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ISUBÜ ile Kerkük Üniversitesi Arasında 

İkili İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kerkük Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında öğren-
ci ve öğretim elemanı değişimi ve akademik işbirlikleri konularında anlaşmalar 

imzalandı.

İki Üniversite uygulamalı eğitim 
modeli konusunda görüş alış-
verişinde bulunarak, gelecekte 
lisans ve lisansüstü eğitimde 
yapılabilecek ortak uygulamalar 
hakkında değerlendirmeler ya-
pıldı.

İkili anlaşma programına ISUBÜ 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, 
Kerkük Üniversitesi’nden Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Imran Jamal 
Hasan, Kerkük Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Osamah Ibrahim Ahmed Alzai-
diki, Kerkük Üniversitesi Bilgisa-
yar Mühendisliği Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmad Ayid Ahmad 
ve Dr. Jateen Raoof Mahmood, 
ISUBÜ Rektör Yardımcısı  Prof. 
Dr H. Cenk Bayrakçı, Mevlana ve 
YÖS Koordinatörü Doç. Dr. Musa 
Yavuz, Yalvaç MYO Müdürü Doç. 
Dr. Ömer Kürşat Tüfekçi, Mevla-

na ve YÖS Koordinatör Yardımcı-
sı, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ümit Yal-
çın katıldı.

Kerkük Üniversitesi’nden Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Imran Jamal 
Hasan, Rektör Diler’e plaket tak-
dim etti. Rektör Diler de yabancı 
konuklara yöresel hediyeler tak-
dim etti.
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“KORKMA” İSİMLİ TİYATRO 
OYUNU ISUBÜ’DE SAHNELENDİ

ISUBÜ TV yotube hesabından 
canlı olarak yayımlanan Ahmet 
Yenilmez’in “Korkma” isimli tek 
kişilik oyunu, izleyiciler tarafın-
dan büyük beğeni kazandı.
Sanatçı Ahmet Yenilmez’in Milli 
Şair Mehmet Akif Ersoy’un haya-
tından kesitleri anlattığı “Kork-
ma” isimli tek kişilik oyununun 
açılış konuşmasını yapan ISUBÜ 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, 

“ İstiklal Marşımız, yirminci yüz-
yılın ilk çeyreğinde Anadolu’nun 
üzerine çöken bir karabasandan 
eşsiz bir kahramanlıkla kurtulu-
şumuzun şiiridir ve Türk’ün ateş-
le imtihanında gösterilen vatan 
savunmasındaki iradeyi ve iman 
gücünü anlatır. İstiklal Marşımız, 
çehresi çatılmasın diye kurban 
olmayı dilediğimiz bayrağımızın 
şiiridir ve bize karanlık günlerde 
dahi ümitsiz olmamak gerektiği-
ni telkin ederek al sancağın şa-

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’in Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatın-
dan kesitleri ve Çanakkale destanını anlatan “Korkma” isimli tek kişilik oyunu İstiklal Marşı-
nın Kabulünün 100. yılı etkinlikleri kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde sahnelendi. 

faklar gibi daima dalgalanacağı 
müjdesini verir. İstiklal Marşımız, 
ezelden beri onsuz yaşayamadı-
ğımız istiklal ve hürriyet aşkımı-
zın, her zerresinden şühedanın 
fışkırdığı aziz vatan toprağının 
şiiridir. İstiklal Marşımız, sadece 
Hakk’a tapan milletimizin, iman 
dolu göğsümüzün, namahrem eli 
değmesin diye üzerinde titredi-
ğimiz mukaddeslerimizin şiiridir. 
Ne mutlu ki bugün maşeri vic-
danımızın göklere yükselen sesi 

