
KTÜ'de Acil Tıp Sempozyumu 

 Gürcistan  ile Eğitimde İşbirliği 

KKTC Cumhurbaşkanı’ndan      
ziyaret

   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 
KTÜ’ye  onay

Konsolos Temizkan’dan ziyaret

Cumhurbaşkanımızın Katılımı ile 
52. Eğitim ve Öğretim Yılı Başladı

Yeni eğitim-öğretim akademik 
açılış yılı, Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı 

ile KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre 
Merkezi'nde tören gerçekleştirildi. 

Törene,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, KTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur 
İslam, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan da katıldı.

  devamı  6 ve 7’de

 8  10 9

 FABA 2014 Sempozyumu yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu,Trabzon 
ziyaretleri sırasında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’ni de ziyaret 
etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hikmet Öksüz tarafından karşılanan 
Eroğlu’na  üniversite hakkında 
kapsamlı bilgi verildi. Cumhurbaşkanı 
Eroğlu, KTÜ’ye daha önce de geldiğini 
söyleyerek ziyaretten memnun 
kaldığını belirtti. devamı 5’de

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  8

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Trabzon'da

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, Trabzon  temasları sırasında 
Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni 
de ziyaret etti. Teknopark’ta 
yapılan görüşmede Bakan Işık; bazı 
projeleri destekleyebileceklerinin 
sözünü verdi. devamı 2’de 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Trabzon'da
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni ziyaret ederek incele-
melerde bulundu.

Bakan Fikri Işık ilk olarak 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman 

Baykal ve öğretim üyeleriyle toplantı 
yaptı. Daha sonra KTÜ Teknopark'ı 
ziyaret etti. Teknopark ziyareti 
sırasında Bakan Işık'a Teknopark ile ilgili 
bir sunum yapıldı. Bakan Işık sunum 
sonrası yaptığı değerlendirmede, 
KTÜ’nün çok güçlü bir altyapıya sahip 
olduğunu söyleyerek; ‘‘Trabzon, bu 
güçlü yanınını kullanarak yazılım, 
sağlık teknolojileri ile biyoteknoloji 
konusunda model oluşturabilir.”dedi. 
Bakan Işık, üniversitelerin sadece bilgi 
öğretme yeri olmadığını, eğitim odaklı 
olmaktan çıkıp araştırma,inceleme 
İnovasyon odaklı olması gerektiğini 
söyledi. Bakan Fikri Işık; Teknopark’ta 
ARGE ve İnovasyon’a dayalı projeler 
üreten ve bakanlıktan destek 
alan  ‘‘Onkozone ve Atigencell” 
firmalarının yetkililerinden bilgi 
aldı. Onkozone firması tarafından 
geliştirilen  kanser ilaçlarının 
karışımlarının hazırlanmasında  tek 
elden dokunmadan üretimini sağlayan  
robotic makine projesini inceleyerek 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 
destek alabileceklerini belirtti.
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Üniversitemize Avrupa Birliği Destekli Bir Proje Daha 
‘‘WEB2WORK” projesi Türkiye’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Miraç 
Akçay tarafından yürütülüyor.

WEB2WORK projesi Avrupa Birliği 
çerçeve programları arasında 
önemli bir yeri olan Yaşam Boyu 

Öğrenme (KA3) programı bünyesinde, 
eğitim ile iş dünyası arasında köprü 
kurmak ve dijital yeterliği pekiştirmek 
amacı ie  AB üyesi veya aday 8 Avrupa 
ülkesinin oluşturduğu bir konsorsiyum 
tarafından hazırlanıp ve 500.000 € 
bütçeyle desteklenmektedir. Türkiye, 
İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya, 
İtalya, Polonya ve Romanya’dan birer 
üniversitenin ortak olduğu proje, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi adına 
Bologna Uzmanı Prof. Dr. Miraç Akçay 
tarafından yürütülüyor. Proje ekibinde 
yer alan diğer öğretim üyelerimiz; 
Fatih Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri 
Doç. Dr. Nedim Alev, Doç. Dr. Yasin 
Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. Servet Çelik, 
üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi 
öğretim elemanlarının da etkin rol 
alacağı projenin ana amacı, işgücü 
piyasasına giriş yapmak isteyen belli bir 
yaşın üstündeki yetişkinlere daha etkili 
istihdam desteği sağlayabilmek amacıyla 
mesleki eğitim verenler ile yetişkin 
eğitimciler için yenilikçi eğitmen 
eğitimi programı geliştirmektir. 
2013 yılında başlayan proje 2015 
yılı sonunda tamamlanacaktır. 
Prof. Dr. Miraç Akçay Web2work 

Projesinin Temel Hedeflerini  sıraladı; 
istihdam destek programlarını sunma 
becerilerini güncellemek ve geliştirmek 
amacıyla mesleki eğitim veren 
öğreticiler tarafından kullanılmak 
üzere esnek ve dinamik öğrenme 
ortamı oluşturmak, gerek eğitmenler 
ve gerekse istihdam arayanların sosyal 
medya ve ileri dijital teknolojileri  
kullanmadaki bireysel yeterliklerini 
geliştirmek, sosyal medya araçlarının 
etkili ve bilinçli kullanımı yoluyla 
dezavantajlı grupların gizli işgücü 
piyasa fırsatlarına daha fazla erişimini 
sağlamak, mesleki eğitim ve yetişkin 
eğitimi, eğitmenlerinin dijital beceri 
ve yeterliliklerini geliştirmek ve 
güncellemek, iş arayan ileri yaştaki 
bireylerin dijital becerilerini, 
yeterliliklerini ve istihdam 
umutlarını artırmak,istihdama 
yönelik Web2 tabanlı yeni bir 
dijital platform oluşturmak. 

Projenin sağlayacağı katma değerler
Web2work projesi kapsamında 
istihdam eğitmenleri ile iş arayan 
olgun ve yetişkin bireylerin sosyal 
medya araçlarını kullanmadaki dijital 
becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak; 
sosyal medya ve dijital teknolojiler 
aracılığıyla sunulan geliştirilmiş 

istihdam programlarını kullanabilen ve 
öğrencilerine aktarabilen eğitimcilerin 
yetişmesine katkı sağlanacak.    
 Hazırlanacak olan yeni bir dijital 
araç yardımıyla pratiğe aktarılması en 
uygun yöntem ve kaynak paylaşımına 
açık sektörler arası daha işbirlikçi 
eğitmen toplulukları oluşturulacak. 
Çoğunluğunu dijital araçları 

kullanmada zorluk yaşayan veya hiç 
bilmeyen daha çok sayıda 50 yaş 
üzeri işsiz veya işsiz kalma tehlikesi 
altında olanlar, iş piyasası fırsatlarına 
ulaşmada yenilikçi yolları kullanabilir 
hale gelecek; iş dünyasıyla özellikle 
yetişkin eğitim sektörü arasında 
daha iyi işbirliği geliştirilmiş olacak.



