
Daha önce “KTÜ İletişim” adıyla üç ayda bir yayınlanan KTÜ İletişim 
Fakültesi uygulama gazetesini artık “KTÜ Haber” adıyla aylık olarak 

yayınlamaya başlıyoruz. KTÜ Haber, İletişim Fakültesi öğrencilerinin 
uygulama gazetesi olması yanında daha önce KTÜ’den Haberler adıyla 
çıkan KTÜ bülteninin de yerini dolduracak. KTÜ Haber’de İletişim Fakül-
tesi öğrencileri çeşitli alanlarda haber yapma olanağı bulup gazeteciliğe ilk 
adımlarını atarken, okurlarımız üniversitemiz ve paydaşları ile   ilgili tüm 
gelişmelerden haberdar olma fırsatına sahip olacaktır. 

Hoş bulduk
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Yeni yatırımlarla Türkiye’nin 
önde gelen eğitim kurum-
larından biri olma özelliğini 

korumak isteyen Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 2012 yılında 
çeşitli alanlarda faaliyete geçirdiği 

projelerle dinamik yapısını sürdür-
meye devam ettiğini gösterdi. Her 
yıl yayınlanan Yatırımcı Kuruluş 
Dönem Raporu’na göre KTÜ’de 
2012 yılı boyunca toplam yedi proje 
için 183 bin 870 Türk lirası kaynak 

ayrıldı. Söz konusu rakamın büyük 
bir çoğunluğu fakülte iyileştirmeleri 
ve derslik yapımına ayrılırken açık 
ve kapalı spor sahaları için 10 bin 
lira, acil servis-yoğun bakım-adli tıp 
bloğu inşaatı için de 16 bin lira ayrıldı. 

Eğitim, spor ve sağlık alanında plan-
lanan projelerin bir tanesi yıl içinde 
başarıyla tamamlanırken 2013 
yılında söz konusu projelere yenile-
rinin ekleneceği duyuruldu.

Ajans KTÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2012 yılı yatırımları açıklandı. Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu’nda yapılan 
yatırımlar eğitim, spor, sağlık gibi ana başlıklar altında incelenirken önemli yatırımlar arasında, Mimarlık 
Fakültesi iyileştirmeleri, katlı otopark ve acil servis-yoğun bakım-adli tıp bloğu inşaatları dikkati çekti.

Yatırımlarla Gelişiyoruz

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Rektörü 

Prof. Dr. Süleyman BAYKAL

DOKA - KTÜ İşbirliği
Doğu Karadeniz’de bölgesel gelişmeyi 

hızlandırmayı, bölgeler arası ve 
bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmayı 
amaçlayan ve bu yönde geliştirdiği ve 
geliştirilen projeleri hayata geçiren Doğu 
Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), 
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) 
irtibat bürosu açtı. sayfa 3

İletişim Topluma Hizmet Ediyor
İletişim Fakültesi Dördüncü Sınıf Öğrencileri 

Topluma Hiz- met Uygulamaları Der-
si’ndeki başarılarıyla kendilerinden söz et-
tirdi. “Spora artı değer,Siber Zorbalık,Sıcak 
yuvalar mutlu yavrular,Kadınlar Öğreniyor 
Gelecek Şekilleniyor” gibi projelerle hem ders 
kapsamında hem de toplumsal anlamda başarı 
elde etti. sayfa 6

KTÜ’de Neler 
Oluyor ?

KPDS ve ÜDS Yerine 
YDS Geldi

İletişim Fakültesi’nden
Büyük Başarı

Hocalar ve Öğrencilerden 
Ortak Konser

Gönüllü Hekim 
Olabilme
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KPDS ve ÜDS yerine YDS geldi
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

2013 yılından itibaren ÖSYM 
tarafından yabancı dil bilgisi sevi-
yesini belirlemeye yönelik olarak 

sadece Yabancı Dil Bilgisi Sevi-
ye Belirleme Sınavı (YDS) 
yapılacak. Diğer yabancı 
dil seviye belirleme 
sınavları olan ÜDS ve 
KPDS gibi sınavlar 
artık uygulanmay-
acak.

Ö S Y M ’ n i n 
konuya ilişkin 
aç ık l amas ında 
şu ifadelere yer 
verildi:

Yabancı Dil Bil-
gisi Seviye Be-
lirleme Usul ve 
Esasları Hakkında 
Yönetmelik, 4 Ocak 
2013 tarihli ve 28518 
sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Bu Yönetme-
lik gereği; Merkezimiz tarafından bazı 
dillerde, yılda iki kez, olmak üzere 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme 

Sınavı (YDS) yapılacaktır. Sınavın ilk 
uygulamasının 7 Nisan 2013 tarihinde 
yapılması planlanmaktadır.

2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından 
yabancı dil bilgisi seviyesini belirlem-
eye yönelik olarak sadece Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) 
yapılacaktır. Diğer yabancı dil seviye 
belirleme sınavları (ÜDS/KPDS vb.) 
yapılmayacaktır. Ayrıca ÖSYM tarafından 
uygulanan ve içeriğinde yabancı dil bu-
lunan sınavlarda bu testlere yer veril-
meyecek, adayların YDS’den alacakları 

puanlar esas 
alınacaktır. Bu 
nedenle ÖSYM 
tarafından yapılan 

ve içeriğinde ya-
bancı dil testleri bu-

lunan KPSS, TUS, DUS 
vb. sınavlara katılmak 

isteyen adayların, yabancı 
dil bilgisi yeterliğinin be-

lirlenmesi için 7 Nisan 2013 tari-
hinde yapılması planlanan Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Belirleme Sınavına (YDS) 
katılmaları gerekmektedir.

Daha geniş bir okura; 
öğrenciler ve tüm personele 
hitap ederek söze başlamak 
onur verici. Küreselleşen 
dünyada bu etkileşimi sağ-
layan teknoloji ve iletişi-
min geldiği nokta oldukça 
önemli bir gelişmeyi de 
gözler önüne sermiştir. Kitle 
iletişim araçlarının toplum-
lar üzerinde bıraktığı etki 
ise, bu dünyayı şekillendiren 
önemli bir süreçle devam et-
mektedir. Kimi zaman bazı 
toplumlarda savaşı ve barışı 
yönlendiren bu derin iletişim 
ağı, kimi zaman sağlıktan 
teknolojiye insanların hayatını 
kolaylaştıran gelişmeleri biz-
lere sunmaktadır. Böylece bu 
iletişim ağını, bizler de sizlerle 
düşüncelerimizi, duygularımızı 
paylaşmak adına harekete 
geçirmiş bulunmaktayız. İle-
tişimin olmadığı yerde ke-
sin bir durağanlık, etkileşimin 
olduğu yerde değişim kaçı-

nılmaz bir sonuçtur. Aka-
demi de bilimin geliştiği 
bu etkileşimin dalga dalga 
yayıldığı en önemli platform-
dur. Gelişimi de bu doğrultuda 
ayakta tutar ve tüm insanlığa 
sunar. İletişimin ve akade-
minin etkileşimde olduğu 
bir toplumda ise gelişmeler 
baş döndürücü bir devinime 
ulaşabilir. Bu gelişme ise her-
kesin şikayet ettiği tekdüzeliği 
ortadan kaldırır ve hem hayatı 
anlamayı hem de birbirimizi 
anlamayı daha eğlenceli 
ve gerçekçi bir hale getirir. 
İletişimin bu gücü düşünmeyi, 
tartış-mayı, insanların birbirini 
anlamasını sağlar ve biz-lere 
daha yaşanılabilir bir dünyayı 
sunar. 

Bu vesileyle daha yaşa-
nılabilir bir dünyada, akademi-
nin ve iletişimin içiçe olduğu 
nice hitaplarda buluşmak en 
büyük temennim.

İletişimde kalmak dileğiyle...

Değerli KTÜ ailesi,
KTÜ İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hayati Aktaş

2HABERLER

KTÜ horona doydu
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Horon Kulübü, 
düzenlediği etkinlikle yayla rüzgarını kampüse taşıdı.

Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi’nde, halk oyunları 
faaliyetlerini sürdüren 

KTÜ Horon Kulübü, ‘’Esti Yayla 
Rüzgarı’’ adını verdiği etkin-
likle izleyicilere horon ve ke-
mençe şöleni sundu. 4 Ocak’ta 
Atatürk Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen etkinliği Trab-
zonlular ücretsiz olarak izleme 
şansına sahip oldu. Etkinlikte, 
ekip müzisyenlerinden Musa 
Gömleksiz, Feluka Grubu’nun 
solisti ve aynı zamanda Kara-

deniz Teknik Üniversitesi’nde 
öğretim üyesi olan Abdullah Akat 
sahne aldı. Akat’a kemençesiy-
le, KTÜ Devlet Konservatuarı 
öğrencisi Aytekin Gülay eşlik 
etti.

Yöresel türkülerin ve KTÜ 
Horon Kulübü erkek ekibi ve 
kız ekibinin Trabzon yöresi 
oyunlarının yanı sıra, unutul-
maya yüz tutmuş bıçak ho-
ronu da solo olarak izleyenlerin 
beğenisine sunuldu.

Ajans KTÜ

FIFA U20 Dünya Kupası gönüllü 
başvuru sistemi açıldı
Türkiye’de 21 Haziran-13 Temmuz 2013 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek FIFA U20 Dünya Kupası’nda, gönüllü olarak 
çalışmak isteyenlerin müracaatlarının alınacağı başvuru sistemi 
açıldı.

“www.tff.org” ile “www.fi fa.com 
/u20worldcup” adreslerinden 
ulaşılabilecek FIFA U20 Dünya 
Kupası Gönüllü Başvuru Siste-
mi ile turnuvada görev yapmak 
isteyen tüm gönüllü adaylar, bu 
sistem üzerinden başvuruda 
bulunabilecek. Gönüllü olarak 
görevlendirilecek isimler, siste-
me kayıt olan kişiler arasından 
belirlenecek.

Ayrıca, Şubat ayında üniver-
sitelere kurulacak standlarda

A FIFA U20 Dünya Kupası 
Gönüllü Başvuru Formu dolduru-
larak da kayıt yaptırılabilecek.

Ajans KTÜ
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DOKA - KTÜ işbirliği
Doğu Karadeniz’de bölgesel gelişmeyi hızlandırmayı, bölgeler arası ve bölge içi 
gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlayan ve bu yönde geliştirdiği ve geliştirilen 
projeleri hayata geçiren Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nde (KTÜ) irtibat bürosu açtı.

İ ktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi’nde, KTÜ 
tarafından DOKA’ya tahsis 

edilen büronun açılışına KTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
Baykal, DOKA Genel Sekreteri 
Çetin Oktay Kaldırım, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Necati 
Tüysüz, Prof. Dr. Hikmet Ök-
süz, Rektör danışmanları ve 
akademisyenler katıldı.

Doğu Karadeniz’in ekono-
misi güçlü, yenilikçi ve reka-
betçi, sosyal yönden gelişmiş 
ve bütünleşmiş, altyapısı 
tamamlanmış, sürdürülebilir 
çevre ve yüksek yaşam kalite-
sine sahip olmasını istedikleri-
ni belirten Genel Sekreter 
Kaldırım, KTÜ gibi ülkemizin, 
bölgemizin ve Trabzonumu-
zun gözbebeği bir kurum ile 
işbirliği yapmanın kendilerini 
oldukça mutlu ettiğini söyledi.