olan o şiirin “İstiklal marşı” olarak 
kabul edilişinin 100. yılını idrak 
ediyoruz. Bu kutlu günde İstiklal 
savaşımızın muzaffer komutanı 
ve Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; 
milli mücadelenin destanını bize 
armağan eden tevazu ve iman 
abidesi Mehmet Akif Ersoy’u 
ve bu kutlu marşta söylendiği 
gibi, başları arşa değecek ka-
dar ulvileşen bütün şehitlerimizi 
rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, 
mekanları cennet olsun. Dileriz 
ki, söylerken bize güven veren, 
gönlümüzde bahtiyarlık rüzgar-
ları estiren İstiklal marşımız bu 
vatanın semalarında ebediyete 
kadar yankılansın.” dedi.
Oyunun sonunda, Rektör Prof. 
Diler,  Sinema, dizi ve tiyatro 
oyuncusu Ahmet Yenilmez’e Gö-
nen MYO öğretim görevlileri ta-
rafından yapılan  “HİÇ” yazılı el 
sanatı bir tablo takdim etti.
Isparta’da olmaktan ve yeniden 
sahnelerle buluşmaktan dolayı 
mutluluğu dile getiren Ahmet 
Yenilmez, “Isparta Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi’ne ve de-
ğerli Rektörü İzmir’de öğrenci 
iken devre arkadaşım sayın Prof. 
Dr. İbrahim Diler’e misafirperver-
liği için çok teşekkür ediyorum” 
dedi. Program hatıra fotoğrafı 
çekimi ile son buldu.
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2. Uluslararası Eğitim ve Değişim Sempozyumu 
ISEC2021, 01-03 Ekim 2021 Tarihleri Arasında 

Gerçekleştirilecek
Isparta Uygulamalı Bilimler Üni-
versitesi tarafından Akademik 
Platform, Sakarya Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi ve Eğitim 
ve Değişim Derneği ile birlikte 
organize edilen 2. Uluslararası 
Eğitim ve Değişim Sempozyumu 
ISEC2021, 01-03 Ekim 2021 tarih-
leri arasında Sakarya Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesinde gerçek-
leştirilecektir.
Ana teması “Mesleki Eğitim” ola-
rak belirlenen sempozyumda 
kabul edilen tüm bildiriler DOI 
numarası ve ISSN numarası ile 
online olarak yayımlanacaktır.
Bu sempozyum kapsamında,  
eğitim alanında çalışan tüm aka-
demisyenleri, uzmanları, bürok-
ratları, kurumları, vakıfları, öğ-
rencileri, yerel yönetimleri ve sivil 
toplum kuruluşlarını bir araya 
getirerek karşılıklı bilgi, düşünce, 
deneyim ve beceri paylaşımı or-
tamının oluşturulmasını amaçla-
maktadır.
ISEC2021 sempozyumuna üni-
versitenizin tüm akademik per-
soneli davetli olup detaylı bilgi-
lere www.i-sec.info adresinden 
ulaşılabilir.

Ortak Akıl Buluşmaları
 Devam Ediyor

Önce Eğitimini Aldılar, 
Sonra Arazide Uyguladılar

Üniversitemizde ortak aklı hakim 
kılmak için Ortak Akıl Buluşma-
ları kapsamında gerçekleştiğimiz 
etkinliklerin üçüncüsü, alanında 
uzman hocalarımız tarafından 
üst kademe yöneticilerimize (Da-
ire Başkanları) hitaben yapılan 
sunumlar ile tamamlandı.
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TÜBİTAK Destekli “Fen ve Doğa 
Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma 
ve Hayatta Kalma Teknikleri Kur-
su” Uygulamalı Olarak Doğada 
Gerçekleşti.
Doğal ve tarihi güzelliğe büyüle-
yen Sütçüler Yazılı Kanyon Milli 
Parkı’nda düzenlenen eğitimler-
de kursiyerlere, doğada zor şart-
larda hayatta kalma teknikleri 
öğretildi. ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Diler, uygulamalı eğitimi 
yerinde ziyaret ederek katılımcı-
lara ve eğitmenlere başarılar di-
ledi.
Proje Yürütücülüğünü Isparta 
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
Orman Fakültesi’nden Dr. Öğre-
tim Üyesi Yasin Ünal’ın yaptığı 
TÜBİTAK, BİDEB 2237 – A, Fen ve 
Doğa Bilimleri Alanında Araziyi 
Tanıma ve Hayatta Kalma Teknik-
leri Kursu” isimli bilimsel etkinlik 
projesi Sütçüler İlçesi Yazılı Kan-
yon Milli Parkı’nda gerçekleşti-
rildi. 7 farklı üniversitede görev 
yapan 14 eğitmenin görev aldığı 
etkinliğe Türkiye’nin 15 farklı ilin-
den 20 kursiyer katıldı.