KTÜ Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumuna Ev Sahipliği Yaptı
Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve  Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin işbirliği ile 25-27 Eylül  tarihleri 
arasında FABA Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu yapıldı.

KTÜ Osman Turan Kongre 
ve Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilen sempozyuma, 

Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan 
Fevzi Gümrükçüoğlu, KTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Süleyman Baykal, Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel Müdürü Durali 
Koçak, FABA 2014 Sempozyum 
Kongre Başkanı Prof.Dr.Sedat Yerli, 
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürü FABA 2014 
Sempozyumu Eş Başkanı İlhan  Aydın 
ile 48 ülkeden 600 bilim insanı katıldı.  
Sempozyumun açılış konuşmasını 

yapan Aydın, Trabzon'da böyle 
bir sempozyumun yapılmasının 
çok önemli olduğunu belirterek: 
"Balıkçılığın merkezi Trabzon'dur. 
Sadece yetiştiricilik açısından değil, 
balıkçılık üretimi açısından gen 
kaynaklarımızın, biyo çeşitliliğimizin 
korunması açısından da önemlidir." dedi
Trabzon Valisi Abdil Celil Öz ise 
konuşmasında: "Su ürünleri konusunda 
yerel, bölgesel ve uluslararası 
politika ve kurallar konulmasının 
kaçınılmazlığı ortadadır. Yatırım 
programında olan su ürünleri gen 
bankamızın da tamamlanmasıyla 

bu bölge su ürünleri araştırmasında 
önemli bir üst haline gelecektir." dedi.
Trabzon Belediye Başkanı Dr. Orhan 
Fevzi Gümrükçüoğlu: ‘‘Karadeniz, 
ülkemiz su ürünlerinin yarısından 
fazlasının üretildiği bir denizdir. 
Karadeniz içerisindeki yerleşimlere 
bakıldığında Trabzonun önemi 
büyüktür.Trabzon için en önemli balık 
türünün hamsi olduğunu vurgulayan 
Gümrükçüoğlu "Hamsi kendisi küçük 
kültürü büyük bir balık. Çoğumuzun 
sandığı gibi yalnızca Karadeniz'e 
özgü değil; pek çok denize yayılmış. 
Ne var ki, hiçbir yerde Trabzon'da 

olduğu gibi yöre halkının yaşamıyla 
bütünleşmiş değildir." dedi.
Balkan Çevre Örgütü Başkanı Prof. Dr. 
Fokion Vosniakos ise balık türlerinin 
şu anda yüzde 78'inin  aşırı avlanmaya 
maruz kaldığını belirtti. Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. 
Durali Koçak konuşmasında, su 
ürünlerinden geçmişten bugüne 
kadar yaranıldığını kaydetti. 
Sempozyumun ardından 
katılıcılara plaket takdim edildi 
ve Fototorafçı Tahsin Ceylan’a ait 
deniz ürünlerinin konu edildiği 
fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.



KTÜ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu’nda Halkla İlişkiler ve İletişim Uzmanı Yener Genç tarafından 
“Diksiyon, Beden Dili ve İletişim” adlı konferans verildi.

MYO'da Diksiyon ve İletişim Konferansı

Konferansa Of Kaymakamı Eren 
Arslan, Sürmene Belediye 
Başkanı Rahmi Üstün, KTÜ 

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi 
Dekan Vekili   Yrd. Doç. Dr. İsmail   
Altın, Sürmene İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Orhan Kahveci, Araklı İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Rıza 
Keskinsoy,, Of SGK Merkezi  Ahmet 
Altunsoy, Araklı SGK  Müdürü 
Mustafa Köse, akademisyenler, 
öğrenciler ve veliler katıldı.
 Sunuculuğunu Bölüm Başkanı Öğr. 
Gör. Orhan Nazım Aksu’nun yaptığı 
program, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından, 
KTÜ Sürmene Abdullah Kanca 
MYO Müdürü Doç. Dr. Hamdullah 
Çuvalcı’nın açılış konuşması ile 
başladı. Doç. Dr. Hamdullah Çuvalcı 
konuşmasında;  “Trabzon ili Sürmene 
İlçesi’nin şirin beldesi Çamburnu 
mevkiinde deniz kenarında bulunan 
Meslek Yüksekokulumuzda sizleri 
ağırlamaktan gurur duymaktayız. 
Meslek Yüksek Okulumuz,  en 
son teknolojik alet ve cihazlarla 
donatılmış olup fiziki mekân ve altyapı 
olanakları ile birlikte ülkemizdeki 
yüksekokullar arasında en üst sıralarda 
bulunmaktadır.  Genç, dinamik ve 
gelişime açık akademik kadrosu ile 
öğrencilerimizi sanayinin ihtiyaç 
duyduğu bilgi ve beceri ile donatmaya 
çalışmaktayız. Bunun yanında Meslek 
Yüksekokulumuzun kurucusu Kanca 
Firması, burslar, staj imkânları, 
teknik geziler ve makine teçhizat 
yardımı ile Meslek Yüksek okulumuzu 
desteklemeye devam etmektedir.  

Öğrencilerimizin teknik ve mesleki 
alanda yetişmelerinin yanında; 
araştırıcı ve analitik düşünebilen, 
kendine güvenen, sosyal ,kültürel 
alanda donanımlı, toplumsal etik 
bilince ve sorumluluğa sahip bireyler 
olarak da yetişmeleri bizim için büyük 
önem taşımaktadır. Bu amaçla herkes 
için de gerekli olan  “Diksiyon, Beden 
Dili ve İletişim” konulu sunumlarını 
yapmak üzere alanında uzman, birçok 
etkinliği ilgi ile takip edilen Diksiyoner 
Yener Genç'in okulumuzda ağırlamanın 

mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.
 Uygulamalı ve katılımın yüksek olduğu 
konferansta Diksiyoner Yener Genç; 
“İletişimde sesin kendisi yüzde 7, 
sesin ahengi yüzde 38 ve beden dili 
yüzde 55 oranında etkili olmaktadır. 
Beden dilini kullanabilmek demek 
hem topluluk önünde hemde özel 
yaşantımızda kendimizi daha 
iyi ifade edebilmemizi sağlar. 
Çok kısa zamanda vermeye 
çalışacağımız bu konferans 
sonunda hepimizin daha bilinçli 

olacağından şüphem yok.’’ dedi.
Diksiyon, beden dili, halkla ilişkiler ve 
iletişimin önemini tüm katılımcılarla 
birlikte uygulama yaparak anlatan 
Yener Genç, sunum aralarında yaptığı 
anketler sonucunda aldığı geri 
bildirimlerle sürdürdüğü konferans 
sonucunda, katılımcılara test usulü 
sorduğu sorularla sınav uyguladı. 
Katılımcıların dikkatle takip ettiği 
konferans sonucunda MYO Müdürü Doç. 
Dr. Hamdullah Çuvalcı tarafından,Yener 
Genç’e plaket takdim edildi. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Karadeniz Müzik Arşivi Merkezi’nde, 
Türkiye'ye ilişkin dünyadaki en eski ses kayıtları bulunuyor.