DOKA-KTÜ işbirliğinin böl-
geye çok büyük güç katacağını 
ve bölgenin önünü açacak 
projelerin hayata geçirileceğine 
inandığını kaydeden Kaldırım, 
“KTÜ, ülkemizin en köklü 
üniversitelerinden bir tane-
si. Köklü bir geçmişe sahip 
olan üniversitemiz ile birlik-
te şehrimize ve ülkemize 

katkılar sağlayacağımızdan 
hiç şüphem yok. Artık ülke ve 
şehirlerin gelişmesinde üni-
versite, şehir yönetimi, yerel 
yönetim, sivil toplum kuruluşu 
ve sanayi işbirliği büyük önem 
arz ediyor. Bugün üniversite-

miz içerisinde açtığımız büro-
muz şehrimizin, bölgemizin 
ve ülkemizin kalkınması 
için bugüne kadar yapmış 
olduğumuz işbirliğini, daha 
üst noktalara taşımamıza 
vesile olacaktır.” dedi.

Üniversitelerin, bilim yuvası 
olması ve toplumun geleceğine 
şekil vermesi açısından büyük 
önem arz ettiğini, şehir ve 
ülkelerin gelişmesinde üni-
versitelerin rolünün büyük 
olduğunu ifade eden Rektör 
Prof. Dr. Süleyman Baykal 
ise, KTÜ ve DOKA’nın kentin 
iki önemli kurumu olduğunu 
belirterek her iki kurumun 
ortak çalışmalarının bölge 
ekonomisinin geliştirilmesine 
ciddi katkı sağlayacağını 
söyledi. Rektör Baykal: “Üni-
versitemiz çok güçlü bir ku-
rum. Akademik çalışmalar 
yanında işbirliğine de önem 
veriyoruz. Artık tek başına 
sadece üniversite içerisinde 
akademik faaliyet yürütmek 
yeterli olmuyor. Bölgemize 
ve şehrimize hizmet koyma 
noktasında her türlü çalışmaya 
hazırız. Bu birliktelik ve si-
nerji ile şehrimizi ve KTÜ’yü 
daha ileri taşırız. Bugün bura-
da bölgemizin kalkınmasında 
lokomotif güç görevi gören 
iki kurumun hayata geçirdiği 
işbirliğinin bölgemize ve ül-
kemize hayırlı olmasını diliyo-
rum” diye konuştu.

Ajans KTÜ

Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi (KTÜ) ile Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odası 

(TTSO) arasında online eğitim 
protokolü imzalandı. Bu proto-
kol ile iki kurum arasında eğitim 
alanında işbirliği başlatıldı. Prot-
okolle birlikte TTSO üyeleri, KTÜ 
Uzaktan Eğitim ve Araştır-ma 
Merkezi tarafından geliştirilen, 
temel bilgi teknolojileri der-
sinin içeriklerine erişme fırsatına 
kavuşacaklar. Uzaktan eğitim 
yoluyla TTSO üyeleri, odaya 
bağlı genç ve kadın girişimciler 
kurulları ve oda çalışanlarının 
eğitimi gerçekleşecek. Bunun 

için eğitim almak isteyen üyel-
erin KTÜ Uzak-tan Eğitim Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi’nin 
internet sayfasında bulunan 
formu doldurması yeterli olacak. 
Bu form ile üyeye sistemden 
yararlanması için bir kullanıcı adı 
ve parola verilecek. Oda üye-
lerinin talepleri sadece internet 
üzerinden alınacak. Programa 
katılan üyeler, yüzde 70 devam 
sağladıkları zaman programa 
katılım belgesi, iki kurumun 
belirleyeceği tarihteki sınavda 
başarılı oldukları zaman da ser-
tifi ka alabilecekler. 

Ajans KTÜ

KTÜ’den sanayicilere online eğitim hizmeti 
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odası (TTSO) arasında online eğitim protokolü imzalandı.
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Uzungöl’ü hiç böyle görmediniz

Yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çeken, 
Trabzon’un simgelerinden ve en önemli turizm 
merkezlerinden biri olan Uzungöl buz tuttu.

P ek çok Trabzonlu’nun 
evinin ya da işyerinin 
duvarlarını onun yem-

yeşil bahar mevsiminden kal-
ma nefis fotoğrafları süsler. 
Trabzon’un Çaykara ilçesine 
bağlı Uzungöl Beldesi’nde 
bulunan Uzungöl, baharın, 
yeniden canlanan hayatın bir 
simgesi olmuştur adeta. Fa-
kat bahar aylarında yeşiller 
içinde görmeye alıştığımız 
Uzungöl kışın gelmesiyle 
beyaza büründü. Uzungöl’ün 
yüzeyi aniden düşen hava 
sıcaklığıyla buz tutarken etrafı 
da karlar altında kaldı. Hava 
sıcaklığı eksi sekiz dereceye 
kadar düşen Uzungöl’ün yüzeyi 
tamamen buzlarla kaplandı. O 
şimdi içine kapanan, hayatla 
bağlarını bir süreliğine koparan 
tabiatın beyaz ışıltısı... Beyaza 
bürünmesiyle göz kamaştıran 
Uzungöl, önümüzdeki yıl faa-
liyete geçecek teleferik proje-
siyle görmek isteyenlere 
dört mevsim hizmet vermeye 
şimdiden hazır.

Adeta bir kartpostalı andıran 
Uzungöl’ün bu görüntüsünü 
kaçırmak istemeyen turistler 
bol bol fotoğraf çekti. Fotoğraf 
çekenlerin arasında Karaden-
iz Teknik Üniversitesi Rektörü 
Süleyman Baykal’da vardı.

Rektörümüz
 Prof. Dr. Süleyman 

Baykal’ın 
Objektifi nden

Ajans KTÜ
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İşletme ve Ekonomi 
Kulübü etkinliğe doyurdu
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin köklü kulüp-
lerinden biri olan İşletme ve Ekonomi Kulübü 
geçtiğimiz aylarda birbirinden ilgi çekici etkinlikler 
gerçekleştirdi.

13 Ekim 2012 tarihinde 
yeşilin,kahverenginin ve ma-
vinin harmanlandığı 11. Gele-
neksel Uzungöl Gezisi yapıldı.

19 Aralık 2012 tarihinde 
Girişimcilik Gurusu Baybars 
Altuntaş girişimcilik hakkında 
değerli bilgilerini paylaştı.

10 Aralık 2012 tarihinde “Diji-
tal dönüşüm senin için ne ifade 
ediyor?” adlı konferans yapıldı 
ve birbirinden değerli konuklar 
dijital dünya hakkında bilin-
meyenleri cevapladı.

26 Aralık 2012’de ODTÜ 
İktisat Bölümü Öğretim Görev-
lisi ve Gazeteci-Yazar Yıldırım 
Koç,Mehmet Yazıcı Amfi si’nde  
gençlerin işsizlik ve istihdam 
sorunu konusunda konferans 
verdi.

6 Kasım 2012 tarihinde Prof.
D r . Gültekin Çetin-
er “Parayı Yaratanlar’’ adlı 
konferansında, gençlere iş 
hayatıyla ilgili tüyolar verdi.

15-16-17 Kasım tarihlerinde 
“Trabzon İstihdam Kariyer ve 
Girişimcilik’’ etkinliği yapıldı.

15 Aralık 2012 tarihinde 
“Kariyer ve Girişimcilik’’ paneli 
düzenlendi.

2 Ocak 2013 tarihinde 
“Bankada Kampüs” adlı etkinlik 
gerçekleştirildi.

11 Kasım 2012 tarihinde 
Oğuz Saygın tarafından  
‘’Hedef Belirleme ve Sonuç 
Alma’’ eğitimi verildi.

19 Aralık 2012 tarihinde 
“Reklam Oburları Kampüste” 
adlı etkinlik gerçekleştirildi.
Katılımcılar Cenk ve Erdem’in 

İnce-lemeleriyle güler-
ken Dünya’nın en komik 
reklamlarıyla eğlenceli anlar 
yaşadı.

27 Aralık 2012 tarihinde 
Semih Saygıner başarı 
öyküsünü dinleyicileriyle 
paylaştı.

Bu etkinliklerin mimar-
larından biri olan İşletme ve 
Ekonomi Kulübü Yönetim Kuru-
lu Başkanı Halil İbrahim Aydın 
“Kulüp olarak her dönem 14 
yıllık geçmişin verdiği birikimle 
çapımızı büyütürken sadece 
kariyer ve iş dünyası alanında 
değil kültür, sanat ve bilim 
dünyası  alanında da elimiz-
den geldiğince adımızdan 
söz ettirmeye çalışıyoruz. 
Her yıl vizyonumuzu, bir 
önceki yılın üstüne kata-
rak üniversitemizi, şehrimizi 
tüm Türkiye’ye duyurmak ve 
adımızdan sıkca söz ettirmek 
olarak belirliyoruz. Yapmış 
olduğumuz etkinliklerle 
öğrenci arkadaşların okul 
ve okul sonrası hayatlarında 
karşılaşacakları zorlukları 
elimizden geldiğince alanında 
uzman kişilerle öğrenmeye ve  
anlatmaya çalışıyoruz. Ders-
lerde öğrendiğimiz pratik 
bilgileri uygulamaya dökme, 
iş dünyasında  yaşayacağımız 
acemiliği henüz üniversite 
sıralarındayken yaşayarak, 
hayata, özgüvenimiz yüksek   
kendimizden emin bir şekilde 
atılmak istiyoruz.” şeklinde i-
fade etti.

Ahmet Aydın

Yeni ama etkili
İletişim Kulübü yeni kurulan bir kulüp olmasına 
rağmen adından sıkça söz ettiriyor. Etkinlikle-
riyle daha çok kişiye ulaşmayı hedefl eyen kulüp 
geçtiğimiz günlerde de birçok etkinliğe imza attı.

Etkinlikler, İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Aydemir Okay’dan, Halkla 

İlişkilerde Yeni Yöntemler ve Sos-
yal Medya Konferansı ile başladı. 
Halkla İlişkiler: Kavram, Strateji ve 
Uygulamaları,Halkla İlişkiler Aracı 
Olarak Sponsorluk,Halkla İlişkiler 
ve Medya,Kurumsal Reklamcılık 
(Reklamdan Kurumsala Giden 
Yol), Sponsorluk ve Sponsorluğun 
Temelleri gibi Türkiye’deki tüm 
İletişim Fakültesi öğrencilerine 
rehber olan önemli kitapların 
yazarı Okay, Sosyal Medya’yla 
ilgili önemli bilgiler verdi. Konfe-
rans sonrası öğrencilerin sorularını 
yanıtladı.

Ardından Üçüncü Geleneksel 
Hamsi Festivali düzenlendi. Etkin-
likte, öğrenciler Karadeniz’in incisi 
Hamsi’ye doyarken öğrencilere, 
yapılan yarışmalar sonucun-
da çeşitli hediyeler verildi.Bu 
kapsamda İletişim Kulübü kendi 

organizasyon şemasını ve yönetim 
kadrosunu tanıtma fırsatı elde etti.

