullandığını vurgulayarak, 
siyasilerin seçim öncesi sosyal medyadan 
yürüttükleri kampanyalardan bahsetti.

“Dijital dönüşüm hayatımızın
merkezine yerleşiyor”
Dünyanın gündeminde olan bir diğer konu 
“yapay zeka”ya da değinen ve dijital dö-
nüşümün artık hayatımızın merkezinde 
olduğunu söyleyen Ercan: “Siz de özgünlü-
ğünüzü sosyal medyada kullanabilirsiniz. 
İçerik ve farklı bir şey yapıyor olmanız çok 
önemli. İhtiyaç nedir? Bunu çok iyi bilmek 
gerekiyor. Mesela Isparta’da fenomen ol-
mak istiyorsanız Isparta’nın ihtiyacı nedir, 
bunu çok iyi bilmeniz ve o ihtiyaca çözüm-
ler üretiyor olmanız lazım.” dedi.
Söyleşinin sonunda Kahoot yarışması ya-
pıldı. Kazanan beş kişiye İstanbul’da çeşitli 
ajanslarda staj imkanı sağlandı.

“Sosyal Medya” SDÜ’de ele alındı
Sosyal medya radyo programı, haber bloğu ile ülkemizde sosyal medya alanında ilklere 
imza atan Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan, İletişim Fakültesi ta-
rafından düzenlenen “Dijital İletişim Konferansları” kapsamında öğrencilerle buluştu.

Sağlık
Yönetimi

Bölümü
“Uzman

Buluşmaları” 
Devam 
Ediyor

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim 
elemanları ve Sağlık Ekonomisi Doktora 
Programı öğrencileri, “Uzman Buluşmala-
rı” kapsamında Dr. Dan Sava ile bir araya 
geldi. Tıp hekimi ve sağlık ekonomisi uz-
manı olan aynı zamanda Romanya’da sağ-
lık ekonomisi alanında danışmanlık yapan 
Dr. Dan Sava “Bir Ekonomik Ürün Olarak 
Sağlık” başlıklı bir sunum yaptı ve katı-
lımcıların sorularını cevapladı. Daha sonra 
sağlık ekonomisi alanında yapılabilecek 
işbirliği ve ortak çalışma alanları hakkında 
fikir alışverişinde bulunuldu.

Sait Ercan
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Düzinelerce kitabın arasından içeriye giri-
yorsunuz. Girişte sizi karşılayan manzara 
ile büyülenmemek elde değil. Sağınız, so-
lunuz her yer kitap. İçimize dolan o kitap 
kokusu ile devam ederken Bedrettin Aykan 
karşılıyor bizi. Masası bile kitapla dolu olan 
Aykan ile birer çay eşliğinde başlıyor soh-
betimiz. 
Bu mesleği yirmi bir yıldır sürdürdüğünü 
ve aslen Gelendost’lu olduğunu söyleyen 
Aykan, hikayesini anlatmaya şu sözlerle 
başlıyor: “1970 yılında Isparta’ya geldim. 
Bizim okuduğumuz zamanlarda Gelen-
dost’ta lise yoktu. Isparta’ya lise okuma-
ya geldim ve burada kaldım. Aslında işçi 
emeklisiyim. Emekli olduktan sonra 1998 
yılında bu dükkanı açtım.” 
Kitapla olan ilgisinin dedesinden irsi olarak 
geldiğini ifade ederek: “Dedem çok kitap 
okurdu. Ben de aynı onun gibi çok kitap 
okurdum. Okul zamanlarında çok birinci-
liklerim vardı. İki tane oğlum da çok kitap 
okurdu, onlara hep kitaplar alırdım. Sonra-
sında burayı açmayı düşündüm. Yaklaşık 
yirmi kişiye sordum, olmaz orada dediler. 
Ben de olsun olmasın bir sene yapacağım 
dedim. İşte başlayış o başlayış.” dedi.
Aykan’a bu kadar çok kitabı nasıl topladı-
ğını sorunca bizlere şu cevabı veriyor: “Her 
yerden kitap alıyorum, getiriyorlar. Tanıdı-
ğımız kağıt toplayanlar var, onlar getiriyor. 
Evdeki kitaplarını getirenler oluyor, onlara 
bakıp alıyorum. Örneğin birisi çuvalla ge-
tirir, bunlar işinize yarar mı der, onları alı-
rız. Burada 30 bin kitap var. Aralarında eski 
basımlar, imzalı olanlar, ilk baskılar hatta el 
yazmaları da vardı ama şu anda yok elim-
de. Elimizdeki en eski kitaplar Osmanlıca 
olanlar. Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Di-
vanı vardı bir zamanlar. Bizde fiyatlar ye-
nisinin yarısı gibidir ama bulunmayan bir 
kitapsa, fiyatı biraz daha fazla olur. Hiç sat-
mam dediğim ve kendime aldığım kitaplar 
da var. Örneğin; ilk baskılar, beğendiklerim 
veya antika olanlar gibi.”

“50 yaşından sonra Osmanlıca öğrendim”
Etrafa tekrar göz gezdirdikten sonra Ay-
kan’a buradaki kitapları okuyup okumadı-
ğını sorduk. “Hemen hemen her kitaptan 
bir, iki sayfa okumuşumdur. Kitaplar bana 
geldiğinde önsözlerini mutlaka okurum. 
Tarih üzerine kitapları, Osmanlıca kitapları 
okumayı seviyorum. Şu anda el yazmala-

rını okumakta biraz zorlansam da, matbaa 
baskısı Osmanlıca eserleri okuyabiliyorum. 
Hiç Osmanlıca kursuna gitmedim. 50 ya-
şından sonra buradaki kitaplardan kendi 
kendime Osmanlıca öğrendim. Burada 
elime her türlü kitap geçiyor. Önce temiz-
liyorum, sonra önsözünü okuyorum. Kitap 
hakkında bilgi ediniyorum. Sonrasında da 
kaldırıyorum. Maalesef kitapları bir düzene 
koyamadım. Geleni üste koymaktan karıştı 
gitti. Öyle de devam ediyor. Biraz daha ye-
rim olsa sistemli bir şekilde düzenlenebilir.” 
Edebiyat bölümünde okuyan öğrencilerin 
“burayı düzenleyelim, size yardım edelim” 
dediklerini söyleyen Aykan, daha nasip ol-
madığını ifade etti. .

“Okumayan almaz, okuyan da çalmaz”
Başta da dediğimiz gibi, girişte sizi karşı-
layan düzinelerce kitap var. Biz de merak 
ediyoruz, bunca kitabın arasından istenilen 
kitap nasıl bulunuyor diye. Aykan: “Bu ki-
tapların hepsi benim tek tek elimden geç-
miştir. Her gelen kitabı silip temizlemişim-
dir. Yani bir aşinalık oluyor. O kitap bende 
var mı yok mu %80 bilirim ama her zaman 
bulamayabiliyorum. Bazen “yeter bu ka-
dar kitap, daha almayayım” diyorum, yine 
alıyorum. Bir hastalık, tutku bu iş, görünce 
dayanamıyorum. Ağzına kadar kitap dolu 
ama yine de vazgeçemiyorum. Ayrıca her-
kes okusun diye dışarıya kitaplar koyuyo-
rum, isteyen olursa alsın diye. Fiyatını so-
ran olursa söylüyorum ama ben yokken bu 
bana lazım diyen olursa da alıp götürsün 
diyorum. Kitapları içeriye almıyorum. Tabii 
oraya koyduğum kitaplar öyle pahalı ki-
taplar değiller ama yine de kitap.” diyerek, 
“okumayana bedava versen almaz, okuyan 
da çalmaz zaten” diye de ekliyor.
İnsanların Fatih Çarşısı’na geldiği o yoğun 
zamanları anlatan Aykan: “O zamanlar ki-
taplar para ile satılıyordu. İlkokul, ortaokul 
ders kitapları satıyorduk. Mesela beşinci sı-
nıf kitabını alıp altıncı sınıf kitabıyla değişti-
riyordu, tabii aradaki farkı alıyorduk. Ders 
kitaplarını mecbur alıyorlardı. Okusun 
okumasın, aile çocuğun ihtiyacı olduğu için 
almak zorundaydı. O da bizden çıkıyordu, 
alıyorduk, satıyorduk. O kadar yoğundu 
ki, bazen kapıları kapatıp sadece masayı 
kapının önüne koyuyordum. Vatandaşlar 
dışarıda duruyordu. İçeride ilgilenmek çok 
zordu. Şimdi ders kitaplarını devlet veriyor, 

o iş bizden gitti. Üniversite kitapları satıyo-
ruz. Soranlar, gelen oluyor, bazen kitapları 
değiştiriyoruz. Örneğin bir kitap aldı ben-
den, o kitabı okuduktan sonra getirdiğinde 
başka bir kitapla değiştiriyoruz. O şekilde 
yardımcı oluyoruz öğrencilerimize. Kendi 
ellerinde kitapları varsa oları değiştiriyo-
ruz. Tabii o zamanki yoğunluk ile karşılaş-
tırılamaz. Kitap okuyanlar, kitap arayanlar 
geliyor çoğunlukla artık. Bazı sabit müşteri-
lerimiz vardır. Gelir, arar, sorar, “Filan kitap 
gelirse bana ayır” der.  O kitap geldiği zaman 
biz de ona ayırırız. Devamlı müşterilerimiz 
hangi tür kitabı alır biliriz. Mesela bir kitap 
geldiği zaman falan alır diye bir kenara ayı-
rırız onu. Geldiği zaman ona gösteririz, alır. 
Şehir dışından müşterilerimiz var. İstedikleri 
kitapları söylerler, eğer bizde varsa gönderi-
riz ama yoksa gelince onlara haber veririz. 
Ayrıca gelip ilk baskıları soranlar ve alanlar 
da var. Mesela Aziz Nesin’in imzalı kitabı 
var. 1978 yılında, bu 78’ler bizim için eski de-
ğil. Bizde 1928, 1930 yıllarından Osmanlıca 
kitaplar var.” diyerek, sahaflığın bir gönül işi 
olduğunu vurguladı. O sırada aklına gelen 
bir anısını anlatan Aykan, şu sözlerle devam 
etti: “Bu ders kitapları sattığımız yoğun za-
manlarımızda eşim, iki oğlum ve ben dördü-
müz çalışıyorduk. Böyle bir zamanda güzel, 
genç bir kadın geldi. Bana gelerek direkt, 
“Bir maniniz yoksa akşam annemler size ge-
lecek” dedi. Ben tabii biraz tuhaf oldum. Oğ-
lum o zaman lisede okuyordu. Ben de olsun 
kızım gelsinler derken oğlum yanıma gele-
rek “hanımefendi kitap ismi soruyor” dedi. 
Kızım öyle söylesene dedim, meğer öyle 
bir kitap çıkmış ve onu soruyormuş. Hala o 
kitap burada duruyor. Elimde kalan bu son 
kitabı satmadım, hatıra olarak saklıyorum.”

