
Üniversitemiz 51. Akademik yılı törenle başladı

KTÜ Prof. Dr. Osman Turan 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen 51. Akademik Yılı 

açılış törenine KTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Süleyman Baykal, Trabzon Valisi Abdil 
Celil Öz, Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu. 

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Kul, İl 
Jandarma Alay Komutanı Albay Turgay 
Aras,  akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 
Müzik Eğitimi Programı öğretim 
elemanlarının enstrümantal müzik 

dinletisi, açılış törenine renk kattı, Aynı 
zamanda törende doktora eğitimlerini 
tamamlayan akademisyenlere danışman 
hocaları tarafından mezuniyet belgeleri 
takdim edildi. Törende katılımcılar 
üniversitemiz hakkındaki düşüncelerini 
paylaştılar.

KTÜ 'nün yeni tesisi 
KTÜ tarafından yaptırılan çok katlı otoparkın teras katında 
açılan ‘KTÜ Kampüs Teras Kafe’ tesisi hizmete sunuldu.

Vali’den KTÜ’ye ziyaret 
Trabzon Valisi Abdil Celil ÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal’a ziyarette bulundu.

Cumhuriyetimizin 90. yılı Kutlu Olsun...

Özer’den Rektör Baykal’a ziyaret Üniversitemizin Ödüllü Kalemi Tıp Fak. öğretim üyelerine ödül

Cumhuriyetimizin
90. Yılı

devamı 6’da

3’de

210 10

KTÜ’de 
bayramlaşma

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
akademik ve idari personeli, Kurban 
Bayramının ikinci günü Üniversite 
Sahil Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen 
bayramlaşma programında bir araya 
geldi. 2’de

5’de

Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik yılı açılış töreni çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

8’de

Ulusal Sosyal Bilimler 
Eğitimi Kongresi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih 
Kampüsü Ulusal Sosyal Bilimler 
Eğitimi Kongresi’nin 6.sına ev 
sahipliği yaptı.

Cumhuriyetimizin 90’ıncı yıldönümü 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sahil 
Tesisleri’nde düzenlenen resepsiyon 
ile kutlandı.



Uçan Tren’den sonra ‘‘Uçan Tekerlek’’
KTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tarafından uçan tekerlek projesi gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Fizik Bölümü Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Ekrem Yanmaz 

üzerinde aylardır çalıştığı Uçan 
Tren Projesi‘nden sonra bir ilki 
daha gerçekleştirerek uçan 
tekerlek projesini oluşturdu. 
Hocamız proje ile ilgili şunları 

söyledi;
‘’Bizim her şeyimiz uçuyor’’

 Süper iletkenler sayesinde 
trenden sonra, tekerleği de 
havada tutmayı başaran Yanmaz; 
“Buradaki ufak bir düzenekle 
birlikte yapmış olduğumuz 
tekerleği havada herhangi bir 
tutma olmadan yüzdürebiliyoruz. 
Uçan tren projesinin aynısını bir 
teker üzerinde yapacağız. Uçan 
teker yüksek devirle vakum 
ortamına alındıktan sonra hava 
sürtünmesi olmadığı sürece çok 
yüksek devirlere çıkabilecek. 
Yüksek devire çıktığı sürece 
alt bölgelerine yerleştirilen 
bobinler sayesinde enerji 
üretilecek.” dedi.

‘’Türkiye’de üretilen bor 
Dünya’daki borlara göre çok 

daha kaliteli’’
 “Şu anda Türkiye’de üretilen 

ve saflaştırılan bor dünyadaki 
borlardan daha kaliteli sonuç 
veriyor. Bizlerde ülkemizin 
ürünü olan bor madenini 
kullanarak enerji tasarrufu 
yapmayı amaçlıyoruz. 1 gramlık 
bor süper iletkeni 16 Newton 
kütleyi havada yüzdürebiliyor. 
Bunların sayılarını çoğalttığımız 
zaman çok büyük kütleler havada 
yüzebilecektir. Bu üretimi hangi 
maddeye uygularsanız uçacaktır. 
Yaptığımız araştırmaları 
geliştirebilmek için gece gündüz 
burada denemeler yapıyoruz.” 
diye konuştu.