Son olarak İletişim Kulübü 
tarafından düzenlenen “Reklam 
Oburları” etkinliğinde, dünyanın 
en komik reklamları sunuldu. 
Reklam Oburları organizasyonun-
da öğrenciler, dünyanın en komik 
reklamlarını izleyerek eğlendiler. 
İki seans olarak gerçekleştirilen 
etkinlikte 40 dakika boyunca 
farklı ürünleri tanıtan komik ve 
yaratıcı reklamlar gösterildi. Se-
ans arasında ve sonunda çeşitli 
yarışmalar ve hediye çekilişi 
yapıldı. Yarışmaların sonunda 
hediye çekleri, promosyon ürün-
ler ve Avrupa tatiline kadar varan 
hediyeler verildi. Organizasyona 
öğrencilerin ilgisi büyüktü. Farklı 
fakültelerden öğrenciler, 40 da-
kika boyunca reklamcılık adına 
başarılı örnekleri tanıma fırsatına 
eriştiler.

Ajans KTÜ

KTÜ Öğrenci Konseyi yemekte buluştu
KTÜ Öğrenci Konseyi, Üniversite’nin Sosyal Tesisleri’nde 
Prof. Dr. Hikmet Öksüz’ün düzenlediği yemekte buluştu.

Düzenlenen yemeğe Üni-
versitemizin Rektörü Prof. 

Dr. Süleyman Baykal, Rektör 
Yardımcıları; Prof.Dr. Hikmet Ök-
süz, Prof. Dr. Necati Tüysüz, Prof.
Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, Genel 
Sekreter Prof.Dr. Miğraç Akçay, 
Eski Konsey Başkanı Oğuz Aydın, 
Konsey Üyeleri ve Fakülte Tem-
silcileri katıldı. 

Samimi bir atmosferde geçen 

yemekte, Üniversite Rektö-
rü Prof. Dr. Süleyman Baykal, 
öğrencilerin istekleri konusunda 
bilgi aldı. Yemekte, eski Kon-
sey Başkanı Oğuz Aydın, birlik 
ve beraberlik mesajları içeren 
bir konuşma yaptı. Yemek, 
Öğrenci Konseyi Başkanı Berkay 
Bayraktar’ın, Aydın’a plaket ver-
mesiyle sona erdi.

İpek Mat
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İletişim topluma hizmet ediyor
İletişim Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi’ndeki başarılarıyla 
kendilerinden söz ettirdi. “Spora Artı Değer, Siber Zorbalık, Sıcak Yuvalar Mutlu Yavrular, Kadınlar 
Öğreniyor Gelecek Şekilleniyor” gibi projelerle hem ders kapsamında hem de toplumsal anlamda 
başarı elde etti.

İ letişim Fakültesi dördüncü 
sınıf öğrencileri Toplu-
ma Hizmet Uygulamaları 

Dersi’ndeki başarılarıyla kend-
ilerinden söz ettirdi. “Spora artı 
değer, Siber Zorbalık,Sıcak Yu-
valar Mutlu Yavrular, Kadınlar 
Öğreniyor Gelecek Şekilleniyor” 
gibi projelerle hem ders 
kapsamında hem de toplumsal 
anlamda başarı elde etti.

Bu başarılara basın kayıtsız 
kalmadı. İlk olarak Haber-
Ktu.com ve Haber61.net 
siteleri Siber Zorbalık Proje-
sini sayfalarından duyurdu-
lar. Sayfalarında KTÜ Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık bölümü 
öğrencilerinden Ebru Öztürk, 
Hadiye Bozali, Mehmet Öz-
demir, Onur Özger ile Sinan 
Oturakdaş, Doç. Dr. Şahinde 
Yavuz danışmanlığında, Si-
ber zorbalık konulu bir eğitim 
gerçekleştirdi. Akçaabat il-
çesinden belirlenen üç okulda, 
27-28 Aralık 2012 tarihlerinde 
gerçekleştirilen eğitimde, KTÜ 
Hukuk Fakültesi’nden Ögr. Gör. 
Bülent Adıgüzel ile Rehber-
lik ve Psikolojik Danışmanlık 
bölümünden Arş. Gör. Serkan 
Volkan Sarı, lise öğrencilerini 
Avrupa’da “cyber bullying” 
olarak bilinen ve ülkemizde 
önemi şu günlerde kavran-

maya başlanan “siber zorbalık” 
konusunda bilgilendirdi.

Ardından Hürriyet Kampüs’te 
yine siber zorbalık ko-
nusunda “Gençler mağdur 
olmasın” öğrencilerin yoğun 
katılım sağladığı eğitimde, 
siber zorbalığın ne olduğu 
ve mağduriyet durumun-
da uygulanması gerekenler 
öğrencilerle paylaşıldı. Öğr. 
Gör. Bülent Adıgüzel, eğitimde 
bilgisayar, internet ve cep tele-
fonu olmaksızın yaşamlarını 
sürdürmeyi hayal bile edeme-
yen lise öğrencilerinin mağdur 
duruma düşmemesi için önemli 
bilgiler verildiğini söyledi.’’ 

Son olarak Spora artı değer 
projesine Karadeniz Gazetesi 
haberlerinde yer verdi.

Gazetede “Karadeniz Teknik 
Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğrencileri Topluma Hizmet 
Dersi kapsamında Ekim, Kasım 
ve Aralık aylarında Doç. Dr. 
Şahinde Yavuz danışmanlığında 
“Spora Artı Değer Projesi” 
gerçekleştirdi. İletişim Fakül-
tesi 4.sınıf öğrencilerinden Erdi 
Çakır, Semra Erdin , Furkan Arı 
ve Gökben Kozbay tarafından 
Topluma Hizmet Dersi kap-
samında kısıtlı imkanlara sahip 
Akçaabat İlçesi Kaleönü Mu-
rat Köse İlköğretim Okulu’na 

forma, voleybol ve basketbol 
malzemeleri yardımında bulu-
nuldu. Proje koordinatörü Fur-
kan Arı; “Projemizin amacı Trab-
zon ilinde futbol haricindeki 
diğer sporları da destekle-
yerek, voleybol ve basketbol 
sporlarında kalıcı değerler sağ-
layarak, sportif alanda başarılı 
öğrencilere yardım etmek” 
diye belirtti. Akçaabat İlçesi 
Kaleönü Murat Köse İlköğretim 
Okulu Müdürü Sayın Emin 
Keleş ise; “Böyle projelerin ar-
tarak devam etmesi ve spor-
tif alanda başarılı öğrencilere 
destek olunması gerektiğini” 

ifade etti.’’
Fatih Karayemiş Projeleriyle 

ilgili olarak’’ Sıcak Yuvalar Mut-
lu Yavrular projesi kapsamında 
Trabzon-Çukurçayır mevkiinde 
bulunan Hayvan Kısırlaştırma 
ve Rehabilitasyon merkezine 
gidildi ve fi zibilite çalışması 
yapıldı.Barınakta Trabzon Hay-
vanları Koruma Derneği üye-
leriyle fi kir alışverişi yapıldı ve 
acil ihtiyacın eksik kulübeler 
olduğu belirlendi; barınağın 
o halini gördükten sonra yeni 
kulubeler yaptırmak bizi çok 
mutlu etti’’ dedi.

Ajans KTÜ
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Tevfi k Özlü: “Türkiye’nin en modern acil 
servislerinden birini açacağız”
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tevfi k Özlü ile kendi 
makamında sohbet tadında bir röportaj gerçekleştirdik. Özlü yeni açılacak olan acil hizmet binası, 2013 yılı 
plan-projeleri ve hastanenin genel yapısı hakkındaki sorularımızı cevaplandırdı.

Bahrialp Tutal: Sayın Özlü biz-
lere Farabi Hastanesi’nin özel-
liklerinden biraz bahseder mi-
siniz?

Tevfi k Özlü: Farabi Hastanesi, 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan 
yaklaşık 3.5 - 4 milyon nüfusa hizmet 
veren bir üçüncü basamak referans 
hastanesidir.

T.Ö: Trabzon başta olmak üzere Art-
vin, Rize, Gümüşhane, Ordu, Giresun, 
Bayburt hatta Erzincan illerinden bize 
hasta geliyor.  Bu hastalar bölgede 
en ağır, klinik durumu ciddi, diğer 
hastaneler tarafından hastalığı teşhis 
edilememiş veya tedavi edilemeyen, 
sorumluluğu üstlenilemeyen, yaşlı, 
komplike hastalar. Yani sağlık durumu 
kötü olan, başka kurumlarca takip ed-
ilemeyen, tedavi edilemeyen olguları 
alıyoruz biz. Bunun için bölgede refe-
rans hastanesi olarak çalışıyoruz.

B.T: Karadeniz Bölgesi’nde 
başka üniversite hastaneleri yok 
mu peki? Neden bu kadar yoğun 
bir hasta akışı söz konusu?

T.Ö: Aslında son yıllarda çevre illerde 
hem Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim 
araştırma hastaneleri, hem de üçüncü 
basamak üniversite hastaneleri kurul-
maya başlandı. Ancak henüz bunların 
tam teşekküllü olarak yapılanmadığını 
görüyoruz. Bu uzun bir süreçtir. Bu se-
beple Farabi Hastanesi’ne bir alternatif 
olma şansları yakın zamanda yok. Bu 
açıdan Farabi Hastanesi, bölge için çok 
önemli bir hastane. Yani bu hastane, 
bölge insanı için bir güvence. En zor 
anlarında, en dara düşmüş anlarında, 
sağlık açısından risk taşıyan hastaların 
başvurabileceği en üst merci, Farabi 
Hastanesi’dir.

B.T: Projeleri geliştirmek için 
ödemeleri hangi kurumdan 
alıyorsunuz? Kaynak akışı nasıl 
sağlanıyor?

T.Ö: Sosyal Güvenlik Kurumu bi-
zim ödemelerimizi yapan kurum.  
Bizler bütün verdiğimiz hizmetlerin 

bedelini SGK’dan alıyoruz. SGK da 
Sağlık Uygulama Tebliği kısaca SUT 
kapsamında bize ödeme yapıyor.

B.T: SGK’dan yeterli desteği ala-
biliyor musunuz?

T.Ö: Son yedi yılda SUT fi yatlarında 
bir artış olmadığı gibi zaman içerisinde 
bazı kalemlerde azaltmalar yapıldı. 
Oysa ki bizim son yedi yılda mali-
yetlerimiz oldukça arttı. Gerek per-
sonel maliyetlerimiz, gerek tıbbi ilaç 
maliyetlerimiz arttı. Dolayısıyla bu 
ekonomik durum üniversite hasta-
neleri açısından aleyhimize işleyen bir 
durum.

B.T: Bu durum aksamalara se-
bep oluyor mu?

T.Ö: Buna rağmen bizler kendimizi 
geliştirmeye devam ediyoruz.

B.T: 2012-2013 yılı faaliyetle-
rinden biraz bahseder misiniz ?

T.Ö: Ek poliklinik binamızı henüz 
yeni hizmete açtık 2012-2013 yılı 
Ocak ayı itibariyle. O binaya taşınmış 
bulunuyoruz. Yaklaşık olarak 10 bin 
metre-karelik yeni bir hizmet binası. 
Hastalarımızın aldığı hizmetin niteliğini 
ve niceliğini, konforunu arttıran bir 
alan. Orada hemodiyaliz merkezimiz 
var. Nöroşirurji merkezimiz var. 
Fizik tedavi, göğüs hastalıkları, göz 
hastalıkları ünitelerimiz var. Bu alan-
larda iyileştirme yapmış olduk. Bunun 
dışında aynı binada yemekhane ve 
mutfak alanlarımızda yenilenmiş oldu.

B.T: Ek acil binası inşaatını de-
vam ediyor sanırım. Bu konuda 
neler söylemek istersiniz?