KTÜ Devlet Konservatuvarı 
Müzikoloji Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Abdullah Akat, yaptığı 

açıklamada, Karadeniz Müzik Arşivi 
Merkezi'nin, Türkiye'nin ilk bölgesel 
müzik arşivi olduğunu belirtti.
Akat, merkezin ilk dijital müzik 
arşivlerinden birisi olduğunu  ifade ederek, 
merkezin oluşturulması için hazırlanan 
projenin 2011 yılında başladığını ve 
bu ay tamamlandığını ifade etti.
Merkezin, önümüzdeki aylarda 
dünyanın en eski ses kayıt arşivlerinden 
temsilcilerin, önemli müzik arşivistlerinin 
ve akademisyenlerin katılımıyla açılışının 
gerçekleştirileceğini bildiren Akat, 
Karadeniz Müzik Arşivi Merkezi'nin KTÜ 
Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi’nde 
faaliyetlerini sürdürdüğünü ve uzun 
süredir devam eden teknik altyapı 
çalışmalarının bitirildiğini söyledi.
Müziklerin veri tabanına kayıtların 

girilmesi işleminin uzun sürdüğünü 
belirten Akat, şimdiye kadar veri 
girişlerinin yüzde 20'lik kısmının 
tamamlandığını ve giriş işlemlerin 
yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirtti. 
Veri girişlerinin önümüzdeki yılın mart 
ayında tamamlanarak bilim insanlarının, 
araştırmacıların, öğrencilerin ve 
ilgililerin hizmetine açılmasının 
hedeflendiğine işaret eden Akat, şöyle 
devam etti: "Türkiye'ye ilişkin dünya 
üzerindeki en eski ses kayıtları ülkemizde 
sadece bu arşivde mevcut. 1902 yılına 
ait bu kayıtlar, Almanya'daki Berlin 
Phonogram Archiv ile protokol yapılarak 
ülkemize kazandırıldı. Merkezimizde 
Kafkasya Coğrafyası’ndan 1909 yılı, 
Balkan Coğrafyası’ndan 1906 yılı kayıtları 
var. Merkezde Türkiye, Gürcistan, 
Rusya, Kırım, Ukrayna, Romanya, 
Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, 
Azerbaycan, Özbekistan ve Almanya'dan 

ses ve görüntü kayıtları da bulunuyor. 
Bugüne kadar 30 bin civarında kayıt elde 
edildi, bu kayıtların tamamına yakını 
kategorize edildi. Veri tabanına yaklaşık 
5 bin civarında kaydın girişi tamamlandı.

Akat, merkezde bulunan kayıtlarının 
önemli kısmının Türkiye'nin dışında 
Almanya, Avusturya, İngiltere, Gürcistan 
ve Amerika'daki arşivlerden elde edilen 
koleksiyonlardan oluştuğunu kaydetti. 

KTÜ, Türkiye'nin Müziğini Arşivliyor



KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu Trabzon'da
 Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı'nın Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte düzenlediği "Milli Davamız Kıbrıs"  
konferansına konuşmacı olarak katılan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu üniversitemizi ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Cumhurbaşkanı 
Derviş Eroğlu, Kıbrıs 

müzakere sürecine ilişkin "Her 
müzakere masasına oturduğumuzda 
halkmızdan 'Ne olacak? Yine göçmen 
mi olacağız?' sorusu geliyor. Bunlar 
da insanı yoruyor ve psikolojik 
olarak sıkıntıya sokuyor. Bu eziyeti 
halkımıza çektirmeye hakkımız yok. 
Dolayısıyla dünyanın artık Kıbrıs'ta 
gerçekleri görmesi gerek. Kıbrıs'ta 
iyi niyetle yıllardır bir anlaşma 
olsun düşüncesiyle müzakereleri 
devam ettiren bir taraf vardır. Bir 
de yıllardır Birleşmiş Milletler ‘in 
kararı olarak ortaya çıkan planları 
bile reddeden taraf vardır." dedi.
Daha sonra Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’ni ziyaret eden 
Eroğlu’nu ,Rektör Vekili Prof. 
Dr. Hikmet Öksüz karşıladı. 
Rektörlük  makamında gerçekleşen 

görüşmede Öksüz Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
hakkında kapsamlı bilgi verdi.
Öksüz, Karadeniz Teknik Üniversitesi 

olarak KKTC’nin haklı davasını 
her zaman desteklediklerini ve 
desteklemeye devam edeceklerini 
belirtti. Eroğlu Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’ni daha öncede 
ziyaret ettiklerini ve çok güzel 
bir kampüse sahip olduklarını 
vurguladı. KTÜ’nün Türkiye’nin 
önde gelen üniversitelerinden 
olduğunu söyleyerek burada 
olmaktan mutlu olduklarını belirtti.
Eroğlu KKTC deki üniversiteler 
ile Karadeniz Teknik Üniversitesi 
arasında gerçekleştirilebilecek 
işbirliği hakkında fikir alışverişi 
yapıldı. Eroğlu görüşmenin 
sonunda Karadeniz Teknik 
Üniversitesi'nin hatıra defterine 
duygularını aktararak imzaladı. 
Prof. Dr. Hikmet Öksüz tarafından 
Eroğlu'na hediye takdim edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Türkiye Biyoloji Öğrencileri Platformu (BİYOP) 
ortaklığında Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde 21. Ulusal Biyoloji Kongresi yapıldı.

