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ELYAD – DAL AraútÕrma LaboratuvarlarÕ

PIVOLKA’n×n 7. say×s×na ev sahipliùi yapan May×s ay×, ELYAD – DAL Araüt×rma Laboratuvarlar×
aç×s×s×ndan pek çok güzel tekrarlarla birlikte bir o kadar da ilkin yaüand×ù× bir ay oldu. Dergimiz 7. say×s×na ulaüt×
ve aral×ks×z olarak yaz×n da sizlere ulaümaya devam edecek. Daha önceki 6 say×ya bakt×ù×m×zda, yaz×lar×n
Türkiye’nin deùiüik üniversite ve bölümlerinde entelektüel meraklar×n× bizlerle paylaümak isteyen öùrenci ve
öùretim elemanlar×ndan geldiùi görülüyor. Bu, amatör bir heyecanla ama kesinlikle profesyonel bir disiplinle
haz×rlanan dergimiz için çok sevindirici bir durum.
Bu dönem içerisinde ELYAD – DAL Araüt×rma Laboratuvarlar× bünyesine genç arkadaülar×m×z da kat×ld×
ve onlar da bizlerle ayn× heyecan× paylaü×yorlar. Y×l boyunca sürdürülen projeler tamamlanma aüamas×na geldi,
yaz aylar×nda hayata geçirilecek projelerin ön çal×ümalar×na baüland×.
úlk say×m×za birkaç teüekkürle baülam×üt×k, 7. say×m×zda ayn× teüekkürlerimiz kuvvetlenerek sürüyor.
ELYAD – DAL benzeri Araüt×rma Laboratuvarlar×, üniversitelerin ve fakültelerin desteùi olmadan iülevlerini yerine
getiremezler. Bu nedenle, öncelikle Baükent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal nezdinde Baükent
Üniversite Senatosuna ve úktisadi ve údari Bilimler Fakültesi Dekan×, Prof. Dr. A. Selami Sargut’a destekleri için
teüekkür ederiz. Özellikle, Selami Hocam×z×n, her PIVOLKA say×s×n× eline ald×ù×nda gösterdiùi ilgi ve heyecan her
seferinde bize daha çok çal×üma isteùi ve azmi verdi. Ayr×ca, Baükent Üniversitesi Bas×n Yay×n ve Halkla úliükiler
çal×üanlar×na, özellikle Baüar ve Savaü Beylere, dergimizin bas×m iülerindeki titizliklerinden dolay× teüekkür ederiz.
Bu y×l, ELYAD – DAL Araüt×rma Laboratuvarlar×n×n kuruluüundan bu yana laboratuvara büyük emek
veren öùrencilerimizin bir k×sm× mezun oluyor. Laboratuvar×n üu anki konumuna gelmesinde en önemli paya
sahip olan öùrencilerimizin mezun olmas×na sevindiùimiz kadar, onlar×n gidiüinden dolay× da biraz buruk
hissediyoruz kendimizi. Savaü Özel Say×s×’n×n kapak resminin sahibi ve PIVOLKA Yay×n Kurulu üyesi Deniz
Gültekin, mezun olan öùrencilerimiz aras×nda. Onun yan×nda, yoùun bir medya araüt×rmas×na dalm×ü olan Gülin
Yoùurtçuoùlu da mezun oluyor. Her ikisinin de yoùun ve disiplinli çal×ümalar×n× gelecek y×llarda da Laboratuvar
bünyesinde sürdürmelerini istiyoruz. Yeni kat×l×mc×lara Laboratuvar’× ve Laboratuvar’×n iüleyiü sistemini anlatan
ve onlar×n çal×üma konular×na dan×ümanl×k eden H. Tülin Öngel’in de gelecek y×llarda burada olmas×n× umuyoruz.
Beyza Bermant, ELYAD – DAL Araüt×rma Laboratuvarlar×n×n Genel Sekreteri, liderlik özelliklerini çok
arayacaù×m×z bir mezunumuz olacak. Laboratuvar×n iüleyiüi konusunda, Laboratuvar kurucular× kadar inisiyatif
kullanabilen ve bu görevi üstün baüar×yla yürüten genç bir araüt×rmac×. Mezuniyetinden sonra da görevinin
baü×nda olacakt×r.
Son mezunumuz, elinizde tuttuùunuz PIVOLKA’n×n editörü Zuhal Yeniçeri, önce dergiye yard×mc×
oluyordu, daha sonra Editör Yard×mc×s× oldu ve üimdi de Editör. Kat×ld×ù× günden bugüne Laboratuvar’×n en etkin
isimlerinden birisi oldu, dergi editörlüùünün yan×s×ra halihaz×rda yürüttüùü 3 projesi de var. O da Laboratuvar’×n
iüleyiüi konusunda söz sahibi olan kurucu üyelerimizden.
Y×ld×zlar×m×za sonsuz teüekkürler...

P I V O L K A, YÕl:2 SayÕ: 6, Sayfa: 19