T.Ö: Önümüzdeki aylar içerisinde 
ek acil hastane binamızı da tamamla-
mak üzereyiz. Sanıyorum üç-dört ay 
içerisinde binayı teslim alabileceğiz. 
O binada aşağı yukarı 14 bin met-
rekarelik bir hizmet alanı oluşacak. 

Orada sadece acil servis yok, acil 
servis dışında üçüncü derece mo-
dern bir ünite olan çocuk yoğun 
bakım ünitemiz var. Burada ek olarak 
22 yatağımız olacak. Mevcut yoğun 
bakım yataklarına ilaveten. Onun 
dışında yine anestezi yoğun bakım 
ünitemiz buraya taşınacak ve 22 
yataklı bir yoğun bakım oluşturuyoruz. 
Üçüncü basamak bir yoğun bakım 
ünitesi olacak o da. Bir de yanık 
ünitemiz vardı. Yanık ünitemizi yanık 
merkezi haline getiriyoruz. Bu binada 
12 yataklı modern üçüncü basa-
mak bir yanık merkezi oluşturmuş 
oluyoruz. Zaten bölgede hizmet 
veren başka bir yanık merkezi de yok. 
İnşallah yakın zamanda hizmete açılır, 
bölge insanımız açısından çok önemli 
bir durum.

Acil servis içerisinde 60 tane yatağı 
olan bir ünite olacak bu. Türkiye’nin en 
modern, en büyük acil servislerinden 
birini açmayı planlıyoruz.

B.T: Başka ne gibi planlar var 
2013’e dair.

T.Ö: Bunun dışında hastanemizde, 
geçen dönemde yeni ameliyathane-
mizi hizmete açmıştık. Şu anda bü-
tün ameliyatları yeni ameliyathanede 
yapıyoruz. Daha önceki eski ameli-
yathanemizi de bakım onarıma 
almıştık. Onun da inşaatı birkaç ay 
içerisinde bitmek üzere. Eğer o da 
tamamlanırsa, ki önümüzdeki süreçte 
tamamlanacak, böylece bir bu ka-
dar daha ameliyat odamız olacak. 
Bu durum, verdiğimiz ameliyat 
hizmetlerinin sayısını ve kalitesininin 
artmasını sağlayacaktır. Güzel bir alan 
oluşturuyoruz burada, yakın zamanda 
bitecek.

B blok hastanemizin çatı katında 
daha önce yemekhane olarak 

kullanılan bir alan vardı. Yeni yemek-
hane binası yapılınca o alan boş kaldı. 
O alanın servis olması mümkün 
değildi. Hem tavan olarak basıktı hem 
de öndeki teras nedeniyle küçük bir 
alandı ve akarları yoktu. Dolayısıyla o 
alanın servis olamayacağını öğrendik. 
Bunun üzerine oranın, depo ya da 
yoğun bakım yapılabileceği bize 
söylendi. Biz de dahiliye ve göğüs 
hastalıkları yoğun bakım ünitesi 
olarak yapılandırdık. Bunun maliyetini 
de Trabzon Ticaret Borsası üstlendi. 
Sağolsunlar onu kendi bütçemizden 
değil Ticaret Borsası’nın katkılarıyla 
yaptık. O da bitmek üzere. Yaklaşık 
olarak 1000 metrekarelik  bir alan var 
orada. Orası da 14 yataklı bir yoğun 
bakım ünitesi olarak hizmete girecek.

B.T: Bölge hastanesi olarak en 
çok ihtiyaç duyduğunuz üniteler 
nelerdir?

T.Ö: Bizim bölge hastanesi olarak 
en çok ihtiyaç duyduğumuz alanlar 
acil ve yoğun bakım hizmetleri, yanık 
merkezleri gibi üniteler.

B.T: 2013 yılı hedefl eriniz 
arasında neler var?

T.Ö: 2013 yılı içerisinde Farabi Has-
tanesi olarak daha iyi bir noktaya 
gelmeyi planlıyoruz. Ama tabi şimdi 
bu binaların donanımı var. Bu bi-
nalar teslim alındıktan sonra gerek 
tefrişat gerek tıbbi donanım ve de 
personel ihtiyacı oluşuyor. Buralarda 
çalışacak personel ihtiyacı söz konusu. 
Bu konuda da bölge halkımızdan, 
politikacılarımızdan, yöneticilerimiz-
den destek bekliyoruz.

Hemşire kadrosuna ihtiyacımız var, 
sağlık teknisyeni kadrosuna ihtiyacımız 
var, sağlık teknikeri kadrolarına 
ihtiyacımız var. Bir de tıbbi cihaz ve 
malzeme mobilya donanımı açısından 
da kaynağa ihtiyacımız var. Eğer bize 
bu konuda devletimiz yardımcı olursa, 
2013 yılında bölge halkımız için ciddi 
bir atılım yapmış olacağız.

Bahrialp Tutal
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KTÜ’de neler oluyor ?
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Kasım, Aralık, Ocak aylarında bir çok etkinlik gerçekleşti. 

Stratejik Planlama nasıl yapılır?

“Türkiye’de Kadın” konulu konferans

Kadınlara seçme ve seçilme 
hakkının verilişinin 78. yılı 

dolayısıyla Edebiyat Fakültesi, 
Kadın Araştırmaları Merkezi 
tarafından bir konfe-rans 
düzenlendi. Prof. Dr. Os-
man Turan Kültür ve Kongre 
merkezinde düzenlenen kon-
feransta Kadın Araştırmaları 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. 
Nezahat Altuntaş “Siyas-
ette Kadın Olmak” konulu 
bir konuşma yaparken Tarih 
Bölümü’nden Doç. Dr. Me-
lek Öksüz Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e Türk kadınının 
durumunu ele aldı. Sosyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Mine Gözübüyük Tam-
er “Sürdürülebilir Demokratik 
Toplumlarda Kadının Eğitimi” 
başlıklı bir sunumla dinley-
icilere hitap ederken KTÜ Dev-
let Konservatuarı’ndan Yrd. 
Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı, 
kadın ve sanat arasındaki 
ilişkiye dair bilgilerini paylaştı. 
Konuşmaların ardından KTÜ 
Devlet Konservatuarı Öğretim 
Üyeleri, bir dinleti sundu.

Yeni İpekyolu’nu demirağlar ile örüyoruz

KTÜ Karadeniz Araştırmalar 
Enstitüsü-Doğu Karadeniz 

İhracatçılar Birliği tarafından 
Prof.Dr. Osman Turan Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde “Asya ile 
Ticarette Doğu Karadeniz Böl-
gesi Lojistik Potansiyelinin Be-
lirlenmesi ve Yeni İpekyolu Ti-
caretinde Demiryolunun Önemi” 
konulu panel gerçekleştirildi.

Yöneticiliğini Prof.Dr. Hik-
met ÖKSÜZ’ün yaptığı panel-

de, katılımcılar; Uğur Bülent 
ECEVİT, Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşar Yrd. Prof.Dr. İnal 
SEÇKİN, İTÜ; Yrd.Doç.Dr. Şenol 
SEZGİN, Yeditepe Üniversitesi; 
Seçil ÖZYANIK, Ulaştırma Den-
izcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
TRACECA Ulusal Sekreterliği; 
Ahmet Hamdi GÜRDOĞAN, 
Doğu Karadeniz İhracatçılar 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
idi.

Ekolojik turizmde 
Doğu Karadeniz

Karadeniz Araştırmaları 
Enstitüsü tarafından 

Nazım Terzioğlu Amfi si’nde 
“Kültürel ve Ekolojik Turizm: 
Doğu Karadeniz Bölgesinin 
İmkan ve Potansiyelleri” adlı 
panel gerçekleştirildi.Yrd.
Doç.Dr. Evren GÜÇER, Gazi 
Üniversitesi “Dünyada Tur-
izm Hareketleri ve Geleceğe 
Yönelik Eğilimler”; Murat KI-
ZANLIKLI, Gazi Üniversitesi 
“Doğu Karadenizin Alternatif 
Turizm Potansiyeli”; Ahmet 
UŞAKLI, Gazi Üniversitesi 
“Turizmde Sürdürülebilirlik: 
Çevre-ye Duyarlı İşletmecilik 
Uygulamaları” konularında 
bilgiler verdiler.

Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi, Stratejik Planı’nın 

hazırlanmasında katkıları bulu-
nan Orman Mühendisliği Bölü-
mü öğretim üyesi Prof. Dr. Se-
lahattin Köse, stratejik plan 
hazırlama sürecinde edindiği 
birikimlerini, “Stratejik Plan 
Nasıl Yapılır?” konulu seminer 
ile anlattı. 28 Kasım 2012 tari-
hinde Orman Fakültesi, Ahmet 
Şener Amfi si’nde düzenlenen ve 
yaklaşık 45 dakika süren semine-
re Karadeniz Teknik Üniversitesi 
öğretim üyeleri ve elemanları ile 
idari personeli yoğun ilgi gösterdi.

Proje sizden, destek bizden

KTÜ, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Trabzon Valiliği, 

Avrasya Üniversitesi ve TTSO 
işbirliğiyle Prof.Dr. Osman Turan 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 
Üniversite-Sanayi İşbirliği Top-
lantısı “Akademisyenler, Sana-
yiciler, Genç Girişimciler Proje 
Sizden, Destek Bizden” adlı 
toplantılar yapıldı.

Bozkırın tezenesi anıldı

Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü, 

Müzik Öğretmenliği Programı, 
Neşet Ertaş anısına Atatürk 
Kültür Merkezi’nde konser 
düzenledi. Konseri, Şef Köksal 
Ayşan yönetti.

Tasavvuf konseri

KTÜ Devlet Konservatuarı 
tarafından Atatürk Kültür 

Merkezi’nde Mevlana Haftası 
Tasavvuf Konseri düzenlendi.



Girişimcilik eğitimleri tamamlandı

Vakfıkebir Meslek Yük-
sekokulu (MYO) tarafından 

16 Aralık 2012 tarihinde 
“Girişimcilik Eğitimi” semi-
neri düzenlendi.  Erzurum 
Avrupa Birliği İş Geliştirme 
Merkezi Direktörü Prof. 
Dr. Osman Demirdöğen’in 
katılımıyla gerçekleşen semi-
nerde Demirdöğen, Türkiye’de 
girişimcilik ve girişimcilere 
verilen destekler ile ilgili bil-
gilerini öğrenciler ile paylaştı. 
Bu konudaki deneyimlerini 
öğrencilere aktaran Prof. Dr. 
Demirdöğen, genç girişimcilere 
çeşitli tavsiyelerde bulunarak 

konuşmasını sonlandırdı. Semi-
nerin sonunda katılımından 
ötürü Demirdöğen’e, Vakfıkebir 
MYO Müdürü Doç.Dr. Hakan Alp 
tarafından bir plaket verildi. 

Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleş-
tirilen girişimcilik eğitimleri tamamlandı.