‘’En büyük korkum uçan tren 
projesini göremeden öbür 

dünyaya gitmek”
“Deneylerde kullandığımız 

azot ve iletkenler sağlığımı 
olumsuz yönde etkiliyor. Bu 
proje çalışmaları boyunca birçok 
sağlık problemi ile de karşı 
karşıya kaldık. Ayaklarımız ve 
ellerimiz zaman zaman şişiyor. 
Ayakta fazla durduğumuz ve gece 
gündüz çalıştığımız için bunları 
yaşıyoruz. En büyük korkum uçan 
tren projesini göremeden öbür 
dünyaya gitmek.” dedi.

Üniversitemizin Ödüllü Kalemi
Edebiyat alanında ülkemizin en prestijli ödüllerinden biri olan Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’ne, Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fırat Caner ‘Zeval’ adlı şiir kitabıyla layık görüldü. Biz de hocamızla güzel bir sohbet gerçekleştirdik.

‘Zeval’ yani ödül alan 
kitabınızdan biraz bahseder 
misiniz?

Bir şiir kitabı olan Zeval ‘Taş Denizi, 
Islıklar, Zeval ‘ adlı üç bölümden 
oluşuyor. Her bir bölümü farklı 
zamanlarda yazdım. Yaklaşık 14 yılda 
bitirebildim.  Zeval benim üçüncü 
kitabım daha öncesinde iki kitap daha 
yazmıştım.

Daha sonra tekrar yarışmalara 
katılma gibi planınız var mı ?

Sektör eski zamanlar da küçük 
yapıdaydı. Yani yazar az, okuyan 
azdı, dolayısıyla kitap ve yazarlar 
daha kolay bir şekilde tanınıyordu. 
Günümüz de ise sektör büyük bir 
endüstri haline geldi. Böylesi prestijli 
yarışmalar edebiyatla ilgilenenlerin 
önünü açmaya büyük katkı sağlıyor. 
Ben yazdıklarımın okurunu bulacağına 
inanıyorum. Eserlerim okurlarını 
rahat bir şekilde bulursa ben 
katılmayı düşünmüyorum. Çünkü; 
diğer edebiyatçıların önlerinden 
çekilmek onlara da yol açmak gerekir.

Ödülünüzü ne zaman alacaksınız?
Mimar Sinan Üniversitesi ve TÜYAP’ 

ın ortaklığında 3 Kasım ‘ da 
düzenlenecek ödül töreninde 
ödülümü almış olacağım. 

Fırat Caner Kimdir?
Fırat Caner, 1976 yılında 

Bursa’da doğdu. 1999’da 
Endüstri Mühendisliği dip-
loması, 2006’da Türk 
Edebiyatı Doktoru unvanı aldı. 
İzlek, Damar, Edebiyat ve 
Eleştiri, Son Yeni Biçem, Son 
Duvar, Kül, Kül Öykü, Evrensel 
Kültür, Milliyet Sanat, Hürriyet 
Gösteri,  Defter, Eski, Aka-
talpa, Hece, Varlık, Papirüs, 
Mavi-Yeşil vb. dergilerde 
çeşitli türde yazıları 
yayımlandı. 2004′te Yaşar 
Nabi Nayır Gençlik Ödül-
leri’nde dikkate değer 
bulundu. ‘Zeval’ isimli bir şiir 
kitabı, ‘Hayıflanma’ isimli bir 
anlatı kitabı, ‘Geyiğin Laneti: 
Bir Murathan Mungan 
İncelemesi’ isimli bir inceleme 
kitabı bulunmaktadır.

Halen Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi’nde öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır.



KTÜ’nün yeni tesisi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yaptırılan çok katlı otoparkın teras katında açılan ‘KTÜ Kampüs 
Teras Kafe’ tesisi akademik ve idari personel ile öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Üniversite bünyesinde 23 Eylül’de açılan ‘KTÜ  Kampüs Teras Kafe ‘ mekan içi ferahlığı, güzel manzarası ve gülen yüzlü personeliyle 
misafirlerini karşılıyor. ‘KTÜ Kampüs Teras Cafe’  1363 metre² kapalı alanı 902m² açık alanı ve toplamda 2265m² alanıyla 44 masa 176 
sandalye 10 personeliyle Karadeniz Teknik Üniversitesi ailesine hizmet vermektedir. 



