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Değerli Okuyucular,
Yeni bir döneme, yeni bir eğitim öğretim yılına büyük bir heyecan ve umutla başladık.
Hepimizin bildiği gibi tüm dünyayı etkisi altına alan covid – 19 salgını nedeniyle zorlu bir
süreçten geçmekteyiz.
Bu zorlu süreçte siz değerli öğrencilerimizi, çalışanlarımızı, ve sağlık sektöründe çalışan
vatandaşlarımızı korumak adına Covid- 19 tedbirlerini en üst düzeyde uygulayarak salgını
önlemek ve en iyi şekilde atlatmak, sizlerle tekrar buluşmak için elimizden gelen tüm gayreti
göstermekteyiz.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, ilk sayısı ile birlikte yayın hayatına başlamaktadır.
Öncelikle dergimizin yayın hayatına başlamasının hayırlara ve akademik başarılara vesile
olmasını diliyorum. 2018 yılında kurulan üniversitemiz, bilimde, teknolojide “uygulamalı
eğitimde ortak akıl” mottosuyla gelişen teknolojiye cevap veren, mesleki açıdan yetkin,
uygulama becerisi yüksek, nitelikli bireyler olarak yetiştirmek için özveriyle çalışmaktadır.
Üniversitemiz Uygulamalı eğitimde, ülkemizin gelişim ve katkısına yönelik çalışmalar yapan,
araştıran, bilgi ve yeniliğe ışık tutan eğitim merkezidir. Bu doğrultuda Ar – Ge çalışmaları yapan
bilimsel çalışmaların ilerlemesine olanak veren, üniversite – sanayi işbirliğini geliştiren, bilim
için yeni yetenekleri destekleyen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, istikrarlı ve yükselen
akademik başarısıyla bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmektedir.
Üniversitemiz temel değerlerini ilke edinerek, 2018 yılından itibaren çeşitli projelere imza
atarak, üretilen bilginin topluma ve insanlığa fayda sağlamayı hedeflemektedir.
Selam, saygı ve sevgilerimle…
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin işyeri eğitim modeline
dayalı olarak kamu, özel sektör ve
STK’larla iş yeri eğitim anlaşmaları
devam ediyor. ISUBÜ, Sağlık Müdürlüğü ve AKFEN Holding arasında imzalanan iş yeri eğitimi protokolü ile üniversite öğrencileri Şehir
Hastanesi’nde iş yeri eğitimine tabi
tutulacak.
İş Yeri Eğitim Protokolü imza töreninde konuşan Sağlık İl Müdürü Dr.
Mehmet Karakaya, “Hayırlı bir olay
için toplanmış bulunuyoruz. ISUBÜ’de
öğrenim gören öğrencilerin sahadaki becerilerini artırmak için güzel bir
anlaşmayı burada imzalıyoruz. Her yıl
150’ye yakın öğrenci Şehir Hastanemizde ilgili bölümlerde iş yeri eğitimi
ve staj yapacaklar. Ben taraflara çalışma işbirliğinden dolayı hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Öğrencilerimiz bir dönem boyunca iş
yeri eğitim alacaklar. Yıllardan beri esnaf ve işverenlerin şikayeti özetle, “öğrenciler teorik anlamda güzel yetişiyor
ama sahada uygulama eğitimleri hiç
yok” şeklindeydi.

ISUBÜ Rektörü Prof.
Dr. İbrahim Diler,
“Üniversitemizin
kuruluş amacı öğrencilere olabildiğince
uygulamalı eğitim
vermek. Bildiğiniz gibi
üniversitemiz fakülte
ve yüksekokullardaki
son sınıf öğrencilerini iş yeri eğitimlerine
gönderiyoruz”

Üniversite olarak bugün Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde kamu özel
sektör ortaklığı ile kurulan Türkiye’de
3. olarak yapılan ve tüm dünyada medarı iftarımız olan Şehir Hastanemizin
yöneticileri ile iş yeri eğitimi protokolü imzaladık. Şehir Hastanemizin
açılması ve hizmet vermeye devam
etmesinde emeği geçen hem siyasilere
hem de kamu yöneticilerine teşekkür
ediyorum. Özel hastanelerin bir adım
önünde hizmet veren teknoloji ve donanım anlamında da çok kaliteli hizmet sunan şehir hastanemizle iş yeri
eğitimi protokolü imzaladık. İmzaladığımız protokolde öğrencilerimiz,
İnşaat, elektrik, tesisat, büro hizmetleri, halkla ilişkiler, sağlık hizmetleri
yönetmeliği bölümlerimiz alanlarında
İş yeri eğitimi anlaşması yaptık. Üniversitemize, Şehir Hastanemize, Akfen Holding’e ve Sağlık Müdürlüğüne
hayırlı uğurlu olsun. Yapılan protokol,
diğer alanlarda da iş insanları, kamu
ve sivil toplum kuruluşlarına da örnek
olur. Beklentimiz, iş yeri eğitimi alan
öğrencilerimiz aldıkları iş yeri eğitimi
sonrasında o işletmede kalıcı olmalarıdır. Bu güzel birliktelik için hazuruna teşekkür ediyorum” dedi.
Akfen İnşaat Genel Müdür Yardımcı-

sı Şehir Hastaneleri İşletmeleri Şirketi
Genel Müdürü Uğur Kılıç, “Akfen olarak 2017 yılından buyana kamu özel
ortaklığı işbirliği ile sağlık alanındaki
sunumu özel iş birliği ile çok iyi bir hale
getirdiğimize inanıyoruz. Hem hastaların memnuniyet oranından hem de
hastanemizin doluluk oranından bunu
çıkartabiliriz. Nitelikli elemana kavuşabilme ümidiyle bu protokolü yaptık.
Hizmetimizin kalitesini artırmak için
nitelikli iş gücüne de ihtiyaç duyuyoruz. İnşallah üniversite öğrencileri tüm
alanlarda bizlerle birlikte çok verimli
bir 4 ay geçireceklerdir. En iyi şartlarda
en yüksek teknolojiye kavuşarak donanımlı halde mezun olmalarını biz ümit
ediyoruz. İçlerinden bir çoğu bizimle
birlikte yola devam edecektir. Bu protokole emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşaallah iş birliğimiz
çok doğru şekilde gider ve güzel sonuçları hep birlikte elde ederiz” dedi.
İş Yeri Eğitim Protokolünü ISUBÜ
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Akfen
İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Şehir
Hastaneleri İşletmeleri Şirketi Genel
Müdürü Uğur Kılıç, Sağlık İl Müdürü
Dr. Mehmet Karakaya birlikte imzaladılar. İmza törenine ISUBÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Bayrakçı,
Genel Sekreter Sefer Kutlu, ISUBÜ
Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kabul ve MEYOK
temsilcileri, Isparta Şehir Hastanesi
Başhekimi F. Ruşen Keskin de katıldı.
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ISUBÜ Uluslararası İlişkiler
Genel Koordinatörlüğü’nden
Ankara Çıkartması
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’nün çalışmaları
kapsamında merkezi Ankara’da bulunan vakıf, enstitü ve teşkilatlara ziyaretler gerçekleştirildi.
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Diler, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah Diler
ve YÖS Koordinatörü Doç. Dr. Musa
Yavuz ile birlikte Türkiye Maarif Vakfı,
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile
Türkiye Ulusal Ajansı’nı ziyaret ederek
ikili işbirliklerini görüşüp protokollere
imza attılar.

lamalı Bilimler Üniversitesi arasında
eğitim alanında iş birliği protokolü,
Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün,
Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Diler ve heyetlerin katıldığı törenle
imzalandı. Rektör Diler, “Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı ile işbirliği anlaşması imzaladık. Ev sahipliği için Sayın
Başkan Prof. Dr. Birol Akgün’e, mütevelli heyet üyeleri Sayın Cahit Bağcı
ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı
hemşehrimiz Sayın Prof. Dr. Ayşen
Gürcan hanımefendiye çok teşekkür
ediyorum” dedi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları ile ikili işbirlikleri ve öğrenci sorunları değerlendirildi

Rektör Diler, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı
Sayın Abdülhadi Turus’u ziyaret ettik.
İki kurum arası işbirlikleri ve uluslararası öğrenci sorunları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ilgi ve
ISUBÜ ile Türkiye Maarif Vakfı arasın- ev sahipliğiniz için sayın başkan Abda ikili işbirliği anlaşması imzalandı. dullahadi Turus’a çok teşekkür ederiz”
Türkiye Maarif Vakfı ve Isparta Uygu- dedi.
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Rektör Diler,
“Yurtdışı Türkler
ve Akraba Toplulukları Başkan
Yardımcısı Sayın
Abdülhadi Turus’u
ziyaret ettik. İki
kurum arası işbirlikleri ve uluslararası öğrenci
sorunları üzerine
değerlendirmelerde bulunduk.

Yunus Emre Enstitüsü ve ISUBÜ ara- kürler. Bize de bu kapsamda görev
düşerse hazır olduğumuzu belirtmek
sında işbirliği protokolü imzalandı
isterim” dedi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürü- TİKA-ISUBÜ işbirliği görüşüldü
tülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş
Birliği Projesi kapsamında, ISUBÜ ile Rektör Diler, “TİKA Başkanı Sayın
Yunus Emre Enstitüsü arasında akade- Serkan Kayalar’ı ziyaret ettik, iki kumik ve bilimsel proje ve programlarda rum işbirliklerini değerlendirdik.
iş birliğini içeren bir protokol imzalan- TİKA ekibine güzel evsahipliği için
çok teşekkür ederiz” dedi.
dı.
Rektör Diler, “Yunus Emre Enstitüsü
Başkanı Şeref Ateş‘i ziyaret ettik. İki
kurum arasında işbirliği protokolü imzaladık. Anlaşmanın her iki kurumada
hayırlı olmasını diliyorum” dedikten
sonra “Sayın başkanım Şeref Ateş yerli ve milli olan Türkiye Akademik ve
Bilimsel İş Birliği Projesinin akademi
camiası için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Katkılarınıza çok teşek-

Türkiye Ulusal Ajansı ile ISUBÜ arasında ikili işbirliği görüşüldü
Rektör Diler, “Dünkü yoğun görüşmelerimiz arasında Türkiye Ulusal Ajansı
Genel Koordinatörü Sayın Yunus Alper Altay’ı makamında ziyaret ettik.
İki kurum arası ikili işbirliğini değerlendirdik.” dedi.
ISUBÜ 2020
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Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi
ile Eğirdir Meslek
Yüksekokulu
koordinatörlüğünde
Belek Turizm
Yatırımcıları Birliği
(BETUYAB)
arasında işbirliği
toplantısı yapıldı.
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ISUBÜ’den Antalya
Turizmine Katkı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Eğirdir Meslek Yüksekokulu
koordinatörlüğünde Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) arasında işbirliği toplantısı yapıldı. 43 oteli
çatısında barındıran BETUYAP’ toplantı salonunda yapılan toplantıda 3+1
ve 7+1 eğitim modeline geçen ISUBÜ,
öğrencilerini turizm bölgesindeki otellerde eğitime tabi tutacak.
Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler başkanlığında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Yıldız Bolat, MEYOK Koordinatörü
Prof. Dr. Ahmet Kabul, Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail
Serkan Üncü, Eğirdir MYO Müdürü
Mustafa Gök, Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Müdürü
Semih Doğrukol, Eğirdir MYO Müdür
Yardımcısı Öğretim Görevlisi Çetin
Meydan, Eğirdir MYO Otel Lokanta
ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Hüseyin DUMAN, BETUYAP’a ziyarette bulunarak çeşitli otellerin İnsan Kaynakları Müdürleri ile
bir toplantı yaptılar. BETUYAB Genel
Müdürü Bekir AKKAŞ ve BETUYAP’a
üye otellerin İnsan Kaynakları Müdürleri ile yapılan toplantıda ISUBÜ’nün
3+1 ve 7+1 işyeri eğitimi modelinin
tanıtımı yapıldı.

BETUYAB üyesi otellerin sorumlularına yapılan sunumda, “Üniversitemizde öğrencilerin öğrenimleri
sırasında iş yerlerinde uygulamalı
eğitim alarak mezuniyet sonrası kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak
amacıyla 3+1 ve 7+1 İşyeri Eğitimi
Uygulamaları Modeline geçilmiş-

tir. 3+1 İşyeri Eğitimi Uygulamaları Modelinde öğrenciler 3 dönem
Yüksekokulumuzda teorik ve 1
dönem iş yerlerinde uygulamalı
eğitim alacaklardır. 7+1 modelinde de 7 dönem fakültelerimizde
1 dönem İşyerlerinde eğitim alacaklardır. Öğrencilerin uygulamalı
eğitim ile iş yerlerinde çalışabilmeleri amacıyla çeşitli sektörlerdeki iş
yerleri ile Üniversitemiz arasında
İşyeri Eğitimi Protokolü imzalanması amaçlanmıştır. İşyeri Eğitimi
4 ay süreli olup bunu takiben Üniversitemiz bünyesindeki Aşçılık ve
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programları öğrencileri için 60 iş günü,
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi,
İnsan Kaynakları Yönetimi, Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Programları öğrencileri için 30 iş
günü staj eğitimi devam edecektir.
Bu durumda Aşçılık ve Turizm ve
Otel İşletmeciliği Programları öğrencileri kesintisiz 6 ay, diğer program öğrencileri kesintisiz 5 ay süre
ile iş yerlerinde iş yeri uygulaması
ve stajlarını yapabileceklerdir. İşyeri ve Üniversitemiz arasında protokol ve sözleşme yapılması hâlinde
öğrenciye iş yerinin ödeyeceği maaş
asgari ücretin en az 1/3’ü oranında
olacaktır. Öğrencilere Uygulamalı
İşyeri Eğitimi ve Staj Eğitimi süresince İş Kazası ve Meslek Hastalığına karşı sigortaları Üniversitemiz
tarafından ödenecektir” denildi.
Yapılan toplantı sonunda tüm katılımcılara ISUBÜ hediye paketi
verildi, Rektör İbrahim Diler, BETUYAB Genel Müdürü Bekir Akkaş’a teşekkür ederek Isparta gül ve
elma ürünlerinden oluşan bir he-

diye paketi verdi. Hatıra fotoğrafı
çekimi ile biten toplantı sonunda,
Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İsmail Serkan Üncü, Eğirdir MYO Müdürü Mustafa Gök,
Uluborlu Selahattin Karasoy MYO
Müdürü Semih Doğrukol, Eğirdir
MYO Müdür Yardımcısı Öğretim
Görevlisi Çetin Meydan, Calista
Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ ve
İnsan Kaynakları Müdürü Özgül
Ekmekçi’yi ziyaret edilerek 3+1 ve
7+1 İşyeri eğitimi uygulaması ile
ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

“

“

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, Belek Turizm Bölgesindeki otellerde yarım dönem eğitim
alacak, böylelikle Turizm Cenneti Antalya’nın turizm sektöründeki kalifiyeli
eleman eksikliği giderilmiş olacak.