“Kitapların değerleri bilinmiyor”
Kitapların arasında çok mutlu ve huzur-
lu olduğunu ifade eden Aykan, yeni gelen 
kitapları eliyle göstererek: “Ben bunları eli-
me alınca hazine bulmuş gibi seviniyorum. 
Bazısı geliyor “Ne bu? Ne olacak bu kadar 
kitap?” diyor. Bazısı ise “Cennet gibi, ne gü-
zel” diyor. Bu durumda aklıma Necip Fazıl 
Kısakürek’in “Sakarya Türküsü” şiirindeki 
“oluklar çift; birinden nur akar, birinden 
kir” sözü aklıma geliyor. Örneğin; ailesi ve-
fat ediyor, çocukları da kitapların değerini 
bilmeden satıyor. İki veya üç sene önce bir 

hurdacıdan kitap aldım. Hurdacıya da ve-
fat etmiş emekli bir astsubayın kızı satmış. 
O hurdacıdan yaklaşık iki bin kitap aldım. 
İçlerinde o kadar güzel kitaplar vardı ki. 
Değerini, kıymetini bilen kişi asla satmaz 
o kitapları. O değeri bilinmemiş kitapları 
alınca dünyanın en mutlu insanı oluyorum. 
Hatta kağıt atıklarının arasından el yazması 
Kur’an-ı Kerim buldum. Buranın yukarı-

sında kağıt toplayan bir arkadaşımız vardı, 
onun yanına giderdim bazen. Oradaki ki-
tapları toplardım. O sırada rastladım el yaz-
ması Kur’an-ı Kerim’e. Kitaba verdiğimiz 
değer bu kadar işte…” 
Aykan, birinci baskı kitaplardan birini gös-
tererek “Kitabın değeri 250 lira civarında. 
Yeni baskısı da var 20-25 liraya ama bunları 
koleksiyon olarak toplayanlar oluyor. De-
ğerini bilen anlıyor.” dedi.

“Bu iş gönüllülük esasıyla yapılır”
“Sahaf olarak üç, dört arkadaş vardık biz. 
Benim esas ustam Antalya’ya gitti. Usta 
dediğim de hasbelkader konuşuyorduk. O 
da burada kitapçıydı, ben de ondan kitap 
alıyorum derken öyle bir ilişkimiz oldu. 
Yoksa işi bana anlatıp, öğretmedi. Kendi 
kendime öğrendim. O arkadaşlardan sonra, 
bazı ikinci el kitap satan yerler vardı. Fakat 
sonradan onlar da yeni kitaplara döndüler. 
Burası tamamıyla ikinci el, yeni kitap yok. 
Tabii sahaflık dediğim gibi para kazanayım 
diye yapılıyorsa zor o iş, para kazanamaz. 
Benim şu anda yaptığım iş para için değil, 
gönül işi bu. Yoksa buradan kazandığımız-
la bir araba, ev alayım demek zor. Bu iş gö-
nüllük esasıyla yapılır. Severek yaptığım 
bir iş, sevmeden olmaz zaten.” diyerek, her 
kitabın eline geçene kadar ayrı bir hikayesi 
olduğunu da ekledi.
Haber: Cansu Karademir-Ahmet Aydoğan
Foto: Mert Arıbakır

Bir seneden yirmi yıla
Okuma tutkusu ve sevgisi ile sahaflık mesleğinde yirmi birinci 
yılına giren Fatih İkinci El Kitap dükkanı sahibi Bedrettin Aykan 
ile uzun uzun sohbet ettik. Bu sohbetimizi de sizler için derledik.
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SDÜ’de yeni bir eğitim öğretim dönemi 
başladı. Son sınıfa geçen arkadaşlarımız ya-
kın gelecekteki ayrılığın hüznünü yaşarken, 
öte yandan hayatlarının yeni bir evresine 
başlayan birinci sınıflar da tatlı bir heyecan 
içinde. Tam da burada mikrofonu arkadaş-
lara bırakıyoruz.

Tuba Sitemoğlu,
Endüstri Mühendisliği 4. Sınıf
On yedi senelik okul hayatımın sonunda 
bitiyor olması mutluluk veriyor ama bir ya-
nım buruk tabii. Fakat en çok ders çalışma-
yı özleyeceğim sanırım. Vize-final haftaları 
çalışırken insana zor gelen ama aslında geri 
dönüp baktığında çok keyifli gelen haftalar-
dır. Kahveni hazırlarsın, abur-cuburunu alıp 
başlarsın çalışmaya. Hele birde kış ayıysa 
ve dışarısı soğuksa, yapılabilecek en güzel 
şeydir ders çalışmak. Yemekhane kuyruk-
ları aslında beklediğiniz zamanlarda sizi is-
yan ettiren bir olaydır. Fakat kuyruktayken 
arkadaşlarınızla edilen sohbetler, yemeğe 
ulaşmayı beklemek özlenen bir olay aslında. 
Yeni arkadaşlara tavsiyem; çok ders çalışma-
yın, hiç gerek yok ama ortalamaları müm-

kün oldukça yüksek tutun ki bazı şeyleri 
seçme şansınız olsun. Birde sosyal olun. Bol 
bol gezin, yurt dışına çıkın, öğrencilik im-
kanlarınızı sonuna kadar kullanın. Kısacası 
bir uğraşınız olsun. Ayrıca bahar şenliklerin-
de eğlenirken finalleri unutmayın, şenlikler 
dört gün sürer yaz okulu bir ay.

Merve Yıldırım, 
Sağlık Yönetimi 4. Sınıf
Zaman çok çabuk geçti, hala birinci sınıfmı-
şım gibi hissediyorum. Vize ve final haftala-
rında klişe “şu okul bitse de kurtulsak” söz-
lerinin giderek gerçeğe dönüşmesi ihtimali 
an ve an yaklaşmakta ki bu yüzden bunu 
daha az kullanmaya başladım. Gittiğimde 
en çok derslerimi ve Isparta’nın bana ka-
zandırdığı güzel arkadaşlıklarımı özleye-
ceğim. Herkesin illa ki başka bir şehirde 
okuyan yakın arkadaşları vardır. Onların 
yanına yapılan genellikle az para ile olan bu 
geziler de unutulmaz. Tabii birde kafanıza 
göre yapılan geziler vardır ki, bunlar esas 
özlenenlerdir. Birinci sınıf arkadaşlarımız 
amaçları ve hedefleri doğrultusunda elle-
rinden geldiği kadar çabalasınlar. Tabii ki 

bu çabaya dalıp gezmeyi ve sosyal aktivite-
leri ihmal etmesinler. Zaman çok çabuk ge-
çiyor, olabildiğince çok şeyler yapmaya ça-
lışsınlar. Süslü püslü marketlerden alışveriş 
yapmaları büyük hataları olur. Ay sonunda 
aç kalırsınız, ayın yedisine kaç gün var diye 
günde yedi kere hesap yaparsınız sonra.
 
Mehmet Altıntaş,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4. Sınıf
Dört yıl ne ara geçti hala şaşırıyor olsam 
da ufak bir üzüntü içinde olduğumu söy-
leyemeden geçemem. Mezun olduğumda 
en çok öğrenciliğin getirdiği samimi arka-
daşlıkları, üniversite ortamını özleyeceğim. 
Öğrenci evleri sizin kendi krallığınızdır. 
Demir tahta oturmuş gibi hissedersiniz 
orada, istediğinizi yaparsınız. İsterseniz 
odanızı ömür boyu toplamayın, hiçbir zo-
runluluğunuz yoktur. Ders çalışmak bile 
eskisi kadar kanserli vaka değildir. Özler-
siniz işte, sadece deli gibi özlersiniz. Hatta 
bu özlem okulda kalıp akademik kariyer 
yapmanıza da neden olabilir. Birinci sınıf 
arkadaşlara kesinlikle birinci plana dersle-
rini koymalarını tavsiye ederim. Arkadaşlık 
ilişkilerinde verebileceğim tavsiye ise çıkar 
ilişkisi olmayan bir dostluk kurmalarını ve 
sosyal olmalarını öneririm. Okulun kulüp-
lerine kaydolmalarından fayda görecekleri-
ne eminim. Fotokopici, öğrencilik hayatınız 
boyunca sırtınızı dayayacağınız önemli bir 
şahsiyettir. İyi bir fotokopici size en az beş 
vize dört final kazandıracak kadar yeterli 
donanımı sağlayacaktır. Üniversite fotoko-
picisi modern zamanların İskenderiye Kü-
tüphanesi gibidir. Bu yüzden ne yapın edin 
fotokopiciyle aranızı iyi tutun.
 
Muhammet İbrahim Dursun,
İlahiyat bölümü 4. Sınıf
Son sene, bir yandan iş hayatına atılacak 
olduğumuz için mutluluk verici. Bir yan-
dan da Isparta’yı çok sevdiğimve ayrılaca-
ğım için üzülüyorum. Mezun olduğumda 
Isparta’yı ve buradaki arkadaş ortamını, 
yaptığımız gezileri, öğrenci olmanın ver-
diği rahatlığı ve daha az sorumluluğu öz-
leyeceğim. Bu dönemde hayatınızda edine-
meyeceğiniz kadar çok arkadaş edinirsiniz 
ve bu arkadaşlarınız hayatınızın hiçbir dö-
neminde olamayacağı kadar çeşitlidir. Yine 
burada, hayatınızın hiçbir döneminde ol-
mayacağı kadar zıt fikirlere sahip insanlarla 
“geçinebilme”nin yolunu bulursunuz. Yeni 
gelen arkadaşlarımız ilk seneden aparta 
çıkmasınlar. Birinci sınıftan itibaren planlı 
olarak ilerleyip derslerin planını ve progra-
mını çıkartsınlar çünkü son sınıfta her şey 
birbirine giriyor. Zaman bir anda geçiyor 
ve bir bakmışsınız son sınıf olmuşsunuz. 
Isparta’nın değerini bilsinler ve bol bol gez-
sinler. Boş vakitlerimi nasıl doldursam diye 
düşünüyorsanız, kesinlikle ilk sıraya İngi-
lizceyi koyun. Kursa mı gidersiniz, roman 
mı okursunuz, yurtdışında dil okulu mu 
ayarlarsınız, Erasmus mu yaparsınız bilmi-

yorum ama bir şekilde halletmeye çalışın.

Şevval Esra Ilman,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4. Sınıf
Çok aktif bir şehir olmasa da Isparta’yı ve 
arkadaşlarımı özleyeceğim. Gündüzleri si-
zin olmasını, yapmak istediğiniz her şeyi 
akşamlara ve hafta sonlarına hapsetmeme-
yi, toyluğu, “dünyayı değiştirebilirim, her 
şeyi yapabilirim” zamanlarını özlemektir 
aslında. Bu geçmişe duyulan özlem sadece 
üniversite bittikten sonra duyulan özlem 
değildir. Ortaokuldayken ilkokulu, üniver-
sitedeyken lisedeki günler özlenir. Bir gün 
üniversite de bitip iş hayatına atıldığında, 
insan üniversite hayatını da özleyecek. Bu 
bir çeşit yaşlanınca gençliğe özlem gibidir. 
Şu an birinci sınıf olan arkadaşlarımız boş 
zamanlarının kıymetini bilsinler. Üst sınıf-
lardan sınav öncesi, ders öncesi mutlaka 
taktik alın. Çalışmalarınızı ve ders içi dav-
ranışlarınızı ona göre yönlendirin. Ders not-
ları satan kırtasiyeleri keşfedin. Çalışmayı 
vize-final akşamına bırakmayın. Ne olursa 
olsun bütün sınavlara girin.

Selinda Taş,
Sağlık Yönetimi 1. Sınıf
Üniversite bambaşka bir yer, adeta insan 
kendini burada tanıyor. Öncelikle farklı bir 
ortam, çok farklı insanlarla tanışıyorsun. 
Eminim herkesin üniversiteye başlamadan 
önce kendine sordukları, “oraya gidince 
ne yapacağım” gibi sorular vardır. Buraya 
gelince, az çok sorularınızın cevaplarını 

DOSYA

Bir yanda hüzün,
bir yanda heyecan

Her güzel şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır derler. Üniversite hayatı da bunlardan 
bir tanesi ve göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. Bu sene aramızdan ayrılacak olan 
ve yeni başlayan arkadaşlarımızın duygu ve düşüncelerini sizler için derledik.