Vali’den KTÜ’ye ziyaret 
Trabzon Valisi Abdil Celil ÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal’a ziyarette bulundu.

T rabzon valisi Abdil Celil 
Öz’ün ziyareti sırasında 
eğitime verdiği önem 

dikkat çekti.  Trabzon ve 
Üniversitemizin eğitim şartları ile 
ilgili yeni yatırımların ipuçlarını 
veren Vali Öz Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nin Trabzon’un 
yapıtaşlarından biri olduğunu 
belirterek şunları söyledi;

Trabzon da göreve yeni 
geldiğim için her konu hakkında 
bilgi toplamaya çalışıyorum 
bunun için Trabzon’un en önemli 
yapıtaşlarından olan Karadeniz 
Teknik Üniversitesi hakkında 
bilgi almak için buradayım. 
KTÜ’ye ilk gelişim, üniversiteniz 
çok güzel ancak daha geniş bir 
alana sahip olması gerekir. Benim 
için eğitim çok önemli, eğitime 
katkı sağlamak için yeni projeler 
geliştiriyoruz. Şehrimizde 
yer alan üniversite, lise ve 
ilkokullarımızın sıralamalarını 
inceliyoruz. Yıllar içerisinde 
başarı seviyesi yükseliyorsa 
müdüründen öğretmenlerine 
kadar emeği geçen herkesi 
ödüllendiriyoruz, aksine düşüş 
görünüyorsa okulun müdürleri 

ve öğretmenlerini inceliyoruz 
uyarıda bulunuyoruz. Eğitim 
her şeyin başıdır bu nedenle 

bizim içinde en önemli husustur. 
Trabzon’u ve okullarımızı en 
iyi seviyeye getirmek için 
çalışmalarımızı yapmaya 

başlıyoruz. Trabzon’un en 
büyük avantajı böylesine köklü 
bir üniversiteye sahip olması, 

bizlerde bu şansı en iyi şekilde 
kullanmak için elimizden geleni 
yapacağız. Trabzon doğası, 
tarihi ve farklı lezzetleri ile eşi 

olmayan bir yer burada göreve 
başlamış olmak beni çok mutlu 
etti. Bazı eksikliklerimiz var 
ancak bunları da zamanla düzene 
sokacağız.

Garnizon Komutanı’ndan KTÜ’ ye ziyaret
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Asım Kocaoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal’ı makamında ziyaret etti.

Garnizon Komutanı Tuğgeneral 
Asım Kocaoğlu, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Süleyman Baykal’a iade-i 
ziyarette bulundu. Tuğgeneral Asım 
Kocaoğlu  KTÜ Rektörlük makamında 
Prof. Dr. Süleyman Baykal ve Rektör 
yardımcıları Prof. Dr. Necati Tüysüz, 
Prof. Dr. Hikmet Öksüz ve Prof. Dr. 
Yusuf Şevki Hakyemez ile görüştü. 
Görüşme esnasında  Tuğgeneral 
Asım Kocaoğlu  şunları dile getirdi; 
“Trabzon’da olmaktan dolayı  çok 
mutluyum, Trabzon Türkiye’nin en 
güzel şehirlerinden biri ve Türkiye’nin 
sayılı üniversitelerinden Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nin de Trabzon’da 
olması gurur verici. Üniversite ile 
sürekli iletişim halinde olacağız. 
Bize düşen sorumlulukları yerine 
getirmeye çalışacağız. Üniversitenin 
akademisyenlerinden kurumumuz 
personeline çeşitli konularda 
seminerler vermesi için çalışmalar 
yapacağız ve ilişkilerimizin en üst 
seviyede olması için gerekli çabayı 
göstereceğiz.” dedi.

Ziyaret Rektör Prof. Dr. Süleyman 
Baykal  ve Garnizon Komutanı Asım 
Kocaoğlu’nun birbirlerine hediye 
takdim etmeleriyle sona erdi.