Öğrencilerin
uygulamalı eğitim
ile iş yerlerinde
çalışabilmeleri
amacıyla çeşitli
sektörlerdeki iş
yerleri ile
Üniversitemiz
arasında İşyeri
Eğitimi Protokolü imzalanması
amaçlanmıştır.
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Biz ilçelerdeki MYO’lara da
öğrencilerimize danışmanlık
hizmetini ve aile eğitimlerimizi
sunacağız.
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi (ISUBÜ) arasında önemli bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında
öğrencilerin psikolojik sorunlarının giderilmesi için İl Müdürlüğünde görevli psikolog ve sosyologların öğrencilerle birebir iletişim halinde olmaları sağlanacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, “Rektörümüz bizi
ne diye davet etti dedi ki gelin bizim
öğrencilerimize psikolojik danışmanlık hizmeti sunun bakanlığınızın Aile
Toplum Hizmeti Genel Müdürlüğünün
aile eğitimleriyle ilgili modülleri gelin
bizim okulumuzda uygulayın dedi bizde bununla ilgili daha önce üniversitelerle çalışıyorduk. Bu çalışma sürecinde
üniversitelerle yazışma süreci olacak ve
fakültelerden olur alacağız, onlar izin
verecek, biz eğitimlere gideceğiz bir sürü
bürokratik süreç.
Biz de dedik ki; Rektörümüzün davetiyle
bunu bir protokole bağlayalım, bu protokolle bu bürokrasiyi en aza indirelim.
Bizim psikologlarımız, sosyologlarımız
ISUBÜ Rektörlüğünün personeli gibi
orada çalışsınlar. Üniversitemiz de bize
Rektörlük binasında yer açacaklar, bizim
psikologlarımız haftanın belirli günlerinde ihtiyaç durumuna göre ISUBÜ’de
bulunma günlerinde değişiklik yapılarak
bu günlerde yetişilemezse İl Müdürlüğünde devam edilerek. Bakanlığımızın
son yapmış olduğu atamalarla psikolog
sayımız artacak. Her ilçede bir psikoloğumuz olacağı için Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi’nin de ilçelerde de
okulları bulunmaktadır. Biz ilçelerdeki
MYO’lara da öğrencilerimize danışmanlık hizmetini ve aile eğitimlerimizi sunacağız.” dedi.

Uyuşturucu ile bağımlılıkla mücadele
eylem planının bize yüklediği görevle- lacağını söyledi. Rektör Diler, “Şuanda
rimiz var. Yine kadına yönelik şiddetle hakikaten Isparta’mız ve üniversitemiz
ilgili ulusal düzeyde eylem planları var. için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü için güzel bir şehir adıİl Müdürü Kütük, protokolün hedefini mını atmaktayız Isparta Aile Çalışma ve
de şu şekilde anlattı. Kütük, “Hedefi- Sosyal Hizmetler il müdürlüğü ile ISUmiz burada şudur genellikle biz olumsuz BÜ arasında karşılıklı iş birliğini teşvik
şeyler gündeme geldikten sonra bunları etmek geliştirmek öğrenci personeliminasıl tedavi ederiz diye uğraşıyoruz bu- zin psikolojik danışmanlık ve rehberlik
radaki amacımız olumsuz şeyler mey- hizmetlerini birlikte sunmak istiyoruz.
dana gelmeden önleyici tedbirler alalım Ülkemizde ilk kez Aile Çalışma ve Sosdoğru danışmanlıklar yapılsın doğru yal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bir ünibilgilendirmeler olsun olumsuz şeyler versite arasında böylesine bir psikolojik
Isparta gündemine düşmeden biz bu ko- danışmanlık ve rehberlik anlaşmasını
nuları çözelim istiyoruz. Uyuşturucu ile imzaladık. Bu hizmeti biz 30 bin öğrenbağımlılıkla mücadele eylem planının cimize hem il merkezinde hem 12 ilçebize yüklediği görevlerimiz var. Yine ka- de bulunan MYO’larda hizmeti vermek
dına yönelik şiddetle ilgili ulusal düzey- istiyoruz. Bu kapsamda Aile Çalışma ve
de eylem planları var. Bize düzen pro- Sosyal Hizmetlerin aile eğitim programı
tokoller gereği görevlerimiz var, onun kapsamında öğrencilerimize, akademik
için biz bütün bu görevlerimizi bu eylem ve idari personelimize aile eğitimi ve
planı içinde ISUBÜ ile birlikte bir proto- iletişimi sağlık psikolojik danışmanlık
kol çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Ben ile rehberlik, hukuk, iktisadi, medya ve
yine kendilerine bizleri davet ettiklerin- bağımlılıkla mücadele anlamında kendi
den dolayı teşekkür ediyorum. Konuyu alanlarında uzman eğitici unvanlarına
Sayın Valimizle de paylaştık. Kendisi so- sahip mesleki personel tarafından üninuna kadar destekçimiz olduğunu söy- versite ile işbirliği içinde çalışmalar yapledi. Kendilerine de teşekkür ediyorum” mak istiyoruz.” dedi.
dedi.
Konuşmaların ardından iki kurum arasında psikolojik danışma protokolü
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi imzalandı. Protokol törenine ISUBÜ
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, öğrenci- Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yıldız Bolere, personellere ve akademik kadrolara lat, Genel Sekreter Sefer Kutlu, AÇSH İl
bağımlılıkla mücadele başta olmak üzere Müdürü Yardımcısı Lütfü Büyükses de
birçok kalemde destek hizmetinin sunu- katıldı.
ISUBÜ 2020
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Gönen Meslek Yüksekokulu’nda Kepez Belediyesi ve
Akdeniz Belediyeler Birliği
Başkanı Hakan Tütüncü’nün
Mahalli İdareler Söyleşisi
Gerçekleştirildi
Gönen Meslek Yüksekokulu’nda
Mahalli İdareler Söyleşisi Etkinliği
Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Hakan
TÜTÜNCÜ’nün konuşmacı olarak
katılımıyla gerçekleştirildi.
Isparta
Uygulamalı
Bilimler
Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Sayın Hilmi Cenk
BAYRAKÇI, Gönen Kaymakamı
Sayın Yunus COŞKUN, Gönen
Belediye Başkanı Sayın Osman
KESMEN, İlçe Belediye Başkanları,
ilçe protokolü, Yüksekokul akademik, idari personeli ve öğrencileri
ile basın mensuplarının katılımıyla
gerçekleştirilen etkinlik Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından
Yüksekokul tanıtım videosunun
sunumu
ve
Yüksekokulumuz
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sayın Kıyas
KAYAALP’in açılış konuşmasıyla
devam etti.
Yüksekokulumuz Müdürü Dr.
Öğr. Üyesi Sayın Kıyas KAYAALP,
konuşmasında “Yüksekokulumuz
olarak, 18 Mayıs 2018 tarihinde
“Uygulamalı Eğitimde Ortak Akıl”
mottosuyla çıktığımız bu yolda,
üniversitemizin misyon ve vizyonu
ile de uyumlu olarak eğitimde yüksek kalite standartlarını hedefledik.
Sahip olduğumuz güçlü akademik
kadro ve alt yapı ile yenilikçi eğitim
modellerini eğitim süreçlerimize
yansıtmaya çalışıyoruz. Biliyoruz
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ki, eğitim ve öğretim ders saatleri
aralarına sıkışmış teorik bilgiden
çok daha fazlasıdır. Bu kapsam,
yüksekokulumuzda aktif olan
bölümlerle ilgili alanında uzman
ve tanınmış kişileri davet ederek,
öğrencilerimize iş hayatının pratiklerini ve güncel hayatın deneyimlerini aktarma gayesindeyiz.”
cümleleriyle birlikte Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Antalya
Kepez ilçesi belediye Başkanı Sayın
Hakan TÜTÜNCÜ beyefendiye
yoğun programı arasında bizi kırmayıp buralara kadar geldikleri
için, öncelikle tüm öğrenciler sonra
da tüm yüksekokul çalışanları adına çok teşekkürlerini dile getirdi.
Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Hakan
TÜTÜNCÜ’ nün konuşmasıyla
etkinlik, öğrencilerin kariyer planlamalarında önemli bir fark yaratmış, öğrencilerin merak edilen
sorularını yanıtlamasıyla söyleşi
tamamlanmıştır.
Etkinlik
Sayın
Hakan
TÜTÜNCÜ’ye hediyelerinin takdim edilmesiyle son bulmuştur.

ISUBÜ 2020
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Bilişim Vadisi Genel
Müdürü’nden,
ISUBÜ Rektörü’ne
Ziyaret

Bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştürüldüğü bir platform olan ve paydaşları arasında
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin de bulunduğu Bilişim Vadisi’nin Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler’e nezaket ziyaretinde bulundu.
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“

Bilişim Vadisi olarak Isparta’yı önemsediklerini
belirten Genel Müdür Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, desteklerinden ve işbirliğinden dolayı Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Diler’e ve kıymetli hocalarına teşekkür etti.

“

Gebze Muhallimköy’de faaliyetlerini
sürdüren Bilişim Vadisi’nin durumu
ve yürüttüğü çalışmalar ile ilgili bilgi
alan Rektör Prof. Dr. Diler, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti ifade ederek;
“Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar
İbrahimcioğlu ve Sistem Global
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cengiz
Aydemir üniversitemizi ziyaret ettiler. SİBEM’de sertifikasyon kursları
açılması ve geleceğe yönelik ortak
projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ediyorum” dedi.
Bilişim Vadisi olarak Isparta’yı
önemsediklerini belirten Genel
Müdür Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, desteklerinden ve işbirliğinden

dolayı Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Diler’e
ve kıymetli hocalarına teşekkür etti.
ISUBÜ’den Bilişim Vadisi’ne “Siber
Güvenlik Uzmanlık Eğitimi” verildi
Bilişim Vadisi ile ISUBÜ işbirliği devam ediyor. Bilişim Vadisi ile ISUBÜ
Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile online Siber
Güvenlik Uzmanlık Eğitimi verildi.
Yaklaşık 450 kişinin katıldığı eğitimi tamamlayan ve sınavdan başarı ile
geçenlerin CV’leri Cumhurbaşkanlığı
Dijital Dönüşüm ofisine gönderilecektir. Ziyaret sonra hem siber güvenlik
hem de yapay zeka alanında işbirliği
konusunda mutabık kalındı.

ISUBÜ 2020
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Son Başbakan
Binali Yıldırım,
ISUBÜ’nün Sanayi -Üniversite
İşbirliğine Değindi
SDÜ tarafından verilen “Fahri Doktora Payesi” için Isparta’ya teşrif eden Son Başbakan Binali Yıldırım Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden övgüyle bahsetti. ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, son Başbakan Binali Yıldırım’ı protokol ile birlikte karşılarken Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin kuruluş
amacını ve faaliyetlerini kısaca anlatma fırsatı buldu.
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“
Binali Yıldırım;
“Üniversiteye sahip iller,
gelişme ve kalkınmada daha hızlı gelişiyor.”

Fahri Doktora Payesi programında
uygulamalı eğitimin öneminden
bahseden Binali Yıldırım, Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin sanayi üniversite işbirliğine
de değindi.
Binali Yıldırım; “Üniversiteye sahip
iller, gelişme ve kalkınmada daha
hızlı gelişiyor. Üniversitesi olan şehrin havası da değişiyor. üniversiteli
gençliği ile diğer dinamikler, şehir
için birlikte daha fazla kafa yoruyor, daha fazla proje geliştiriyor, şehrin gelişmesi için çaba sarf ediyorlar. Türkiye’de 18 yılda üniversitede
okuyan öğrenci sayısı iki katına çıktı. Üniversitelerimizin hedefi sadece
öğrenci yetiştirmekle sınırlı değil.
Üniversitelerin, bulundukları ilde
ve bölgede karşı karşıya olunan her
konu ile ilgili sorumlulukları var,
görevleri var. Özellikle üniversite
sanayi iş birliği hep konuşulan bir
meseledir. Üniversiteler, “sanayiye
bizimle yeteri kadar temas kurmuyorlar, birlikte çalışmıyorlar” diye
eleştiriler getirilir. Sanayi de tam
tersini söyler. Ama geldiğimiz noktada, adım adım buradaki kopukluğun azaldığını ve daha fazla kaynaştıklarını görüyoruz. SDÜ’den
ayrılarak şehrimizde ikinci üniversite olarak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin ana
amaçlarından birisi sanayi üniversite işbirliğidir. Yeni üniversitemiz
üniversite-sanayi kopukluğunu giderecektir. Uygulamalı eğitimle bu
tür eleştirilerin önüne de geçilmiş
olacaktır” dedi.

ISUBÜ 2020
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Cumhurbaşkanı
Erdoğan’dan
ISUBÜ’lü Öğrencilere
Ödül

“

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri
Araştırma Projesi
yarışmasının 1.si
ISUBÜ’lü öğrenciler,
TEKNOFEST 2020
organizasyonunda
ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan
aldı.
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“

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2020 Organizasyonunda TÜBİTAK-BİDEB’in
“Gıda ve Tarım” alanında birinci
olan Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
öğrencilerine ödüllerini verdi.
Isparta
Uygulamalı
Bilimler
Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü Öğrencileri, Mustafa
Abdullah Kuş, Atakan Gürman ve
Melek Baygın, “Tam Otonom İnsansız Hava Aracı ile Arazi Bilgi

Sistemi” isimli projeleri ile TÜBİTAK-BİDEB’ in “Gıda ve Tarım”
alanında TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi
yarışmasında birinci oldular.
TEKNOFEST 2020 etkinlerinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TUBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Hasan Mandal ISUBÜ’lü öğrencilere ödüllerini takdim ettiler.
Öğrencilerimizi ve proje danışmanı
Prof. Dr. Okan Bingöl’ü başarılarından dolayı tebrik ederiz.

ISUBÜ Öğrencilerin
Geleceklerine Işık Tutacak
Eğitimleri Online ve Ücretsiz
Verdi
ISUBÜ Öğrencilerin Geleceklerine
Işık Tutacak Eğitimleri Online ve
Ücretsiz Verdi
“Uygulamalı Eğitim” modelini benimseyen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Cumhurbaşkanlığımızın başlattığı 3 Yılda 1 Milyon

Yazılımcı projesine destek olmak ve
öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlamak için ücretsiz eğitim
programı düzenliyor.
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Diler, “Sayın Cumhurbaşkanımızın
hedef gösterdiği “3 yılda 1 milyon
yazılımcı” yetiştirilmesine katkı
verebilmek üzere bizde ISUBÜ SİBEM Siber Güvenlik Araştırma ve
Uygulama Merkezi olarak ücretsiz
“Online Yazılım Uzmanlığı Eğitimi” veriyoruz. Merak duyan üni-

versitemizde eğitim gören gençlerimizi bekleriz.” dedi.
Yazılım Geliştirme ve Siber Güvenliğe ilgi duyan ISUBÜ’de eğitimine
deva eden her öğrenci evlerinden
bu eğitimlere katılabilecek ve kendini geliştirme fırsatı bulacak. ISUBÜ ilk adımda Windows Uygulaması Geliştirme, Web Uygulamaları
Geliştirme, Veri Tabanı Uzmanlığı
ve Siber Güvenlik alanlarında online ücretsiz eğitim düzenledi.
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Genç Ofİs
İçİn İmzalar
Atıldı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Isparta
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında ‘Gençlik Ofisi
Kültür, Sanat, Spor, Eğitim işbirliği Protokolü’ imzalandı.
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ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Diler ile Isparta Gençlik ve Spor İl
Müdürü Murat Gevrek’in imzasıyla yürürlüğe giren protokol kapsamında üniversitenin belirleyeceği
yerleşkelerinde Genç Ofisler açılacak.
Açılacak genç ofisler ile öğrencilerin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve
sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi,
bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının
güçlendirilmesinin yanı sıra gençlerin yükseköğrenimleri sürecinde
almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasitelerine katkı sağlanmayı amaçlıyor.
Protokol kapsamında genç ofislerin
kurulması için çalışmalara başlayacaklarını söyleyen ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler işbirliği
protokolünün iki kuruma da hayırlı olması temennisinde bulundu.
Açılacak Genç Ofislerde yürütülecek etkinlik ve çalışmaların üniversite gençlerinin kişisel gelişimine de katkı sağlayacağını söyleyen
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü
Murat Gevrek gösterdikleri yakın
ilgi ve katkılarından dolayı Rektör
Prof. Dr. İbrahim Diler’e teşekkür
etti.

ISUBÜ Rektörü Prof.
Dr. İbrahim Diler ile
Isparta Gençlik ve
Spor İl Müdürü
Murat Gevrek’in
imzasıyla yürürlüğe
giren protokol
kapsamında
üniversitenin
belirleyeceği yerleşkelerinde Genç
Ofisler açılacak.