Fotokopici, 
öğrencilik hayatınız 

boyunca sırtınızı 
dayayacağınız 

önemli bir 
şahsiyettir. İyi bir 

fotokopici size en az 
beş vize dört final 

kazandıracak kadar 
yeterli donanımı 

sağlayacaktır. 
Üniversite 

fotokopicisi modern 
zamanların 
İskenderiye 

Kütüphanesi gibidir. 
Bu yüzden ne yapın 

edin fotokopiciyle 
aranızı iyi tutun.
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alıyorsunuz. Önceden tahammül dahi ede-
mediğimiz insanları burada kabullenmek 
zorunda kalıyoruz. Bazı şeyleri görmezden 
gelmeyi öğreniyoruz. En önemlisi de insan 
ister istemez olgunlaşıyor. YÖS (Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Sınavı) sınavı ile Süley-
man Demirel Üniversitesini kazandım ve 
aslında üniversite de, bölüm de benim için 
sürpriz oldu. Buraya gelmeden önce çok 
araştırma yaptım. Eğitim anlamında bir-
çok kişiye sordum. Gelen cevapların hepsi 
olumluydu, hiç olumsuz tepki almadım. 
Bu durum beni daha da mutlu etti. Aslında 
Isparta’yı tercih etmemin sebebi de küçük 
ve güzel bir şehir olmasındandı. Bir ay geçti 
buraya geleli ve şu ana kadar hiçbir sıkıntı 
yaşamadım. Isparta’yı çok sevdim o yüz-
den de alışmam fazla zamanımı almadı.
Feyza Nur Zaman,

Coğrafya 1. Sınıf
Yeni bir şehir, yeni bir ortam ve yeni bir 
hayat tecrübesi… Ailemden uzak olmanın 
verdiği üzüntünün yanında bir yandan 
da tek başıma ayaklarımın üzerinde dura-
bilmenin gururunu yaşıyorum. SDÜ’nün 
sosyal yönü çok fazla, birçok etkinlikler 
oldu. Gece gündüz yaşayan bir üniversite 
olduğu için kolaylıkla alıştım. Isparta’ya da 
alıştım ama şehrin iklim şartları beni daha 
şimdiden zorlamıyor değil. Gelmeden önce 
eğlenceli, arkadaşlıklarla dolu samimi bir 
ortam hayal ediyordum. Bu yönden SDÜ 
beklentilerimi karşıladı sanırım. Fakülte-
deki insanların sıcakkanlı olması, hocaların 
donanımlı ve eğitimin kaliteli olması üni-

versitenin en beğendiğim yönlerinden biri 
oldu.

Mehmet Kahraman,
Diş Hekimliği Fakültesi 1. Sınıf
Üniversiteye gelmenin benim açımdan pek 
bir değişiklik yaşattığını söyleyemem. Tatil 
bitti ve tekrar bir döneme başladık, sanki 
hala liseye devam ediyor gibi hissediyo-
rum. SDÜ, üniversite bazında güzel olsa da 
alışmak biraz zor. Arkadaş çevresi edinmek 
biraz zaman aldığı için benim açımdan alış-
mak zor olacak gibi. Antalya’da yaşayan 
biri olarak Isparta benim için küçük bir şe-
hir. Yapabileceğim şeyler kısıtlı ve ben sıcak 
hava insanıyımdır. Gündüzleri Antalya, ge-
cesi Erzurum gibi olunca çok çekilmez olu-
yor. O nedenle henüz alışamadım.

Batuhan Dönmez,
İnşaat Mühendisliği 1. Sınıf
Üniversite, ortam olarak çok rahat ve genel 
olarak sakin diyebilirim. SDÜ’nün hizmet-
lerini ve donanımlarını gayet yeterli bu-
luyorum. Bursa’dan geldiğim için Isparta 
biraz daha küçük ve kolay bir şehir. Bu se-
bepten dolayı alışmam kolay oldu. Ben de 
her öğrencinin hayal ettiği gibi liseye göre 
daha rahat bir ortam olmasını hayal et-
miştim. Hayalim gerçekleşti de diyebiliriz. 
SDÜ’nün yemekhanesinden çok memnu-
num. Bununla beraber kampüsler çok bü-
yük ve rahatsız edici bir kalabalığı yok.

Emine Özcan,
Sağlık Hizmetleri MYO 1. Sınıf
Üniversiteye gelince sorumluluklarımın 
daha fazla olduğunu ve bunlarla kendimin 
başa çıkmak zorunda olduğunu hissetme-
ye başladım. SDÜ’de dolu dolu bir yıl geçi-
receğimi düşünüyorum. Bir ay geçmesine 
rağmen şimdiden kendimi bu üniversitenin 
öğrencisi gibi hissediyorum. Yerleşkenin ko-
numu bizim için olumlu yönde ve topluluk-
lar beklediğimden daha fazla ve çok aktifler. 
Aslında Isparta’ya alışmaya başladım sayı-
lır. Sakin, küçük olması benim avantajıma 
oldu. Öğrenci şehri olması da hoşuma gitti. 
Üniversiteye gittiğimde kendimi geliştire-
mem için daha fazla ilgimi çeken aktivite-
lerin olmasını bekliyordum. Sadece eğitim 
yönünden değil, sosyal etkinlikler ve spor 
alanlarının da olmasını istiyordum ve SDÜ 
bu beklentilerimi büyük ölçüde karşıladı. 
SDÜ’nün olumlu bulduğum birçok yönü 
var. Fakat en beğendiklerimden birisi kütüp-
hanesi oldu. Çok kapsamlı bir kütüphanesi 
var ve çalışma alanları da oldukça geniş.

Dilara Doğan,
Radyo, Televizyon ve Sinema 1. Sınıf
Üniversiteyi kazanmanın verdiği haklı gu-
rur ve yeni bir hayata başlamanın heyecanı 
ile burada olmak çok güzel. Gördüğüm ka-
darıyla kütüphanedeki kitap zenginliği, ye-
mekhanedeki yemekler ve birçok etkinliğin 
olması beni oldukça etkiledi. Ortamın sa-
mimiyetinden dolayı da alışmam zor olma-
dı. Yaşadığım şehre yakın olması ve benzer 
özelliklerinin olması daha çabuk adapte ol-
mamı sağladı. Radyo Televizyon ve Sinema 
bölümü öğrencisi olarak bölümüm açısın-
dan fakültemizin imkanlarının oldukça iyi 
olduğunu söyleyebilirim. Bölüm derslerimiz 
çok eğlenceli, bence fakültemizin konumu 
da üniversitenin en iyi yeri. 
Haber: Haber Merkezi

DOSYA

Birinci sınıf arkadaş-
larımız amaçları ve 

hedefleri doğrultusun-
da ellerinden geldiği 
kadar çabalasınlar. 
Tabii ki bu çabaya 

dalıp gezmeyi ve sos-
yal aktiviteleri ihmal 

etmesinler. Zaman çok 
çabuk geçiyor, olabildi-
ğince çok şeyler yap-

maya çalışsınlar. Süslü 
püslü marketlerden 
alışveriş yapmaları 

büyük hataları olur. Ay 
sonunda aç kalırsınız, 
ayın yedisine kaç gün 

var diye günde yedi 
kere hesap yaparsınız 

sonra.
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“Keşif Isparta”
Yolculuğuna
Devam Ediyor
SDÜ Isparta’nın doğal ve tarihi 
alanlarını, kültürel değerlerini öğ-
rencilere tanıtmak amacıyla başlat-
tığı “Keşif Isparta”, üçüncü yılında 
da gezilerine devam ediyor. Spor 
Bilimleri Fakültesi Dağcılık ve Ara-
ma Kurtarma-İlkyardım Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Eğitmeni 
Alper Yaman koordinatörlüğün-
deki öğrenciler, Kovada Milli Parkı 
ve Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nı 
gezerek tarihi ve doğal güzellikleri 
yakından tanıma imkanı buldu.
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Öğrenciler ilk olarak I. Alaaddin Keykubat zama-

nında, Selçuklu uç kumandanı Mübarizeddin Erto-

kuş tarafından H. 621 / M. 1224 yılında yaptırılan 

Ertokuş Medresesi’ni gezdi. Ardından ilçeye bağlı 

İslamköy’e giden kaşifler, Süleyman Demirel De-

mokrasi ve Kalkınma Müzesi’nde incelemelerde 

bulundu. Öğrenciler,17 bin m²  yerleşkede 6 bin 

m² kapalı alanı olan ve Türkiye’nin yakın tarihinin 

tanığı 6 milyon 400 bin objenin sergilendiği müze 

hakkında bilgi aldılar. Daha sonra Eğirdir Can Ada 

ve Yeşil Ada’ya giden öğrenciler, Eğirdir Gölü eşli-

ğinde sonbaharın tadını çıkardılar.
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Hedef kitlenin gelişim özelliklerini dikkate alarak hazırla-
nan 56 farklı atölye çalışmasının yer aldığı şenlik, 8 Ekim Pa-
zartesi günü saat 14.00’te SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı 
Kültür Merkezi’nde TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Lokman Kuzu’nun “Dünyada ve Türkiye’de Uydu 
Teknolojileri” isimli bilim söyleşisi ile başladı. Kuzu şenliğin 
onur konuğu olarak Ispartalı genç dehalarla buluştu.
III. Bilim Şenliği ile 3 bin 500 öğrenciyi bilimle buluştur-
mayı hedeflediklerini dile getiren SDÜ Rektör Yardımıcısı 
Prof. Dr. Nihat Ayyıldız: “Arkeolojiden biyolojiye, fizikten 
kimyaya, matematikten sağlığa pek çok disiplinde bilim ve 
eğlenceyi birleştirerek 6-17 yaş arası çocuklarımıza “yaşa-
yarak/eğlenerek öğrenme” anlayışını sunuyoruz. Isparta 
Bilim Şenliği’nin en önemli katma değeri, hedef kitlemize 
beş gün boyunca eş zamanlı olarak düzenlenen bilim ve eğ-
lencenin iç içe olduğu çeşitli etkinlik ve gösteriler ile dolu 
dolu bir zaman geçirmesini sağlamak olacak.” dedi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hüseyin Fakir de kardeş üniversite olarak şenlik-
te yer aldıklarını dile getirerek “Hedef kitle, genç nesiller. 
Doğa eğitimi genç yaşlarda verilmeli. Bu şenliğin çok fay-
dalı olacağına inanıyor, verimli ve faydalı geçmesini diliyo-
rum.” diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yıldırım, Süley-
man Demirel Üniversitesi’nin, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 
Programları kapsamında üçüncü kez destek alarak önem-
li bir başarıya da imza attığını, geleneksel hale getirdikleri 
şenliğin her yıl ekstra değerler katarak yolculuğuna devam 
ettiğini belirterek: “Temel ve orta eğitim düzeyindeki öğ-
rencilerin atölye etkinliklerini yakından görerek üniversite-
yi içselleştirecekler. Her yıl nitelik açısından daha da gelişen 
şenliğin çocuklara katkı sağlamasını diliyorum. Süleyman 
Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniver-

sitesi bizlere ev sahipliği yapıyorlar. Bu durumdan ziyade-
siyle memnunuz, tabiri caizse temel eğitim ve orta eğitimden 
toplandık geldik buraya diyebiliriz. Üniversitemizi tanıyo-
ruz ve buradaki etkinliklere katılıyoruz. Üniversitemizde-
ki bilim temalı etkinliklerin içinde yer almaya çalışıyoruz. 
Özellikle Türkiye Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdürü Lokman 
hocamızı buraya çağırdık çünkü Türkiye yavaş yavaş bu 

kav-
r a m l a r a 
aşina olmaya 
başladı. Bu anlamda da Uzay B i l i m -
leri Enstitüsü Müdürünü burada Bilim Şenliği 
kapsamında ağırlamak bence önemli bir adımdı. Artık 
bilim adına farklı kavramları ve ülkemizin ulaşabileceği 
noktadaki boyutları tartışmamız, gündeme getirmemiz ve 
bu anlamda içeriğine dair bir takım adımlar atmamız gere-
kiyor.” diyerek, “III. Bilim Şenliği”ni markalaştırma gayreti 
içerisinde olduklarını belirtti. Yıldırım, şenliğin düzenleme-
sine katkı sağlayan SDÜ ISUBÜ yönetimine teşekkürlerini 
iletti.