Vakfıkebir Meslek Yük-
sekokulu (MYO) tara-

fından, Ekonomik Büyüme 
ve Bankacılık Sektörü konulu 
bir konferans düzenlendi. 18 
Aralık 2012 tarihinde düzen-
lenen konferansa konuşmacı 
olarak Finansbank Trabzon 
Şube Müdürü Dr. Mehmet Öz 
katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi 
gösterdiği seminerde Dr. Öz, 
sektör hakkındaki bilgi ve te-
crübelerini gençlerle paylaştı. 
Yaklaşım 45 dakika süren 
konuşmasında Öz şunları 
söyledi: “Gerek gelişmiş, ge-
rekse gelişmekte olan ülke-
lerin başlıca fi nansal kaynağı 
bankalardır. Ekonominin özel-
de parasal boyutunun, genel-
de tamamının sağlıklı işleyişi, 
iyi işleyen bir bankacılık siste-
mi ile mümkündür. Bankacılık 
sisteminde görülen bir aksaklık, 
istikrarsızlık ya da sektörün 

geleceğine ilişkin olumsuz 
beklentiler, ekonominin tüm 
birimlerince olumsuz karşılanır. 
Çünkü bankalar, yatırımlar için 
gereken fi nansmanın teminini 
sağlamaları dolayısıyla  reel 
kesimin lokomotifi  olmakta, 
hane halklarının tasarrufl arının 
ekonomiye kazandırılmasına 
aracılık etmekte, mali sis-
teme yön vermekte, gelir 
ve servet dağılımını etkile-
mekte, ödeme sistemlerinin 
etkinliğine katkıda bulun-
makta ve uluslararası tica-
retin gelişmesine ve eko-
nomik büyümeye katkı 
sağlamaktadırlar. Bu nedenle 
bankacılık sektörünün önemi-
ni bir kez daha vurgulamak is-
tiyorum.” dedi. Konuşmasının 
ardından Dr. Öz’e Vakfıkebir 
MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Dilek Tandoğan tarafından bir 
plaket takdim edildi. 

Vakfıkebir MYO’dan bankacılık konferansı

Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından 
Ekonomik Büyüme ve Bankacılık Sektörü konulu bir 
konferans düzenlendi. 

Kaynak ve Fotoğrafl ar KTÜ Enformasyon

Türkçe’nin güncel sorunlarına akademik bir bakış

Fatih Eğitim Fakültesi, 
Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü Müzik Öğretmenliği 
Programı, Neşet Ertaş 
Anısına Atatürk Kültür 
Merkezi’nde konser düzenle-
di.Konseri, Şef Köksal Ayşan 
yönetti. Toparlı Türkçe’nin 
güncel sorunlarına dikkat 
çekerken, Türkçemiz nereye 
gidiyor sorusunu zihinlerde 
uyandırdı.

Ekonomi ve felsefe toplantıları devam ediyor
Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen Ekonomi ve Felse-
fe Toplantıları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EK Bina Toplantı 
Salonu’nda devam ediyor. Aralık ayı ve Ocak ayı başında düzenlenen 
toplantılarda turizm ve destinasyon, Karadeniz Bölgesi’nin tarihi önemi, 
çevre ve din, futbol kültürü ve Trabzonspor konuları ele alındı. 

13 Aralık 2012 tarih-
li toplantıda “Turizm 
Destinasyon İmajının 
Uluslararası Tüketi-
ci Davranışına Et-
kisi” başlıklı sunum 
yapıldı. Gülçin Bil-
gin Turna tarafından 
gerçekleştirilen sunum-
da Türkiye ve İspanya’nın 
karşılaştırmalı turizm destinas-
yon imajı değerlendirildi. Sunum-
da, Hollanda’lı katılımcılardan 
anket yoluyla elde edilen veriler-
le destinasyon kabulüne hangi 
faktörlerin etki ettiği analiz edildi. 
“Tatil ihtiyacımızı önceleri başka 
bir yerdeki yakınımıza giderek 
karşılardık. Şimdilerde ise des-
tinasyon olarak da ifade edilen 
tatil yerleri ile bu ihtiyacımızı 
karşılar olduk” diyen Turna, 
İstanbul, Antalya, Kapadokya, 
Ege gibi zengin bir destinasyon 
ağına sahip olan Türkiye’de bu 
destinasyonların ekonomik,  sos-
yal ve fi ziksel etkilerinin iyi ince-
lenmesi gerektiğini vurguladı.

20 Aralık 2012 tarihli toplantıda 
Arş. Gör. Osman EMİR “Eskiçağ’da, 
Karadeniz’de Ticaretin Gelişim 
Süreci” adlı sunumuyla eskiçağd 
Karadeniz Bölgesi’ndeki ticaretin 
gelişim sürecini ve bu süreçte 
bölgenin jeostratejik önemini ele 
aldı. Karadeniz Bölgesi’nin tari-
hinin çok eski zamanlara dayan-
sa da, bölgenin asıl kimliğini M.Ö. 
8. yüzyıldan itibaren Miletos 
kolonistlerinin bölgeye gelmesi 
ve bölgede büyük bir ticaret ağı 
oluşturmasıyla bulduğunu ifade 
eden Emir, “Bölgede kurdukları 

küçük pazaryerleri ile Ege 
ve Akdeniz dünyasının 

her türlü ihtiyacını 
karşılayan Miletos ko-
lonileri, kısa zamanda 
Karadeniz Bölgesini, 
Akdeniz’den sonra Ön 

Asya’nın en büyük ti-
caret sahası haline get-

irdiler” diye konuştu.  
27 Aralık 2012 tarihli toplantıda 

Arş. Gör. Muhammed Yunus Bil-
gili çevre sorunlarıyla mücadele 
için inanç sistemlerinden nasıl 
yararlanılabileceği konusunda 
“Çevre ve Din” başlıklı bir sunum 
yaptı. 

3 Ocak’ta düzenlenen toplan-
tıda 61. etkinlik olması vesilesiy-
le “Futbol Kültürü” konusu ve 
dolayısıyla da “Trabzonspor” ele 
alındı. 

Dr. Neslibova’dan 
makamda ziyaret

Azerbaycan Ankara Büyü-
kelçiliği Eğitim Müsteşarı 

Doç.Dr. Necibe Nesibova 27 
Kasım 2012 tarihinde Karade-
niz Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Süleyman BAYKAL’ı 
makamında ziyaret etti.

KTÜ9
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KTÜ’de akademik yükselmeler
*Doç.Dr. Hafız AYDIN, Tıp Fakül-
tesi Ortopedi ve Travmatoloji 
Anabilim Dalında,
*Doç.Dr. Mustafa İMAMOĞLU, 
Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 
Anabilim Dalında,
*Doç.Dr. Mevlit İKBAL, Tıp 
Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim 
Dalında,

*Doç.Dr. Sabri Murat KESİM, 
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalında,
*Doç.Dr. Abdulkadir TOPAL, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne,

*Prof.Dr. Olkan ÇUVALCI, Mü-
hendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümünde,
 
Profesör kadrosuna atan-
dılar.

*Doç.Dr. Recep NİŞANCI, Müh-
endislik Fakültesi Harita 
Mühendisliği Bölümünde, 

*Doç.Dr. İsmail KAYA, Mühendis-
lik Fakültesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümünde,

*Doç.Dr. Cengiz DEMİR, Mü-
hendislik Fakültesi Maden 
Mühendisliği Bölümünde,

*Doç.Dr. Oğuz GÜNGÖR, Mü-
hendislik Fakültesi Harita 
Mühendisliği Bölümünde, 

*Doç.Dr. Kerim AYDINER, Mü-

hendislik Fakültesi Maden 
Mühendisliği Bölümünde, 

*Doç.Dr. Sibel KUL, Tıp Fakültesi 
Radyoloji Anabilim Dalında,

*Doç.Dr. Ali Osman KILIÇ, Tıp 
Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalında,
*Doç.Dr. Bircan SÖNMEZ, Tıp 
Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim 
Dalında,

*Doç.Dr. Erhan ÇAPKIN, Tıp 
Fakültesi Fizik Tedavi ve Reha-
bilitasyon Anabilim Dalında,

*Doç.Dr. İsmail BİRİNCİOĞLU, 
Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim 
Dalında,

*Doç.Dr. Murat KARKUCAK, Tıp 
Fakültesi Fizik Tedavi ve Reha-
bilitasyon Anabilim Dalında,

*Doç.Dr. Mine KADIOĞLU DU-
MAN, Tıp Fakültesi Tıbbi Farma-
koloji Anabilim Dalında,

*Doç.Dr. Savaş ÖZSU, Tıp Fakül-
tesi Göğüs Hastalıkları Anabilim 
Dalında,

*Doç.Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU, 
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalında,
*Doç.Dr. Tuncay ÖZSEVGEÇ, 
Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim 
Bölümünde,

*Doç.Dr. Nevzat YİĞİT, Fatih 
Eğitim Fakültesi İlköğretim 
Bölümünde,

*Doç.Dr. Ayşegül SAĞLAM AR-

SLAN, Fatih Eğitim Fakültesi 
Ortaöğretim Fen ve Matematik 
Alanları Eğitimi Bölümünde, 
*Doç.Dr. Sabiha ODABAŞI 
ÇİMER, Fatih Eğitim Fakültesi 
Ortaöğretim Fen ve Matematik 
Alanları Eğitimi Bölümünde,
*Doç.Dr. Gökhan DEMİRCİOĞLU, 
Fatih Eğitim Fakültesi 
Ortaöğretim Fen ve Matematik 
Alanları Eğitimi Bölümünde, 
*Doç.Dr. Bilal KIRIMLI, Fatih 
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 
Bölümünde, 
Doç.Dr. Selçuk BİLGEN, Fen 
Fakültesi Kimya Bölümünde,

*Doç.Dr. Miraç Nedim MISIR, 
Fen Fakültesi Kimya Bölümünde,

*Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK, Fen Fakül-
tesi Fizik Bölümünde,

*Doç.Dr. Alev AYDINER, Fen 
Fakültesi Fizik Bölümünde,

*Doç.Dr. Abdulkerim DAŞTAN, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi İşletme Bölümünde,

*Doç.Dr. Tülay İLHAN NAS, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi İşletme Bölümünde,

*Doç.Dr. Mehmet TUNCER, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Maliye Bölümünde, 

*Doç.Dr. Erol ÇAPKIN, Sür-
mene Deniz Bilimleri Fakül-
tesi Balıkçılık Teknolojisi 
Mühendisliği Bölümünde,

*Doç.Dr. Nadir BAŞÇINAR, Sür-
mene Deniz Bilimleri Fakül-
tesi Balıkçılık Teknolojisi 
Mühendisliği Bölümünde,

*Doç.Dr. Ersan BAŞAR, Sürmene 
Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz 
Ulaştırma İşletme Mühendisliği 
Bölümünde,

*Doç.Dr. Mehmet BAYRAM, Diş 
Hekimliği Fakültesi Ortodonti 
Anabilim Dalında, 
*Doç.Dr. Saadettin KAYIPMAZ, 
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş 
ve Çene Radyolojisi Anabilim 
Dalında,

*Doç.Dr. Volkan Numan BULUT, 
Maçka Meslek Yüksekokulunda,

Doçent kadrosuna atandılar. 

Mühendislik Fakültesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Yrd.Doç.Dr. Aykut AKGÜN 
ve Yrd.Doç.Dr. Fatma GÜLTEKİN, 

Doçentlik sınavında başarı 
sağlayarak doçent ünvanı 
aldılar.

*Yrd.Doç.Dr. İnci Selin DOĞAN, 
Eczacılık Fakültesi Farmasötik 
Kimya Anabilim Dalında,

Yardımcı Doçent kadrosuna 
atandı.

Yabancı Diller Yüksekokulu 
ingilizce öğretiyor

KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Bahar Dönemi 
İngilizce kursları 16 Şubat’ta başlıyor. 