Protokol imza töreninde Isparta
Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet
Yolcu, Gençlik Liderleri Furkan
Tüzel ve Fatma Kocaer’de hazır bulundu.

ISUBÜ 2020
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REKTÖR, HEM ISPARTA’YI HEM
DE ÜNİVERSİTEYİ ANLATTI

ISUBÜ Rektörü
Prof. Dr. Dİler,
TRT HABER
Eğİtİm Edİtörü
Programına
Konuk Oldu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler,
TRT Haber kanalında canlı olarak yayınlanan “Eğitim Editörü” programında aday
öğrencilere Isparta’yı ve üniversiteyi anlattı.
Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin dikkat etmeleri gereken hususların ele
alındığı, Sezen Yüce’nin sunduğu ve eğitim danışmanlığını Eğitimci Yazar Süleyman Beledioğlu’nun (Bonus Hoca) yaptığı “Eğitim Editörü” programında ISUBÜ
Rektörü Diler, 2018 yılında kurulan ISUBÜ’nün genç ve dinamik bir üniversite
olduğunu belirterek 7 fakülte, 1 Yüksekokul ve 17 Meslek Yüksekokul ile eğitim
öğretim hayatına devam ettiğini belirtti.
Programa, Isparta’ya övgüler yağdırarak başlayan Eğitim Editörü Programının
sunucusu Sezen Yüce, ilimizden “Huzurun kenti, güllerin ve göllerin diyarı Isparta”
diye bahsetmesi dikkat çekti.
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Isparta’nın yaşanabilir kentler arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Rektör Diler, şehrin son 10
yılda sağlık, eğitim ve güvenlik açısından önemli mesafe katettiğini
söyledi. Aynı zamanda Isparta’nın
doğal güzelliklerinden de bahseden
Diler, “Öncelikle üniversitemizi
öğrencilerimize tanıtma fırsatı veren TRT ailesine teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, ISUBÜ olarak
2 yıldan beri hizmet vermektedir.
18 Mayıs 2018 tarihinde kurulduk.
Isparta güller ve göller diyarıdır.
Isparta gülünün kokusu dünyanın
başka hiçbir yerinde bulunmaz.
Dünya genelindeki gülün yüzde
65’i Isparta’da üretilmektedir. 15
Mayıs - 30 Haziran arası 45 günlük
arada öğrenci velilerimizi ve sizleri
Isparta’ya bekliyoruz. Sabah saatlerinde o kokuyu dünyanın hiçbir
yerinde bulamazsınız. Elmada üretimin başkentiyiz. Her 4 elmadan
biri Isparta’da yetişmektedir. Tarım
ve tarıma dayalı sanayimiz oldukça
yaygın. Tıbbı ve aromatik bitkiler
bakımından Balıkesir ve Isparta
Türkiye’nin başkentleridir. Isparta’mız son 10 yılda sağlık, eğitim
ve güvenlik açısından ilk 5 ve ilk
10 arasında yer almaktadır. Öğrenci arkadaşlarımız, bu yönlerden de
üniversitemizi tercih etmektedirler” dedi.
30 BİN ÖĞRENCİ 650 AKADEMİSYEN, 500 ÇALIŞAN
7 Fakülte, 1 yüksekokul ve 17 meslek yüksek okulu ile hizmet verdiklerini aktaran Rektör Diler, şunları
söyledi; “Üniversitemiz bünyesinde
30 bin öğrenci, 650 akademisyen ve
500 çalışanımız var. 7 fakültemiz,
1 Yüksekokulumuz ve 17 MYO ile
tüm Isparta hinterlandına hizmet

veren bir üniversiteyiz. 2 yıllığız
ama 40 yıllık bilgi birikimi olan bir
üniversiteyiz. Teknoloji Fakültesinde aktif olan 6 bölümümüz var.
İnşaat, Mühendislik, Makine, Mekatronik, Bilgisayar Mühendisliği
ve Biomedikal. Pandemi dönemi
gösterdi ki biomedikal bölümünün
önümüzdeki süreçlerde çok ciddi
bir ağırlığı olacak. Yine mekatronik
geleceğin önemli mesleklerinden
olacak. 17 MYO’nun içinde bulunduğu MEYOK koordinatörlüğü
oluşturduk. Her MYO’da her bölüm
değil de coğrafi konuma göre bölümleri programladık. Her yıl hocalarımız kendilerini güncelliyorlar
ve geleceğin mesleklerine göre bölümleri güncelliyorlar.
DOĞA BİLİMLERİNE BURS DESTEĞİ
YÖK, Doğa Bilimleri diye isimlendirilen, Orman, Ziraat ve Su Ürünleri Fakültelerini ilk 3’te yazan ve
kazanan öğrencilere 4 yıl boyunca
burs veriyor. Bünyemizde sadece bizim üniversitemize özel 3 fakültede
mevcut. Öğrenci arkadaşlarımız 3
fakültemizdeki 15 bölümümüzden
birini seçerse 4 yıl boyunca her ay
800 TL’lik burstan yararlanacaklar.
Ziraat Fakültemizin 600 dönümlük
ekili-dikili alanları var. Akademik
teşvikte 25 Ziraat Fakültesi arasında 5.yiz. 12 Orman Fakültesi arasında 2.yiz. 25 Su ürünleri Fakültesi
arasında 4.yüz. Teknoloji Fakülteleri arasında 10.yuz. 123 Devlet Üniversiteleri arasında üniversitemiz 2.
yılı olmasına rağmen 18. sırada yer

almaktadır. Akademik çalışmalarda iddialıyız.
Isparta’da bulunan iki üniversitemizin tarihi, 1992’ye dayanmakta ve o
tarihten beri Isparta’da konuşlanmış
vaziyettedir. 100 bin öğrenci kapasiteli kampüs alanımız var. Isparta
öğrenci kenti bir ildir. Kampüs alanında Olimpik yüzme havuzu, tenis
kortları, kapalı spor salonu, konser
alanları ve Türkiye’de ilk 10’a girebilecek kütüphanemiz mevcut. Öğrenci arkadaşlarımızın kendilerini
ifade edebilecekleri 55 tane öğrenci toplulukları var. Her öğrenci bu
topluluklar üzerinden kendini rahatlıkla ifade edebilir. İlimizde 12
bin 500 kişilik KYK yurtları var.
Ayrıca özel yurtlar, apartlar ve pansiyonlarla Isparta’da adeta öğrenci
şehri.”
UZAKTAN EĞİTİMDE İLK 20’NİN
İÇERİSİNDEYİZ
Pandemi dönemini başarılı şekilde yönettiklerini ifade eden Rektör Diler, “Uzaktan Eğitim Meslek
Yüksekokulumuzun alt yapı olarak
hazır olmasından dolayı pandemi
sürecinde asenkron ve online uzaktan eğitime geçmekte hiç zorlanmadık. 16 Mart’ta pandemi başladı, 23 Mart’ta asenkron eğitimlere
başladık. 30 Mart’ta da online canlı
derslere başladık. Türkiye’de 207
üniversite arasında uzaktan eğitim-

de ilk 20 üniversite arasında yer alıyoruz. Anında yeni değişime adapte olduk” dedi.
İŞ YERİ EĞİTİMİ İLE İŞE YERLEŞME ORANI YÜZDE 60’LARA
ULAŞTI
Diler, “Üniversitemizin bir özelliği,
adından da anlaşıldığı gibi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve öğrencilerimizi hem fakülte ve hem de
MYO’larda son sınıfta iş yeri eğitimlerine gönderiyoruz. İş yeri eğitiminden sonra öğrenci iş yerinde
devam ediyor. İşe yerleştirme oranı
yüzde 60’larda. Orman Fakültesi’nden mezun Orman Muhafaza Memurluğu alımlarında Türkiye’de 5
bin istihdam oldu, işe yerleştirme
oranlarında yüzde 31 ile üniversitemiz 1. sırada.” diye konuştu.
Son olarak tercih yapacak öğrencilere çağrıda bulunan Rektör Prof.
Dr. İbrahim Diler “Uygulamalı Eğitimde Ortak Akıl” sloganı ile öğrencileri güvenli ve huzurlu şehir
olan Isparta’ya, marka üniversite
olma yolunda hızla ilerleyen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne beklediklerini söyledi.
YKS tercihleri 6 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos tarihinde sona erecek.
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ISUBÜ bünyesindeki Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki kariyer temsilcileri ile
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk
Bayrakçı başkanlığında işbirliği
toplantısı yapıldı. Kariyer Gelişim
ve Mezunlarla İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Çilem Koçak, 16-17 Mart 2020 tarihlerinde
Isparta Gökkubbe Fuar Alanı’nda
yapılacak olan Güney Kariyer Fuarı
(GÜNKAF) ile ilgili işbirliği konularında kariyer temsilcilerine bilgiler sunarken, toplantı karşılıklı fikir
alışverişi ve bilgi paylaşımı ile son
buldu.
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ISUBÜ
Kariyer Temsilcileriyle,
GÜNKAF İşbirliği Toplantısı
Yapıldı

İş Güvenliği Firmaları İle
İşyeri Eğitimi Protokolü İmzalandı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve beş İş Güvenliği Firması
(BEYAZ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ., IŞIK
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TİCARET, KUZEY İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ TİCARET, GRUP
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK ÖZEL
SAĞLIK, LİDER İŞ SAĞLIĞI MERKEZİ) arasında işyeri eğitim protokolü
imzalandı.
17.02.2020 tarihinde Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu’nda işyeri eğitimi
modeli ile ilgili bilgilendirme toplantısı
yapıldı. Toplantıya Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Ahmet Kabul, İş Sağlığı ve Güvenliği; Bölüm Başkanı Doç. Dr. N. Ayten
UYANIK, Bölüm Başkanı Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Murat KODALOĞLU
katıldı. Beş İş Güvenliği Firması üniversitemize ve işyeri eğitimi uygulamasına her zaman destek olmaya hazır
olduklarını söyledi. Daha sonra işyeri
eğitimi protokolü imzalandı.
ISUBÜ 2020
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ISUBÜ Ziraat Fakültesi’nde
Hasat Bayramı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü hasat bayramı yapıldı. ISUBÜ arazilerinde bitkisel
üretim sezonunda ekimi yapılan buğdayların hasadı yapıldı.
Hasat Programına ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Ziraat Odası Başkanı Müstahattin
Can Selçuk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yıldız Bolat, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt
Gül, bölüm başkanları ve çalışanlar katıldı.
Hasat Bayramına katılan ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, biçer döver makinasına çıkıp
ekinleri biçti. Rektör Diler, ilgili Bölüm Başkanı ve Çiftlik Müdüründen hasat hakkında bilgiler
aldı.
ISUBÜ 2020
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Yönetici Sekreterlerine
Hizmet İçi Eğitimi Verildi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ana Bilim
Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Özkanan tarafından Fakülte, Yüksekokulları ve Meslek
Yüksekokulları ile Üniversitemize bağlı birimlerde yönetici sekreterliği yapan personelimize hizmet içi eğitimi verildi.
Rektörlük toplantı salonunda yapılan hizmet içi eğitiminde etkili iletişim, protokol ve
görgü kuralları konularında bilgiler verildi.
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Rektör Diler, 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü Dolayısıyla
Gazetecilerle Buluştu

“

Öncelikli
hedefimiz
ortak akıl ile
en güzelini
ve en iyisini
Üniversitemiz ve ülkemiz adına
yapmaya
çalışmaktır.
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2019 yılında kurulan Üniversitemiz, 2019 yılında bünyesinde yapısal olarak eksikliklerinin tamamlanması yönünde yeni birimler
oluşturuldu. Oluşturulan birimlerimizin çalışır vaziyete geçirilmesi
yönünde büyük adımlar atıldığını
belirtmek isteriz. İdari ve kurumsal yapılanmanın tamamlandığını
ifade edebileceğimiz başarılı 1 yılı
geride bırakmış bulunuyoruz.
Üniversitemizin aldığı kararlar ve
attığı adımlar öğrenci odaklı bir
üniversite oluşumuzu göstermektedir. ISUBÜ ailesinin ders dışı sosyal
– kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri öğrenci topluluklarının kurulabilmesi için gerekli alt
yapı çalışmaları tamamlanmış, öğrenci topluluklarımız kurulmuştur. Geçen yıl kuruluş aşamasında
olan topluluklarımız bugün 40’a
ulaşmıştır. Öğrencilerimiz sosyal –
kültürel ve ilgi alanlarına göre topluluklarımızda faaliyet göstermeye
başlamışlardır. Öğrenci Toplulukları 2020 yılı içerisinde daha yoğun

“

Çalışan Gazeteciler
Gününüz Kutlu Olsun
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof.
Dr. İbrahim Diler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla
Isparta gazetecileriyle kahvaltıda
buluştu.
Kahvaltıda gazetecilere açıklama
yapan ISUBÜ Rektörü Prof. Dr.
Diler; “Öncelikle Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutlamak için bir
araya gelmiş bulunmaktayız. 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz
kutlu olsun. Bu vesile ile sizlerin ve
sizlerin aracılığı ile kamuoyunun,
Üniversitemizin geçen bir yıl boyunca yaptığı çalışmalar hakkında
bilgilendirilmesinin uygun olacağı
düşüncesindeyiz.
Üniversitemiz uygulamalı insan
gücü oluşturmaya yönelik özel
misyon yüklenmiştir. Öncelikli hedefimiz ortak akıl ile en güzelini ve
en iyisini Üniversitemiz ve ülkemiz
adına yapmaya çalışmaktır.

bir şekilde faaliyetlerine devam
edecektir.
Üniversitemiz bir çok bölümde
uygulama lisans öğretiminde 7+1
modeli, Turizm Fakültesine özel
olarak 8+3 modeli Meslek Yüksekokulları için de 3+1 dönem işyeri
eğitimine yönelik çalışmalarını tamamlamıştır. Buna yönelik olarak,
kurum, kuruluş, STK’lar ve kurumsal ticari işletmeler ile işbirliği ve
işyeri uygulama protokolleri imzalanarak devreye alınmıştır. Amacımız Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi’nden mezun olan tüm
öğrencilerimizin özgüvenini arttırıp sahada iş bulabilmelerini kolaylaştırmaktır.
Hedeflerimiz arasında; genelinde
Türkiye’ye, özelinde Isparta’ya katma değer oluşturmayı amaç edindik.