K  ongreye Karadeniz Teknik   
Üniversitesi Öğretim 
Üyelerinden Prof. Dr. Ali 

Demirsoy , NationalGeographic’de 
ilk ve tek Türk kaşif olan  Doç. Dr. 
Çağan Şekercioğlu, KTÜ Tıp Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Alver, Marmara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi İbrahim İlker Özyiğit , 
Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Zümrüt Bahat, Tahsin 
Ceylan, Şahika Ercümen, öğrenciler 
ve çok sayıda davetli katıldı.
Katılımcılara “Genetik Kopyalama”  
“Türkiye’nin Dünya Çapında Önemli 

Biyoçeşitliliği Krizde, Boz Ayının 
İzinde Sarıkamış”, “Deney Hayvanları 
ve Etik Kurulu”,  “Biyoteknolojik 
Yöntemlerle Bitli Saçak Kök 
Kültüründen İlaç ve Etken Maddeleri”, 
“Radyasyon Onkolojisinde 
Işınların Etkisi”,“Karadeniz’in 
Derinliklerinde Yaşam” konuları 
hakkında bilgiler verildi.
Kongre, konuşmacılara 
verilen plaketlerle son buldu.
Türkiye Biyoloji Öğrencileri 
Platformu( BİYOP) Nedir?

Türkiye Biyoloji Öğrencileri 

Platformu, dahil olduğu yaşama 
ve topluma sorumluluk duyan ve 
sorgulayan, araştıran ve çözümler 
üreten, kültürel gelişimin ve evrensel 
değerlerin ancak bilimin ışığında 
sağlanabileceğini ve bugünün 
sorunlarından arınmış aydınlık bir 
geleceğin samimi, yaratıcı ve eş 
güdümlü bir hareket tarzıyla mümkün 
olabileceğini savunan, biyoloji ve 
biyoloji ile bağlantılı bir bilim dalında 
(biyoloji eğitimi, moleküler biyoloji 
ve genetik) lisans öğretimi gören 
öğrencilerin oluşturduğu ulusal bir 
birlikteliktir. Bu özellikleriyle Türkiye 

Biyoloji Öğrencileri Platformu, 
ülkemizde bir ilk olmaktadır.
Biyoloji Öğrencileri Platformu, 13 
Ekim 2001 tarihinde, Hacettepe 
Üniversitesi’nde düzenlenen 8. 
Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi’nde 
tartışılmış ve 25 farklı üniversitede 
öğrenim gören katılımcıların 
birlikteliğinin sağlanması ile 
kurulmuştur. Platformun diğer 
üniversitelerle iletişimini üniversite 
temsilcileri sağlamaktadır.
Herhangi bir siyasi, ideolojik 
veya dini fikri benimsetmeye 
çalışmayan, tamamen biyoloji 
temelli bir oluşumdur.

21.Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi KTÜ’de 



52 .  Eğ i t im  ve  Öğ re t im  Y ı l ı  Ba ş l ad ı
Karadeniz Teknik Üniversitesi,   58 Bin öğrencisiyle 52. eğitim ve öğretim yılına başladı.

Yeni eğitim- öğretim yılı 
münasebetiyle Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 

katılımıyla KTÜ Osman Turan Kültür 
ve Kongre Merkezi'nde 52. Akademik 
yılı açılışı töreni düzenlendi. 
Törene,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
Baykal, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Ayşenur İslam, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Gençlik 
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan katıldı.
 Törenin açılış konuşmasını KTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Süleyman Baykal yaptı.
Baykal; 59 yıl önce kurulan 
üniversitenin 179 bin mezun verdiğini 
hatırlatarak, 1955'te kurulan 
üniversitemizin eğitim-öğretime 
başlayışının 52. yılı şuan KTÜ de 17 
fakülte, 7 enstitü, 1 konservatuar, 4 
yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulu 
bulunmaktadır. Bu birimlerde 2 
bin 220 akademisyen ve bin 833 
idari personel görev yapmaktadır. 

Üniversitemiz, bugün itibariyle 58 bin 
12 öğrenciye eğitim hizmeti sunan ve 
toplam 179 bin mezuna sahip olan 
büyük bir kurumdur. Üniversiteler, 
tarih boyunca insanlığa hizmet 
etme amacıyla hareket etmişlerdir. 
İnsanlık ve uygarlığa yaptıkları katkı 
ölçüsünde, bağlı oldukları ülkeleri 
geliştirmişlerdir. Buna rağmen bazen 
de üniversiteler insanlığa değil, belli 
bir kitleye, belli amaçlara hizmet 
etmiş, hatta bazı öznel düşünceleri 
hakim kılmaya çalışmışlardır. Böylesi 
bir durum baskın hale geldiğinde 
geri kalmışlık, toplumda kargaşa, 
kamplaşma, dolayısıyla büyük bir 
zaman ve emek kaybı kaçınılmaz 
hale gelmektedir. Yakın bir tarihe 
baktığımızda yaşadığımız birçok 
acı dolu olayın perde arkasında 
üniversitelerin doğrudan yada dolaylı 
etkileri hepimizin malumudur. 
Özgürlüklerin ve özgür düşüncenin 
temel savunucusu ve uygulayıcısı 
olması gereken üniversitelerimizin 
maalesef zaman zaman toplumun 
hemen her kesiminde acılar yaşatan 
antidemokratik müdahalelerde 

rol almışlardır. Üniversite 
kapılarının toplumun bir kesimi 
için işkencehanelere dönüştüğü 
o günler, belli yaş grubundaki 
herkesin hatırındadır. Bugün şükürler 
olsun ki kimse kimliğinden, kılık 
kıyafetinden, düşüncesinden dolayı 
dışlanmamaktadır. Bu durumlar 
artık geride kaldı. Dünün kısır 
döngülerinden kurtulan üniversitemiz 
bugün gelişmiş ülke üniversiteleri ile 
yarış içindedirler. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi'nde akademik yapısını, 
oluşturmakta olduğumuz Teknoloji 
Transfer Ofisi, Proje Destek Birimi 
ve Türkiye'de ilk beş içinde yer alan 
teknokenti ile bu yolda hızla mesafe 

almaktadır. Üniversitemizin ana 
taşıyıcı unsuru olan öğretim üyelerimiz 
yapmış oldukları araştırmalar ve 
almış oldukları TÜBİTAK, SANTEZ ve 
AB Projeleri ile bu yarışın içindedirler. 
Birikimlerini lisans ve lisansüstü 
öğrencilerimizle paylaşarak yeni 
ve geleceğin Türkiye'sini inşa 
etmeye çalışmaktadırlar. Son altı 

ay içerisinde depreme dayanıklı 
yapılardan şehir bölge planlamaya 
ve siber strateji geliştirmeye varan 
pek çok ulusal ölçekli yarışlarda 
öğrenci gruplarımız Türkiye 
birincilikleri kazanmışlardır." dedi.
"Türkiye'nin en büyük çocuk 
hastanesi'nin inşa iznini aldık"
 Prof. Dr. Süleyman Baykal, Türkiye'nin 
en büyük çocuk hastanesi için inşa izni 
aldıklarını belirtti. KTÜ'nün son 10 
yılda pek çok alanda büyük gelişmeler 
yaşadığını ifade ederek, "KTÜ son 10 
yıl içerisinde, mühendislikten temel 
bilimlere, tıp ve sağlıktan beşeri 
bilimlere kadar pek çok alanda büyük 
gelişmeler yaşamıştır. Bu kapsamda 

üniversitemizde Diş Hekimliği, 
Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Of Teknoloji, 
İletişim, Hukuk ve İlahiyat Fakülteleri 
ile Adli Bilimler, Deniz Bilimleri ve 
Karadeniz Araştırmaları Enstitüleri 
ve Devlet Konservatuvarı kurulmuş 
ve bu birimlerde eğitim-öğretim ve 
araştırma faaliyetlerine başlanmıştır. 
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52 .  Eğ i t im  ve  Öğ re t im  Y ı l ı  Ba ş l ad ı
Karadeniz Teknik Üniversitesi,   58 Bin öğrencisiyle 52. eğitim ve öğretim yılına başladı.