KTÜ Yabancı Diller Yük-
sekokulu bünyesinde 
başlayacak bahar 

dönemi İngilizce kursları 
genel İngilizce, çocuk gru-
bu, akademik konuşma ve 
yazma türlerinde olacak. 5 
Mayıs’a kadar sürecek kurs-
lar kapsamında toplam 96 
ders yapılması planlanıyor. 

Genel İngilizce ile Akademik 
konuşma ve yazma dersleri 
16 Şubat’ta başlarken çocuk 
grubu 18 Şubat’ta faaliyete 
geçecek ve sınıfl ar 15 ile 20 
kişiden oluşacak. Dersler 
hazırlık okulu (Milli Piyango ) 
bina-sında çarşamba ve cuma 
günleri 17.30 ile 19.30 saatleri 
arasında gerçekleştirilecek.  

Aile danışmanlığı 
eğitimi başlıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürekli Eğitim 
Merkezi tarafından Aile Danışmanlığı Eğitim Programı 
başlatılıyor. 2 Şubat tarihinde başlayacak programa 
Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik, Hemşirelik, Tıp ve Sos-
yoloji mezunları başvurabilir. 

Cumartesi ve Pazar 
günleri 9.00-
17.00 saatleri 

arasında yapılacak 
derslerin sonun-
da katılımcılara 
birer sertifi ka 
verilecek. Aile 
Danışmanlığı Ser-
tifi ka Programı’na 
katılanların sertifi -
kasyon yeterlilikleri-
ni ölçmek amacıyla 
programın bitiminde bir 
sınav yapılacak. Sınav sonunda 
başarılı olan katılımcılara başarı 
belgesi verilecek. Başarılı ola-

mayan katılımcılar için 
ayrıca sınav uygula-

nacak. KTÜ Kanuni 
Kampüsü’nde ya-
pılacak dersler 
toplam 450 saat 
sürecek. Gelişim 
psikolojisi, kişilik 
kuramları, grup 

süreci ve dina-
mikleri, davranış 

bozuklukları, çift da-
nışmanlığı, evlilik önce-

si psikolojik danışma, aile 
hukuku, program süresince 
verilecek dersler arasında yer 
alıyor.
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Daha önce “KTÜ İletişim” 
adıyla üç ayda bir 
yayınlanan KTÜ İletişim 

Fakültesi uygulama gazetesini 
artık “KTÜ Haber” adıyla aylık 
olarak yayınlamaya başlıyoruz. 
KTÜ Haber, İletişim Fakültesi 
öğrencilerinin uygulama gaze-
tesi olması yanında daha önce 
KTÜ’den Haberler adıyla çıkan 
KTÜ bülteninin de yerini dol-
duracak. KTÜ Haber’de İletişim 
Fakültesi öğrencileri çeşitli a-
lanlarda haber yapma olanağı 
bulup gazeteciliğe ilk adımlarını 
atarlarken, okurlarımız üni-
versitemiz ve paydaşları 
ile ilgili tüm gelişmelerden 
haberdar olma fırsatına sa-
hip olacaklardır. Gazetemiz 

sadece İletişim Fakültesi’ndeki 
öğrencilere değil, gazeteciliğe 
gönül vermiş tüm öğrencilere 
açıktır. Fakülte, yüksekokul ve 
meslek yüksekokullarınızda ger-
çekleştirilen her türlü bilimsel, 
sanatsal ve kültürel etkinliklere 
gazetede yer vermek istiyor, bir 
üniversite gazetesi olarak KTÜ 
Haber’e tüm öğretim üye ve 
elemanlarının ve öğrencilerimizin 
desteklerini bekliyoruz. Bi-
ze ulaşmak istendiğinde ula-
şılabilecek iletişim adresleri 
künyede yer almaktadır. KTÜ 
Haber’in üniversitemize hayırlı 
olmasını ve çıktığı bu yolda 
başarılı olması dileklerimizle 
hoşbulduk diyoruz.

Yayın koordinetörümüz Yrd. Doç. 
Dr. Şule Yüksel Özmen yaptığı 
bilgilendirme:

Fakültemiz bünyesinde faa-
liyet gösteren haber ajansımızda 
öğrencilerimiz tarafından hazır-
lanan haberler daha önce üç aylık 
periyotta çıkan KTÜİletişim gaze-
tesinde yayınlanmaktaydı. 2013 

yılı itibariyle aylık periyotlarda 
KTÜ Haber adı altında yeniden 
yayınlanmaya başlıyor. İsim 
değişikliğinin altında, üniversi-
temiz tarafından gerçekleştirilen 
yapısal bir değişim olan KTÜ’den 
Haberler adı ile yayınlanan 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
bülteninin artık yayınlanmayacak 
olması yatmaktadır. Üniver-
site bülteni yerine artık bir üni-
versite gazetesi yayınlanıyor. 
Başka bir deyişle KTÜHaber, 
artık hem daha önce sadece 
İletişim Fakültesi öğrencilerinin 
uygulama laboratuvarı olarak 
adlandırabileceğimiz KTÜİletişim 
gazetesinin yerini hem de üni-
versite bülteninin yerini alıyor ve 
KTÜHaber’e yönelik bu dönüşüm, 
İletişim Fakültesi aracılığıyla 
gerçekleşiyor. İletişim Fakültesi, 
geçen sene ilk mezunlarını Halkla 
İlişkiler ve reklamcılık bölümünde 
vermiştir. Bugün Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık ile birinci sınıfta eğitim 
gören Gazetecilik öğrencileri ile 
Karadeniz Teknik Üniversitesi-

nin dinamik bir öğrenci kitlesini 
bünyesinde barındırmaktadır.     
KTÜHaber gazetesi ile İletişim 
Fakültesi öğrencilerinin ders-
lerden edindikleri bilgile-
ri uygulaması ve hocaların 
deneyim ve tecrübelerinden 
faydalanması amaçlanmaktadır. 
Gazetemiz sadece İletişim 
Fakültesi’ndeki öğrencilere değil, 
gaze-teciliğe gönül vermiş tüm 
öğrencilere açıktır. Sadece etkin-
liklerle de kalmak istemiyoruz, 
öğretim üyelerimiz tarafından 
gerçekleştirilen bilimsel ça-
lışmalar, projeler, sergiler gibi 
her türlü çalışmayı haber olarak 
sayfalarımıza taşımak istiyoruz. 
Fakülteler arası olduğu kadar 
üniversitemizin yerel, bölgesel 
ve ulusal anlamda farkındalığını 
artırmak amacımız. Bize ulaşmak 
istendiğinde ulaşılabilecek iletişim 
adresleri künyede yer almaktadır. 
KTÜHaber’in üniversitemize ha-
yırlı olmasını ve çıktığı bu yolda 
başarılı olması dileklerimizle 
hoşbulduk diyoruz.

Hoş bulduk

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurul 
Heyeti Tıp Fakültesi’ni ziyaret etti
Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’ndan (UTEAK) bir heyet 6-10 Ocak 
2013 tarihleri arasında Tıp Fakültesini ziyaret etti.

U lusal Tıp Eğitimi Akre-
ditasyon Kurulu’ndan 
(UTEAK) bir heyet 6-10 

Ocak 2013 tarihleri arasında 
Tıp Fakültesi’ni ziyaret etti. Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akif 
CİNEL, “Heyetin başkanlığında 
dekanlık deneyimi olan bir 
öğretim üyesi ve akredite olmuş 
tıp fakültelerinden tıp eğitimi 
alanında özelleşmiş öğretim üye-
leri ve bir tıp fakültesi öğrencisi 
yer almakta idi. Bilindiği üzere 
akreditasyon süreci ile ilgili son 
karar; fakültenin hazırladığı öz 
değerlendirme ve bu ziyaret 
ekibinin hazırladığı raporların 
birlikte değerlendirileceği bir 
üst komisyonda noktalanacaktır. 
Bu ziyaret sırasında, yöneti-
ciler, eğitim yönetimi kadro-
su, öğretim üyeleri, araştırma 
görevlileri, öğrenciler ve 
idari personel ile yapılan 
görüşmelerde ziyaret ekibi-

nin olumlu kanaatları görül-
dü ve bu görüş bizlerle de 
paylaşıldı. Bu görüşmelerde 
akreditasyon sürecine aktif 
katılımın, büyük bir heyecan 

ve kararlılığın olması övgüye 
değer bulundu. Eğitim öğretim 
faaliyetlerinin planlanmasında 
paydaş katılımının diğer fakül-
telere de örnek oluşturabilecek 

düzeyde olduğu ve strate-
jik plan çalışmalarının geniş 
katılımlı yapılanması ve bu 
çalışma sonuçlarının tüm 
tarafl ara kurum içinde panolar-
da paylaşılmış olması özellikle 
vurgulandı. Akreditasyon süre-
cini tıp eğitimini güncelleme ve 
geliştirmek için bir araç kabul 
eden politikamız doğrultusunda 
şüphesiz düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi gereken konu-
larda bu enerji ve kararlılıkla 
çalışmalarımız devam edecektir. 
Fakültemiz eğitim ve öğretiminin 
akreditasyonu konusunda ger-
çekleştirilen aşamalara katkıları 
nedeniyle rektörümüze, başta, 
komisyonlarımızda görev alan 
ve destek verenler olmak ü-
zere tüm öğretim üyelerimize, 
öğrencilerimize, araştırma gö-
revlilerimize ve idari person-
elimize teşekkür ederim.” dedi.

Ajans KTÜ
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KTÜ zirveye tırmanıyor
KTÜ Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü yaz 
tırmanışı faaliyetleri düzenledi.

KTÜ Dağcılık ve Kış Sporları 
Kulübü, yaz tırmanışı 
faaliyetleri düzenledi.

14-17 Haziran 2012 tarih-
leri arasında Kaçkar Dağı’na 
buzul ve kaya tırmanışını 
içeren teknik bir rotası olan 
Küçük Buzul Rotası’ndan 3 
kişilik bir ekiple zirve tırmanışı 
gerçekleştirildi. Tırmanış, Kaç-
kar Dağı’nın zirvesine 2012 
yılında başarıyla ulaşan ilk 
tırmanış oldu.

Ardından 23-24 Haziran 
2012 tarihleri arasında Verçe-
nik Dağı’na tırmanış 2 spor-
cumuzla gerçekleştirildi. Kar-
kaya-buz içeren rotada ekip 
3500 metreye kadar ulaştı. 
Bozan hava şartlarından dolayı 
tırmanış sonlandırıldı.

18-25 Ağustos 2012 tarihleri 

arasında Gürcistan’da bulunan 
5047 metrelik Kazbek Dağı’na 
başarılı bir zirve tırmanışı 
gerçekleştirildi. Akademik per-
sonelimiz ve öğrencilerimizin 
katıldığı faaliyette, aynı zaman-
da uluslararası bir tırmanışa 
liderlik eden ekibimiz 3 spor-
cusuyla başarılı bir şekilde zir-
veye ulaştı.

27-31 Ağustos 2012 tarih-
leri arasında Türkiye Dağcılık 
Federasyonu tarafından ger-
çekleştirilen “13. Uluslararası 
Zafer Haftası Kaçkar Dağı Zirve 
Tırmanışı” faaliyetine kulübü-
müzden 6 sporcu ile katıldık. 
Yapılan başarılı tırmanış so-
nucunda 3937 metrelik Kaç-
kar Dağı zirvesine ekip olarak 
ulaşıldı.