Önce Eğitimini Aldılar, 
Sonra Arazide Uyguladılar

Proje hakkında bilgi veren Orman 
Fakültesi’nden Proje Yürütücü-
sü Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal; 
“Projeye Türkiye’nin farklı üniver-
sitelerinde ve araştırma kurumla-
rında görevli genç araştırmacılar 
ile Lisansüstü öğrencilerine Fen 
ve Doğa Bilimleri alanında ara-
ziyi tanıma ve arazide hayatta 
kalmaya yönelik teorik ve uygu-
lamalı eğitim verilmektedir.  Bu 
bilimsel etkinlik genç araştırmacı 
ve lisansüstü öğrencilerinin arazi 
temelli bilimsel bir çalışmanın her 
aşamasında ihtiyaç duyacakları 
teorik ve uygulamalı bilgileri sağ-
layacak teorik ve uygulamalı bir 
etkinliğe sahiptir. Etkinliğin teorik 
etkinlikleri 01-05 Mart 2021 tarih-
leri arasında Antalya’da ATGV 
Antalya Eğitim ve Sosyal Tesi-
sinde gerçekleştirilmiştir.  06-07 
Mart 2021 tarihlerinde ise Ispar-
ta Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda 
Doğada Gecelemeli Kampçılık ve 
Doğada Hayatta Kalma Teknikle-
rine yönelik uygulama yapılmıştır. 
Etkinlik kapsamında katılımcılara 
ayrıca, fauna elamanlarını ihtiyaç 

ölçüsünde tanıma kriterleri (ze-
hirli- zehirsiz yılan, böcek, yenile-
bilir bitkiler, ilkyardım teknikleri, 
harita okuma ve yön bulma sana-
tı, vd) konularında önemli temel 
bilgiler sunulmuştur.
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ISUBÜ’den Yerinde Eğitim ve Uygulama
Isparta Uygulamalı Bilimler Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi’nin so-
runları yerinde tespit etme ve 
çözüm önerilerinde bulunma 
konusundaki arazi etkinliğinde 
üreticiler ziyaret edildi, arazide 
uygulamalı olarak eğitim verildi. 
Ziyaretlere ISUBÜ Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Diler bizzat katıldı.
ISUBÜ heyeti tarafından Yalvaç 
İlçesi Aşağı İleği köyüne üreti-
cilerin sorunlarını yerinde tespit 
etmek ve çözüm önerilerinde bu-
lunmak üzere ziyaret gerçekleşti-
rildi.
ISUBÜ Rektörü Prof.Dr. İbrahim 
Diler, Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Mevlüt Gül, Dekan Yar-
dımcıları Doç.Dr. Mehmet Polat, 
Doç.Dr. Ali Kemal Birgücü, Zo-
otekni Bölüm Başkanı Prof.Dr. 
Duygu Kaşıkcı, Zootekni Öğretim 
Üyesi Doç.Dr. Serkan Özkaya ve 
Üniversitemizde staj yapan Kaza-
kistanlı Doktora Öğrencileri olan 
veterinerlerin katıldığı ziyarette 
Aşağı İleği Köyü sakinlerinden 
Hakan Öztaş’a ait frenküzümü 
bahçesinde budama uygulaması 
yapıldı.
Armut bahçesinde budama yön-
temleri ilgili hocalarımız tarafın-
dan uygulamalı olarak anlatıldı.  
Büyükbaş ve küçükbaş yetişti-
ricilerinin sorunları dinlenerek 
hayvan ahırları gezilip yerinde 
tespitler yapılıp önerilerde bulu-
nuldu.
Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, 
üreticilerin sorunlarını yerinde 
tespit etmek için her zaman hazır 
olduklarını belirtti.

Ellerinden Sımsıkı Tutup, 
Birlikte Ağaç Diktiler
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Ellerinden Sımsıkı Tutup, 
Birlikte Ağaç Diktiler

Çocuklarla anneler birlikte el işi 
faaliyetleri yaparak birlikte çeşitli 
etkinliklere katılıp zaman geçiri-
yorlar. Yaptıkları el işi emekleri-
ni toplumun çeşitli kesimlerine 
ulaştırıp “Biz De Varız” diyorlar.  
“Sizin gibi yaşıyoruz her türlü 
faaliyet içerisindeyiz. Gezip do-
laşacağız biz de varız. Yaptığımız 
el işi emeklerimizi satıp Mehmet-
çik Vakfına bağışta bulunuyoruz, 
ağaç dikiyoruz. Huzurevinde ka-
lan yaşlı öğretmenimizi ziyaret 
ediyoruz. Biz de sizin gibi top-
lumun her alanında varız” diyen 
Down Sendromlu ve Otistik ço-
cuklarımız aileleri ve öğretmen-
leri ile birlikte anlamlı etkinlikle-
rine devam ediyorlar.
“Sıkı Tut Ellerimi Birlikte Aşalım 
Engelleri” temalı Isparta Özel 