A ynı dönemde Farabi 
Hastanemizin yeni B Bloğu 
devreye girmiş, ikinci 

ameliyathane yapılmış, dünya 
standartlarında Acil Servis ve 
Yoğun Bakım Bloğu inşa edilmiş 
ve tüm bu birimler yeni teknoloji 
ile donatılmıştır. Ayrıca 23 bin 
metrekarelik kapalı alanı olan 
modern bir diş hekimliği fakültesi 
binasının ihalesi yapılmış, 33 
bin metrekarelik kapalı alanlı 
Türkiye’nin en büyük çocuk 
hastanesinin inşa izni alınmıştır. 
Böylece üniversitemiz sağlık 
alanında, sadece bölgeye değil, 
Karadeniz havzasındaki komşu 

ülke insanlarına da hizmet verir 
hale gelmiştir. Tüm bu gelişmeler, 
son yıllarda ülkemizde sağlanan 
ekonomik büyümenin bir doğal 
sonucudur.”diyerek konuşmasını 
sonlandırdı. Rektör Prof. Dr. 
Süleyman Baykalı'ın ardında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan konuşmasını yapmak 

üzere kürsüdekini yerini aldı.
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, "Öncelikle Bingöl de 
yaşanan olaylarda şehit olan 
iki polisimiz için hepimizin 
başı sağolsun." dedi. Son 
yıllarda üniversitelerin, aslî 
vazifeleriyle gündeme gelmesi 
için yoğun çaba harcandığını 
belirterek, “Üniversiteler 
çatışma haberleri, yasaklar, 
kısıtlamalar ve ikna odalarıyla 
gündeme geliyordu. Özgürlüğün 
alabildiğine yaygın ve güvenli 
olması gereken üniversiteler, 
özgürlüğü kısıtlayan kurumlar 
olarak gündemi meşgul ediyordu. 

Ancak artık başörtüsü, sakal ve 
bıyıkla değil, eğitim ve bilimle 
meşgul olan üniversitelerimiz 
var. Bütün bunlar yeni 
Türkiye'nin ilk adımlarıdır" dedi. 
 Halkın doğrudan seçtiği ilk 
Cumhurbaşkanı olarak ilk üniversite 
ziyaretini KTÜ'ye yaptığını işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

ziyaretinin bir başka anlamlı 
yanının da Trabzon'un plaka kodu 
61 rakamına gönderme yaparak, 
ziyaretin göreve başlamasının 61. 
gününe denk gelmesi olduğunu 
söyledi. Erdoğan; "Başbakanlık 
dönemim sırasında KTÜ'den 
Fahri Doktora Ünvanı almıştım 
bu nedenle kendimi KTÜ'nün bir 
mensubu olarak görüyorum ve 
bundan gurur duyuyorum." dedi.
"'Bana bir harf öğretenin kırk 
yıl kölesi olurum' diyen bir 
medeniyetin çocuklarıyız"
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bana 
bir harf öğretenin kırk yıl kölesi 
olurum" diyen bir medeniyetin 
çocukları olduklarına dikkati 
çekerek, "Bu bakımdan sizlerin 
yetiştirdiği ve yetiştireceği nesil 
inanıyorum ki bu hassasiyeti 
hisseden, bu hassasiyeti yakalayan 
bir nesil olacaktır. Başbakanlığım, 
genel başkanlığım esnasında 
bütün siyasi riskleri göze alarak, 

77 milyonun kardeşliği, birliği, 
beraberliği için bir çözüm süreci 
başlattık. Bunu kararlılıkla 
sürdürdük. Bundan sonra da bunu 
kararlılıkla inşallah sürdürmeye 
devam edeceğiz. Çünkü bu çözüm 
süreci bizim milli birliğimizdir, 
kardeşliğimizdir. Milli birlik 
ve kardeşlikten başka bizim 
çıkışımız asla olamaz. Bunu 
başarmamız lazım. Ülkemizin 
geleceği noktasında biz hiçbir 
endişe taşımıyoruz. İnşallah 2023 
hedefleri, 2071 hedefleri bizler 
için hayal değildir. Bu millet bunları 
inşa etmeye muktedirdir. Bunun 
banisi sizler olacaksınız" dedi.
  Konuşmaların ardından KTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'a, öğretim üyelerinden 
Yrd. Doç. Dr. Raif Kalyoncu'nun 
yaptığı resmi hediye etti.
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32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 
18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi düzenlendi.

Her yıl düzenli olarak farklı illerde 
gerçekleştirilen etkinliğin bu 
yıl ki adresi Karadeniz Teknik 

Üniversitesi oldu. Kongreye KTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, 
Kongre Başkanı Haluk Saruhan, TCCD 
Başkanı Gonca Topuzlu Tekant ve 
Çocuk Cerrahisi Hemşirelik Dernek 
Başkanı  Ayten Osmanoğlu katıldı. 
Prof. Dr. Haluk Saruhan’ın başkanlık 
yaptığı kongrede 30 ayrı oturum yapıldı. 
4 gün boyunca süren bu kongrede 
alanlarında deneyimli yerli ve yabancı 
uzmanlar yer aldı. Kongre başkanlığını 
üstlenen Haluk Saruhan yaptığı açılış 
konuşmasında: “Hedefimiz, mesleki 
sorunlarımızın ortaya konulduğu, 
tartışıldığı ve bu sorunlara çarelerin 
arandığı sosyal ortamı sağlamaktır. 
Diğer yandan mesleğimizle ilgili 
son teknolojilerin tanıtıldığı sergi 
alanlarıyla gelişmemize katkı 
sağlamayı amaçlamaktayız.” dedi.
 Saruhan’ın konuşmasının ardından 
Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal 
kürsüdeki yerini aldı. Baykal; 
‘‘Çocuk Cerrahisi’nin ilgi alanı 
olarak ortaya çıkmasında birçok 
neden var. Bunların en önemlisi 
tedavi gerektiren hastalıklardan 
ameliyat öncesi ve sonrası ölüm 
oranlarının yüksek olmasıydı. Aynı 
şekilde doğumsal diyaframatık hemili 

bebeklerin %85 inin 24 saat içinde 
öldüğü, %15’inin ameliyat edilebildiği 
ameliyat edilebilenin de % 50’sinin 
yaşayabildiği biliniyordu. Bunları göz 
önüne aldığımız da çocuk cerrahisinin 