Ajans KTÜ

KTÜ’den bilime ve sanata destek 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yurt 
dışında ve yurt içinde uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek 
bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılacak öğretim elemanları 
için “BAP07 Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere 
Katılımı Destekleme Programı Projesi” adı altındayeni bir 
destek oluşturuldu.

Proje kapsamında yurt dışında 
ve yurt içinde uluslararası 
düzeyde, gerçekleştirilen 

kongre, konferans, seminer, sem-
pozyum, çalıştay, platform, kurs, 
konser, sergi, bienal ve atölye 
çalışmalarına katılan KTÜ öğretim 
elemanlarına destek verilecek. 
Rektörlük tarafından yapılan 
açıklamada projeye başvurunun, 
etkinliğin gerçekleşme tarihin-
den en az 45 gün önce birim üst 
yöneticileri yoluyla proje destek 
ofi sine yapılması gerektiği belirtil-
di.  Başvuruların yurtdışı A, B, C 
ve yurtiçi A, B ve C olmak üzere 
üç grupta değerlendirilecekleri ifa-
de edildi. 

Rektörlüğün açıklamasına göre 
A grubundan desteklenecekler 
öğretim elemanları şu şekilde 
olacak: 

a- Bilimsel ve sanatsal etkin-
liklerde sözlü sunuma kabul edilen 
bildirileri için: 

Son bir yılda yurt dışı ve yurt 
içinden alınan patent, çeşit tes-
cili, “TÜBİTAK” Uluslararası Bil-
imsel Yayınları Teşvik Programı 
(UBYT) dergi listesinde yer alan 
bilimsel dergilerde yayımlanmış 
özgün makale, derleme (re-
view) ve uluslararası yayınevleri 
tarafından basılan kitap veya 
kitap bölümü bulunan öğretim 
elemanları; başvurunun yapıldığı 
takvim yılından önceki takvim yılı 
içinde, tam metin (kongre özetleri 
hariç) yayınlarına uluslararası atıf 
indeksle-rinde yer alan dergilerde 
25 ve üzeri atıf yapılmış (ken-
di kendine yapılan atıfl ar hariç) 
öğretim elemanları, 

b- Son bir yılda, uluslararası sa-
nat, eğitim ve kültür kurumlarınca 
satın alınan özgün sanat eserleri, 
tasarımlar veya yorum çalışmaları 
ve uygulanmış tasarım projeleri 
olan, çağrılı olarak uluslararası 
düzeyde kişi veya grup olarak 
etkinliklerde (Festival, kon-
ser, gösteri, dinleti, sergi, bienal, 

atölye çalışması, proje uygulama, 
vb) yer alan özgün sanat eserleri, 
tasarımlar veya yorum çalışmaları 
olan veya hakem süzgecinden 
geçtiği kanıtlanan uluslararası ni-
telikteki sanatsal kitaplar veya 
eserler vermiş olan öğretim 
elemanları (Sanatsal etkinliklerin, 
uluslararası bilimsel/sanatsal ku-
rulu veya hakemler tarafından 
kabul görmesi veya böyle bir ku-
rul adına davet edilmiş olması ge-
reklidir), 

c- Uluslararası sanatsal et-
kinliklere aktif olarak katılacak 
öğretim elemanları; 

B Grubundan desteklenecekler: 
a- Bilimsel ve sanatsal etkin-

liklerde sözlü sunuma kabul edilen 
bildirileri için: 

Son bir yılda yurt dışı ve yurt 
içinden alınan patent, çeşit tescili, 
“TÜBİTAK” Uluslar arası Bilimsel 
Yayınları Teşvik Programı (UBYT) 
dergi listesinde yer alan bilimsel 
dergilerde yayımlanmış özgün 
makale, derleme (review) ve 
uluslararası yayınevleri tarafından 
basılan kitap veya kitap bölümü 
bulunan öğretim elemanları; 

Başvurunun yapıldığı takvim 
yılından önceki takvim yılı içinde, 
tam metin (kongre özetleri hariç) 
yayınlarına uluslar arası atıf in-
dekslerinde yer alan dergilerde 
10-24 atıf yapılmış (kendi ken-
dine yapılan atıfl ar hariç) öğretim 
elemanları, 

b- Bazı bilim alanlarında 
görüldüğü üzere bildiriye denk olan 
veya bu tür etkinliklerin düzen-
leme kurulunda yer alan veya bu 
etkinliklerde davetli konuşmacı, 
panelist gibi görevler ile davet 
edilmiş veya oturum başkanı gibi 
görevleri olan öğretim elemanları, 

c-TÜBİTAK UBYT listesinde 
bulunan dergilerde şef editör-
lük, editörlük, yardımcı editörlük 
gibi görevlerde bulunan öğretim 
elemanları, 

d- Son bir yılda, uluslararası 
jürili yarışmalarda, kişisel sanat/
tasarım etkinlikleri ile ödül alan 
öğretim elemanları, 

C grubundan desteklenecekler 
ise: 

A ve B grubu destekler için 
öngörülen şartları sağlayamayan 
öğretim elemanları (kariyerle-
ri süresince bir defaya mahsus 
olarak) olacaktır.

Ajans KTÜ
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Yabancı Diller Yükse-
kokulu öğretim görev-
lileri Onur Dilek ve Evren 

Angın ile Mühendislik Fakültesi 
öğrencileri Emre Kahraman, 
Kerem Albayrak, Ufuk Aygün, 
Cemre Beşiroğlu, Fuat Kara-
yavuz, Mustafa Sabih Eşkin 
ve Kutay Ülger, Yurduseven’in 
şarkılarını seslendirdiler. Konser 
öncesinde salonu dolduranlara 
küçük bir konuşma yapan Yur-
duseven toplamda 40 bestesi 
olduğunu söyledi.  

    -Grup nasıl bir araya geldi?
  Öğrenciler: “Hepimiz Karad-

eniz Teknik Üniversite’sinde 
öğrenciyiz. Hocalarımız bizlere 
bir müzik gurubu kurma fi krin-
den bahsettiler ve bu gruba 
dahil olmamız için teklifte bu-
lundular. Bu konu bize oldukça 
ilginç ve güzel geldi, tereddüt 
etmeden katılmayı kabul ettik 
ve grubumuzu kurduk.”
-Ümit Hocam siz uzun 

zamandır söz ve beste 
yazıyorsunuz. Bu yetene-
ğinizi nasıl ve ne zaman 
keşfettiniz?

Ben yaklaşık sekiz dokuz yıldır 
şiir yazıyorum. Biriken şiirlerimi 

birkaç arkadaşıma okuttuğumda, 
bunların şarkı olarak da çok 
güzel olabileceklerini söyle-
diler. Bunun üzerine yaptığım 
besteleri şiirlerime giydirdim ve 
şarkılarımı oluşturdum. Bu kon-
serde 12 Aralık 2012 (12.12.12) 
tarihine uyumlu olması için hiç 
duyulmamış 12 şarkımızı din-
leyicilerimize sunduk.
-Söz ve besteleri nasıl 

yapıyorsunuz? Daha da aç-
mak gerekirse sözler ve 
besteler, birden gelen ilham-
la mı oluşuyor yoksa üzerine 
düşünmeniz gerekiyor mu?

   Ben sadece şarkı yazmak için 
yazmadım. Şarkılarda samimi-
yetsizlik yok, hepsinin bir teme-
li var. Bu şarkıları Türkiye’nin 
ve dünyanın farklı yerlerinde 
yazdım. Aklıma gelen parçalar 
olduğu gibi oturup yazmak için 
uğraştığım parçalar da var.
-Bu projenin devamı gele-

cek mi?
Öğrenciler: Bizim öncelik-

li amacımız bu konseri ger-
çekleştirmekti, devamlılığının 
olup olmayacağına dinleyiciler 
karar verecek. Çevre illerin üni-
versitelerinde, festivallerde üni-

versitemiz bünyesinde yer al-
mak isteriz.
-Bu gurubu ileride profesy-

onel olarak görebilir miyiz?
    Öğrenciler: “Biz grubun 

devamlılığını istiyoruz ancak ile-
ride ne olur bilemeyiz. Biz olma-
sak bile etkinlik devam edecek-
tir.”
-Grup olarak daha çok 

büyümek ve tanınmak ister 
misiniz?

Öğrenciler:  “İçinde bulun-
duğumuz zaman bilişim çağı. 
Küresel bir dünyada yaşıyoruz 
artık. Sanal ortamda dünyanın 
öbür ucundaki insanlarla 
komşu olabiliyorsunuz. Biz 
parçalarımızı yayınlayacağız an-
cak şu anda daha çok ama-tör 
bir ruh haliyle yapıyoruz. Sanal 
ortamda da müziklerimiz ile il-
gili bir takım paylaşımlarda bu-
lunuyoruz. Belki ilerde daha da 
tanınır ve büyürüz.”
-Grup üyelerine 

baktığımızda bir kişi hariç 
herkes mühendislik fakül-
tesinden bu bir rastlantı mı?

Öğrenciler: “Tamamen 
rastlantı oldu. Bu sene biraraya 
geldik. Bizleri biraraya getiren-

ler Onur ve Ümit Hocalarımız 
oldu.”
-Çalışmalarınız sırasında 

Üniversiteden destek aldınız 
mı? Yoksa sadece kendi 
çabalarınızla mı devam et-
tiniz?

Öğrenciler: “Bu konser ku-
rumsal değil. Konseri konser-
vatuar öğrencileri yapmıyor an-
cak kurumsal yönü üniversite 
hocalarının ve öğrencilerinin 
biraraya gelmesi. Daha önce 
Türkiye’de hocalar ve öğrenciler 
aynı sahnede yer almamıştı, bu 
bir ilk oldu.”
-Ümit Hocam çok sosyal 

birisiniz. Daha önce açmış 
olduğunuz bir fotoğraf ser-
giniz de var. Zaman sıkıntısı 
çekiyor musunuz?
-  “Ben hayatı siyah-beyaz 

tonlarda yaşamayı sevmiyo-
rum. Hayatımda farklı renklerin 
olması hoşuma gidiyor. Zaten 
insanların bu dünyadaki amacı 
mutlu olmak, mutlu yaşamaktır. 
Ben de bu çalışmaları yaparken 
mutlu oluyorum , zevk alıyorum, 
bu yüzden yaptığım işler beni 
yormuyor, hepsine zaman 
ayırabiliyorum.”

Tuğba Bakırcı
İbrahim Çelik

Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlileri Onur Dilek ve Evren Angın ile Mühendislik Fakültesi 
öğrencileri Emre Kahraman, Kerem Albayrak, Ufuk Aygün, Cemre Beşiroğlu, Fuat Karayavuz, Mustafa 
Sabih Eşkin ve Kutay Ülger, Yurduseven’in şarkılarını seslendirdiler. Konser öncesinde salonu dolduran-
lara küçük bir konuşma yapan Yurduseven, toplamda 40 bestesi olduğunu söyledi.

Hocalar ve öğrencilerden ortak konser
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Kotil, KTÜ’lü öğrencilerle buluştu
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel KOTİL, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman 
Turan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Dünya’da birçok ülkenin 
gıpta ile baktığı bir şirket 
haline gelen Türk Hava 

Yolları’nın kaptanı, THY Ge-
nel Müdürü Temel KOTİL, 8 
Aralık Cumartesi Günü saat 
10.30’da Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Osman Turan 
Kültürmerkezi’nde düzenlenen 
konferansa konuşmacı olarak 
katıldı. 