Ticaret ve Sanayi Odamızla işbirliği
anlaşması imzalanmış ve çalışmalarımız devam etmektedir. MÜSİAD,
IGSİAD ve Esnaf Odaları gibi sivil
toplum kuruluşları ile işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.
Devlet kurumları, siyaset kurumu, yerel yönetimler ve diğer sivil
toplum kuruluşları, şehrin tüm dinamikleri ile meseleleri ele almaktayız. Sorun odaklı değil, çözüm
odaklı yaklaşım içerisindeyiz. Verimli bir çalışma ile hem şehrimize,
hem de bölgemize katkı sağlayacağımıza inancımız tamdır.
Bizim gibi ülkemizde pilot uygulama üniversitesi olan ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan, aynı
konseptte kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile birlikte her alanda işbirliği yapmak için
sözleşme imzaladık. Bu işbirliği
sayesinde araştırma projelerimizin
geliştirilmesi ve uygulanması hususunda ortak çalışmalar gerçekleştirebilecek ayrıca her iki üniversitenin akademisyenleri karşılıklı
mutabakatla bilimsel çalışmalara
yönelik laboratuar hizmetlerinden
faydalanabileceklerdir.
Diğer taraftan, yapılan işyeri uygulaması protokollerinden karşılıklı
faydalanmamız söz konusudur. Bu
anlamda, sanayi bölgelerine yakın
olan Sakarya Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği
anlaşması ile öğrencilerimize yaklaşık 1500 farklı işyerinde işyeri
eğitimi görebilme imkanını da sağlamış bulunmaktayız.
İşyeri eğitim anlaşmalarımızı ilimizde ve bölgemizde ağırlıklı olarak tüm Türkiye’de yaygınlaşarak
çoğaltılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Hemen her
gün yeni bir iş yeri, kurum ve kuruluş, uygulamalı eğitime destek olma
yönünde üniversitemiz ile protokol
imzalamaktadır.
Uygulamalı eğitim modeli yükse-

köğretimde
ülkemizin üreten insan
gücünün oluşturulmasında önemli bir
dönüm noktasıdır.
Neticede;
“gerçek
yaşamda
uygulamaya geçirilemeyen
bilgi, uçaktan atladığınızda açılmayan
paraşüt gibidir.” Bunun içindir ki; uygulamalı eğitim
her yönüyle önem arzetmektedir.
Devletimizin eğitim için harcadığı
giderlerin üreten insan gücü oluşturmak suretiyle devletimize ve
milletimize geri dönüşünün sağlanması gerekliliğinin bilincindeyiz.
Kendisi ve milleti için üreten, ülkemize ve bölgemize faydalı, iş arayan
değil, iş için aranan insan gücünün
oluşturulmasını sağlamak öncelikli
hedefimizdir.
Bu anlamda 2020 yılı planlamasında Üniversitemizin sürdürülebilir
eğitim, sürdürülebilir öğrenci doluluğu sağlaması yönünde önemli
çalışmalar yaptığını da belirmek
isteriz.
Isparta’mızın bütün ilçelerinde bulunan okullarımızda, tematik alan
çalışmalarına hız verilmiştir. İlçelerimizin durumları, sosyo ekonomik koşulları ve mesleki anlamda
verimlilik sağlayabileceğimiz alanların faaliyete geçirilerek düzenlenmesi ile devlet imkanlarının verimli
kullanılması planlanmaktadır. Her
Meslek Yüksekokulumuza belirlediğimiz tematik alanlar ile uzmanlaşmış okullar oluşturmayı hedeflemiş bulunmaktayız. Böylece, bir
alanda uzmanlaşmış okullarımıza
uygun alt yapı ile kalifiye mezunlar
yetiştirmeyi hedeflediğimizi belirtmek isteriz. Yapmakta olduğumuz
bu çalışma Türkiye’de bir ilki ifade
etmektedir.
Amacımız nitelik olarak gelişmiş,
Türkiye’nin ilk sıralarda tercih edilen üniversitesi haline gelmektir.

Pilot olarak misyon yüklenmiş üniversitemizin gelişimi, sadece bölgemize değil tüm Türkiye’ye örnek
teşkil edeceğinin bilincinde hareket
etmekteyiz.
Son olarak Üniversitemizin bütün
hedef ve olanakları ile birlikte Isparta’ya ve tüm ülkemize katkı sağlayabilecek bir üniversite oluşturmada
el ele vererek sanayi ve sektörle iç
içe yetişmiş insan gücünü hep birlikte oluşturacağımız inancımızı yinelemek istiyoruz” dedi.
Rektör Diler’in basınla buluşma
toplantısına, Isparta Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan,
yerel ve ulusal medya çalışanlarının
yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Yıldız Bolat, Prof. Dr. H. Cenk
Bayrakçı, Genel Sekreter Sefer Kutlu, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Reşat Selbaş, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Turizm
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut
Demir, Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mevlüt Gül, Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Yusuf Uçar, Teknik Bilimler MYO
ve ISUBÜ MEYOK (Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü) koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kabul
ve Isparta MYO Müdürü Doç. Dr.
Abdullah Sütçü katıldı.
Rektör Diler ve basın mensupları
toplantı sonrasında günü anlam ve
önemine binaen hatıra fotoğrafı çekildi.
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Isparta Belediyesi ile
Üniversitemiz Arasında
İşyeri Protokolü
İmzalandı
Isparta Belediyesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) arasında üniversite bünyesindeki önlisans/lisans programlarına
kayıtlı öğrencilerin, bir dönemlik eğitimlerini
Isparta Belediyesinde İşyeri Eğitimi Uygulamaları yaparak daha iyi yetiştirilmelerini esas alan
protokol imzalandı. Protokole Isparta Belediyesi adına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen,
ISUBÜ adına da Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler
imza koydu.

İmzalanan protokolden
dolayı duyduğu mutluluğunu dile getiren ISUBÜ
Rektörü Prof. Dr. İbra-

him Diler, “Öğrenci arkadaşlarımızın
son sınıflarında bir
dönem kendi alanları ile ilgili bir işyerinde tam zamanlı
çalışma esasına dayalıdır. Bu kapsamda Isparta Belediyemizde çeşitli iş
kollarında öğrenci
arkadaşlarımız 6 ay
boyunca tam za-

“

“

Isparta
Belediyesinde
gerçekleştirilen protokol
imza töreni ile ISUBÜ
öğrencileri işyeri eğitimlerini, son sınıfın güz
yarıyılında veya bahar
yarıyılında gerçekleştirebilecek.

Amacımız
memleketimize
hizmet edecek
gençlerimizi
en iyi şekilde
yetiştirebilmektir

34

ISUBÜ 2020

manlı olarak iş eğitimi alacaklar” güzel işbirliği anlaşması için ünidedi.
versitem adına kalbi teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Her
İşyeri odaklı eğitim anlayışında sa- şey Isparta’mız için” görüşlerinde
nayicilerin yıllardan bu yana bek- bulundu.
lentisinin de bu şekilde olduğunu Bu tür çalışmaların diğer illerden,
dile getiren Prof. Dr. Diler, “Öğ- diğer ülkelerden farklılığa götürerenci arkadaşlarımız artık sadece cek çalışmalar olduğunu kaydeden
teorik eğitimleri ile yetinmeyecek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü
okul hayatlarında son sınıfta ken- Başdeğirmen de, “İşyeri eğitimi
di alanlarında bir işyerine giderek en önem vermemiz gereken konuhayata atılmadan önce iş eğitimi lardan birisi. Bir öğrencimiz hem
yapabilecekler. Şu anda geldiğimiz meslek liselerinde hem daha sonra
noktada okuttuğumuz öğrencileri- lisans ve ön lisanslarında bu işyeri
mizin yüzde 60 düzeyinde iş eğitimi eğitimlerini alarak kendilerini daha
aldıkları işyerlerinde beraber çalış- iyi yetiştirebildiklerine inananlarma teklifi aldılar. Hayata istihdam dan biriyim. Çocuklarımız aldıkları
edilerek başladılar, bizlerde bundan eğitimle teorik bilgileri sizler sayedolayı mutluluk duymaktayız. Baş- sinde güzel alıyorlar, pratik alanda
kanımıza bu güzel kadirşinaslığı ve eğitimlerini almaları da bize düşüIsparta’mıza hizmet anlamındaki yor. Gençlerimizi en iyi şekilde ye-

tiştirmekte bizim vazifemiz oluyor.
Böyle bir vazifenin bize düşmesinden dolayı da son derece memnunum. Bugün ISUBÜ, ismi üzerinde
uygulamalı. Bu bizim önemsediğimiz bir isim. Sizler sayesinde de
bu uygulamayı en güzel yere getireceğiz. Amacımız memleketimize
hizmet edecek gençlerimizi en iyi
şekilde yetiştirebilmektir. Bu protokolü imzalamaktan bende çok
mutlu ve memnun oldum. Memleketimiz için hayırlı olduğuna inandığım bir çalışmadır. Amacımız,
üniversitemizin ismine yakışır bir
şekilde bizlerde katkı sağlayarak
sonucu ortaya koymaktır. Sizlere
teşekkür ediyorum, öğrencilerimize de başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.
ISUBÜ 2020
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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu
Üniversitemizi Ziyaret Etti
Uygulamalı eğitimde “Ortak
Akıl” sloganıyla 2018 yılından
beri eğitim veren Isparta’nın
genç üniversitesi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
(ISUBÜ) çalışmalarına devam
ediyor. Türkiye’nin üreten üniversitesi olma hedeflerine adım
adım ilerleyen ISUBÜ’ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Vali
Ömer Seymenoğlu üniversite
yerleşkesinde bulunan birimlerde incelemelerde bulundu.
ISUBÜ’de Rektör Prof. Dr.
İbrahim Diler ve yardımcıları tarafından karşılanan Vali
Seymenoğlu ardından Ziraat
Fakültesin’e ait kiraz ve çilek
tarlalarında, seralar ile hayvancılık ünitelerinde ve AR-GE
laboratuvarında incelemelerde
bulunarak araştırmacılardan
yapılan çalışmalar hakkında
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bilgi aldı. wVali Seymenoğlu ISUBÜ’de son olarak
Rektör Prof. Dr. İbrahim
Diler, Rektör Yardımcıları,
Fakülte Dekanları ve Bölüm
Başkanlarının hazır bulunduğu değerlendirme toplantına katıldı. Rektör Diler,
vali Seymenoğlu’na ISUBÜ
ziyaretinden ve geniş zaman
ayırmasından dolayı teşekkür etti.

“

“

Vali Seymenoğlu ayrıca Ziraat Fakültesi
bünyesinde bilimsel tarım çalışmaları yapılan
elma klon anaç parsellerinde, yüzey altı sulama
yonca yetiştirme alanında, meyve üretim
parsellerinde ve böcek müzesinde incelemelerde
bulundu, yapılan başarılı çalışmalardan dolayı
akademisyenleri tebrik etti.

ISUBÜ 2020
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ISUBÜ
2. Yaşını
Kutluyor
18 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye’de ilk
olma özelliğini taşıyan Türk yükseköğretim sistemimizdeki tamamen yeni
bir uygulama olan konseptle birlikte
Üniversitemiz faaliyetlerine başlamıştır. Bağlı bulduğu birimlerle birlikte
kökenleri 1976 yılına dayanan Üniversitemiz, genç kimliğinin yanında
tecrübeli bir akademik geleneğe de sahiptir.
Üniversitemiz, uygulama lisans öğretiminde 7+1 modeli, Turizm Fakültesine özel olarak 8+3 modeli Meslek
Yüksekokulları için de 3+1 dönem
işyeri eğitimi modeline geçmiştir. Bu
sayede genelde Türkiye’ye, özelde ise
Isparta’ya katma değer oluşturmayı
amaç edinip, öğrencilerimize artı değerler kazandırarak iş arayan değil, iş
için aranan elemanlar yetiştirmeyi; sanayi ile barışık ortak işler yürütebilmeyi, sanayi ve tarım başta olmak üzere
tüm sektörlerle iç içe olmayı sağlama
yönünde çalışmalar yapmaktayız.
Üniversitemiz; 700’e yakın akademik
ve 500’ü aşkın idari personel ile 20.918
önlisans; 5.221 lisans; 651 yüksek lisans; 235 doktora ve 72 ülkeden 306
uluslararası öğrenciye yükseköğrenim
hizmeti veren, geçmişten gelen birikimler de dahil edildiğinde 116.960
mezun vermiş; halihazırda 27 bini aşkın öğrencisiyle dev bir ailedir.
Kurulduğu günden bu yana birçok
ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Üniversitemizde, önemli
ölçüde ses getiren etkinlikler arasında “Su Ürünleri Mühendisliği Eğitimi
“Geçmiş ve Geleceği” Çalıştayı”, Tübitak-4004 “Proje Atölyesi Etkinliği”,

“GÖL YÖNETİMİ” Çalıştayı, Bilim
Şenlikleri, 1.Uluslararası Tarım Eğitim
Çalıştayı (Mamuşa Çiftçi Eğitim Programı), FAO Eğitim Projesi vs. gibi faaliyetler bu kısa zaman dilimi arasında
gerçekleşmiştir.
“Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi’mizde (DİLMER) ile Türkçe dil öğretimini daha iyi bir noktaya
taşıyacağız. Sürekli Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezi’miz (SÜREM)
ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu önemli
alanlarda sertifikalı eğitim programları düzenlenecektir. Veri Yönetimi
Araştırma ve Uygulama Merkezi’miz
(VERİM) ile istatistik ve biyoistatistik
alanlarında ihtiyaç duyulan sağlıklı ve
güvenilir bilgi edilme yolunda önemli
adımlar atılırken, Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (SİBEM), veri ve bilgi güvenliği konusunda birçok kurum ve kuruluşla ortak
çalışmalara imza atmış ve eğitmenlik/
hakemlik gibi görevlerle birçok projede yerini almıştır. Gül ve Aromatik
Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz (GÜLAB), Isparta’nın tıbbî
ve aromatik bitkiler ile kozmetik sektöründe dünyada marka olma yolunda olması yolunda atılmış en önemli
adımlardan biridir. Medya ve İletişim
Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz
(MEDYAMER) sayesinde bu alanla ilgili öğrencilerimiz, gazete, dergi,
tv çekimi, radyo yayını gibi alanlarda
uygulamalı eğitimlerle sektöre hızlı ve
etkili bir şekilde hazırlanmaktadır. En
yeni kurulan merkezimiz olan Enerji
Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz
(ENMER) ile Üniversitemizin özellikle

yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde ülkemize katma değer sağlayacak
projelere yön verilmesi hedeflenmiştir.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak, kurulduğumuz günden
bugüne kadar TÜBİTAK tarafından
desteklenen 31 adet (7 adet 1001, 16
adet 1002, 2 adet 1003,1 adet 1005, 2
adet 3001, 1 adet 3501 ve 2 adet uluslararası ) bilimsel projeyi hayata geçirdik. Üniversitemiz öğrencilerinin
2020 yılında desteklenen TÜBİTAK
2209-a proje sayısı 34’tür. TÜBİTAK
tarafından desteklenen bu projelere
ilave olarak 46 adet lisansüstü ve 2 adet
güdümlü projeyi kendi kaynaklarımızla finanse ederek destekledik. 2020 yılı
itibariyle birlikte kurulduğumuz üniversiteler arasında bir ilk olarak kendi
akademisyenlerimizin münferit projelerini desteklemeye başladık. Ayrıca
ülkemiz ve bütün dünyanın mücadele
ettiği Yeni Koronavirüs (COVID-19)
Hastalığı konusunda, bilimsel ve toplumsal sorumluluğumuzun gereği
olarak yetişmiş bilim insanı ve altyapı
olanaklarımızı seferber etmek maksadıyla “ISUBÜ-COVID-19: Salgının
Neden Olduğu Sorunlara Sosyal, Beşerî ve Teknik Çözümler” başlıklı bir
proje çağrısına çıkıyoruz.
2 yıl içerisinde kampüs yeri sorununu
da büyük ölçüde çözmüş olmakla beraber, pandemi süreci sonrasında yetkili mercilerin onayıyla bu durum da
açıklığa kavuşturulacaktır.
Kurulduğumuzdan bu yana büyük
emek ve özverilerle kurumsal aidiyetimizi düşünerek canla başla çalışan
tüm personelimiz ile sevgili öğrencilerimizle beraber tüm ISUBÜ ailesinin
ikinci yılı kutlu olsun. Ispartamıza ve
ülkemize bu güzide kurumu kazandıran başta Cumhurbaşkanımız olmak
üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı iletiriz.
ISUBÜ 2020
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ISUBÜ Rektörü Prof.
Dr. İbrahim Diler,
Rektörlük Binasının
erişilebilirlik noktasında
tüm altyapılarının
hazırlandığını
ve incelemenin
yapılabileceği noktasında
getirildiğini belirterek,
erişilebilirlik belgesini
almaktan mutlu
olduklarını söyledi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası’nda yapılan incelemeler sonucu erişilebilirlik belgesi
verildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü tarafından Isparta’nın
ikinci üniversitesi olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne anlamlı
bir belge verildi. Bu kapsamda AÇSH
İl Müdürlüğü ekipleri, Üniversitenin
Rektörlük Binasında incelemeler yaptı.
Yapılan incelemeler sonucu Üniversiteye “Erişilebilirlik Belgesi” verildi.
Amaç ise engelli bireylerin kamu kurumlarından rahat bir şekilde hizmet
alabilmesi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürü Yakup Kütük, İl Müdürlüğünde erişilebilirlik komisyonun olduğunu belirterek, kent genelindeki tüm
kamu kurumlarını denetlediklerini
söyledi. Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi’nin teklifi üzerine Rektörlük Binasında inceleme yaptıklarına
değinen İl Müdürü Yakup Kütük, Üniversite Yönetimine teşekkür etti. Kütük, “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bünyesinde bir
erişilebilirlik bünyemiz var bu komisyonumuz ildeki bütün binaları kamu
kurumlarını inceleme yaparak engellilerimizin o binadan hizmete erişimlerini denetlemeyle ilgili bu denetlemeler sonucunda biz ilimizde erişilebilir
olduğunu tespit ettiğimiz yerlere erişilebilirlik belgesini verdik. ISUBÜ Rektörümüz göreve başlayınca beni aradı.
“Biz de erişilebiliriz, engelliler bize
de erişebiliyor, hizmete ulaşabiliyor”
dedi. Bizim 2019 ve 2020 yılı içindeki
planlamalarımızda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin denetimi
yoktu. Yeni kurulmuştu ama kendileri
teklif ettiler ben yine kendilerine teşekkür ediyorum. Bütün imkânlarını
sağladılar personellerini seferber ettiler yeni taşındıkları rektörlük binasını
ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirdiler
bizim ekiplerimizde bunu denetlediler
gerçekten güzel olmuş bu konuda engellilerimizde bu konuda sizlere mü-