önemini görmekteyiz.” dedi.
 Dört gün boyunca devam eden 
kongrede, Çocuk Cerrahisi’  nin 
gelişimi ve mesleki sorunlar gibi 
konuların yanı sıra; Yenidoğan 

Ventilasyon Tedavisi Kursu, yanık 
yarası bakımı, tümör genetiği, trakea 
cerrahisi  gibi konulara da yer verildi. 
Kongrenin sonunda tüm katılımcılara 
“Katılım Belgesi” takdim edildi.

Turizm Alanında İşbirliği
Sochi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı V.P Levchenko KTÜ Turizm 
MYO ile Sochi Devlet Üniversitesi Turizm Fakültesi arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla KTÜ'yü ziyaret etti.

KTÜ Turizm MYO ile Sochi 
Devlet Üniversitesi Turizm 
Fakültesi arasındaki ilişkilerin 

geliştirilmesi amacıyla Trabzon'a 
gelen Sochi Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı V.P. Levchenko, KTÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necati 
Tüysüz tarafından karşılandı.
 Sochi ve Trabzon’un kardeş şehir 
olduğunu kaydeden Sochi Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı V.P. Levchenko  
iki kent arasındaki ilişkilerin daha 
da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. 
Levchenko, “ Sochi kentinin, turizm, 
kültür, kayak ve spor merkezi olduğunu 

söyleyebiliriz. Trabzon Ticaret Sanayi 
Odası ile Sochi Ticaret Sanayi Odası 
arasındaki ilişkilerin gelişmesini 
istiyoruz. Şuanda birinci önemli 
amaç turizm çerçevesinde bir işbirliği 
kurmak. Çünkü; turizm  önemli olan 
bir konu. Turizmin gelişmesi için 
ulaşım olanaklarının arttırılması 
gerekiyor.” şeklinde konuştu. 
Prof. Dr. Tüysüz; Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Sochi Devlet Üniversitesi 
işbirliği ile mayıs ayında birer 
hafta arayla hem Sochi'de hemde 
Trabzon'da ortak turizm etkinlikleri 
düzenleneceği haberini verdi.

Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan Trabzon 
temasları çerçevesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni 
ziyaret etti.

Karadeniz Teknik  Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Necati Tüysüz 

tarafından karşılanan Temizkan, 
burada olmaktan mutluluk 
duyduğunu belirterek, KTÜ’nün 
Türkiye’deki sayılı üniversiteler 
arasında olduğunu ifade etti.
Gürcistan’dan eğitim için Türkiye’ye 
gelen birçok öğrencinin bulunduğunu, 
bu durumun Türkiye’nin eğitim 
alanında ileri seviyeye ulaştığının 
göstergesi olduğunu ve  Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nin bunda 

yadsınamaz bir yeri olduğunu belirtti. 
Türkiye ile Gürcistan arasındaki 
ilişkilerin her zaman iyiye doğru 
gittiğini belirten Temizkan: ‘‘İki ülke 
arasındaki ilişkilerin aynı paralelde 
devam edeceğine inanıyoruz.’’ dedi.
Temizkan, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi ile Gürcistan’daki 
üniversiteler arasında devam 
eden işbirliğini ve  yeni dönemde 
uygulamaya konulabilecek faaliyetleri 
görüşmek üzere Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nde bulunduğunu söyledi. 

Konsolos Temizkan’dan ziyaret



KTÜ’de Acil Tıp Sempozyumu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde 29 -30 Ağustos tarihleri arasında  15.Acil 
Tıp Sempozyumu yapıldı.

Sempozyuma Prof.Dr. Hikmet 
Öksüz, KTÜ Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr.Akif Cinel, 

ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar 
Cander,Acil Tıp Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Gündüz, 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Şahin Arslan, Trabzon Kamu 
Hastaneler Birliği Genel Sekreteri 
Mustafa Kasapoğlu, üniversite 
personeli ve öğrenciler katıldı.
KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hikmet Öksüz yaptığı konuşmada: 
''Böyle bir sempozyumun yapılması 
üniversitemiz, şehrimiz ve 

Karadeniz Bölgesi için çok önemli. 
Tıp çok gelişti ve sürekli gelişmeye 
devam etmekte. Karadeniz 
Tenik Üniversitesi olarak sürekli 
kendimizi yenileyip, en modern 
yöntemleri kullarak başta şehrimiz, 
bölgemiz ve tüm ülkemize katkıda 
bulunmaya çalışıyoruz."dedi. 
Öksüz'ün ardından Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şahin 

Arslan  "Kırım Kongo Kanamalı Ateşte 
Son Tecrübeler" adlı sunumu, 19 
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden 
Yrd. Doç. Dr. Hızır Ufuk Akdemir 
ise "Kıtaları Dolaşan Salgınlar-
MERS" adlı sunumu gerçekleştirdi.
 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Şahin Arslan: "KKKA ülkemizde 
2002 yılında özellikle yaz aylarında 
görüldü. Havaların ısınmasıyla çok 

hızlı hareket edebiliyorlar. Kırsal 
kesimlerde yaşayan vatandaşlarda 
görülmüşdü. 2013 yılında da tanı 
konuldu. Türkiye'nin her tarafında 
bu hastalığı görebiliyoruz. Dünyada 
850 yakın kene türü var. Bunlardan 
550 tanesi Türkiye'de yaşam 
sürdürüyor ve 30 tanesi enfeksiyona 
veya bu hastalığa sebep olabiliyor. 
" dedi.  Sempozyumun ardından 
konuşmacılara plaket takdim edildi.

Trabzon'da Amatör Futbol Haftası Kutlandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası faal-
iyetleri kapsamında KTÜ OKM’de amatör spor konulu panel düzenlendi.