Trabzon Gençlik Derneği 
tarafından organize edilen 
söyleşiye katılanlara, katılımcı 
belgesi ve sürpriz hediyeler ve-
rildi. Kotil “İdealler Üzerine Uç-
mak” konulu söyleşide THY’nin 
kısa sürede dünyanın parlayan 
yıldızı haline nasıl geldiğini ve 
kariyer hayatını paylaştı.

Yoğun ilgi gören etkinlik, 
eğlence ve süprizlerle dolu 
geçti. Sabah erken saat-
te gelenler şanslıydı fa-
kat birçok kişi yağmurlu ha-
vada içeri alınmayı bekledi. 

“İdealler Üzerine Uçmak” 
adlı söyleşide hemşerilerinin 
de yalnız bırakmadığı Sayın 
KOTİL, deneyimlerinden besle-
nerek genç dimağlara öğütler 
verdi. Tecrübelerini bizlerle 
paylaşarak  başarı merdiven-
lerini adım adım tırmanışını 
anlattı. Her bireyin bir misyo-
nu olması gerektiğine ve bu 
misyonu vizyona çevirmek için 
üniversite hayatı boyunca neler 
yapması gerektiğine değindi. 
Sıra çekilişlere geldiğinde ise, 
Temel KOTİL’in esprili kişiliği 
ile salon kahkahalara boğuldu. 
Temel KOTİL, etkinlik sonrası 
gençlerin ilgisine cevaben genç-
lerle hem fotoğraf çektirdi. hem 
de birebir sohbet etti.

Yaşanılan yoğun kalabalığa, 
soğuk ve yağmurlu Trabzon 
havasına rağmen organizasyon 
hiçbir sorun yaşanmadan sona 
erdi.

Asiye Nurcihan Çoban

KTÜ’de “Gönüllü Hekim 
Olabilme” programı
Ktü Tıp Fakültesi’nde AİD (UluslarArası Doktorlar 
Birliği) hekimleri ile “Sınırların Ötesinde Gönüllü 
Hekim Olabilmek” isimli söyleşi gerçekleşti.

Programa, İstanbul’dan, Prof. Dr. 
Murat Elevli, Op.Dr. Şükran Er-
dem, Ecz. Vedat Çolakoğlu, 

Rize’den acil tıp teknisyeni Ayşe Helvalı 
ve Trabzon’dan Dr. Murat Kadir Topçu 
katıldı.

Prof.Dr. Murat Elevli yapmış olduğu 
sunuda, “Dünyamıza Global Bakış 
başlığı altında, dünya üzerindeki anne 
çocuk ölümlerine dikkat çekti. Yoksul-
luk sıralamasında, İslam coğrafyasının 
alt sıralarda bulunduğunu, çözümün 
ise kalıcı ve uzun vadeli planlarda 
olduğunu belirterek derneğin Sri Lan-
ka, Uganda ve Suriye’de gerçekleşen 
projelerinden bahsetti. AİD’in çalışma 
alanlarını, acil tıbbi yardım uygula-
mak, sağlık eğitimi vermek ve psikolo-
jik destek vermek olarak sıraladı. Op. 
Dr. Şükran Erdem, kendi çocuklarının 
da olduğunu fakat Kenya’daki mülteci 
kampında, çocukların gözünde gördüğü 
ışığı unutamadığını ifade etti.

Ezc. Vedat Çolakoğlu yakın zaman-
da gitmiş olduğu Gazze ve Suriye’yi 
anlattı. Gazze’de Şifa Hastanesi’ndeki 
yoğunluktan ve insanların savaş orta-
mındaki maneviyatından bahsetti.

Dr. M. Kadir Topçu henüz döndüğü 
Arakan’daki tükenmişliği ve çaresizliği 
anlattı. Yardım dağıtma işini herke-
sin yapabileceğini fakat bir doktorun 
hizmetinin özel olduğunu belirtti. Fa-
kir coğrafyalara kimi zaman Avrupa 
ülkelerinden de doktorların gittiğini 
fakat onların ücret karşılığında bu işi 
yaptıkların belirterek gönüllü hekimliği 
vurguladı. “Ben gönüllü hekimliği, 
müslüman olduğum için yapıyorum, 
siz insan olduğunuz ya da hümanist 
olduğunuz için yapabilirsiniz ama bir 
şekilde yapılması lazım” diyerek sözleri-
ni sonlandırdı.

Program, öğrencilerin soruları ile son 
buldu.

Ajans KTÜ
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Arş. Gör. Murat TOPAL’ın önderliğinde üç yılda birçok 
başarıya imza atan İletişim Fakültesi Reklam Atölye-
si 2012-2013 yılı güz döneminde de çalışmalarını tüm 
hızıyla sürdürdü.

B irinci sınıf öğren-
cilerinin katılımıyla 
öğrenci sayısı git-

tikçe artan atölye 13 
Kasım 2012’de başladığı 
çalışmalarına, dönem 
sonuna kadar devam 
etti. Toplam beş hafta 
süren atölye süresince 
başarılı olan öğrenciler 
deneyimlerini yeni ka-
tılımcılarla paylaştı. 
Tanışma toplantısının 
yapıldığı ve öğrencilerin 
gruplara ayrıldığı ilk 
haftanın ardından ik-
inci hafta Türkiye’nin 
TURKCELL Teknolo-
ji Temsilcisi, İletişim 
Fakültesi öğrencisi 
Oğuzhan Akçay sektöre 
yönelik deneyimleri-
ni hazırladığı sunumla 
öğrencilerle paylaştı. 
Üçüncü hafta ise ge-
leneksel reklamcılıkta 
başarılı işlere imza 
atmış olan Consept 
Reklam Ajansı’nda staj 
yapan İletişim Fakül-
tesi öğrencisi Musta-
fa Şımarmaz hem staj 

deneyiminden hem 
de geleneksel reklam 
ajanslarının işleyişinden 
bahsetti. Reklamcılık 
adına sekiz yıldır faa-
liyet gösteren Farkyeri 
Reklam Ajansı’nda staj 
yapan Sena Özşimşir, 
nasıl staj başvurusu 
yaptığını, nasıl ka-
bul edildiğini, staj 
dönemi boyunca ne-
ler yaşadığını anlattı. 
Uluslararası Reklamcılık 
Derneği (IAA)’nin, 
bu yıl Bakırköy Prof. 
Dr. Mazhar Osman 
Ruh Sağlığı ve Sinir 
Hastalıkları, AMATEM 
ve Liba Laboratuarları 
s p o n s o r l u ğ u n d a 
düzenlediği 15. Üni-
versitelerarası Reklam 
Yarışması’nda birinciliği 
kazanan Ajans İLLEGAL 
(Gözde Baycan, Sena 
Özşimşir, Mustafa 
Şımarmaz, Yasin Gül-
er, Ahmet Fuat Polat) 
kampanyalarını bir kez 
de atölyede sundu. 

Reklam Atölyesi dör-

düncü haftada, İletişim 
Fakültesi mezun öğ-
rencilerinden Kamil 
Pınar’ı misafir etti. 
Kamil Pınar, kendisi-
ni nasıl yetiştirdiğini, 
kişisel gelişimi için ne-
ler yaptığını, nasıl CV 
hazırladığını, iş başvuru 
sürecini ve çalışma 
hayatını, katılımcılarla 
paylaştı.

Reklam Atölyesi’nin 
çalışmalarını tamamla-
dığı son haftada ise,  
dijital reklamcılığa  
değinildi ve bu alanda 
ismi başarıyla anılan Mi-
toz Dijital Ajansı’nda staj 
yapan İletişim Fakültesi 
öğrencisi Oğuzhan Ba-
har ve Dekatlon Buzz 
Dijital Ajansı’nda staj 
yapan Aşkın Ekici staj 
deneyimleriden bah-
setti. Dönemi kapa-
yan atölye gönül-
lüleri, çalışmalarının 
ikinci dönemde aynı 
yoğunlukta devam ede-
ceğini belirtti. 

Asiye Nurcihan Çoban

Reklam atölyesi kaldığı 
yerden devam ediyor

İletişim 
Fakültesi’nden
büyük başarı
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü, dördüncü 
sınıf öğrencilerinden Kadir Öksüz 
ve Mehmet Göktepe, Aydın Doğan 
Vakfı 24. Genç İletişimciler Yarışması, 
Reklam Kategorisi, Radyo Reklamı 
Alanı’nda üçüncü oldu.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinden Kadir 

Öksüz ve Mehmet Göktepe, Aydın Doğan Vakfı  
24.Genç İletişimciler Yarışması, Reklam Ka-
tegorisi, Radyo Reklamı Alanı’nda üçüncü oldu. 
Araştırma Görevlisi Murat Topal danışmanlığında 
hazırlanan ekipten Mehmet Göktepe bu başarıya 
ilişkin, ‘’ Böyle prestijli bir yarışmada okulumuzu 
temsil ettiğimiz için mutluyuz. Umarım daha gü-
zel başarılarla okulumuzu temsil etme şansımız 
olur.’’dedi.

25. Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler 
Yarışması’na katılmak  için başvuru tarhi ve 
ayrıntılı bilgi www.aydindoganvakfi .org.tr ad-
resinde yer almaktadır.

                  Ajans KTÜ

Mavi Nota’dan Radyo 
KTÜ’ye ödül

Mavi Nota Dergisi Ödülleri, En İyi Yerel 
Radyo Dalı’nda, Radyo KTÜ ödüle layık 
görüldü. Radyo KTÜ Genel Koordinatörü 

Kadir Öksüz: ‘’ Bu başarı bizim gelişimimiz ve 
ardımızdan gelenler için önemli bir basamaktır.’’ 
dedi.
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Dolmuş zammı yürürlüğe girdi
Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın talebi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği’nin (TESOB) kararı ve Trabzon Belediyesi’nin onayının ardından yüzde 17’yi 
bulan dolmuş zammı yürürlüğe girdi.

Bu kararla birlikte artık 
vatandaş en küçük mesafe-

ye 1.75 Türk Lirasına, en uzun 
mesafeye ise 2,5 liraya gidecek. 
Yani Meydan’dan Beşirli’ye 1.75 
alira, Soğuksu’ya, Çukurçayır’a 
ise 2 Türk Lirası gidecek. En 
uzun mesafelere ise, Pelitli 
Çamlıca Mahallesi, Yalıncak 
Doktor evlerine 2.5 liraya gidi-
lecek. Konuyla ilgili toplumun 
farklı kesimlerinden, farklı ses-
ler yükseliyor. Bazıları zam-
ma tepki gösterip Belediye’yi 
ve Valiliği eleştirirken, valilik  
“Onay makamı Belediye’dir. Biz 
gerekirse itiraz etme mercisi-
yiz. Onay makamı değiliz.” diye 
açıklama yaptı. Dolmuş esnafı 
ise bu tepkilere ve eleştirilere, 
“Uzun zamandır zam bekliyoruz. 
Mazota her ay zam geliyor, ama 
dolmuşa kaç yıldır gelmiyordu” 
diyorlar.

Trabzon’da en son dolmuşa 
zam 2011 yılında yapılmıştı. 
Bu dönem Trabzon Esnaf Odası 
zamma karşı çıkmış ancak Trab-
zon Belediyesi Meclisi, yetkinin 
kendinde olduğunu belirterek 
olağanüstü toplanıp dolmuşlara 
yüzde 20 zam yapmıştı.

Ajans KTÜ