Doç. Dr. Lokman Kuzu ile Uzay Serüveni
Ardından konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan 
Doç. Dr. Lokman Kuzu, iki büyük proje üzerinde çalış-
tıklarını, bu nedenle çok yoğun bir programları oldu-
ğunu söyledi. Bu gibi etkinlikleri de ihmal etmemeye 
çalıştıklarını çünkü Türkiye’de farkındalığının artırılması 
gerektiğini belirtti. Katılımcılara “Uydu Nedir?” sorusunu 
yönelterek konuşmasına başlayan TÜBİTAK Uzay Enstitü-
sü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, öncelikle şu sözlerle 
uydunun tanımını yaptı: “Uydu, başka bir objenin etra-
fında, yörüngesinde dönen bir başka objedir. Mesela 
dünya bir uydudur çünkü güneşin çevresinde dö-
nüyor. Fakat güneş bir uydu değildir. Samanyolu 
galaksisi çevresinde dönüyor ama bir cisim çev-
resinde dönmüyor. Bizim uydudan kas-
tımız ise, bir radyo frekansı tekrarlayıcı, 
sinyalimizi gönderdiğimizde bize sinyali 
tekrar veren insan yapımı bir cisim. Her 
uydu, özel bir görevi yerine getirmek 
için tasarlanır, yapılır ve fırlatılır.”
Uydu tipleri hakkında bilgi veren 
Kuzu, kullanım alanlarını Haber-
leşme, Medya ve TV, Felaket Ta-
kibi, Haritalama, Hava Durumu 
Takibi olarak sıraladı ve uydu-
ların hiçbir zaman sistemin bü-
yük bir kısmını kapsamadığını 
sözlerine ekledi. Sözlerinin de-
vamında uyduların çalışma şart-
larından bahseden Kuzu, “Uzay-
da tahmin etmek, bilmek önemli” 
diyerek uzay yolculuğunda çıkabilecek aksaklıkları 
gidermek adına gerekli hazırlıkların yapılması gerekti-
ğini söyledi. İnsanoğlunun uzay serüvenine değinen Kuzu, 
Dünya’da ilk uydunun uzaya fırlatılışının 1957 yılında Sput-
nik-1 ile başladığını söyleyerek: “Uydu, yirmi bir gün yö-
rüngede kaldı. Uydunun gönderdiği bip sinyallerini Johns 
Hopkins Üniversitesi öğrencileri ve fizikçileri aldılar. Bura-
dan hareketle uydunun yörüngesini belirlediler. İlk GPS fik-

SDÜ, ISUBÜ ve Milli 
Eğitim İşbirliği ile
Bilim Şenliği
Bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak amacıy-
la Isparta Valiliği himayesinde, Isparta Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleriyle 
hazırlanan “Isparta III. Bilim Şenliği” gerçekleştirildi.

Doç. Dr. 
Lokman 
Kuzu
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ri de Sput-
nik-1 ile 

ortaya çıktı 
çünkü bu öğ-
renciler, “biz 

o uydunun yö-
rüngesini be-

l i r l i y o r s a k , kendi yerimizi de 
belirleyebiliriz” dediler.” ilk GPS fikrinin, 1957 
yılında ilk uydu ile ortaya atılmış olduğunu ifade 
etti.
Ülkemizde ise 1994 yılında TÜRKSAT 1B’nin ba-
şarıyla yörüngeye girdiğini belirtti. BİLSAT, RA-
SAT, GÖKTÜRK II, İMECE Uydu Alt Sistemleri 

Geliştirme Projesi, HALE Etkili İtki Motoru 
Geliştirme Projelerinden bahseden Kuzu, 
TÜRKSAT 6A’nın ülkemiz için önemine 

değindi.
Kuzu son olarak NASA’nın uydu kazası 
üzerinden verdiği örnekle şu mesaja yer 

verdi: “Başarısız olmaktan korkmayın, 
pes etmeyin, çok çalışın. Thomas Edi-
son’un da dediği gibi “Dahiliğin %1’i 
ilham, gerisi alın teridir.”

Söyleşisi öncesinde Rektörümüz Prof. Dr. 
İlker Hüseyin Çarıkçı’yı makamında ziya-

ret eden Doç. Dr. Lokman Kuzu,  “III. Bilim Şenliği” 
kapsamında açılan atölyeler ile Üniversitemizin bazı 

birimlerini gezdi.

Bilime Meraklı Minikler
“Bilim Şenliği”nde Toplandı

2016 yılında şehrimizde bilim ve teknoloji 
alanında farkındalık oluşturmak ama-
cıyla Isparta Valiliği himayesinde ilki 
düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü düzen-
lenen “Bilim Şenliği”ne Isparta Uygula-
malı Bilimler Üniversitesi ve Milli Eği-

tim Müdürlüğü de destek veriyor.
Miniklerimiz, şenliğin ilk gününde ISU-
BÜ Gönen Meslek Yüksekokulunda açılan 
Arkeoloji atölyesinde “Kültürel Miras”, 
Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan 

Biyoloji atölyesinde “A’dan Z’ye Sindirim 
Sistemi”, Fizik atölyesinde “Güneş Gözlemi”, 

Kimya atölyesinde “Sihirli Süt Deneyi”, Dep-
rem atölyesinde “Depremin Olmasından Değil 
Olmamasından Kork!”, Matematik atölyesinde 
“Araştırma Yapalım mı?”, Yenilikçi Teknolojiler 

atölyesinde “Atomlar Nasıl Titreşim Hareketi 
Yapar?”, “Çelikleri Çekelim, Uzatalım, Koparalım”, 

Orman atölyesinde “Böceklerin Dünyasını Keşfede-
lim”, Sağlık atölyesinde “İlk Yardım Öğreniyoruz, 

Can Kurtarıyoruz”, Su Ürünleri atölyesinde “Ba-
lık Ye Daha Sağlıklı Ol!” başlıklarında düzen-

lenen etkinliklere katıldı.
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Devlet üniversitelerinde bundan sonra ger-
çekleştirilecek yatırımlarda SDÜ tarafından 
yazılan Mek-Sis’e bakılacağına atıfta bulu-
nan Uzman Tolga Balcı, yıllık ortalama 600 
milyon TL tasarruf edileceğinin öngörüldü-

ğünü söyledi. Uzman Balcı, şöyle konuştu:
“Bugün Mek-Sis Projesi’nin bir ayağı olan 
‘Mekân Tasarımı İlkeleri Çalıştayı’nı ger-
çekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığı ile üniversitelerimizden 

çok kıymetli uzman ve hocalar mekânların 
tasarımına ilişkin standartları ele alıyorlar. 
Mekân tasarımlarını belirlemeye yönelik bir 
kılavuz oluşturmaya çalışıyoruz. Güzel ve 
verimli oturumlar gerçekleştiriyoruz. Uz-
manlarımız ve hocalarımız gayet kıymetli 
katkılar sunuyorlar. Buradan aldığımız kat-
kılar ile birlikte oluşturacağımız kılavuz ya-
tırımların tamamlanması anlamında daha 
verimli bir yol kat etmiş olacağız.”

“En doğru, etkin ve  erimli kaynak kullanımı”
SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
Saltan ise Mek-Sis projesini hayata geçirdik-
leri için mutlu olduklarını ifade etti. Prof. 
Dr. Saltan şu saptamalarda bulundu:
 “Ülkemizin kaynakları sınırsız değil. Eli-
mizdeki kaynakları en etkin ve verimli şe-
kilde kullanmamız gerekiyor. Üniversiteleri 
temsil eden ve bütçeyi kullanan kişilerin bu 
bilinçle hareket etmesi gerekiyor. SDÜ’nün 
yürütücülüğünde gerçekleştirilen bu pro-
jenin sonucunda ortaya çıkacak en güzel 
çıktılardan birisi de üniversitelerimizin bu 
konuda bilinçlenmesi olacaktır. Çünkü hâ-
lihazırda fiziki imkânlar varken yenilerini 
tekrar inşa ederek bir anlamda kaynak israfı 

yaratılmış oluyor.  T. C.  Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ha-
yata geçirilen ve yürütücülüğünü SDÜ’nün 
yaptığı Mek-Sis projesinin en hayati faydası 
kaynakların doğru, etkin, verimli kullanıl-
ması olacaktır. Bu büyüklükte bir kaynak 
tasarrufu sağladığımız için SDÜ ailesi ola-
rak kıvançlıyız.”

Çalıştay: Mekan 
Tasarımı İlkeleri
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile SDÜ işbirliğinde ‘Mekân Tasarım İlkeleri Çalışta-
yı’ düzenlendi. Isparta Hilton Garden-Inn Hotel’de hayata geçirilen çalıştayda, ilk planda Türkiye’de-
ki devlet üniversitelerinin yerleşkelerinin mekân tasarımları standartları için bir kılavuz oluşturul-
maya çalışıldı. Çalıştay oturumlarını yöneten T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
Mek-Sis Proje Yürütme Komitesi Başkanı Uzman Tolga Balcı, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Saltan

SDÜ İnşaat
Mühendisliği

öğrencileri
yeni otogar

inşaatını 
inceledi

Isparta İnşaat Mü-
hendisleri Odası ile 
Süleyman Demirel 
Üniversitesi (SDÜ) 

Mühendislik Fakül-
tesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü öğ-
rencileri ortaklaşa, 

belediye tarafından 
Çünür’de inşaatı de-
vam eden yeni oto-

gar inşaatına teknik 
bir gezi düzenledi. 