teşekkirler gerek görme engellilerimiz
gerek ortopedik engellilerimiz, ISUBÜ’ye geldiklerinde hizmete çok kolay
ulaşabiliyorlar bizde bunu tescilledik
sizlere belgenizi takdim etmek istiyoruz.” dedi
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Rektörlük Binasının erişilebilirlik
noktasında tüm altyapılarının hazırlandığını ve incelemenin yapılabileceği noktasında getirildiğini belirterek,
erişilebilirlik belgesini almaktan mutlu
olduklarını söyledi. Rektör Diler, “Ispartalıların da bildiği gibi 18 Mayıs
2018 tarihinde bir takım birimlerin
üniversitemize aktarılmasıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Isparta’da ikinci bir üniversite olarak
açıldı. 1.5 yıl oldu kurulalı ve biz göreve geldik ve bu kapsamda SDÜ kampüsü içindeki bir takım birimlerimize
engellilerin ulaşımı önceden SDÜ yönetimi gerekli çalışmaları yapmışlardı,
biz de kendilerine teşekkür etmek istiyoruz. Biz kendi Rektörlük Binamızda
görme, duyma, bedensel engelliler ve
tüm engelli vatandaşlarımızın üniversitemizin tüm birimlerinde rahat bir
hizmet alabilmeleri için ne gerekiyorsa, alt yapılarını tamamladık. Onayını
ve teftişini de Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından
yapıldığı bilgisiyle biz kendilerine tüm
alt yapılarımız bittikten sonra 18 Temmuz 2019 yılında yeni rektörlük binamıza taşınmamızdan itibaren hemen
müracaat ettik. Engelli vatandaşlarımızın hizmetinin denetlenmesini artık
hazır olduğumuzu gelebileceklerini ve
denetleyebileceklerini o denetim sonrası sizden erişilebilirlik belgesi talep
ediyoruz dedik. Kendileri de hemen
gelip gerekli bilimsel anlamda ve yönetmelik gereği tüm denetlemeler tamamlandıktan sonra Üniversitemizin
yeni Rektörlük Binası için Erişilebilirlik Belgesini almaktan dolayı son derece mutluyum huzurluyum.” dedi
Konuşmaların ardından ISUBÜ Rektörü Diler, erişilebilirlik belgesini İl
Müdürü Kütük’ün elinden aldı.
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Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yürütülen
Hayvancılık 4.0 ile Teknolojik Çiftlikler
Projesi Dikkatleri Üzerine Çekiyor
ISUBU ile İTECH Robotik Otomasyon Ltd. Şti.’nin Üniversite
Sanayi İşbirliği kapsamında yürütmüş oldukları Hayvancılık
4.0 ile Teknolojik Çiftlikler Projesini, T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Engin Ünay ve beraberindeki heyet ziyaret
ederek incelemelerde bulundular.
Proje kapsamında üretilen ve üretilmesi hedeflenen robotlarla ilgili
bilgi alan heyete, ISUBU Ziraat
Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Yöneticisi Öğretim
Görevlisi Mehmet Alagöz, Öğretim Görevlisi Veli Can Başkar, Büyükbaş Hayvan Ünitesi Akademik
Sorumlusu Doç. Dr. Serkan Özkaya ile Veteriner Hekim M.Murat Ertem eşlik etti. Bu kapsamda
Ziraat Fakültesi’ne ait kanatlı ile
küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan alanları gezerek
incelemelerde bulunan ekip çiftlik
içerisinde testleri devam eden robotlar hakkında bilgi aldı.
Konuyla ilgili konuşan Doç. Dr.
Serkan Özkaya, “Teknolojinin
ilerlemesine paralel olarak gün
geçtikçe hayvan yetiştirme ve besleme alanında otomasyon önem
kazanmaktadır.
Otomasyonun

hayvancılığa entegrasyonu ile hayvancılıkta verim artışı sağlandığı yapılan
çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu
bağlamda yerli ve milli sermayenin söz
konusu faaliyetlere girmesi ülke ekonomisine katma değer sağladığı gibi
döviz rezervlerinin de ülkede kalmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak İTECH Robotik firmasının hayvancılıkta
yapmış olduğu ar-ge faaliyetleri ülkemizin bu alandaki gelişimine büyük
katkılar sağlayacaktır.” dedi. Akabinde
yürütmüş oldukları çalışmalarla ilgili
bilgi veren Ferdi Alakuş, bu bölgenin
hayvancılıkla ön planı çıkması ve bu
sektörde dışa bağımlılığın oldukça fazla olmasından dolayı Hayvancılık 4.0
ile yerli ve milli hayvancılık çözümleri üretmemiz gerektiğinin önemine
dikkat çeken Alakuş, “Hayvancılık 4.0
alanında 14 aydır ARGE faaliyetleri
yürütüyoruz.

Bu kapsamda prototipleri çıkan ve
çalışmaları devam eden ürünlerimiz
mevcut. Bu robotlarla ilgili deneme yapacak alanlara ihtiyaç duyduğumuzda
ISUBU Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler hocamıza detaylı bir sunum yaptık.
Yaptığımız çalışmalarımızı detaylı bir
şekilde inceleyen kıymetli Rektörümüz, bu tarz alanlarda yapılacak yatırımların öneminden bahsetti. Rektör
hocamız dışa bağımlılığı azaltacak
bu çalışma için sonuna kadar destek
vereceklerini hızlı bir şekilde harekete geçmemiz gerektiğini ifade ettiler.
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Akabinde Ziraat fakültesiyle bizi bir
araya getirip işbirliğinde bulunmamızı sağladılar. 2 aydır Ziraat Fakültesi
Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği içerisinde ortalama 8 personelle
testlerimizi bir fiil sürdürüyor ve hocalarımızdan yakinen destek alıyoruz.
Rektör hocamızın isteği üzerine testlerini yaptığımız robotlarımızla ilgili
yüksek lisans ve doktora tezleri için
hızlı bir şekilde adımlar atıyor, konuları belirliyor ve TÜBİTAK 2244 Sanayi
Doktora Programı ve 2210/D Yurt İçi
Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs

“

Bir taraftan testleri
biten ürünleri seri
üretime geçirecek
bir taraftan da
yeni ürünlerde
ARGE faaliyetlerini
bugün olduğu gibi
başlatacağız.

Programı projeleri için ön hazırlık yapıyoruz.” dedi. 2 ay gibi kısa bir sürede yürütmüş oldukları çalışmalardan
bazılarının lansmanını yapıp seri üretime geçeceklerini ifade eden Alakuş
“Bir taraftan testleri biten ürünleri seri
üretime geçirecek bir taraftan da yeni
ürünlerde ARGE faaliyetlerini bugün
olduğu gibi başlatacağız. Bu kapsamda
bugünde Üniversitemiz ve Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim
Merkezimizle birlikte yapacağımız
Hayvancılık 4.0 alanındaki projelerden
biri olan Otomatik Yemleme Robotuyla ilgili çalışmaya başladık ve değerli
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve
Eğitim Merkezi Müdürümüzü misafir
ettik, çalışmanın kapsamını belirledik.
İvedilikle projenin hayata geçirilmesi
için ziyaret gerçekleştiren kıymetli müdürümüze ve ev sahipliği yapan değerli
rektörümüze; işbirliğinde bulunan Ziraat Fakültesine ve bölümlerimize destek veren kıymetli hocalarımıza canı
gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Yaptığı ziyaretle ilgili duygularını ifade
eden Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.
Engin Ünay “Bizleri misafir eden Üniversitemiz ve firmamıza cani gönülden
teşekkür ediyorum. Burada Üniversite
Sanayi işbirliğinin hayata geçirildiğinin uygulamalı bir şekilde karşımıza çıkması bizi ziyadesiyle mutlu ve
memnun etti. Firma personelleriyle
hocalar birlikte çalışmalar yürütüyor.
Bu özlenen ve olması gereken bir tablo. Bunun hayata geçmesi çok önemli.
Firmanın ürettiği ve üretmeyi planladığı robotlarla ilgili detaylı bilgi aldık.
Fikirlerimizi paylaştık ve bundan sonraki süreçte işbirliğiyle yürüteceğimiz

projenin detaylarını konuştuk, taslağını oluşturduk. Bu kapsamda üzerimize
düşen ne varsa yapacağımızı da ifade
ettik. Yürütülecek akademik çalışmalarla ilgili de uluslararası dergimize
yayın gönderilmesi hususunda da söz
aldık.” diye konuştu.
Ekip akabinde Ziraat Fakültesi dekanlığını da ziyaret etti. Misafirleri
makamında ağırlayan Ziraat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mevlüt Gül, Ziraat
Fakültesi öğrencileri için çok önemli
olan stajlarla ilgili işbirliği yapılması
konusunda taleplerde bulundu. Dekan
Gül’ün talepleri Dr. Engin Ünay tarafından olumlu karşılandı.
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ISUBÜ’de
Tarım 4.0
Toplantısı
Yapıldı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde
Vodafone ve BAKA işbirliğinde Tarım 4.0 toplantısı
yapıldı. Toplantıya ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Diler başkanlık ederken, Baka Genel Sekreteri Volkan
Güler ve Vodofone Mobil Çözümler Satış Yöneticisi
Kadir Bozca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk
Bayrakçı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt
Gül, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat
Selbaş, çok sayıda öğretim üyesi ve yetkililer katıldı.
Vodofone Mobil Çözümler Satış Yöneticisi Kadir
Bozca, toplantıda yaptığı sunumla Vodafone’nun
Tarım 4.0 konusunda yapmış olduğu çalışmalar
ve değişen tarım anlayışı hakkında bilgiler
verdi. Toplantıda ikili işbirliği gündeme gelirken
Vodafone’nun üniversite öğretim üyeleri ile proje
işbirliği ve araştırma merkezileri konusunda görüş
alışverişinde bulunuldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan
ISUBÜ’lü Öğrencilere Ödül
TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasının 1.si ISUBÜ’lü öğrenciler,
TEKNOFEST 2020 organizasyonunda ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2020 Organizasyonunda TÜBİTAK-BİDEB’in “Gıda ve
Tarım” alanında birinci olan Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerine ödüllerini verdi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Öğrencileri, Mustafa Abdullah Kuş,
Atakan Gürman ve Melek Baygın,
“Tam Otonom İnsansız Hava Aracı ile
Arazi Bilgi Sistemi” isimli projeleri ile
TÜBİTAK-BİDEB’ in “Gıda ve Tarım”
alanında TÜBİTAK 2242 Üniversite
Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasında birinci oldular.
TEKNOFEST 2020 etkinlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal ISUBÜ’lü öğrencilere ödüllerini takdim ettiler.
Öğrencilerimizi ve proje danışmanı
Prof. Dr. Okan Bingöl’ü başarılarından
dolayı tebrik ederiz.

TEKNOFEST 2020
etkinlerinde
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve
TUBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Hasan Mandal
ISUBÜ’lü öğrencilere
ödüllerini takdim
ettiler.
ISUBÜ 2020
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Kızıldağ ve Çevresinde
Doğa Eğitimi-2 Projesi Start Aldı
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında
11-18 Ağustos 2020 tarihlerinde yürütülecek Kızıldağ ve Çevresinde Doğa Eğitimi-2
projesi tanıtım toplantısı Gölcük Milli Parkında gerçekleştirildi.
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lardan başarılı olanlara “Doğa Eğitimi
Sertifikası” verilecektir. Projemiz TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim
Okulları Programı kapsamında 2020
dönemi için teklif edilmiş ve desteklenmesi halinde web sitemiz üzerinden
takvim bilgisi duyurularak, başvurular
kabul edilmeye başlayacaktır. ” dedi.
Destek veren kuruluş yetkililerine Rektör Diler tarafından plaket ve belgeleri
takdim edildikten sonra sergi gezildi
ve hatıra fotoğrafı ile açılışı tamamlanan projenin eğitimlerine başlandı.
var. 2020 yılında Orman Muhafaza
Memurluğu ve Orman Mühendisliği
atamalarında Üniversitemiz Türkiye birinciliği ile bizleri gururlandırdı.
Tüm desteğimiz öğrenci arkadaşlarımıza ve ilgili öğretim elemanlarımıza
devam edecektir. İlimizde, bölgemizde
ve ülkemizde doğaya ilişkin ne varsa
ISUBÜ’nün imzasının olduğunu göreceksiniz ve daha fazla etkinlikle karşıToplantıya, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. nızda olacağız. Etkinliğimizin oldukça
İbrahim Diler, Doğa Koruma ve Milli verimli geçmesini diliyorum.” dedi.
Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, TEİAŞ 7. Bölge Müdürü Ramazan TÜBİTAK desteği ile “Kızıldağ Milli
Ayyıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi-2”
Ali Göçer, Şehir Hastanesi Başhekimi projesi yürütücüsü Orman Fakültesi
Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, Rek- akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi
tör Yardımcıları, Dekanlar, MYO Mü- Yasin Ünal, “TÜBİTAK desteği ile “Kıdürleri, akademisyenler, proje ekibi, zıldağ Milli Parkı ve Çevresinde Doğa
doğaseverler ve misafirler katıldı.
Eğitimi-2” projesi Kızıldağ Milli Parkı
ve Çevresinde bulunan Korunan ve
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Di- Doğal Alanlarda 50 kişi ile yürütüleler proje tanıtım toplantısında yaptı- cektir. Etkinlikler, Kızıldağ Milli Parkı
ğı konuşmada, “Dr. Öğr. Üyesi Yasin Beyşehir Gölü, Pınargözü Mağarası,
Ünal hocamız tarafından hazırlanan Kubad-ı Abad Sarayı, Eşrefoğlu Cabu güzel proje TÜBİTAK tarafından mii, Köşk Kaplıcaları, Eflatun Çeşmeonayladı. Bugün de startını vermiş si, Kız Kalesi, Tarihi Köşk Kaplıcaları,
bulunuyoruz. Kızıldağ Milli Parkı ve Zindan Mağarası, Kovada Gölü Milli
çevresinde doğa eğitimlerinin özellikle Parkı, Yazılıkanyon Tabiat Parkı, Aksu
doğu illerinde ve yatılı bölge okulunda Zindan Mağarası, Gölcük Tabiat Parkı
çalışan öğretmenlerimizin katılımı ile ve Isparta Uygulamalı Bilimler Ünibu hafta ilk 8 gün, ikinci etkinliğimizi versitesi’nde gerçekleşecek. Projemiz
de 1-8 Eylül’de gerçekleştireceğiz. Bu her biri 8 gün 7 gece olmak üzere 2
kapsamda emeği geçenlere ve katılım- etkinlik döneminde gerçekleştirilecekcılara teşekkür ediyorum. Üniversite- tir. Öğretmenler, öğretmen adayları ve
mizin bir özelliği Orman, Su Ürünleri lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği
ve Ziraat olmak üzere doğa bilimleri eğitimlerimiz ücretsiz olup, katılımcıolarak bilinen fakülteleri barındırmak- ların eğitim sırasındaki tüm masrafları
ta ve bu yönüyle 203 üniversite arasın- (konaklama, yemek, eğitim, ulaşım)
da tekiz. Oldukça geniş akademik kad- TÜBİTAK bütçesi katkısı ile karşılaromuzla ve 25 yıllık bilgi birikimimiz nacaktır. Eğitim sonrasında katılımcı-

“

ISUBÜ Rektörü
Prof. Dr. İbrahim
Diler proje tanıtım
toplantısında
yaptığı
konuşmada, “Dr.
Öğr. Üyesi Yasin
Ünal hocamız
tarafından
hazırlanan bu
güzel proje
TÜBİTAK
tarafından
onayladı. Bugün
de startını vermiş
bulunuyoruz.