Eğitim Uygulama Okulu, Yedişe-
hitler Özel Eğitim Anaokulu  ve 
Halıkent Anaokulu öğrencileri, 
öğretmenleri ve aileleri ile “21 
Mart Down Sendromu Farkın-
dalık Günü” ve Orman Haftası 
etkinlikleri kapsamında Isparta 
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
ev sahipliğinde Orman Fakültesi 
ağaçlandırma sahasına fidan di-
kimi gerçekleştirdiler. 
Rektör Diler, “Isparta Özel Eğitim 
Uygulama Okulu, Isparta Özel 
Eğitim Uygulama Anaokulu, Halı-
kent Anaokulu, Yedişehitler Özel 
Eğitim Anaokulu, çok sevgili ida-
recileri ve çok sevgili öğrencileri-
miz, hepiniz ağaç dikme bayra-
mına hoş geldiniz. Siz, bizler için 
çok çok önemlisiniz. Hem down 
sendromlu hem de otistik öğren-

cilerimiz bizlerden her daim artı 
1 öndeler. Bu çocuklarımız, biz-
lere ülkemize, öğretmenlerimize 
ve ailelerine çok kıymetli ema-
nettir. Çocuklarımızın hem down 
sendromlu hem de otistik olması 
asla bir eksiklik değil bizler için 
artı 1 farkındalıktır. Dünya Down 
Sendromu Farkındalık Gününde 
burada toplanmış bulunuyoruz. 
Üniversitemiz Orman Fakültesi 
alanında hep birlikte ağaç dike-
ceğiz. Bu anlamlı günde ISUBÜ 
olarak ev sahipliği yapmaktan 
son derece gururluyum, iyi ki 
geldiniz iyi ki varsınız.
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Bu bayram gününde çocuklarımızla birlikte 
ağaçlarımızı dikeceğiz. Her yıl bu farkındalı-
ğı geliştirip çeşitli alanlara yayalım. Bu sene 
ağaç bayramı, seneye su tasarrufu, göl ge-
zisi, bir sonraki yıl başka bir etkinlikte kut-
layarak aileleri ve çocuklarımızın asla yalnız 
olmadıklarını göstermek istiyoruz, iyi ki var-
sınız.” dedi. 
Etkinliğe ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Diler, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Is-
parta Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü 
Abdullah Akın, Yedişehitler Özel Eğitim Ana-
okulu Müdür Vekili Faden Çiftçi,  Halıkent 
Anaokulu Müdür Yardımcısı Özlem Başaran, 
Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz 
Çatal, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ayşegül Kubilay, akademisyenler ve ISUBÜ 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personeli 
katıldı. 
Tüm katılımcılar “Tıpkı Sizin Gibiyiz +1 Fark-
la” ve “Gerçek Dostlar Kromozon Saymaz” 
sloganları ile farkındalık oluşturdular. Fidan-
ları toprakla buluşturan katılımcılar bol bol 
hatıra fotoğrafı çekildiler, ikramların ardın-
dan etkinlik alanından ayrıldılar.
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ISUBÜ’den 8 Mart 
Dünya Kadınlar 

Günü’nde Anlamlı 
Kutlama

Isparta Uygulamalı Bilimler Üni-
versitesi’nde 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nde kadın çalışma-
larına yönelik anlamlı bir kutlama 
programı düzenledi.
Rektörlük bahçesinde fiziki me-
safe, maske ve temizlik kuralla-
rına uygun olarak tertiplenen et-
kinliğe idari kadrolarda çalışan ve 
yöneticilik yapan kadınların yanı 
sıra Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler 
katıldı.  
Program, Rektör Diler’in karanfil 
takdiminin ardından 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’nü kutlama ko-
nuşmasıyla başladı. ISUBÜ logolu 
yaş pasta kesildi.
Etkinliğin devamında Gönen 
MYO’da görevli kadın akademik 
personel tarafından el sanatları 
workshopu gerçekleşti. Öğretim 
Görevlisi Elvan Erdoğan, Öğretim 
Görevlisi Zübeyde Şahin, Dr. Öğr. 
Üyesi Elif Bayrak Kaya, Öğretim 
Görevlisi Emine Kayhan ve Öğ-
retim Görevlisi Nuray Gökdoğan 
tarafından etkinliğe katılanlara 
çeşitli branşlarda el işi sanatı ta-
nıtıldı.
ISUBÜ Rektörlük Özel Kalemi ta-
rafından düzenlenen etkinlik ik-
ramların ardından son buldu.
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Isparta Afet Bilinci Kazanıyor

İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı-
nı “Türkiye Afet Eğitim Yılı” ilan 
etmesiyle Isparta’da afet eğitim 
seferberliği başlatıldı. Isparta’da 
köy ve mahalle muhtarları ile 
başlayan ardından öğrencilere 
yönelik farkındalık eğitimleri ile 
devam eden çalışmalar şimdi de 
yükseköğretim kurumları ile ge-
nişleyecek. Bu kapsamda Ispar-
ta Uygulamalı Bilimler Üniversi-
tesi(ISUBÜ), Süleyman Demirel 
Üniversitesi(SDÜ) ve Isparta Va-
liliği AFAD Isparta arasında iş bir-
liği protokolü yapıldı.
Afet Farkındalık Eğitim ve İş Bir-
liği Protokolü’nün imzalandığı 
törene Vali Ömer Seymenoğlu, 
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Diler, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker 
Hüseyin Çarıkçı ve AFAD İl Müdü-
rü Ethem Kılıçarslan katıldı.
“75 bin yükseköğrenim öğrenci-
sine afet eğitimi verilecek.”
Törende konuşan Vali Seyme-
noğlu, protokolün amacının Is-
parta’da eğitim gören 75 bin 
yükseköğrenim öğrencisine afet 
eğitimi vermek ve iki üniversi-

tesinin teknik altyapısını sahaya 
yansıtmak olduğunu söyledi.
Vali Seymenoğlu, “Bu protokolün 
temel gayesi; başta Süleyman 
Demirel Üniversitesi rektörlüğü 
ve Isparta Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi rektörlüğünün afet 
risklerine karşı İçişleri Bakanlı-
ğı’yla ve diğer bakanlıklarla ili-
mizdeki bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla ortak projeler ge-
liştirilmesi. Şehrimizde yaklaşık 
75 bin üniversite öğrencisi var 
ve bu öğrencilerimizin büyük bir 
kısmı ilçelerimizde eğitimini sür-
dürmekte. Dolayısıyla bu eğitim 
çalışmalarında mutlaka iki üni-
versitemizin de engin tecrübe-
lerinden, bilimsel altyapısından 
ve teknik bilgisinden faydalan-
mamız gerekirdi. Yapılacak olan 
çalışmalarda artık bundan fayda-
lanacağız.
“Afetle mücadele etmek tek ba-
şına bir kurumun veya bir kişinin 
yapabileceği bir iş değil.”
Depremde birinci derece riskli il-
ler arasında bu yüzden deprem 
anlamında daha bilinçli ve daha 

eğitimli olmamız gerekiyor. He-
defimiz bu yıl içerisinde yaklaşık 
300 bin vatandaşımıza afet bilin-
ci eğitimi vermek. Benim vatan-
daşlarımızdan isteğim; ne olur 
bu konuda AFAD İl Müdürlüğü-
müze ve uzman arkadaşlarımıza 
destek olmaları. Bunu istememin 
sebebi; bu tür eğitim çalışmala-
rına gönüllü olarak katılmalarını 
bekliyorum. Çünkü uzman arka-
daşlar tarafından gösterilen bir 
uygulama veya bir cümle afeti 
en az hasarla atlatmamıza sebep 
olmakta. Afetle mücadele etmek 
tek başına bir kurumun veya bir 
kişinin yapabileceği bir iş değil. 
Topyekûn bir koordine içerisinde 
olursa en az can ve mal kaybıyla 
bu süreci atlatabiliriz.” dedi.
Yükseköğrenim kurumlarının 
toplumun bir parçası olduğunu 
belirten ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Diler ise üniversitele-
rin eğitim ve bilimin yanında bir 
diğer görevinin de böylesi top-
lumsal projelerinin içinde olmak 
olduğunu kaydetti.
İmza töreninde söz alan SDÜ 
Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin 
Çarıkçı da böylesine önemli eği-
timinin bir parçası olmalarının 
kendileri için aynı zamanda bir 
görev olduğunu belirterek teşek-
kürlerini iletti.
Ardından Vali Ömer Seymenoğ-
lu, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hü-
seyin Çarıkçı ve ISUBÜ Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Diler Afet İşbirli-
ği protokolünü imzaladılar.
Proje ile SDÜ ve ISUBÜ personel 
ve öğrencilerine yönelik “Afet 
Farkındalık Eğitimi “ verilmesinin 
yanında “AFAD Gönüllülük Siste-
mi” hakkında tanıtım etkinlikleri 
düzenlenmesi amaçlanıyor.