İnşaat Mühendisliği öğrencileri okullarında 
gördükleri teorik bilgileri, pratik olarak ye-
rinde görme fırsatını yakaladı. Öğrencilere 
özellikle çelik yapılar üzerine bilgilendir-
melerde bulunuldu.
Teknik geziye ilişkin değerlendirmede bu-
lunan SDÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi İlyas 
Devran Çelik “İnşaat Mühendisliği birinci 
ve üçüncü sınıf öğrencilerimizle, çelik yapı-
lar dersini alan öğrencilerimizle Isparta’mı-
zın en nadide inşaatlarından birisi olan yeni 
otogarı gezmeye geldik. Isparta’mızdaki 
en büyük problemlerimizden birisi malum 
bir üniversitemiz var ancak üniversitemi-
zi, gençlerimizi destekleyecek her zaman 
böyle fırsatlar bulamıyoruz. Uygulama bi-
rimleriyle uğraşan bir branşız. Gençlerimi-
ze teoriyi gösteriyoruz ancak uygulamayı 
gösterecek her zaman bir fırsat bulamıyo-
ruz. Bugün en azından Isparta’mızda her 
zaman bulunmayan bir eseri gelip gençle-
rimize öğrettiğimiz pratik bilgileri sahada 
uygulatma şansına sahip olduk” dedi.
Teknik geziden ve teorik olarak gördükleri 
derslerin, pratikte uygulanmasını sahada 
gördüklerinden dolayı duydukları memnu-
niyetlerini dile getiren öğrenciler de, “Bu-
gün hocamız ve İnşaat Mühendisleri Oda-
mızın destekleriyle teknik gezi düzenledik. 
Çelik yapı üzerine incelemeler yapma fırsatı 
bulduk. Ekip olarak burada olmak, hocala-
rımızın gözetiminde yapılanları incelemek 

güzel” şeklinde konuştu.
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref 
Korkmaz da geziye ilişkin yaptığı değerlen-
dirmede şu görüşlerde bulundu:
“Bizler İnşaat Mühendisleri Odası olarak 
öğrencilerimizin teknik anlamda almış ol-
dukları bilgileri en iyi şekilde yerinde uy-
gulamasını almaları adına ilimizde bulunan 
en önemli ve faklı inşaatlarından birisine 
getirdik. Buradaki amacımız hem beledi-

yemizin yapmış olduğu inşaatın görülme-
si hem de üniversitedeki öğrencilerimizin 
betonarmeyi, çelik yapıyı, uzay sistemlerini 
bir arada görebilmesi ve okulunda almış 
olduğu bilgileri gerçek hayatta uygulaya-
bilmesi adına buradalar. İnşaat mühendisi 
olarak gelecek nesillere daha kaliteli ve ve-
rimli öğrencilerin gelmesini sağlamak. Bu 
açıdan da Belediye Başkanımız Yusuf Ziya 
Günaydın’a teşekkür ediyoruz”
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Ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden, kariyerinde dünya şampiyon-
luğu da bulunan eski Milli Boksör ve Sakarya Üniversitesi Spor Bi-
limleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Malik Beyleroğlu, SDÜ Spor 
Bilimleri Fakültesi’nce düzenlenen “Olimpizm Düşüncesinin Türki-

ye’deki Yeri” isimli konferansta geleceğin sporcuları ile buluştu.

KAMPÜS HABER

Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştirilen konferansın açılışı bir 
dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla 
başladı. Konuşmasına “Sayın Malik Beyleroğ-
lu’nu burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz 
çünkü o alanında bir efsane” diyerek başlayan 
SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan 
“Ülkemizde spor konusunda özellikle üniver-
sitelerde akademik çalışmalar henüz yeterli 
seviyeye gelmedi. Hep düşünüyoruz, bazı 
alanlarda neden başarılı olamıyoruz, ne eksik 
diye. Dikkat ederseniz, yapılan uluslararası 
yarışmalarda bireysel sporlarda başarılar ka-
zanırken, genelde takım sporlarında pek başa-
rılı olamıyoruz. Olsak da lokal başarılarımızın 
devamı gelmiyor. Bence bunun sebebi, bir spor 
bilimcisi değilim ama sporla çok ilgilenen bi-
risi olarak, üniversitelerimizde yeterince spor 
bilimleri ile ilgili bölümlerin ya da fakültelerin 
olmamasından kaynaklandığını düşünüyo-
rum. Çünkü bu başarıların altyapılarını oluş-
turacak olan şey bu fakülteler. O nedenle Spor 
Bilimleri Fakültesi, benim gözümde çok değer-
li bir fakülte. Sizler de bu ülkenin geleceği için 
çok önemli insanlarsınız.” dedi.

“Başarıya ulaşmanın anahtarı çalışmaktır”
Konuşmasını yapmak üzere sahneye davet 
edilen Doç. Dr. Malik Beyleroğlu, “Ringde tek 
başına mücadele etmek güzel fakat burada si-
zin karşınızda konuşmak biraz zor” diyerek 
başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 
“Biliyorsunuz, spor eski bir tarihe sahiptir. İlk 
insan kadar eski olan spor, zamanla gelişerek, 
büyük arenalarda gövde, güç gösterisi haline 
gelmiştir. 1896 yılında Atina’da başlayan ilk 
modern olimpiyatlarla, spor daha farklı bir yol 
almaya başladı. İşte bu yol, sporun gelişmesini 
mecburi kıldı. Spor artık bir bilim, alan oldu 
ve ülkeler arasında hem güç gösterisi, hem de 
iyi bir gelir kaynağı oldu. Bir olimpiyat organi-
zasyonunu alan ülke, maddi olarak çok büyük 
meblağlara ulaşmış oluyor. Yüz binlerce kişi-
nin o ülkeye akın etmesi ve her birinin bir do-
lar harcaması ile hangi rakamlara ulaşıldığını 
isteyenler hesaplayabilir.”

Olimpiyatlarda sporcuların esas amacının ül-
kesini, bayrağını ve marşını orada tanıtmak 
olduğunu belirten Beyleroğlu: “Biz de 25 yıl-
lık sporcu geçmişimizle buna destek olduk. 
Olimpiyatların başlamasından yüz yıl sonra, 
1996 senesinde şansımız oldu ve orada ülke-

mizi temsil ettik. Bu o kadar güzel bir şey ki, 
sözde söyleyince sadece güzel diyoruz ama 
yaşadığınız zaman çok farklı. İnanın, burada 
sporu seven veya sevmeyen, ülkemizde spo-
ru seven veya sevmeyen herkes bunu tatmak 
ister. Modern olimpiyatların amacı; Irk, din 
gözetmeksizin dostluk, birlik ve beraberliktir. 
Aslında biz burada sporcularımızla ülkemizin 
spor biliminde, tıp alanında, fizikte, kimyada, 
matematikte ne kadar ilerlediğini gösteriyo-
ruz. Diyeceksiniz ki; spor ile kimyanın, fiziğin 
ne alakası var. Buradaki Spor Bilimleri Fakül-
tesi ve Spor Lisesi öğrencileri de biliyorlar ki 
spor, multidisipliner(çok alanlı) bir sistemdir. 
Tüm bilim alanlarını içermektedir. Sporcunun 
vücut kimyasını, fizyolojik, anatomik yapısını 
bilmek esastır. Bu doğrultuda tüm bu bilim 
dalları ile iç içe olmamız gerekir, bunları bil-
memiz şarttır.” diyerek, başarıya ulaşmanın 
anahtarını çalışmak olarak tanımladı.

“Olimpizm düşüncesini yeni 
nesle aktarmak sizlere bağlı”
Ülke olarak, 120 yıllık olimpiyat yaşamımızda 
çok güzel bir yere geldiğimizi belirten Beyle-
roğlu: “Benim zamanımda spor yapmak zor-
du, benden önce de yapılması zordu ve çok fe-
dakarlıklar isterdi. Fakat bugün, spor çok güzel 
bir şekilde yapılmaktadır. Şu anda destekler 
de o dönemkinden farklı. Belki olimpiyat şam-
piyonu olamadınız veya ilk üçe giremediniz 
ama bu sonrasında yapamayacaksınız demek 
değildir veya girenleri yetiştirmekte önünüz 
açıktır. Spor yöneticisi, antrenörlük alanında 
veya beden eğitimi öğretmenliği alanında aktif 
görev alıp spor kültürünü yaymak, olimpizm 
düşüncesini kardeşlerimize ve yeni nesle ak-
tarmak sizlere bağlıdır. İşte onların içerisinden 
olimpiyat şampiyonları çıkıyor.” sözleriyle 
konuşmasını sonlandırdı. Beyleroğlu, gelen 
bir soru üzerine hocasının yaptığı uygulamayı 
göstererek boks sporuna başlama hikayesini 
şu sözlerle anlattı: “1979 yılında, ben dokuz 
yaşındayken bizim mahallenin büyük ağabey-
leri hocaya yalvardılar, “Hocam bu çok yete-
neklidir, hocam bunu alın” 
diye. Tabii babamdan da 
izin aldıkları için mut-
laka beni oraya kayıt 
ettirmeleri gerekir. 
Yoksa babamın ya-
nında, aynı zamanda 
da mahallede başları 
aşağıda gezecekler. 

Hocam gelip bakıyor, ölçüp biçiyor ama yok, 
boksa uygun biri olmadığımı söylüyor. Yalvar-
malar sonucunda bir uygulama yapacağını ve 
eğer onu yaparsam, alacağını söyledi.” 

Hikayesinin ardından, cebinde bir lirası olan 
bir öğrenciyi sahneye çağırdı. Sahneye gelen 
öğrenciye, elindeki bir lirayı yere düşmeden 
yakalamasını istedi. Konuşmacımızın karşısı-
na geçen öğrenci, iki denemesinde de parayı 
yakalamayı başaramayınca Beyleroğlu kendisi 
denedi. Beyleroğlu, “Bunu dokuz yaşınday-
ken yapmıştım. Belki şimdi yapamayabilirim” 
dese de ilk denemesinde parayı havada ya-
kalamayı başardı. Doç. Dr. Malik Beyleroğlu, 
konferansın devamında dinleyicilerden gelen 
soruları cevapladı. Birkaç tanesini de sizler için 
derledik.

“Motivasyon kaynağınız nedir?”
Biz büyük bir devletiz ve ülkemin bayrağını 
dalgalandırmanın hayali, ülke aşkı ve sevgisi 
beni sadece sporda değil, her alanda motive 
etti. Beni bugünlere bu sevgi taşıdı. Ben bu-
nunla yürüdüm, bununla gururlandım. Ar-
kamda duran her zaman gurur duyduğum 
ülkem oldu. Diyebilirsiniz ki, Azerbaycan’dan 
gelmiş hangi ülkeyi diyor. Biz, çok devletli tek 
milletiz ve ben bununla gurur duyuyorum. 
Beni dünyanın on bir ülkesinden istediler ve 
şu anda söylemek istemediğim miktarlarla. 
Hiçbir şey vermeyen tek ülke Türkiye’ydi. 
Sen gel, burada kendin kazan dediler, ben de 
burayı seçtim. Dolayısıyla gurur duydum, bu 
ülkeyi sevdim ve sevmeye devam edeceğim. 
Ülkeye faydalı olmak her Türk vatandaşının 
borcu, biz bununla terbiye olduk ve yetiştik.

“Dünya şampiyonası ile olimpiyatlar
arasındaki fark nedir?”
16 yıl şampiyonluğu koruyabilen, tüm olimpik 
dallarda 4 yıl bir sporcuyu formda tutabilmek 
çok büyük bir başarı ve özveridir. Spor bilgisi 
ister ama örnek verecek olursak, mehter yürü-
yüşüne benzer. İki ileri bir geri, çok hızlı iler-
lemeyeceksin, gidip geri dönüşte yapacaksın. 
Yoksa sporcu istenilen performansı yakalaya-

maz, sadece ve sadece bu organizasyonlar 
bunun içindir. Sporcunun performansı, 
gelişimi, formda kalmasını sağlar.

“Geçmişte kask takma kuralı gelmişti,
tekrardan niye kaldırıldı?”

