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ELYAD – DAL Ara t rma Laboratuvarlar  

 
PIVOLKA’n n 7. say s na ev sahipli i yapan May s ay , ELYAD – DAL Ara t rma Laboratuvarlar  

aç s s ndan pek çok güzel tekrarlarla birlikte bir o kadar da ilkin ya and  bir ay oldu. Dergimiz 7. say s na ula t  
ve aral ks z olarak yaz n da sizlere ula maya devam edecek. Daha önceki 6 say ya bakt m zda, yaz lar n 
Türkiye’nin de i ik üniversite ve bölümlerinde entelektüel meraklar n  bizlerle payla mak isteyen ö renci ve 
ö retim elemanlar ndan geldi i görülüyor. Bu, amatör bir heyecanla ama kesinlikle profesyonel bir disiplinle 
haz rlanan dergimiz için çok sevindirici bir durum.  

Bu dönem içerisinde ELYAD – DAL Ara t rma Laboratuvarlar  bünyesine genç arkada lar m z da kat ld  
ve onlar da bizlerle ayn  heyecan  payla yorlar. Y l boyunca sürdürülen projeler tamamlanma a amas na geldi,  
yaz aylar nda hayata geçirilecek projelerin ön çal malar na ba land .  

lk say m za birkaç te ekkürle ba lam t k, 7. say m zda ayn  te ekkürlerimiz kuvvetlenerek sürüyor. 
ELYAD – DAL benzeri Ara t rma Laboratuvarlar , üniversitelerin ve fakültelerin deste i olmadan i levlerini yerine 
getiremezler. Bu nedenle, öncelikle Ba kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal nezdinde Ba kent 
Üniversite Senatosuna ve ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan , Prof. Dr. A. Selami Sargut’a destekleri için 
te ekkür ederiz. Özellikle, Selami Hocam z n, her PIVOLKA say s n  eline ald nda gösterdi i ilgi ve heyecan her 
seferinde bize daha çok çal ma iste i ve azmi verdi. Ayr ca, Ba kent Üniversitesi Bas n Yay n ve Halkla li kiler 
çal anlar na, özellikle Ba ar ve Sava  Beylere, dergimizin bas m i lerindeki titizliklerinden dolay  te ekkür ederiz. 

Bu y l, ELYAD – DAL Ara t rma Laboratuvarlar n n kurulu undan bu yana laboratuvara büyük emek 
veren ö rencilerimizin bir k sm  mezun oluyor. Laboratuvar n u anki konumuna gelmesinde en önemli paya 
sahip olan ö rencilerimizin mezun olmas na sevindi imiz kadar, onlar n gidi inden dolay  da biraz buruk 
hissediyoruz kendimizi. Sava  Özel Say s ’n n kapak resminin sahibi ve PIVOLKA Yay n Kurulu üyesi Deniz 
Gültekin, mezun olan ö rencilerimiz aras nda. Onun yan nda, yo un bir medya ara t rmas na dalm  olan Gülin 
Yo urtçuo lu da mezun oluyor. Her ikisinin de yo un ve disiplinli çal malar n  gelecek y llarda da Laboratuvar 
bünyesinde sürdürmelerini istiyoruz. Yeni kat l mc lara Laboratuvar’  ve Laboratuvar’ n i leyi  sistemini anlatan 
ve onlar n çal ma konular na dan manl k eden H. Tülin Öngel’in de gelecek y llarda burada olmas n  umuyoruz. 

Beyza Bermant, ELYAD – DAL Ara t rma Laboratuvarlar n n Genel Sekreteri, liderlik özelliklerini çok 
arayaca m z bir mezunumuz olacak. Laboratuvar n i leyi i konusunda, Laboratuvar kurucular  kadar inisiyatif 
kullanabilen ve bu görevi üstün ba ar yla yürüten genç bir ara t rmac . Mezuniyetinden sonra da görevinin 
ba nda olacakt r.  

Son mezunumuz, elinizde tuttu unuz PIVOLKA’n n editörü Zuhal Yeniçeri, önce dergiye yard mc  
oluyordu, daha sonra Editör Yard mc s  oldu ve imdi de Editör. Kat ld  günden bugüne Laboratuvar’ n en etkin 
isimlerinden birisi oldu, dergi editörlü ünün yan s ra halihaz rda yürüttü ü 3 projesi de var. O da Laboratuvar’ n 
i leyi i konusunda söz sahibi olan kurucu üyelerimizden.  

 
Y ld zlar m za sonsuz te ekkürler... 
 
          