Panele KTÜ Beden Eğitimi 
Bölüm Başkanı Yrd. Doc. Halit 
Suiçmez, Trabzon Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemalettin 
Yazıcı, Trabzon Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Başkanı Cahit Erdem, Gazeteci 
Yazar İhsan Öksüz, Olimpiyat ve Dünya 
Şampiyonu Güreşçi Selçuk Çebi ve Doç Dr. 
Selami Yüksel konuşmacı olarak katıldı.                                                                                                                            
 Panelde amatör sporun önemi, Trabzon’da 
amatör spora bakış, sporun gelecekte ki 
önemi gibi konulara değinildi. Panelde 
konuşma yapan  Trabzon Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemalettin 
Yazıcı: “Amatör Spor Haftası etkinliği 
bakanlığımızca geçtiğimiz yıldan 
itibaren yapılıyor. Bu hafta içerisinde 
çeşitli branşlarda müsabakalar yaparak 
gençlere sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz. 
Türkiye’de spor yapan kesim ne kadar az 

olsada dünya şampiyonlukları, olimpiyat 
şampiyonları çıkartabiliyoruz. Bunu büyük 
bir  başarı olarak görüyoruz .” dedi.
Trabzon’da amatör spor dendiğinde 
tarihinin çok eskiye dayandığını ifade 
eden ASKF Trabzon Başkanı Cahit Erdem, 
“Trabzon spor anlamında tarihi bir şehir. 
Bundan 150 yıl öncesinde şehrimizde spor 
faaliyetleri yapılıyordu. Tesis anlamında da 
Türkiye’de de Trabzon en iyi yerde. ASKF 
olarak amatör spora her zaman destek 
oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Dünya Şampiyonu Güreşçi Selçuk Çebi 
ise: “ Amatör spor ülkemizde gerçekten 
çok zor. Çünkü spora karşı ilgimiz olsa 
dahi gerek üniversiteye girerken gerekse 
üniversite sonrası iş hayatımızda spora vakit 
ayıramıyoruz fakat sporada vakit ayırmamız 
gerektiğinin bilincinde olmalıyız." dedi.

Öğrenci  Kulüpleri  ile Toplantı Yapıldı
Yeni akademik yıl öncesi öğrenci kulüp başkanları ile 

Toplantıda kulüp    temsilcileri, 
faaliyetlerinin artarak 
devam etmesi noktasında 

rektörlükten beklentilerinin neler 
olduğunu dile getirdiler. Toplantıda 
kulüp temsilcilerine; KTÜ 2014-2018 
stratejik planında belirlenen hedef ve 
faaliyetler, yeni kurulan KTÜ Kariyer 
Merkezi, Radyo KTÜ'nün yeni yayın 
döneminde kulüpler için hazırladığı 
program hakkında bilgi verildi.
 
Öğrenci  kulüpleri  binasinda yapılan 
toplantıya; rektör yardımcıları Prof.
Dr.Necati Tüysüz, Prof. Dr. Hikmet 
Öksüz, İşletme Bölümü Kooperatifçilik 
Anabilim Dalı Başkanı Öğr. Gör. Ali 

Haydar Doğu, Sağlık  Kültür ve 
Spor Daire Başkanı Necmi Kırkbir 
ve kulüp başkanları katıldı.



Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem 
Planı” kapsamında Osman Turan ve Kültür Kongre Merkezi’nde işbirliği protokolünü imzaladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si İşletme Bölümü Kooperatifçilik 
Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 
yürütülen çalışmalar kapsamında, 
KTÜ Rektörlüğü ile Gümrük ve Ticar-
et Bakanlığı koordinasyonunda Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı,  Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte 
hazırlanan ve Milli Eğitim Bakan-
lığı’nca onaylanarak uygulamaya konu-
lan  Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi 
Programına (KOOP-GEP) yönelik eğitim 
talebini karşılamak amacıyla üniversi-
temiz ile işbirliği protokolü imzalandı.

Bu protokol ile bölgemizde yer alan 
kooperatiflerin yöneticilerine, or-
taklarına ve çalışanlarına eğitim 
verilmesi, Karadeniz Teknik  Üniver-
sitesi’nin kooperatif türleriyle ilişki-
si olan bölümlerinde okuyan veya 
mezun öğrencilerinin de  eğiti-
mi  üniversite tarafından veril-
mek üzere (KOOP-GEP) programına 
dahil edilmesi, işletme bölümünde 
kooperatifçilik dersini alarak başarı 
ile geçen öğrencilerin de ayrıca bir 
eğitime tabi tutulmadan direk kurs 
bitirme sınavına girerek Milli Eğitim 

Bakanlığı’nca verilen sertifikalara 
hak kazanmaları amaçlanmaktadır.
 Kooperatifçilik Anabilim Dalı Başkanı 
Öğr. Gör. Ali Haydar Doğu; ‘’Bu 
protokol ile üniversitemiz lisans 
düzeyinde okutulan kooperatifçilik 
adlı dersimiz ilgili bakanlık tarafından 
tanınmıştır. Bu tanıma; dersi başarı 
ile geçen öğrencilerimizin bakan-
lık tarafından istenen sertifikasyon 
eğitim süreçlerinden muaf olması 
anlamındadır. Diğer yandan protokol 
ile üniversitemiz; il ve bölgemizdeki 

mevcut kooperatif çalışanlarına eğitim 
verilmesinde yetkili bir merkez olmuş-
tur. Gerek yasal düzenlemeler, gerek-
se bu işbirliği protokolü elde edilecek 
MEB onaylı sertifikalar, mezun-
larımızın bu alandaki istihdam edile-
bilirliğini kolaylaştıracaktır.’’dedi.
Karadeniz Teknik Üniversite-
si adına  Rektör Prof. Dr. Süley-
man Baykal, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı adına ise Kooperatifçi-
lik Genel Müdürü İsmail Kalender 
işbirliği protokolünü imzaladı.

Gürcistan ile Eğitimde İşbirliği
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
Baykal ve Gürcistan Devlet Bakanı Gela Dumbadze işbirliği 
için bir araya geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
ile  Gürcistan'daki devlet 
üniversitelerinin eğitim 

alanındaki işbirliğinin arttırılması 
ve ortak çalışmalar yürütülebilmesi 
için Gürcistan Devlet Bakanı Gela 
Dumbadze ve Müsteşarı Mukhran 
Gulagashvili ile Gürcistan Trabzon 
Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze 
26 Eylül tarihinde Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Süleyman Baykal'ı ziyaret 
etti. Devlet Bakanı Dumbadze 
Karadeniz Teknik  Üniversitesi’nin  
 eğitim alanındaki tecrübelerinden 
yararlanmak istediklerini belirtirken, 
Rektör Baykal; her türlü işbirliğine 
hazır olduklarını ve kendilerini misafir 
etmekten memnuniyet duyduklarını 
ifade etti.Görüşmenin sonunda Rektör 
Baykal, Gürcistan Devlet Bakanı Gela 
Dumbadze'ye hediye takdim etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan KTÜ’ye Onay

KTÜ' den Avrupa'ya Türk Müziği Konseri
Karadeniz Tekinik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü   Müzik Öğretmenliği, Litvanya' da 
Erasmus hareketliliği kapsamında "Türk Müziği Ses Sistemi" 
hakkında seminer ve konser gerçekleştirdi.