“

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim
Okulları Destekleme Programı kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi Orman Fakültesinden
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ünal’ın yürütücülüğünü yaptığı Kızıldağ Milli Parkı
ve Çevresinde Doğa Eğitimi -2 isimli
projesinin tanıtımı ve açılışı kahvaltılı
toplantıda yapıldı.
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Kızıldağ Milli Parkı ve
Çevresinde
Doğa Eğitimi Projesine Milletvekili
Özel’den Destek
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AK Parti Isparta Milletvekili Sayın Recep Özel, Sütçüler Prof.
Dr Hasan Gürbüz MYO ‘nu ziyaret etti. Burada TÜBİTAK 4004
proje kapsamında eğitimlere devam eden katılımcıları ve proje
yürütücüsü hocaların etkinliklerine de katıldı.
Proje Yürütücüsü Dr.Öğr. Üyesi Yasin Ünal ve eğitim veren hocalardan
proje hakkında bilgi alan Milletvekili
Recep Özel, “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile TÜBİTAK’ın
ortaklaşa yürüttükleri “ Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi “
projesi kapsamında 50 değişik ilden
gelen öğretmen arkadaşlarımızla Sütçüler ilçemizde Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu’nda beraber
olduk. İlimizin tanıtımı anlamında
büyük bir hizmet edildiğine şahitlik ettik. Sütçülerde doğada yerinde
eğitim, görerek eğitim anlamında bir
konseptle bu proje yürüyor. Bunun
önemi ise Isparta’mızın tanıtımında Isparta’mızın diğer iller nezdinde dünya
nezdinde tanıtımına büyük katkısının
olacağına inanıyoruz. Eskiden de projeler yapılıyordu ama 2-3 yıldır yapılan
projeler daha verimli olduğunu biliyoruz. TÜBİTAK tarafından örnek
proje seçildiğini de biliyorum ve her
yıl artarak isterdik ki 81 ilin 81’inde
bunu yapıp kapasiteyi artırarak hır yıl
bunu çeşitlendirerek zenginleştirerek
yapılması için hocalarımızın daha çok
çalışmasını ve üniversitemizin daha
çok çalışmasını istiyoruz. Genel bütün
öğretmen arkadaşlarımıza kendi illerine gittikleri zaman ilimizin Isparta’mızın tanıtımını ve reklamını yapmanızı
istiyoruz. Ülke 81 il hepimizin hiçbir
ili ötekileştirmeden kucaklayarak Tür-

kiye kalkınacaksa hep birlikte kalkınacak, büyüyecekse hep birlikte büyüyecek onun için Türkiye memleket
meselelerine hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor onun için Isparta’mıza
geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.
Tüm katılımcılar memnuniyetlerini
ifade ettiler, “Biz Isparta’yı bu kadar
güzel bilmiyorduk, bu proje ile çok güzel bir eğitim aldık, bunları gittiğimiz
yerlerde hep anlatacağız.” dediler.
Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güvenç Negiz, “Tübitak tarafından desteklenen ve üniversitemiz
tarafından yürütülen Kızıldağ Milli
Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi projesine ev sahipliği yaptık. Yüksekokulumuzu projemiz kapsamında ziyaret
ederek onur veren Isparta Milletvekilimiz Sayın Recep Özel, Sütçüler Belediye Başkanı Sayın İsmail Yurdabak
başta olmak üzere beraberlerindeki
heyete destekleri ve ziyaretleri için çok
teşekkür ediyorum. Ayrıca proje yürütücümüz Dr. Yasin Ünal’a, tüm proje
ekibine ve katılımcı öğretmenlerimize
ziyaretleri ve hediyeleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Günün anısına Milletvekili Recep
Özel’e proje anısına hediye takdimi yapıldıktan sonra hatıra fotoğrafı çekimi
ile program sona erdi.
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ISUBÜ’den “Nokta
Atış” Tanıtım Atağı
ISUBÜ Rektörü Pof. Dr. İbrahim Diler,
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan uzaktan üniversite tanıtım günlerine katılarak Türkiye genelindeki 12.
sınıf öğrencileri ile bir araya geliyor.
Lise düzeyindeki öğrencilerin üniversite tercihlerine yardımcı olmak amacıyla başlatılan çevrimiçi üniversite
tanıtım seminerlerine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Diler, ülkemizdeki
en iyi 10 üniversiteden sonra Anadolu’daki ilk üniversite olarak programa
katılım sağlayacak.
Online üniversite tanıtım seminerlerinin bu haftaki konuğu Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler olacak.
20 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat
16.00-16.45 arasında yapılacak söyleşi,
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi
Youtube kanalında canlı yayınlanacak. Moderatörlüğünü Daire Başkanı
ve Milli Eğitim Uzmanlarının yaptığı
tanıtımlara, ilgili üniversitenin rektörü
ve farklı illerden farklı okul türlerinde
okuyan 12’nci sınıf öğrencileri katılıyor.
Rektör Diler, “Milli Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüz
tarafından uzaktan üniversite tanıtım
günlerine katılarak ilimizi ve Üniversitemizi tanıtımını en iyi şekilde yapacağız. Üniversitemiz hedeflerine büyük
fayda sağlayacak çevrimiçi üniversite
tanıtımlarına tüm lise öğrencilerini

davet ediyorum. Bu çalışma Üniversitemiz için iyi bir tanıtım ve tercih
çalışması olacağı kanısındayım. Milli
Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve bakanlık yetkililerine yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum.
Önemli bir nokta da, Ülkemizdeki en
iyi 10 üniversiteden sonra Anadolu’daki ilk üniversite olarak programa katılım sağlayacağız” dedi.
Çevrimiçi üniversite tanıtım günlerine ilişkin yapılan açıklamada, her
yıl öğrencilerin meslek ve üniversite
tercihlerine yardımcı olmak amacıyla
üniversite tanıtım günlerinin düzenlendiğini ancak yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle bu etkinliklerin sosyal medya mecralarından
yapıldığı vurgulandı.
Öğrencilerin veli muvafakatları alınarak il milli eğitim müdürlükleri
tarafından belirlendiğini kaydedilirken, program boyunca Rektör Diler,
üniversitenin bölümleri, yabancı dil,
barınma ve burs imkanları, sosyal,
kültürel, sportif faaliyetler, kampüste yaşam, akademisyenler hakkında
genel bilgilendirme yapacak. Ayrıca
öğrenciler Youtube ve sosyal medya
hesaplarından #benimtercihim etiketi
ile yönelttikleri soruların yanıtlarını
doğrudan Rektör Diler’den öğrenme
fırsatı bulacak.
Canlı yayın Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Webinar sayfasından daha
sonra izlenmek üzere yayınlanacak.
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ISUBÜ tarafından Isparta Süleyman Demirel OSB’ye Güneş
Enerjisinden Elektrik Üretim Potansiyeli Raporu Sunuldu
Isparta Süleyman Demirel Organize
Sanayi Bölgesine Güneş Enerjisinden
Elektrik Üretim Potansiyeli Raporu
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve beraberinde heyet tarafından
OSB yönetim kuruluna sunuldu.
Isparta Süleyman Demirel Organize
Sanayi Bölgesinde yatırım için cazibesini artıracak adımların atılmasında
üniversitemizin katkısı tartışıldığı toplantıda sırası ile kendi enerjisini üreten
OSB, dijitalleşen OSB ve ihtisaslaşan
OSB konuları ele alındı.
Organize sanayi bölgesi için geliştirilen strateji hedefinin ilk basamağı olan
kendi enerjisini üreten OSB ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünün Isparta
Süleyman Demirel Organize Sanayi
Bölgesi Yenilenebilir Enerji potansiyelini araştırdığı çalışmaya göre Tüm
organize sanayi bölgesinde yaklaşık 22
MW OSB çatılarına kurulacak elektrik üretim kapasitesi olduğu 8.04.2020
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tarihli dosyası ile raporlanmıştır. Bu
potansiyelin hayata geçirilmesinde
yapılacak işbirlikleri görüşülerek değerlendirmeler yapılmıştır. Toplantıda
Isparta Süleyman Demirel Organize
Sanayi Bölgesi yönetim kurulu, Birleşik iş adamları derneği başkanı İsmail
Gönen (İSBİAD) ve üyeleri ve Rektör

yardımcısı Prof. Dr. Cenk Bayrakcı,
Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Reşat Selbaş, Dekan Yardımcısı Prof.
Dr. Cengiz Özel ve Teknik Bilimler
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.
Dr. Ahmet Kabul ve öğretim üyeleri
hazır bulunmuşlardır.

Rektör Diler,
“Önceliğimiz kaliteli
ve nitelikli eğitim
olacak” dedi. Mahalle
sakinleri, “Kaliteli
ve nitelikli eğitime
zemin hazırlamak
için göreve hazırız”
mesajını verdi.

Rektör Diler, “Önceliğimiz, Kaliteli
Eğitim” Mahalle Sakinleri “Göreve
Hazırız.”
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, üniversite yöneticileri ile birlikte
eski Devlet Hastanesi çevresindeki
mahalle sakinleri, eğitim gönüllüsü esnaflar ve 2 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesinde
bulundular.
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler başkanlığında yapılan toplantıya,
Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve
Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları, Doğancı Mahallesi Muhtarı
Ali Divarcı, Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit, esnaflardan Mustafa
Akbulut, Süleyman Honaz, İbrahim
Ateş, Hüseyin Dede, eczacı Muhammet Bilal Gök, Yahya Zübeyir Çelikkaya, İnşaat Mühendisi Rafet Tuğrul,
Fatih Üstün ve öğrenci Dudu Tuğrul
katıldı.
ISUBÜ Rektörü Diler, “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kampüs alanı olarak Eski Devlet Hastanesi ve Eski
Doğum Hastanesi arsalarını kapsayan
50 dönümlük bir alan verildi. Bazı birimlerimizi burada konuşlandıracağız.
Atıl olan alanı hareketlendireceğiz. Biz
bir eğitim kurumuyuz. Bizim önceliğimiz esnafı canlandırmak değil kaliteli
eğitimi yakalamak. İllaki esnaf için de
hareketlilik kendiliğinden olacaktır.

Konuya nitelikli ve
kaliteli eğitim olarak bakmalıyız. Her
şeyin başı eğitimdir.
Burada sizin bizim
evlatlarımız okuyacak. Vatana millete
faydalı çocuklarımız
eğitim görecek. Sizlerden istirhamımız
bize omuz vermeniz
destek olmanız. Derhal dernekleşip farkındalık oluşturmanız lazım. 1980’lerde şimdiki Batı Kampüsündeki Taşkafe
olarak anılan yerde, Isparta Yüksek
Öğrenim Vakfı vardı ve orada “Geleceğin Isparta Üniversitesi” diye tabela
asılıydı. 20-30 yıl sonra orası hakikaten çok önemli üniversite bölgesi oldu.
Aynı durum eski hastane bölgesi için
geçerli ama o başarının altında Yüksek
Öğrenim Vakfı var. Sizlerden de bizim
beklentimiz böyle bir eğitim yuvası ve
daha çok başarılı olması için gönüllülerden oluşan mahalle sakinlerinden
oluşan bir dernek kurulması. Eğitim
yuvası kadar güzel bir hizmet var mı?
Bu okulun oluşumunda kimler ne kadar destek olursa, bu eğitim kurumları
yaşadığı müddetçe hesaplarına artı işler yazılacaktır. Muğla (Sıtkı Koçman),

Bolu (İzzet Baysal), Ağrı (İbrahim Çeçen) üniversitelerinin oluşumlarını örnek alalım. Yatırımı sadece devletten
beklemeyelim, sizin de katkılarınızla
yapılaşmayı en kısa zamanda tamamlayalım.” dedi.
Mahalle sakinleri ve Mahalle muhtarları ve gönüllüler, Rektör Diler’in
konuşmasının ardından söz alarak
görüşlerini belirttiler. Hızlı bir şekilde
dernek kurup, kampüs alanının hazırlanması için eğitim gönüllüleriyle görüşmeler yapılması noktasında ortak
görüş beyan eden heyet, Üniversite
yönetimi ile ortak hareket ederek, hızlı
bir şekilde kampüs alanının faaliyete
geçirilmesi için canla başla çalışacaklarını dile getirdiler.
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SEDAK (Sektörel Danışma
Kurulu) 6. Toplantısı ISUBÜ
Ev Sahipliğinde Yapıldı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öncülüğünde organize edilen
SEDAK (Sektörel Danışma Kurulu)
toplantısı, ISUBÜ Ziraat Fakültesi
Çiftliğinde gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını yapan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Diler; misafirlere
kısa bilgiler verdi.
Rektör Diler, “Tarımda daha az kaynakla, daha fazla üretimi öğrenebilen
ülkeler gelecekte en güçlü ülkeler arasında olacaktır. Tarım teknolojilerini
gündelik hayata taşıyarak çok hızlı
bir şekilde geleneksel tarımdan teknolojik temelli akıllı tarım uygulamalarına hızla geçmeliyiz. Bunların bazı
örneklerini bugün burada görme imkanı bulduk. Tarımda daha az enerji
ile daha çok verim elde etmek, bitki
hastalıkları ile mücadele etmek için
bilgi birikimimiz ve bütün potansiyelimizle değişim ve gelişim kararı almalıyız. Bugün burada, üniversitemizin
tarım teknolojileri alanındaki ilerleme
ve bölgeye katkı stratejileri yerinde
inceledik. Umarım güzel bir toplantı
ve gezi olmuştur. Katılımlarınızdan
dolayı danışma kurulu üyelerimize en
kalbi duygularımla teşekkür ederim”
dedi.
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SEDAK Üyeleri kahvaltılarını yaptıktan sonra, Ziraat Fakültesi himayesinde bulunan birimleri gezerek
incelemelerde bulundular.
ISUBÜ Ziraat Fakültesi’ne ait ekili dikili alanları, seralar ile küçük-büyükbaş hayvancılık ünitelerini
gezen heyet, araştırmacı akademisyenlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
Heyet, Ziraat Fakültesi bünyesinde
bilimsel tarım çalışmaları yapılan
elma klon anaç parsellerinde, yüzey altı sulama yonca yetiştirme
alanında, meyve üretim parsellerinde ve böcek müzesinde incelemelerde bulundu, yapılan başarılı
çalışmalardan dolayı Rektör Prof.
Dr. İbrahim Diler ve akademisyen-

leri tebrik ettiler.
Toplantıya ISUBÜ Rektörü Prof.
Dr. İbrahim Diler, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, IESOB
Başkanı Ahmet Tural, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, ITB
Başkanı Ahmet Adar, Süleyman
Demirel Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, MÜSİAD Başkanı
Yalçın Baysan, Isparta Çalışma ve
İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz, Isparta KOSGEB İl Müdürü
Yurdun Yıldırım, Gülbirlik Genel
Müdürü Hasan Çelik, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, dekanlar,
akademisyenler ve SEDAK kurul
üyeleri katıldı.