Birçok branş olimpiyatlarda çıkarılma gibi 
tehditle karşı karşıya kaldı. Onlardan birisi 

de bundan 30 yıl önce bokstu. Boksta yaralan-
malar çoğalmaya başladı. Bunların kaldırılma-
sı gerekir. Kaba tabiriyle boksu hafifleştirdirler. 
Bundan dolayı kurallar çok sert oldu. Aynı 
zamanda kasklar, dişlikler çıktı. Biliyorsunuz 
dişlik vardı ama isteğe bağlı takılıyordu, kısa-
cası zorunlu değildi. Kask, dişlik, bandaj gibi 
bazı sakatlanmayı önleyici unsurlar ortaya 
çıktı. Peki, neden bugün kaldırıldı? Eskiden 
glatyatör dövüşlerinde görsellik ön plandaydı. 
Burada da görselliği ön plana çıkarmak istedi-
ler. Bundan önceki Dünya Boks Birliği Başka-
nı dolayısıyla yanlış bir adım attı. Şimdiki el-
divenler otuz yıl önceki eldivenler arasındaki 
fark büyük. Boksör yumruğunu sıkmadığı için 
haliyle yüzde 95 gücünü kaybediyor. Burada 
ise ön plana hızlı bir şekilde doğru bir yere do-
kunmak ve puan almak ortaya çıkıyor. Bunun-

la birlikte Dünya Boks Birliği yeniden çalışma 
yaptı.

“Her maç sırasında ya da öncesinde
yaptığınız bir uğur var mıydı?”
Elbette var. Örneğin; ben maçlara ringin üçün-
cü ipinden geçerdim, ikinci ipinden geçersem 
kendimi kötü hissederdim. Acaba yenilecek 
miyim? Ya da işler kötü mü gidecek diye dü-
şünürdüm veya kırmızı köşede başlarsam ka-
zanacağıma çok inanırdım ama mavi köşede 
başlarsam içime bir şüphe düşerdi. Çok mal-
zemem, kıyafetim vardı ama bir tanesini hep 
giyerdim. 57 kilo iken mücadele ettiğim şor-
tumla, 71 kilodayken de mücadeleye devam 
ettim. Çünkü ona inanıyordum  ta ki Muham-
met Ali’nin sözüne kadar, “Ben profesyonel bir 
sporcuyum. Her yerde, her şekilde, her zaman 
mücadele ederim ve beni yenmek çok zordur. 
Beni yenen adamın ter dökmesi gerekir.” Bu 
söz bende çok şey değiştirdi. Malzemenin, 
yerin, zamanın, mekanın hiç önemi kalmadı. 
Önemli olan salona girdiğimde bayrağımızdı; 
nerededir, salonun ne tarafındadır. Her raunt 
oraya bakardım, oraya giderken kulaklıkla 
mehter marşı dinlerdim. Bana güç kuvvet ve-
ren şey budur.

“Olimpiyat ikincisi olarak, spor merkezleri 
hakkında ne düşünüyorsunuz?”
Şampiyon yetiştirmek istiyorsak, farklı rakım-
larda 10-12 branşa hizmet edecek kamp ve te-
sisler bulundurmamız lazım. 25 yıllık sporcu ve 
on yılı aşkın spor adamı olarak, sporun içinde 
aktif bulunmaktayım. Konuyla ilgili bilgim çok-
tur. Gelin el ele verelim ve farklı pencerelerden 
bakalım. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip 
ülkesiyiz. En güçlü, en zeki, en ileri görüşlü 
olmalı, onlara doğru şekilde ve doğru yerde 
imkânlar vermek lazım. Sonra bu imkânlar dâ-
hilinde Çin, Rusya, ABD gibi daha çok şampi-
yonluk ve madalya alırız, buna emin olun.
Haber: Ahmet Aydoğan

SDÜ’de Beyleroğlu rüzgarı

Malik Beyleroğlu Kimdir?
Türk boksör Malik Beyleroğlu, Azerbay-
can’da doğdu ve Sovyetler Birliği milli 
takımı ile başarılar kazandı. 1991’de Sov-
yetler Birliği’nin dağılmasından sonra 
Türkiye’ye göç ederek Türk vatandaşlı-
ğını aldı. 1992 yılından itibaren Fenerbah-
çe’de spor yapmaya başladı. 16-18 Ekim 
1992 tarihlerinde Kütahya’da düzenlenen 
Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda ilk 
Türkiye birinciliğini kazandı. ABD’nin 
Atlanta kentinde düzenlenen 1996 Yaz 
Olimpiyatları’nda gümüş madalya kaza-
narak Türkiye’nin boks dalında o tarihe 
kadar olimpiyatlarda aldığı en büyük ba-
şarıya ulaştı. Bu başarısıyla Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi tarafından, 59 büyük 
Türk sporcudan biri seçildi. 1997 yılın-
da İtalya’nın Bari kentinde düzenlenen 
Akdeniz Oyunları’nda 75 kiloda bronz 
madalya kazandı. 17 Ağustos 1999 depre-
minde şans eseri hayatta kaldıysa da tüm 
mal varlığını yitirdi ve geçinebilmek için 
bir süre profesyonel boks yaptı. Aktif spor 
yaşantısını sonlandırdıktan sonra, Sakar-
ya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’n-
de öğretim üyeliği yapıyor. Aynı zamanda 
Türk milli takımını çalıştırmaya başladı. 
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SDÜ Öğrencilerinin Projesi
Türkiye Birincisi Seçildi

SDÜ Mühendislik Fakültesi Bil-
gisayar Mühendisliği Bölümü 
mezunu Mehmet Burak Akgün 
ve Nurdan Aydın ile Endüstri 
Mühendisliği Bölümü mezunu 
Ceren Kaya’nın ‘’Vergi İadesinin 
Dijitalleştirilmesi’’ ismini ver-
dikleri mobil uygulama Tekno-
fest İstanbul Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali kapsamında 
düzenlenen Turkish Airlines & 
IGA Travel Hackathon Yarışma-
sı’nda 750 takım içerisinde Tür-
kiye birincisi oldu.

Bölgesel ERAS Toplantısı SDÜ
Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi
SDÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile ERAS 
Türkiye Derneği tarafından “Bölgesel ERAS Toplantısı” düzenlendi.
İlk kez bölgesel olarak Üniversitemiz 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplan-
tıya, ERAS Türkiye Derneği Başkanı ve 
II. Başkanı ile alanında uzman öğretim 
üyeleri katıldı. Toplantıda, Üniversite-
miz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim 
Koşar, SDÜ Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet 
Yıldırım, Anesteziyoloji ve Reanimas-
yon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Pakize Kırdemir birer konuşma yaptı. 
“ERAS Dünyada ve Türkiye’de” baş-
lığı altında gerçekleştirilen birinci otu-
rumda; ERAS Başkanı Prof. Dr. Haldun 
Gündoğdu “Tarihçe ve ERAS Felsefesi”, 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan 
Alkış “ERAS’ın Anestezi İle İlgili Öğe-
leri” konularını ele aldı.

SDÜ Araştırma ve Uygulama
Hastanesi’nde İlk Yardım Anlatıldı
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygula-
ma Hastanesi tarafından ilk yardım konusunda halkı 
bilinçlendirmek amacıyla bir konferans düzenlendi.
Hastane Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirilen halk günü etkinliğinde Tıp Fakültesi 
Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dr. 
Öğr. Üyesi Hamit Hakan Armağan, Dr. Öğr. 
Üyesi Kıvanç Karaman ile Dr. Öğr. Üyesi 
Alten Oskay, ilk yardımın önemine değindi.
Acil durumlarda paniğe kapılmadan, sakin 
kalarak 112’yi aramak gerektiğini vurgula-
yan Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Karaman, yan-
lış bilinen müdahaleleri şu şekilde sıraladı: 
“Epilepsi nöbeti geçiren hastalara soğan ya 
da kolonya koklatılmamalı, sadece yan çe-
virmeliyiz”, “bayılan kişilere tokat atılma-
malı 112’den yardım istenmeli”, “zehirle-
nen kişiler kusturulmaya çalıştırılmamalı”, 
“yanıklara temiz su dışında başka bir şey 
sürülmemeli.” 
Evde yapabileceğimiz ilk yardım konuları-
na değinen Dr. Öğretim Üyesi Alten Oskay 
da hava yolu tıkanıkları hakkında bilgi ve-
rerek “Kısmi tıkanıklık yaşayan bireylerden 
öksürmesini istemeliyiz eğer öksürmüyor-

sa ve kızarma artıyorsa müdahaleye başlan-
malı sırtına sertçe 5 kez vurmalıyız. İkinci 
manevrada ise arkadan tutarak hastayı yu-
karı aşağıya doğru 5 kez sertçe silkeleme-
liyiz. Böylelikle basınçla birlikte akciğerler-
den yabancı cismin çıkması sağlanır.” dedi. 
Oskay, bebeklerde boğulma ve kanayan 
bölgeye uygulanması gerekenleri anlattı.

Kariyer Merkezi’nce düzenlenen ve 
yıl boyu devam edecek olan “Öz-
geçmiş Hazırlama ve Kariyer Plan-
lama” konferansı, Öğretim Görevlisi 
Fulya Çınar’ın sunumuyla İletişim 
Fakültesi amfisinde gerçekleştirildi. 
Kurumsal İletişim Merkezi (KİMER) 
ve Kariyer Planlama ve Mezunlarla 
İletişim Merkezi’nin ortaklaşa ha-
zırladığı “Özgeçmiş Hazırlama ve 
Kariyer Planlama” konferansı, yıl 
boyunca bütün fakültelerdeki öğ-
rencilere düzenlecek. Konferansta 
Çınar, özgeçmiş hazırlanırken ne-
lere dikkat edilmesi gerektiği, işve-
renlerle nasıl iletişim kurulacağı ve 
referans mektuplarının nasıl hazır-
lanılması gerektiğine dair bilgiler 
paylaştı.

SDÜ Kariyer
Merkezi’nden
“Özgeçmiş 
Hazırlama
ve Kariyer 
Planlama”
konferansı
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Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşması-
nı yapan Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Atila Gül, ekim ayının ilk haftasının 
Mimarlık Haftası olduğunun altını çizerek 
etkinliği gerçekleştiren Mimarlık Bölüm 

Başkanlığına ve 
emeği geçenlere 
teşekkürlerini 
iletti. Osmanlı 
Döneminden gü-
nümüze kadar 
gelen gelenek-
sel konutların 
önemli birer kül-
türel miras ol-
duğunu belirten 
Gül, bu kültürel 
miras kapsamın-

da ülke olarak birtakım çalışmalar yapılma-
ya çalışıldığını ancak çoğunun da koruna-
madığını ifade etti. Geleneksel konutların 
geçmişle gelecek arasında bir köprü görevi 
üstlendiğini belirten Gül, “Osmanlı’dan 
günümüze gelen bu konutlar, günümüz 
modern konut mimarisine yön verecek bir 
tipolojiye sahip.  Artık bu konutları sadece 
korumaya çalışmamalı; günümüze yansı-
tılması gerektiğinin bilincini taşımalı, yeni 
tipolojilerle konutlar üretmeliyiz. Bu nok-
tada özellikle genç mimarlara görevler dü-
şüyor.” dedi Alanın eksiklikleri üzerinden 
yeni yöntem ve yaklaşımların tartışılması 
amacıyla davet edilen akademisyenlere, da-
vetlerini kabul ettiklerini için teşekkürlerini 
ileten Gül, çalıştay sonucunda ulaşılacak 
olan çıktıların hem söylem hem de eylem 
bazında ciddi açılımlar sağlayıp, rehber 
niteliğinde olacağını ümit ettiğini söyledi. 
Danışmanlığını Prof. Dr. Uğur Tanyeli ve 
Prof. Dr. Suraiya Faroqhi’nin üstlendiği, 
“17. YY. İstanbul’unda Barınma Standartları 

ve Mahremiyet 
Kalıpları” baş-
lıklı TUBİTAK 
proje çalışması-
nın çıktısı olarak 
gerçekleştirilen 
çalıştayın sunu-
munu ve proje 
tanıtımını, proje 
yürütücüsü Sü-
leyman Demirel 
Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesi 

Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gök-
çen Özkaya gerçekleştirdi.
Projeye ilişkin bilgiler paylaşan Özkaya, Os-
manlı coğrafyasında yer alan pek çok kentte 

19. yüzyıl öncesine dair doğrudan belgele-
nebilecek konut sayısının çok az olduğunu,  
bu nedenle de Osmanlı Konut çalışma ve 
araştırmaların sınırlı olduğunu belirtti.   19. 
yy öncesine dair konut çalışmalarının he-
nüz emekleme aşamasında olduğunu ve 
dolayısıyla bu kadar bilinmeyenin ve eksik-
liğin olduğu bir alanda başlangıç zeminini 
oluşturacak her türlü çalışmanın hayati bir 
öneme sahip olduğunu ifade eden Özkaya: 
“Son yıllarda ise Osmanlıca yazılı kaynak-
lara başvurularak yapılan çalışmalarda artış 
gözlemlenmekte. Disiplinler arası çalışma-

larla beraber ya-
zılı kaynakların 
kullanılması ve 
paylaşılması sa-
yesinde Osmanlı 
Konut alanın-
daki perdenin 
aralandığını ve 
konuta dair yeni 
tartışma ortam-
larının oluştu-
ğunu söylemek 
mümkün gö-

rünüyor.” diye konuştu. Özkaya, genel 
olarak incelendiğinde Osmanlı Ko-
nut alanına ilişkin birçok kaynak 
olduğunu; sadece mimari ve fi-
ziksel özellikleri bağlamında 
olduğunu ancak yapıların 
toplumsallığı ve tarihsel-
liği ihmal edilerek ide-
alizasyonlar üzerinden 
kurgulanmış olduğunu 
belirtti. Çalıştayın arkasın-
da yatan düşüncenin daha iyi 
anlaşılması için Osmanlı Konut 
alanı ile ilgili genel bir çerçeve 
aktaran Özkaya, projenin içeri-
ğine ve sonuçlarına dair ayrıntılı 
olarak paylaşımlarda bulundu. 

İstanbul Şehir Üniversitesi Mi-
marlık ve Tasarım Fakültesi De-
kanı ve aynı zamanda çalıştaya 
konu olan projenin danışmanla-
rından Prof. Dr. Uğur Tanyeli ve 
İbn Haldun Üniversitesi Tarih 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Tülay Artan gerçekleştirdikleri 
araştırma ve çalışmalar ekse-
ninde düşüncelerini aktardılar.
Çalıştayın öğleden sonraki otu-
rumu, Karadeniz Teknik Üni-
versitesi, Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer 
İskender Tuluk, “Osmanlı Ko-

nut Çalışmalarında Disiplinler Arası İşbirli-
ği” başlıklı sunumu ve Anadolu Üniversite-
si Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Ha-
nım Halaç’ın görüş ve düşüncelerini pay-
laştığı konuşma ile devam etti. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilim-
ler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Pınar Özyalvaç da 
“Müsadere Edilen Rical Konutları” başlığı 
çatısı altında konuyla ilgili çalışmalarını ve 
önerilerini paylaştı.
Sunumların ardından gerçekleşti-
rilen kapanış 
panelinde ise 
davetli ko-
nuşmacılar 
tarafından, 
Osmanlı 
y a z ı l ı 
k a y -
n a k -
l a r ı 

aracılığıyla mimarlık ve 
konut alanlarında bu za-
mana kadar yapılmış 
çalışmalar üzerine 
genel bir değer-
lendirme ya-
pıldı.

Çalıştay: Osmanlı
Konut Çalışmalarına
Yeni Yaklaşımlar
Mimarlık ve konut alanlarında yeni yaklaşımlar ve öneriler, Süleyman 
Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen “Osmanlı 
Konut Çalışmalarına Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı”nda ele alındı.

Prof. Dr. Atila Gül

Prof. Dr. Suraiya Faroqhi

Prof. Dr. Uğur Tanyeli
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Söyleşinin açılış konuşmasını yapan İİBF 
Dekanı Prof. Dr. Murat Okcu, dünyada ve 
Türkiye’de yapay zekaya ilişkin ayrılan 
bütçeler üzerinden verdiği bir örnekle bu 
alandaki gelişmelerin önemle takip edilme-
si gerektiğinin altını çizdi. Teknolojik açı-
dan hayatın yeniden tanımlandığı bir dö-
nem içerisinde olduğumuzu belirten Okcu: 
“Bu dönemin birtakım artı ve eksi yönleri 
var. Bu artı eksi yönler üzerinde her gün 
düşünmeli, çalışmalar yapmalıyız. Kendi-
mizi bu değişime hazırlamak ve adapte et-
mek mecburiyetindeyiz.” dedi.

“1989 yılı kendisi için  bir milat”
Sözlerine SDÜ’de bulunmaktan onur duy-
duklarını belirterek başlayan Türkiye Bi-
lişim Vakfı Başkanı ve Eczacıbaşı Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk 
Eczacıbaşı,  ona göre dönüm noktası nın 
1989’da internetin devreye girmesi ile ol-
duğunu söyledi. İnternetin başlangıç tarihi 

olan 1989 yılının kendisi için de bir milat 
sayıldığını ve 1995 yılında Türkiye Bilişim 
Vakfı’nı kurduklarını kaydetti. İnternetin 
toplumda ciddi değişiklikler oluşturdu-
ğunu; insanların ve toplumun buna uyum 
sağlaması gerektiğini belirten Eczacıbaşı: 
“Bugün yaşanan birçok gerilimin temel 
nedeni; kurumlarda, ülkelerde ve ailelerde 
sorumluluk sahibi insanların çok büyük bir 
kısmının internet öncesi dönemde yetişip 
bütün alışkanlıklarını o dönem kazanmış 
olmalarıdır. Bizler de bu döneme dâhiliz ve 
sanal göçmenleriz; sizler ise sanal dünyanın 
çocuklarısınız. Bizim kuşağın bu sanal dün-
yayı anlaması, yorumlaması ve öğrenmesi 
lazım. Gelecek dönemde üretken olabilme-
niz için bizim sahip olmadığımız birtakım 
alışkanlıkları edinmeniz gerekmekte.” diye 
konuştu.

“Küresel patlamaya hazır 
olmaya dair dört yönelim”
Eczacıbaşı, yaşanan hızlı değişim ve dö-
nüşümlerin anlaşılabilmesi, belli alışkan-
lıkların edinilebilmesi için neler yapılması 
gerektiğine ilişkin bilgileri; “esneklik”, “ya-
kınsama”, “ağ yapısı” ve “güvenlik” yapı-
ları üzerinden aktardı. Esneklik yapısına 
ilişkin verdiği bilgilerde: “Değişimi başla-
tamayan ya da ayak uyduramayan yapılar 
gidiyor, yerine yenileri geliyor. Esnek olmak 
içinse sorgulayıcı düşünce ve ona uygun 
eğitim sistemi gerekiyor.” diyerek, bilinme-
yen denizlerde kaptanlık etme becerisine 
sahip olunabilmesi için esnek olunmasının 
zorunlu olduğunu belirtti. Yakınsama, küre-
selleşmeye değinip küreselleşmenin son 25 
yılda bir milyarı aşkın insanı yoksulluktan 
kurtardığını söyledi. 
“Google arama motorunun otomobil üretti-
ği, tek bir otele sahip olmayan AirBNB’nin 
dünyanın en büyük konaklama şirketi oldu-
ğu devirde teknoloji hem yeni imkânlar, hem 
yeni riskler getiriyor. Kimseye “Bu bahçe be-
nim, kimse giremez” deme hakkı tanımıyor. 

Ağ Yapısı; her şey ortak akılda, önemli olan 
ağ üzerinden elde edilen bilgilerin verimli 
olarak kullanılabilmesidir.  İnternet aracı-
lığıyla kişiler ve giderek nesneler arasında 
çoğalarak yayılan iletişim, toplumsal yapı-
ları, ekonomi ve siyasetin dinamiklerini de 
değiştirme gücü taşıyor. Karanlık taraf; siber 
korsanlar üzerinde durup dünyada hack-
lenmeyen şirket ya da kurumun kalmadı.” 
diyen Eczacıbaşı, teknolojinin kötüye kulla-
nımı, sanal hırsızlıktan siber terörizme, sah-
te haber yaymaktan seçimlere müdahaleye 
dek varan risklerle mücadelede yasaların 
yetersiz kaldığını dile getirdi.
 
“Tabii işin bir başka yönü de var”
Bilginin zenginleştirdiğini, özgürleştirdiğini 
ama insanın geleceğini esir alma tehlikesini 
de taşıdığını söyleyen Eczacıbaşı, yaşayan 
en önemli filozof Habermas’ın şu sözle-
riyle devam ediyor: “İnternet, demokratik 
toplumlarda bilgi alışverişinin ve ortak akıl 
üretmenin önemli bir unsuru olabilirken, 
otoriter rejimlerde iktidarın eline geçtiği 
takdirde çok güçlü bir silah olarak kullanı-
labiliyor. Habermas haklı, ama eksik; geli-
şimin hızı içinde artık bu tehlikeyi yalnızca 
otoriter değil, demokratik toplumlarda da 
görüyoruz. Günümüzde ABD merkezli Fa-
cebook, Google, Apple gibi şirketlerin bilgi 
tekeli kurduğu ve bilginin tekelleşmesinde-
ki hızın, en az sermayenin tekelleşmesinin 
görülmemiş bir hıza ulaşıp Amerika‘da top-
lanmaya başlaması kadar tehlikeli.”

“Doğrulama yanılgısı”
Doğrulama yanılgısına ilişkin bilgiler ak-
taran Eczacıbaşı: “Doğrulama yanılgısı, 
öğrenilen olumlu bir bilginin aksini sunan 

verileri insanların göz ardı etmesi anlamına 
geliyor. Bu bilgiler çoğunlukla olumlu olsa 
da daha geniş ve daha iyi seçenekleri göz 
ardı etmemize neden oluyor. Böylelikle bi-
reyler, kendi inançlarını, düşüncelerini ve 
varsayımlarını destekleyen ya da teyit eden 
bilgileri kayırma, dikkate alma ve öne çıkar-
ma eğilimi içerisinde oluyorlar.” dedi.

Eczacıbaşı’ndan öğrencilere tavsiyeler
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı ve Eczacıbaşı 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı  Faruk Eczacıbaşı SDÜ’lü öğrencilere 
şunları söyledi: “Bugünden gördüğümüz, 
yarının sorunlarını çözecek olan siz genç-
lersiniz. Yeter ki donanımlı olun. Dona-
nımdan kast ettiğim; bir takım özellikler, 
beceriler gerektiriyor. Bu beceriler internet 
öncesi doğmuş kuşakta yok. Biz, daha son-
radan göçmen olarak geldik. Bu beceriler 
sizde var ve sizin bunları yeşertmeniz, ar-
tırmanız lazım. Size önerim, esnekliğin do-
ğal bir uzantısı olan yakınsamayı, günlük 
hayatınızda hissedin. Çağdaş dünyanın bu 
yöne ilerlediğini bilinçli olarak fark edin ve 
uyum için hazırlanın. Bunu yapmanın yolu 
da çağdaş bilgiyle donanmak, çok okumak, 
devamlı öğrenmekten geçer. Diploma sizi 
işe alır ama işte tutmaya yetmeyebilir.”