Litvanya, Türkiye, Fransa, 
Belçika, Hırvatistan ve 
Hindistan' ın katılımlarıyla 

gerçekleştirlen sunumlar 
Litvanya' nın Rietavas 
kentinde Zemaitija College’de 
yapıldı.Ardından Litvanya' nın 
Telsiai kentindeki Müzik ve Dans 
Fakültesi Konser Salonun' 
da gerçekleştirilen müzikal 
etkinlikte, üniversitemizi 
Fatih Eğitim Fakültesi Güzel 

Sanatlar Bölümü öğretim 
elemanları Doç. Dr. M. Kayhan 
Kurtuldu, Öğr. Gör. Dilek Dinçer  
ve Öğr. Gör. Serdar Okur temsil 
etti. Gerçekleştirilen konserde 
Refik Fersan'ın Hicaz Peşrevi, 
Hacı Arif Bey'in Sultanîyegâh 
Saz Semaisi, Üsküdar 
Türküsü, Hicazkâr Yağcılar 
Zeybeği, Tanburi Cemil Bey’in 
Nikriz Sirto ve Çeçen Kızı 
adlı eserleri seslendirildi.
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Güzel Sanatlar Fakültesi 10 Yaşında
Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 10. Kuruluş Yılı Etkinlikleri 
kapsamında resim sergisi düzenlendi.

Öğrenci Oryantasyon Programı
KTÜ Sürmene Abdullah Kanca MYO Müdürlüğü tarafından, meslek 
yüksekokulunu yeni kazanan öğrenciler için oryantasyon programı 
düzenlendi.

Sunuculuğunu Öğr. Gör. Orhan 
Nazım Aksu’nun yaptığı program, 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız’ın 

okunması ile başladı. KTÜ tanıtım 
filmi ve KTÜ Sürmene Abdullah Kanca 
MYO tanıtım filminin izlenmesinin 
ardından, slayt sunum eşliğinde 
rektör ve üniversite yönetimi, MYO 
Müdürlüğü Yönetimi, akademik ve idari 
personeli görev ve unvanları  tanıtıldı. 
Ardından konuşma yapan Doç. Dr. 
Hamdullah Çuvalcı; Elektrik Programı, 
Elektronik Teknolojisi Programı, Makine 
Programı, Mekatronik ve Gemi İnşaatı 
Programlarında 600’ün üzerinde 
öğrenci ve 20 akademik personel ile 
eğitim-öğretime devam ettiklerini 
söyledi. Çuvalcı, MYO Müdürlüğü’nün 
bu seviyeye gelmesinde tüm akademik 
ve idari personelin çok önemli katkısı 
olduğunu belirtti. Teknik eleman 
olmadan hiçbir teknolojik gelişmenin 
olamayacağını belirten Çuvalcı; meslek 
yüksek okulunda okuyan ve mezun 
olan öğrencilerin “Kanca Mezunu” 

etiketi ile devlet kurumlarında 
tekniker olarak, özel sektörde, 
fabrikalarda, sanayide ve AR-GE 
çalışmalarında görev aldıklarını söyledi. 
‘‘Uluslararası Düzeyde Mesleki ve Teknik 
Eğitimde Mükemmellik Belgesi EDEXCEL’’ 
sahibi Meslek Yüksekokulunun,  Milli 
Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü, YÖK ve KTÜ arasında 

sürdürülen Mesleki Teknik Eğitimin 
Kalitesini Geliştirme Projesi (METEK) 
kapsamında, pilot okul olarak seçildiğini 
belirten Doç. Dr. Hamdullah Çuvalcı; 
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından, KTÜ Sürmene 
Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğüne Sac Kalınlık Ölçüm 
Yetki Belgesi verildiğine vurgu yaptı. 

KTÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 
10. kuruluş yılı kapsamında 
Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi 

Salonu'nda düzenlenen serginin 
açılışına, Akçaabat Kaymakamı Abdul 
Rauf Ulusoy, Akçaabat Belediye 
Başkanı Şefik Türkmen, KTÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, KTÜ 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Miraç Akçay, 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Sonay Çevik , öğretim üyeleri, 
öğrenciler ile sanatseverler katıldı.
 Açılışta konuşma yapan Kaymakam 
Abdul Rauf Ulusoy; Akçaabat ve 
Trabzon'un bir sanat kenti olduğunu 
belirterek; "Akçaabat ve Trabzon bir 
spor kenti ama aynı zamanda bir sanat 
kentidir. Ülkemiz genelinde çok sayıda 

sanatçı yetiştiren önemli şehirlerimizin 
başında gelmektedir. Güzel Sanatlar 
Fakültemiz ilçemize ve ilimize 
önemli katkılar sağlamaktadır." dedi.
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik 
Türkmen ise, ''Sanat bir milletin 
çağdaşlık ve gelişmişlik düzeyini 
gösterir. Sanata ve sanatçıya önem 
vermeli, her zaman destek olmalıyız. 
Bu manada ilçemizde güzel sanatlar 
fakültesi bulunması bizim için bir şans ve 
gururdur." dedi. Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hikmet Öksüz, Atatürk'ün "Sanatsız 
kalan bir milletin hayat damarlarından 
biri kopmuş demektir.'' sözüne dikkat 
çekerek, sanatın topluma ve bireye 
sağladığı katkının önemini vurguladı.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Sonay Çevik ise yaptığı konuşmada, 
hedefinin 3 yıl içinde Heykel ve 
Fotoğraf Bölümlerini açarak eğitim 
ve öğretime, üniversiteye, Akçaabat 
ve Trabzon’a her anlamda prestij 
getirecek kaliteyi yakalamak olduğunu 
ifade etti. Söz konusu bu bölümler için 
öncelikle mekan ve akademik kadronun 
oluşturulması gereğini vurguladı. 
Gerçekleştirilen program sonunda 
fakülteye kuruluşundan itibaren 
hizmeti geçen dekanlara plaketle    
ri takdim edildi. Tüm katılımcılara 
10. Yıl anısına rozet takıldı ve 
genç müzisyenlere katkılarından 
dolayı teşekkür belgeleri verilerek 
resim sergisi ziyarete açıldı.
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Cumhuriyetimiz 

yaşında...
Kutlu olsun