Heyet, Ziraat Fakültesi
bünyesinde bilimsel
tarım çalışmaları
yapılan elma klon
anaç parsellerinde,
yüzey altı sulama
yonca yetiştirme
alanında, meyve
üretim parsellerinde
ve böcek müzesinde
incelemelerde
bulundu, yapılan
başarılı çalışmalardan
dolayı Rektör Prof.
Dr. İbrahim Diler ve
akademisyenleri tebrik
ettiler.
ISUBÜ 2020
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SEDAK (Sektörel
Danışma Kurulu) 4.
Toplantısı Yapıldı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öncülüğünde organize edilen SEDAK
(Sektörel Danışma Kurulu) toplantısı, Isparta Ticaret Borsası ev sahipliğinde Ekonomi
Kampüsü’nde gerçekleştirildi.
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Açılış konuşmasını yapan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Diler; “Bölgemizin
ekonomik gelişimi için, “sürdürebilir
gelişme ve değişim” sloganı ile öncelikle başarı için bütün olmak, bütünün beklentilerine karşılık vermek ve
ortak geleceğimize birlikte yürümek
için sektörel danışma kurulu olarak
bir yola çıktık. Üniversitemiz Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, kuruluşundan bu yana hem bölgesel hem
de küresel trendleri göz önünde bulundurarak gelişiyor, tüm gücü ile Isparta’ya, bölgemize devletimize destek
veriyor, birlikte neler yapabilirizi araştırmak istişare kültürü içinde bilimsel
yöntemlerle nitelikli insan gücü oluşturma, katma değerli ürün geliştirme
, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve kaynakların verimli kullanımı
için bu toplantıları yapıyoruz. Yaşadığımız çevreye saygı duymalı ve hep
birlikte daha duyarlı olmalıyız. Burdur
Gölü çok küçüldü. Eğirdir gölü kurumaya başladı. Hava, toprak ve yeraltı
sularındaki kirliliğin seviyesi tehlikeli
boyutlara ulaştı. Geleceğe hazır olmalıyız! 2100 yılında savaşlar su ve tarım
kaynakları sebebiyle çıkıyor olacak.
30 yıl sonra dünya nüfusu 10 milyarı
aşmış olacak. İklim değişikliği nedeniyle sular altında kalan ülkelerinden
ya da tamamen çölleşen vatanlarından
kopup kendilerine yeni bir yaşam alanı arayan milyonlarca ‘iklim göçmeni’
dünyanın en büyük göçmen krizinin
yaşanmasına sebep olacak. Gelecekteki en önemli konu olan tatlı su ve gıda
arz güvenliği için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Tarımda daha az kaynak-

la, daha fazla üretimi öğrenebilen
ülkeler gelecekte en güçlü ülkeler
arasında olacaktır. Tarım teknolojilerini gündelik hayata taşıyarak çok
hızlı bir şekilde geleneksel tarımdan
teknolojik temelli akıllı tarım uygulamalarına hızla geçmeliyiz. Tarımda daha az enerji ile daha çok verim
elde etmek, bitki hastalıkları ile mücadele etmek için bilgi birikimimiz
ve bütün potansiyelimizle değişim
ve gelişim kararı almalıyız. Bugün
burada Isparta Ticaret Borsası ev
sahipliğinde tamda tarımın yönetildiği yerde, üniversitemizin tarım
teknolojileri alanındaki ilerleme ve
bölgeye katkı stratejileri tartışılacaktır. Danışma kurulu üyeliklerinizi en
kalbi duygularımla kutluyor, kurulun aldığı kararların üniversitemize,
şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.
Isparta’da tarım alanları ve yerel
ürünlerimizin coğrafi işaretlemelerine dikkat çeken Isparta Ticaret
Borsası Başkan Ahmet Adar, “Isparta Ticaret Borsası olarak, Üniversite
özel sektör işbirliğinin arttırılması
ve geliştirilmesini çok önemsiyoruz.
İlimizin tarımsal üretimine katma
değer sağlayacak çalışmalar üretiyoruz. Bildiğiniz üzere İlimiz 250
bin hektarlık tarım arazisine sahip.
Burada yetiştirdiğimiz ürünleri işleyerek yurt dışına pazarlamamız,
ülkemize daha çok katma değer sağlayacaktır. İthalata bağlı ürünlerde
yerli ürün çalışmaları yapılmalı ve
bunların arttırılmasında Üniversite ve özel sektörün tarımla uğraşan yatırımcılarıyla işbirliği içinde

olunmalıdır. Özellikle fidan, tohum
yatırımların arttırılmasını yönünde çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Yani
İthalata bağlı ürünleri kendimiz yetiştirelim diyoruz. Ziraat fakültesinin
tarımsal üretime danışmanlık yapmasıyla bilinçli üretimin ortaya çıkacağı
düşüncesindeyiz. Ayrıca yeni teknolojik ürünlerde yatırım yapacak sanayicilerimizi de önemsiyoruz ve bu vesileyle
buradan çağrı yaparak sanayi yatırımı
yapacak firmalarımızı Isparta’ya davet ediyoruz. Coğrafi işaret konusuna
değinecek olursak, Borsa olarak bu
konuyu önemsiyoruz ve gerekli olan
çalışmaları yapıyoruz. Bu doğrultuda
Borsa olarak Isparta Gülyağı’nın Coğrafi İşaret tescil belgesini aldık ve gerekli denetim işlemlerini de tamamladık. Yurtdışına Isparta Gülyağı ismiyle
satış yaparak bilinirliği arttırmak ve
kaliteden taviz verilmemesini istiyoruz. Bundan sonrada Coğrafi işaret ile
ilgili çalışmalarımız devam edecektir.
Tüm paydaşlarımızı bu konuda destek
olmayı davet ediyoruz. Önem verdiğimiz bir diğer konu da, Üniversitelerimizin özel sektörle ortak eğitim programları düzenleyerek üreticilerin ve
firmaların bilinç düzeyini arttırılmasına katkı sağlamasını ve sahada daha
çok yer almasını bekliyoruz. Üniversitelerimizin sahada daha çok var olması
ilimiz ürünlerinin daha katma değerli
üretilmesini ve satışını sağlayacaktır.
Bugün bura da bu kadar üst düzey katılımla üniversitemizin ve özel sektör
temsilcilerinin bir araya gelmesinden
büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu toplantıların
İlimiz adına faydalı çalışmalara vesile
olacağına inancım tamdır.” dedi.
ISUBÜ 2020
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Genel Sekreter Sefer
Kutlu’dan, Yönetici
Sekreterlerine Hizmet
İçi Eğitimi Verildi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Genel Sekreteri Sefer Kutlu tarafından
Fakülte, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokulları ile Üniversitemize bağlı
birimlerde yönetici sekreterliği yapan
personelimize hizmet içi eğitimi verildi.
Rektörlük toplantı salonunda yapılan
hizmet içi eğitiminde Genel Sekreter Sefer
Kutlu, Kurum Kültürü hakkında yönetici
sekreterlerine bilgiler aktardı.
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknoloji Fakültesi
öğrencileri 10 proje, Teknik Bilimler
MYO öğrencileri 1 proje ve Uluborlu
Selahattin Karasoy MYO öğrencileri 1
proje olmak üzere TÜBİTAK Öğrenci
Proje Yarışmalarında 12 proje ile ön
elemeyi kazandı.
2242 TÜBİTAK Öğrenci Proje Yarışmasında Teknik Bilimler MYO’dan İnşaat Bölümü Yapı Denetimi öğrencisi
Esmehan Çapun ve Danışman Dr.Öğr.
Üyesi Nükhet Şapcı, TÜBİTAK 2242
Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje
yarışmasında, birinci aşamayı geçerek,
17-19 Ağustos’da yapılacak bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandılar
Uluborlu Selahattin Karasoy MYO’dan
Öğr.Gör.Hatice Oğuz Özgür’ün danışmanlığında Kamil Dal, Rabia Eryılmaz
ve Ramazan Tavas isimli öğrenciler
TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri
Araştırma Proje yarışmasında 1.aşamayı geçerek bölge yarışmalarına katılma hakkı kazandılar.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknoloji Fakültesi, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2020
Yılı “2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması” Bölge Yarışma-

ları Sergisine; Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin hazırlamış
olduğu 4 adet proje ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu 6 adet proje ile
kabul edildi. Mekatronik Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Bekir Aksoy’ un akademik danışmanlığında Yunus Emre
Uçan yönetiminde gerçekleştirilen
‘Kargokopter’ isimli Proje; Mekatronik
Mühendisliği Araştırma Görevlisi Hakan Büyükpatpat’ın akademik danışmanlığında Necati Melih Üstün, Eren
Arslantaş yönetiminde gerçekleştirilen
‘Collar Plus’ isimli Proje ile İbrahim
Bayram, Fahri Başsoy yönetiminde
gerçekleştirilen ‘Hız Kesiciden Enerji
Üretimi’ isimli Proje; Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Melik Ziya
Yakut’un akademik danışmanlığında
Azat Yılmaz, Salih Döner, Emre Sayın,
Erhan Çetinkaya ve Deniz Bal yönetiminde gerçekleştirilen “İnsansız Sualtı Araçları İle Sualtının İncelenmesi
Ve Sualtı Kaynaklarının Takibi” isimli
proje 17-19 Ağustos 2020 tarihlerinde
gerçekleştirilecek olan proje sergisine
davet edildiler.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Prof.
Dr. Okan Bingöl akademik danışman-

lığında;
M. Abdullah Kuş, Melek Baygın, Atakan Gürman ve Memiş Temur yönetiminde gerçekleştirilen ‘Tam Otonom
İnsansız Hava Aracı ile Arazi Bilgi
Sistemi’ isimli Proje, Buğra Er yönetiminde gerçekleştirilen ‘Fırçalı DC
Motorun Parametre değişikliklerinin
Akım ve Hız Üzerinde Etkisi’ isimli
Proje, Yücel Aydın yönetiminde gerçekleştirilen ‘Buğday Ayırma, İlaçlama
ve Öğütme Sistemlerinin Scada ile Denetimi’ isimli Proje, Çiğdem Çatalbaş
yönetiminde gerçekleştirilen ‘Bu Durakta Ben De Varım’ isimli Proje, Selim Akkuş ile Mensure Sarıbaş yönetiminde gerçekleştirilen ‘Raylı Ulaşım
Sistemlerinde Akıllı ve Güvenli Ulaşım’ isimli Proje, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölüm Öğrencisi Davut
Muharrem Kılıç yönetiminde gerçekleştirilen ‘Suyun Elektrolizi ile Dalış
Çantası tasarımı’ isimli Projeler, 17-19
Ağustos’da yapılacak bölge yarışmalarına katılma hakkı kazandılar.
TÜBİTAK 2242 proje yarışmasında
başarı gösteren akademisyenleri ve öğrencileri kutlar başarılarının devamını
dileriz.
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2020 Yılının İlk Sekreterler
İstişare Toplantısı Yapıldı
ISUBÜ Genel Sekreteri Sefer Kutlu başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı,
Daire Başkanları, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu
Sekreterlerinin katılımlarıyla 2020 yılının ilk istişare toplantısı 07 Subat 2020
Cuma günü gerçekleştirildi.
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Toplantıda; Genel Sekreter Sefer
Kutlu tarafından 2019 yılının
Üniversitemiz açısından genel
bir değerlendirmesi yapılarak
gerçekleştirilen faaliyetler ve
idari yapılanma çalışmalarında
gelinen son durum hakkında
bilgilendirme yapıldı.
Daire başkanları tarafından
geçmiş yılın değerlendirmesi
yapılarak 2020 yılı için birim
sekreterlerinden talepler
alınarak karşılıklı çözüm
önerileri paylaşıldı. Ayrıca idari
personelimizin verimliliği,
üretkenliği, motivasyonunun
sağlanmasına yönelik yapılması
gerekenler değerlendirilerek
istişare toplantısı sona erdi.
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ISUBÜ-SUBÜ İstişare Toplantısı
UYGULAMALI BİLİMLERDE
YENİ MODELLER
Türkiye’nin uygulamalı bilimler adıyla kurulan iki yeni üniversitesi ortak bir çalışmayla
eğitim öğretim ve idari çalışma stratejisi geliştiriyor. Afyon’da bir araya gelen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ)
Rektörleri ve Komisyonlar Çalıştay sonuçlarını YÖK’e sunacaklar.
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Farklı eğitim modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2018 yılında bulundukları illerdeki üniversitelerden bölünerek kurulan Sakarya Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, eğitim
öğretim alanında işbirliği gerçekleştirerek yeni modelleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Afyon’da gerçekleştirilen Çalıştay’a Sakarya Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü İbrahim Diler, iki üniversitenin rektör
yardımcıları, eğitim komisyonu üyeleri, genel sekreter ve yardımcılarıyla
daire başkanları katıldı.

Türkiye’nin ihtiyacı olarak vurgulanan uygulamalı eğitimde
yeni stratejiler geliştirilen çalıştayda iş
dünyasının ihtiyacı olan
nitelikli bireylerin iş dünyasıyla birlikte yetiştirilmesi
ve eğitim gören öğrencilerin ön
lisans ve lisans düzeyinde işyeri eğitimlerini tamamlaması hedefleniyor.
Bu kapsamda mevcutta uygulanan
bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitimlerinin kapsamı ve uygulama türleri
güncelleniyor. SUBÜ ve ISUBÜ’nün
hayata geçirmeyi planladıkları eğitim
modeliyle yeni müfredata dahil olacak önlisans ve lisans öğrencilerine
yönelik YÖK’e sunulması planlanan
modeller belirlendi. Meslek Lisesi ve
düz lise mezunlarının farklı eğitim
müfredatlarıyla aynı seviyede mezun olmalarının planlandığı hedefle,
öğrencilerin etkinliği de arttırılacak.
Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin yanısıra iş yeri eğitimi alacak öğrenciler,
alanlarıyla ilgili öğrenim çıktılarına
ulaşacak düzeyde mezun edilebilecekler. Her iki üniversitenin uygulamalı
eğitim konseptinde “ Tematik Üniversite” kapsamına alınmasının da amaçlandığı çalıştayda yeni Yükseköğretim
Kurulu’nun dijital dönüşüm, kodlama, endüstri 4.0, bilişim teknolojileri
ve iletişim becerileri gibi derslerin verildiği bölümlerin genişletilerek tüm
bölümlere verilmesi gerektiğine vurgu
yapıldı.

sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının toplantısında da ortak stratejiler belirlendi. Bölünerek kurulan iki
üniversitenin ihtiyaç duyduğu personel, araç-gereç ve fiziki alanlarla ilgili
tespitlerin yapıldığı belirtilen sonuç
raporunda ortak beklentilerin ilgili
kurumlara sunulacağı vurgulandı. İki
üniversitenin bu alanlarda da dayanışma içerisinde olduğu vurgulanan
sonuç bildirgesinde üniversitelerin
geleceğine yönelik atılacak adımların
desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Rektörlerden Dayanışma