Faruk Eczacıbaşı Kimdir?
Faruk Eczacıbaşı; 1954 yılında İstanbul’da 
doğdu. Babası Nejat Eczacıbaşı, ağabeyi 
Bülent Eczacıbaşı‘dır. 1973 yılında İstanbul 
Alman Lisesi’nden mezun oldu. Berlin Tek-
nik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğre-
nimini tamamlayarak aynı fakültede mas-
ter yaptı. 1980 yılında Eczacıbaşı Holding 
Planlama Bölümü’nde görev aldıktan sonra 
ABD’ye giderek American Hospital Supp-
ly Co.’da çalıştı. Daha sonra Türkiye’ye 
döndü ve Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’de çeşitli görevler aldıktan sonra 1984 
yılında Padeko İlaç ve Kimya Sanayi ve Ti-
caret A.Ş.’de Genel Müdür, Eczacıbaşı İlaç 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Plan ve Projeler 
Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bu-
lundu. Halen, Eczacıbaşı Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Eczacıbaşı 
Bilişim ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev yapıyor. Bilişim ala-
nında çeşitli kurumlarda aktif görev alan, 
TÜBİSAD Yönetim Kurulu ve Yüksek Bi-
lişim Konseyi üyesi olan Faruk Eczacıbaşı, 
Türkiye Bilişim Vakfı’nın Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı da yürütüyor. Dijital Türkiye 
Platformu Başkanlığını da yapmaktadır.
Haber: Ahmet Aydoğan
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SDÜ’de konu “Geleceğin Dünyası”
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Faruk Eczacıbaşı, üniversitemizin konuğu oldu. İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi tarafından düzenlenen “Geleceğin Dünyası” konulu söyleşiye katıldı.
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11 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen et-
kinlikte, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Coşkun ile 
genetik bilgiyi kişiye özel tıp alanına dün-
yada ilk kez uygulayan ve bu alanın ulusla-
rarası temsilcilerinden Dr. Serdar Savaş ko-
nuyla ilgili önemli paylaşımlarda bulundu.
Hastane konferans salonunda düzenlenen 
programa Isparta Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya Günaydın, Süleyman Demirel Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim 
Koşar, Öğretim Üyeleri ve çok sayıda öğ-
renci katıldı.
Konferansın açılışında konuşan Isparta Be-
lediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İstan-
bul’da Prof. Dr. Serdar Savaş’ın ofisine yolu 
düştüğü bir sırada kendisine “hücre” ve 
“gen” konularını anlattığını ve bu bilgiler 
karşısında hayretlere kapıldığını, defalar-
ca dinleyebileceği konular haline geldiğini 
dile getirdi.

“Yaşanabilir şehirde cana
kıymak yakışmıyor”
Yaşanabilirlikte ilk sırada olan Isparta’nın, 
intihar vakalarında 20. sırada olmasından 
üzüntü duyduğunu söyleyen Günaydın: 
“Sekiz ay evvel; cana kıyma olaylarına na-
sıl son verebiliriz, Isparta Belediyesi olarak 
ne yapabiliriz diye sorduk. Bunun üzerine 
vakaları önlemek için belediyemize kadrolu 
psikologlar aldık. Şimdiye kadar 50’ye ya-
kın vaka ile temas edildi ve çalışmalarımız 
sürüyor.” dedi. Konuyla ilgili belediyedeki 
çalışmalardan bahseden Günaydın, açılış 
konuşmasının ardından sahneyi Dr. Bülent 
Coşkun’a bıraktı.

Ruh ve beden sağlığı: bir elmanın iki yarısı
“Sağlığın tedavisinden çok koruyucu yanı 
önemli” diyerek konuya dikkat çeken Bü-
lent Coşkun, ruh sağlığının önemi, sağlıklı 
yönlerin geliştirilip güçlendirilmesi gibi ko-
nulara değindi.

Toplum ruh sağlığını etkileyen ekonomik 
sıkıntılar, şiddet, bağımlılık ve ötekileştirme 
faktörlerini ele aldı.

“Savaş ciddi bir iştir, 
sadece askerlere bırakılamaz”
Coşkun: “Sağlıkta çok ciddi bir iştir, sade-
ce sağlık çalışanlarına bırakılamaz. Farklı 
sektörler neler yapabilir bunu ele almalıyız. 
Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Sağ-
lık Müdürü, Aile Sosyal Politikalar İl Mü-
dürlüğü, Tıp Fakültesi Dekanı, Üniversite 
Rektörü gibi kişilerin yapacağı işler var mı? 
Kesinlikle var. Birlikte oturup, “Neler yap-
mamız gerekiyor? Neleri ele almalıyız?” so-
ruları ile birlikte fikir alışverişi yapacakları 
ortamı sağlamak, yapılacak ilk iş olmalı.” 
önerilerinde bulundu.

“Sağlık, denge içinde var olur”
Prof. Dr. Alim Koşar’ın, “küfür ve şiddeti 
izlemek zararlı mı” sorusu üzerine Coşkun: 
“Her ne kadar ebeveynler “ben çocuğuma 
izletmem” dese de, çocuklar mutlaka bir 
yerde karşılaşacaklar. Yapmamız gereken 
kontrollü izletmek. Televizyon karşısına 
beraber oturup çocuğunuzla yorumlaya-
rak, eleştirerek izlemek gerekli.” cevabını 
vererek, ruh sağlığının korunması ile ilgili 
bilgi ve önerilerinin ardından konuşmasını 
sonlandırdı.
Kişiye özel koruyucu genetik: 
Genlerle gelecek
Kişiye özel genetik, geleceğin genler üzerin-
den şekilleneceğini ifade eden Savaş: “Her 
hücremizin içinde bir çekirdek ve o çekir-
değin içinde 3 metre DNA iplikçiği var. Bir 
insanda aşağı yukarı 40 trilyon civarı için-
de DNA bulunan hücre sayısı olduğunu 
tahmin edersek; 3 × 40 trilyon = 120 trilyon 
metre DNA iplikçiği bulunuyor demektir. 
120 milyar kilometre eder, bu da demek 
oluyor ki dünyayı 200.000 kez gider geliriz.
3 metre iplikçiğin üzerinde 3 milyar çift harf 

var. Harf dediğimiz şey, moleküller. Bunlar; 
adenin, timin, guanin, sitozin. İşte bu 3 mil-
yar harf içerisinde birbirimizden farkımız 
sadece 1000/1’dir. 3 milyar çiftin 1000/1’i 
3 milyon yapar. Dolayısı ile 3 milyon farkı-
mız var diyebiliriz. Bunlar burun yapımız, 
saçımız, parmağımız gibidir. İşte bunlara 
polimorfizm(çok biçimlilik) diyoruz.” dedi.
1990’ların başında başlayıp 2003’te biten 
“İnsan Genom Projesi”nin kendilerine hiç 
bilmedikleri bilgiler sunduğunu ve bu bil-
gilerle ileride çok önemli çalışmalara zemin 
hazırlayacağını sezdiğini belirtti. Savaş, o 
sırada Dünya Sağlık Teşkilatında, Avrupa 
Direktörü olarak görev yaptığını, bu bilgi-
ler doğrultusunda da Türkiye’ye dönerek 
çalışmalara başladığını anlattı.
Hacettepe Üniversitesi’nden bilim ekibi ile 
bir enstitü kurduklarını söyleyen Savaş, 
şunları aktardı: “Altı yıl süren çalışmalar 
ardından bir model geliştirdik. Bu mode-
lin temel mantığına inelim. İnsanlar olarak 
bizim hastalanmamız için hastalık eşiğine 
ulaşmamız lazım. Bu eşiğe üç farklı şekilde 
ulaşıyoruz. İlk olarak, tamamen genetik ne-
denler, bu doğuştan hasta olarak dünyaya 
geliyoruz demektir.  Bu hastalık yükü (has-
talığın görülme sıklığı ve yarattığı ekono-
mik sıkıntılar) aşağı yukarı %1’dir. İkinci 
olarak, dış çevre kaynaklı nedenler: Bakteri, 
virüs veya travma gibi ve bunlar da hastalık 
yükünün aşağı yukarı %10-15’ini oluşturu-

yor. Son olarak, genetik yapısına uygun ya-
şamayıp çevresel faktörlere maruz kalınca 
ortaya çıkan hastalıklar. Bunlara kompleks 
hastalık da diyoruz. Kalp krizi, inmeler, 
diyabet, kanser gibi hastalıklar bunlara ör-
nektir.” 21. yüzyılda hastalık yükünün bu 
kompleks hastalıklardan kaynaklandığını 
söyleyen Savaş: “Örnek verecek olursak, 
genlerimizin toksinleri atma hızı az önce 
bahsettiğim 1000/1 farklılığa göre değişik-
lik gösterir. Birçok insan sigara içer ancak 
bazıları kanser olur. Bunun sebebi genetik 
yatkınlıktır. Genetik yatkınlığı olan insan-
lar daha çabuk hastalık eşiğine ulaşır. Daha 
erken hasta olur. “Benim dedem günde 1 
paket sigara içerdi, 90 yaşına kadar yaşadı, 
diyebilirsiniz. Ama dede de azmedip gün-
de 2 pakete çıkarırsa, o da hastalık eşiğine 
ulaşabilir. Yatkın insan da hasta olmayabilir, 
yatkın olmayan insan da yanlış çevre koşul-
ları sebebi ile hasta olabilir.”

“Artık 21. yüzyıl tıp’ı kişiye özel olacak.”
“Kişiye özel: İlaç kullanımlarından örnek 
vermek gerekirse bir ilaç birinci kişiye fay-
da ediyor, ikinci kişiye fayda etmiyor, üçün-
cü kişiye yan etki oluşturuyor. Bunun sebe-
bi kişilerin metabolizma farklılıklarından 
kaynaklanıyor.
Öngörücü: Artık hastalık henüz oluşmadan 
kişinin ileride hangi hastalıklarla karşılaşa-
bileceğini öngörmek mümkün.
Koruyucu: Madem yıllar öncesinden kişi-
nin yıllar sonra karşılaşacağı hastalığı gö-
rebiliyoruz, ondan korumak da mümkün 
olacaktır.
İşte bu nokta da devreye giriliyor. Erken 
tanı değil, hastalık henüz eşiğe ulaşmadan 
çok önce müdahale ediliyor.  Genetik test 
ve kişinin yaşam tarzı incelenip “optimum 
yaşam planı” hazırlanıyor. Hangi hastalığa 
yatkınsa koruyuculuk oraya yönlendirili-
yor.” diyen Savaş, alınan tedbirlerin hedef 
organa göre değişiklik gösterdiğini belirtti. 
Koruyucu sağlık hizmetlerinin detaylarını 
ve önemini aktaran Dr. Serdar Savaş, ko-
nuşmasını en önemli hastalık etkenlerinden 
biri olan sigaranın akciğerden mesaneye, 
kalp krizinden prostata zararlarını vurgula-
yarak bitirdi.
Konferans, Belediye Başkanı Yusuf Ziya 
Günaydın’ın, Prof. Dr. Bülent Coşkun’a, Tıp 
Fakültesi Dekan’ı Prof. Dr. Alim Koşar’ın, 
Dr. Serdar Savaş’a anı takdim etmesinin ar-
dından sona erdi.
Haber: Sümeyye Alhan

“Koruyucu Ruh Sağlığında Roller”
ve“Kişiye Özel Koruyucu Genetik”
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hasta-
nesi Halk Günü Etkinlikleri kapsamında “Koruyucu Ruh Sağlı-
ğında Roller” ve Kişiye Özel Koruyucu Genetik konularını ele aldı.

Dr. Serdar Savaş Prof. Dr. Bülent Coşkun Yusuf Ziya Günaydın
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