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Diler,
çalıştayın çok verimli geçtiğine vurgu
yaptığı konuşmasında, “yoğun bir çalışma temposu ortaya koydunuz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik geliştirilen bu model, çizdiğiniz
yeni ufuklar heyecan verici. Sakarya ve
Isparta’nın bu dayanışmasını genişleterek devam ettirmeliyiz. Üniversitemiz
adına kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı anda kurulan iki üniversiteyiz. Yapılanmamızı emin adımlarla
dikkatlice yapıyoruz. Arkadaşlarımız
hakikaten ince eleyip sık dokuyarak
İdari Planlamalar
İki üniversitenin Genel Sekreter, genel çalışmalarını sürdürüyor. Çıkan so-

nuçları ilgili kurumlarla iki üniversitenin rektörü olarak Yükseköğretim
Kurulu’na sunacağız” dedi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık da gelecekte bir çığır açacak
çalışmalar ortaya konulduğuna dikkat
çektiği açıklamasında “Her iki üniversitenin ortak beklentilerini ortaya
koyduk. Türkiye’nin uygulamalı eğitim
misyonu verilerek kurulan iki kardeş
üniversitenin Yeni YÖK’un vizyonu
doğrultusunda oluşturduğu ve oluşturacağı stratejileri değerlendirmek amacıyla bir araya geldik. İki üniversitenin
başlattığı bu çalışmanın yeni kurulacak üniversitelere de katkı sağlamasını
hedefliyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı olan
eğitim modeli ile ilgili bir çalıştay gerçekleştirelim düşüncesiyle bu programı düzenledik. Emekleriniz için çok
teşekkür ediyorum. Oluşturduğumuz
sinerjiyle önemli adımlar atılacaktır.
Ben bu vesileyle Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi Sayın Rektörüne
ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Toplantı sonrası iki üniversite rektörü
şehirlerinin yerel ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti. Çalıştaydan
çıkan sonuç bildirgesi Yükseköğretim
Kurulu’na sunulacak.
ISUBÜ 2020
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Şehit Yakınları
ve Gazilerimize
Ziyaretlerde Bulunduk
15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Isparta Valiliği tarafından
organize edilen Gazi ve Şehit yakınlarını ziyaret programı çerçevesinde Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve Eğirdir Su Ürünleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül
Kubilay, Şehit Pilot Kenan Kiper’in
Annesi Fadime Kiper’i ziyaret etti.
Rektör Yardımcısı Yıldız Bolat ve
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Müdürü Doç. Dr. Seval
Bahadır Koca, Kıbrıs Gazisi Bayram Binici’yi evinde ziyaret ettiler.
Ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hilmi Cenk Bayrakçı ve Keçiborlu
MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Melik Ziya Yakut, Kore Gazisi
Selahattin Gürakan’ı evinde ziyaret
ettiler.
Ziyaretlerde günün anlam ve önemine binaen hediyeler takdim edilip, fotoğraflar çekildiler.
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TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan,
“Birlikteliğimizi Daha Güçlü
Hale Getirmeliyiz”
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Özkan Kayacan,
Isparta Uygulamalı Bilimler Ünivertesi’nin misafiri olarak Isparta’ya geldi.
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’i makamında ziyaret eden TAGEM
Genel Müdürü Özkan Kayacan, Ziraat Fakültesi’ne ait ekili - dikili alanları
ile laboratuvarları, küçük ve büyükbaş
hayvan yetiştiriciliği yapılan alanları
gezerek incelemelerde bulundu.
Arazi gezi ve incelemelerinin ardından
‘TAGEM Projeleri İstişare’ toplantısı
gerçekleştirildi.
Toplantıda, Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mevlüt Gül açılış konuşması
yaparak fakülte hakkında bilgiler verdi.
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Daha sonra kürsiye çıkan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel
Müdürü Özkan Kayacan, TAGEM’in
şu anda yaklaşık 200 bin dekar araziyi
işlediğini ifade ederek, bu alanın kendilerine yetmediğini söyledi. Genel
Müdür Kayacan, “Şu anda 48 enstitüde
çalışıyoruz, çalışmadığımız konu yok.
Sadece eksik olduğumuz konu mekanizasyon. Bu konuda da enstitü kurmak
için çalışıyoruz. Özellikle tarım 4.0,
akıllı tarım ve robot teknolojisinin tam
geliştiği bir dönemdeyiz. Bununla ilgili adımlar atıyoruz. En önemli yaptığımız işlerden birisi de TAGEM’i güncelliyoruz. Klasik olarak mevcut devlet
memuru mantığıyla yürüyen değil,
hedefi ortaya koyan, bu hedef doğrultusunda çalışan bir yapı oluşturmaya
çalışıyoruz. Tabiri caizse sistem kurmaya çalışıyoruz. Kendi kendine yeten
bir ülkeyiz. Tohum konusunda iddialı
çalışmalara imza atıyoruz Türkiye’deki
buğday tohumların yüzde 75’i sadece TAGEM’deki ıslahçılar tarafından
geliştiriliyor. Buna özel sektörü dahil
ettiğiniz zaman Türkiye’deki buğday
tohumumun yüzde 95-96’sı yerli ve
milli tohumdur. Arpa tohumunda bu
rakam yüzde 77-80’lere çıkmakta, özel

sektördeki yerli firmaları da koyduğunuzda yüzde 100’lere ulaşıyor. Hububat, yulaf ve çavdarı koyduğunuzda
kendi kendine yeten bir ülkeyiz. Sıkıntılı olduğumuz noktalar da var ancak
o konularda güdümlü projeler yapıyoruz. Ayrıca Adana’da 6 nesli bir araya
sığdıran generasyon atlatma seramızı
faaliyete soktuk. Edirne’de generasyon
atlatma seramızı kuruyoruz, İzmir’de
4 yılı tek yıla düşüren generasyon atlatma seramızı kurduk. Dünyada ne
varsa hepsi Türkiye’de olacak dedik
ve bu konudaki altyapı çalışmalarına
önem verdik. Tüm bu çalışmalardaki
ana unsur çiftçilerimizin girdilerini
ucuzlatmak, çiftçimizin ürünlerine
değer katmak ve katma değeri yüksek
ürünler hale getirmek. İlk traktörler
Eylül ayının 15’i veya Eylül sonu gibi
sahaya inmeye başlayacak. Elektrikli
traktör üretiminde fabrika çalışması
bitti, bantları kuruluyor. Nasip olursa
birkaç ay içerisinde elektrikli traktörümüz Türk çiftçimizin hizmetine sunulacak. İlk traktörler Eylül ayının 15’i
veya Eylül sonu gibi sahaya inmeye
başlayacak” ifadelerini kullandı.
Son olarak konuşan ve ISUBÜ ve uygulamalı eğitim konusunda bilgiler
veren Rektörü Prof. Dr. İbrahim Di-

ler, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın
ilgi alanına giren Orman, Su Ürünleri
ve Ziraat gibi fakültelerin 3’ünün bir
arada bulunduğu tek Üniversiteyiz. Bu
avantajımızı kimseye kaptırmayacağız,
olumlu yönde projelerle tescillenmiş
zirai ürünlerimizle taçlandırmayı hedefliyoruz.” dedi. İki kurum arasında
işbirliği konularında fikirlerini anlatan Rektör Diler, “ISUBÜ olarak hem
eğitimci kadromuzla hem de teknik alt
yapımızla karşılık işbirliği ile çalışmaya hazırız. Güdümlü bir proje çalışmak
istiyoruz. Yüksek bütçeli, adı konulmuş ve hakikaten sahaya yansıyan güdümlü projemizi buradan sizlere teklif
ediyoruz. ” dedi.
Konuşmaların ardından ilgili bölüm
başkanları projeleri hakkında kısa sunumlar yaptı, karşılık sorular sorulup
cevaplar verildikten sonra hatıra fotoğrafı çekimiyle toplantı sona erdi.
TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, “en uzun kaldığım üniversite
burası oldu. Güzel verimli bir gün geçirdik, inşallah devamı da güzel neticelenir” dedi. Rektör Diler, ziyaretlerinden dolayı Genel Müdür Kayacan’a
teşekkür etti.
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ISUBÜ, Tercih Sokağı
Etkinliğinde Standını Açtı
Albatros Kişisel Gelişim Merkezi’nin düzenlediği Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin stant açtığı Tercih Sokağı
etkinliğinde üniversiteler aday öğrencileri ile buluşuyor.
Ücretsiz tercih ve danışmanlık hizmeti veren Tercih Sokağı
etkinliğinde üniversite temsilcilikleri, 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında öğrenci ve velilere tercih noktasında hizmet
verecek. ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Cenk Bayrakçı, Tercih Sokağı etkinliğine katılarak üniversite stantlarını ziyaret edip, öğrencilerin sorunlarını da yanıtladı.
Tercih Sokağı etkinliğine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ)
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi (KTO Karatay Üniversitesi), Doğu
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
katılıyor. Ayrıca, Albatros Kişisel Gelişim Merkezi ve Hocalara Geldik Başarı Merkezi öğretmenleri tercih uzmanları ile
öğrenci ve velilere destek veriyor.
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ISUBÜ’de Yeni Enerji Teknolojileri
Çalıştayı ve Paneli Yapıldı
TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü, Prof. Dr. İbrahim Dinçer ile
beraber birçok akademisyen, sanayi
temsilcisi ve bürokratların katılımcı
olduğu “Yeni Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde iki gün süren programda,
enerji teknolojileri araştırma ve uygulama alanlarında yetkin akademisyenlerin, uzmanların, araştırmacıların,
bürokratların ve sanayi temsilcilerinin
katılımları ile 3 oturum ve 1 panel etkinlik kapsamında gerçekleştirildi. Bu
oturumlar ve panelde programında
tüm ülkelerin potansiyel gündemini
oluşturan bir alan olan “Yeni Enerji
Teknolojileri” hakkında konular ele
alındı ve bu alanda ülkemizde yapılması gereken çalışmalar hakkında
öneriler sunuldu. Aynı zamanda bu
konular ile ilgilenen ve çalışmalar yapmak isteyen katılımcıların sorularına
cevaplar verilmeye çalışıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Diler; “Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi olarak ülkemizi küresel
anlamda ön plana çıkarabilecek alanlardan biri olan “Yeni Enerji Teknolojileri” konusuna olan desteğini dile
getirerek “üniversitemiz bünyesinde
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama
ve Araştırma Merkezi’ni kurmuş bulunmaktayız ve önümüzdeki günlerde
bu merkezden başta bölgemiz olmak
üzere ülkemiz adına yerli ve milli enerji teknolojilerinin geliştirilmesinde
önemli çalışmaların yapılmasını beklemekteyiz” dedi. Yeni Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli’nin gerçekleştirilmesinde emeği geçen düzenleme
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komitesine, katılımcılara ve öğrencilere teşekkür etti.
Rektör Diler, “Aynı zamanda “Türkiye coğrafyasına baktığımızda enerji
kaynağı olarak temiz enerji kaynağı
şeklinde nitelendirebileceğimiz rüzgar, güneş gibi birçok alternatif enerji kaynağı bulunmaktadır. Bu enerji
kaynaklarının verimli bir şekilde kullanıldığında hem ülkemiz hem dünyamız açısından pozitif sonuçlar elde
edeceğimizi öngörebilmekteyiz. Enerji
kaynaklarının verimli kullanımından
söz ettiğimizde ilk olarak Araştırma
ve Geliştirme çalışmalarının ne denli
önemli olduğunun farkına varmaktayız. Üniversite olarak hem bu alanda
yapılan yarışmalarda öğrencilere verdiğimiz maddi ve manevi destek, hem
de bu tür organizasyonlara verdiğimiz
değer ile sürdürülebilirlik ve yaşama
saygı ilkelerini ön planda tuttuğumuzu
göstermekteyiz. Konuşmamı bugünkü
programımızın tüm katılımcılara faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Programın 1. Oturumunda Prof. Dr.
İbrahim Dinçer, “Bilimsel Çalışmalarda ve Yayınlarda Dikkat Edilmesi
Gerekenler” ve “Enerji Çözümlerinde Yeni Yaklaşımlar” konulu sunumlarıyla hem bilimsel çalışmalarda ve
yayınlarda nelerin dikkat edilmesi
gerektiğini, hem de dünyadaki enerji
alanında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeye çalışılan yenilikçi enerji
teknolojileri ve yaklaşımları hakkında
değerli bilgileri paylaştı. Programın
2. Oturumunda ise ilk olarak ISUBÜ
Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Kemal Yakut, “Dünya ve
Türkiye Enerji Politikalarının Dünü,
Bugünü ve Yarını” konulu sunumuyla küresel ve ulusal enerji politikaları
hakkında bilgiler verdi. Yakut’un konuşmasının ardından söz alan Recep

Tayip Erdoğan Üniversitesi, Makine
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Adnan Midilli, “Enerji Çözümlerinde
Plazma Teknolojilerinin Rolü” konulu
sunumuyla bu alanda çalışmak isteyen
ve bilgi almak isteyen katılımcılara değerli bilgiler aktardı. 2. Oturumda son
olarak Arel Enerji İdari ve Mali İşler
Koordinatörü Işık Doğan “Enerji Piyasasının Kabiliyetleri ve Eğilimleri” konulu sunumuyla enerji piyasasındaki
gelişmeler ve beklentiler hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Adnan Midilli’nin
başkanlığını yaptığı 3. oturumda, ilk
olarak ISUBÜ Makine Mühendisliği
Öğretim Üyesi ve Teknoloji Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, “Yenilikçi Soğutma Teknolojilerinde Kritiksel Bakış: Kriyojenik Uygulamalar”
konulu sunumunu gerçekleştirdi. Bu
oturumda ikinci olarak ISUBÜ Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Murat Öztürk “Güneş Enerjisi Destekli Entegre Sistemlerde Yeni-

“

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler; “Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi olarak ülkemizi küresel anlamda
ön plana çıkarabilecek alanlardan biri olan “Yeni Enerji
Teknolojileri” konusuna olan desteğini dile getirerek
“üniversitemiz bünyesinde Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma
Merkezi’ni kurmuş bulunmaktayız ve önümüzdeki günlerde
bu merkezden başta bölgemiz olmak üzere ülkemiz adına
yerli ve milli enerji teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli
çalışmaların yapılmasını beklemekteyiz” dedi.

likçi Yaklaşımlar” konulu sunumuyla
katılımcılara güneş enerjisi destekli
multi-jenerasyon uygulamaları hakkında değerli bilgiler verdi. Öztürk’ten
sonra söz alan ISUBÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan
Çalık, “Enerji Taşıyıcısı Olarak Bor
ve Türevleri” konulu sunumuyla hem
bor elementinin önemine hem de bor
elementinin çeşitli reaksiyonlarda gösterdiği farklı özelliklere değindi. Birinci günün son konuşmasını ise ISUBÜ
Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Önder Kızılkan “Sürdürülebilir Enerji Çözümlerinde CO2 Güç
Üretim Sistemleri” konulu sunumuyla sistemler hakkında güncel bilgiler
aktardı. Böylelikle gerçekleştirilen bu

sunumlar ile programın ilk günü tamamlandı.
Programın 2. Gününde ise Türkiye’nin
Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınmasında Isparta’nın Rolü Panel’i gerçekleştirildi. Bu panelin moderatörlüğünü
Prof. Dr. Adnan Midilli yaptı. Prof. Dr.
İbrahim Dinçer, Prof. Dr. Ali Kemal
Yakut, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Enerji Verimliliği Dairesi Şube Müdürü Hüseyin Namık Sandıkçı, Isparta Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Elektrik Müh. Mustafa
Tutar, Işık Doğan, AVD Enerji Danış.
LTD. ŞTİ. Enerji Uzmanı Makine Müh.
Cevdet Eşki’nin panelist olarak katılım
sağladığı panelde Türkiye’nin enerji
alanında ilerlemeler gerçekleştirebil-

mesi için Isparta ili olarak yapılması
gerekenler ve bu alanda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için hangi çalışmaların yapılması gerektiğine dair konular ele alındı. Hem bu konular hem
de genel olarak katılımcılardan gelen
enerji, çevre, sürdürülebilirlik, yenilikçi ve yaratıcı düşünme ile ilgili sorulara
cevaplar verildi. Son olarak Prof. Dr.
İbrahim Dinçer, yenilikçi enerji teknolojileri üzerine küresel ve ulusal olarak
gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmeye çalışılan projeler hakkında faydalı
bilgiler aktardı. Bu panelde “Eğitim”
konusuna ayrı bir yer vererek katılımcılara ülkemizi kalkındırmanın yegane
yolunun nitelikli ve etik değerleri yüksek eğitimden geçtiğini vurguladı.
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