  Trabzon Valisi Abdil Celil Öz
 Trabzon Valisi Abdil Celil Öz 

1967 yılında Manavgat’ta doğdu. 
Dolbazlar İlkokulu, Antalya 
Faruk Tugayoğlu Ortaokulu ve 
Antalya Ticaret Lisesini bitirdi. 
1987 yılında Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 
mezun oldu. Askerlik hizmeti 
sonrası 1990 yılında 79.dönem 
Antalya Kaymakam Adayı olarak 
mülki idare mesleğine girdi. 
Isparta İli Gelendost ve Atabey 
İlçelerinde Kaymakam Vekili 
olarak görev yaptıktan sonra, 
Afyon Hocalar, Şırnak Uludere ve 
Burdur Gölhisar Kaymakamlığı, 
Sivas Vali Yardımcılığı, Mülkiye 
Müfettişliği, Çukurova Kalkınma 
Ajansı kurucu Genel Sekreterliği,                       
İçişleri Bakanlık Sözcülüğü, 
İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
görevlerinde bulundu. Amasya 
Valisi olarak görev yaptıktan 
sonra Trabzon Valiliğine atandı.



Sosyal Bilimler ile hayat arasında 
gerçek ve görünür etkileşim imkânları 
yaratmak, bu bağı kuvvetlendirmek, 
alandaki problemleri tartışmak ve 
çözüm önerileri getirmek amacıyla 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih 
Eğitim Fakültesi’nde 6. Sosyal Bilimler 
Eğitimi Kongresi düzenlendi. Kongre 
kapsamında bilgi çağında etkin, üretken, 
yaratıcı ve değişimle baş edebilen 
bireylerin yetiştirilmesi, öğrencilerin 
öğrenme sürecini hızlandırmanın yolları, 
ilgi çekici öğretim biçimleri gibi birçok 
konuya değinildi. Selçuk Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Eski Dekanlarından Prof. 
Dr. Akif Akkuş’unda katıldığı kongreye 
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim 
üyelerinin verdiği kısa bir konserde renk 
kattı. Kongrede ilk olarak Doç. Dr. Ali 
Yılmaz konuşmasını yaparken sırasıyla 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan 
Baki ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hikmet Öksüz konuşmalarını yaptılar.

Ankara’dan gelen katılımcılardan 
Öğretmen Yetiştirme  ve Geliştirme Genel   
Müdürlüğü’nden   Doç. Dr. Ali Yılmaz 
konuşmasında kısaca şunlardan bahsetti; 

“Bu tür toplantıları çök önemsiyoruz. 
Öğretmenlerimizin de bu toplantılara 
bilgilerle, posterlerle katılımcı olarak 
veya dinleyici olarak katılmalarını 
önemsiyoruz. Alan pedagojisiyle ilgili 
bir takım eksikliklerimizin olduğunu 
biliyoruz. Dolayısıyla alan pedagojisiyle 
ilgili öğretmenlerimizi bu tür 
toplantılara katılmaya teşvik ediyoruz. 
Her ne kadar bazı üzücü gelişmeler 
olsa da bu toplantıların devam edeceği 
ümidini taşımak istiyoruz. Üzücü 
dediğim şu; maalesef bu yıl orta 
öğretim sosyal alan öğretmenlikleri ile 
orta öğretim fen ve matematik alanı 
öğretmenliklerine kontenjan verilmedi. 
Eğitim fakülteleri açısından öğretmen 
yetiştirmede bir eksiklik söz konusu 
oluyor ama bunun dışında 4+4+4+4 de ilk 
ve ikinci dörtte öğretmen yetiştirmede 
yine yetkin ve yetkili kurumlar tabi ki 
eğitim fakültelerimizdir. Ama maalesef 
son dört için öğretmen yetiştirmede 
fen ve edebiyat fakültelerini ön plana 
çıkaran bir karar alındı. Bu kararın 
tabi ki eğitim fakülteleri için üzücü 
bir karar olduğunu biliyoruz. Umarım 
gelecekte bu eksiklik düzeltilir ve eğitim 

fakültelerimiz öğretmen yetiştirmede 
esas unsur olmaya devam eder.”

Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı ve 
Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Adnan Baki şunları söyledi;

“Ligde dört büyükler kavramı var 
bizimde yürüttüğümüz lisans ve 
lisansüstü programlar, yayınlarımız ve 
bu tür faaliyetlerimizle bizde Eğitim 
Fakülteleri liginde dört büyüklerden 
bir tanesiyiz. Bu sempozyumlar bize 
daha çok güç veriyor ve böylesi bilgi 
şölenlerinde birbirimizi tanıyoruz. Kendi 
alanımızdaki bilgileri paylaşıyoruz. 
Bizim görevimiz size hakkıyla, layık 
olduğunuz şekilde ev sahipliği yapmaktır. 
Burada beni sevindiren bir şey de Mili 
Eğitim tarafı da öğretmen yetiştirme 
ve geliştirmeyle ilgili alınan kararlardan 
fevkalade rahatsız oluyor. Umarız ki 
YÖK’te yaptığı yanlıştan döner. Biz Fen 
ve Edebiyat Fakültelerini rakip olarak 
görmüyoruz. Biz birbirini tamamlayan 
fakülteleriz. Öğretmenin sahip olması 
gereken iki ana bilgi bileşeni vardır. Bir 
tanesi öğreteceği alanı mutlaka bilmesi, 
diğeri de öğreteceği alanda yetkin bir 
öğretme becerisine sahip olmasıdır. Bu 
eğitimi verende eğitim fakülteleridir. 
Dünyada böyle Türkiye’de de böyle 
olmak zorundadır.”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet 
Öksüz ise konuşmasında şunlardan 
bahsetti;

“Eğitim fakültemiz bu yıl kuruluşunun 
50. Yılını kutlayacak ama mezunu 
olduğum bu fakültenin kıdemine 
baktığınız zaman bir asırlık geçmişe 
sahip olduğunu görmekteyiz. Eğer 
Osmanlı döneminden gelen Muallim 
Mektebi özelliğini katarsak yüz yıllık 
bir eğitim kurumudur. Bu özelliğinden 
dolayıdır ki Türk Milli Eğitimi’nin 
şekillenmesinde, modern bir çizgiye 
kavuşmasında öncülük yapmaktadır 
ve üzerine almış olduğu sorumluluğu 
layıkıyla yerine getirmektedir. 50. 
Yılda eğitim fakültemiz çok önemli 
bilimsel etkinlikler ortaya koyuyor. 
Son iki ayda 4. Bilimsel etkinliği 
gerçekleştiriyor ve bende buradan 
mezun olduğum için her etkinliğe 
katılıyorum. Bizde üniversite 
yönetimi olarak bu tür etkinlikleri 
destekliyoruz. Burada ortaya 
konulacak olan yeni bilgiler ve yeni 
öğretim yöntemleri elbette ki gerek 
orta öğretimde gerekse daha sonraki 
eğitim aşamalarında genç nüfusun 
içinde bulunmuş olduğu toplumu 
daha iyi tanıması ve Atatürk’ün 
ifadesiyle “kendisinde daha büyük 
işler yapabilecek cesaret bulması” 
açısından fevkalade önemlidir. 
Devletimizin, milli eğitimimizin çok 
güzel projeleri var bunlardan bir 
tanesi de sosyal bilimler lisesidir. 
Bu liseler fen liseleri gibi istenilen 
noktaya gelememiştir. Belki de bu 
durum bizim birey olarak, eğitmen 
olarak, toplumun her hangi bir 

ferdi olarak sosyal bilimlere vermiş 
olduğumuz önemi düşük tutmamızdan 
kaynaklanıyor.”

Nevşehir Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ali Meydan ise;

“2009 yılına kadar Selçuk 
Üniversitesi’nde çalıştım Konya 
müze anlamında önemli bir yer 7 
tane müze var. Daha sonra görev 
yaptığım Mersin de ise 1 tane müze 
vardı ve bu çok üzücü bir olaydı 
benim için. Öğrencilerimizin daha 
aktif olması sınıf dışı etkinliklerde 
de rol almaları için öğrencilerimize 
müzelerimizi gezdirmemiz 

gerektiğini düşünüyorum. 
Günümüzde aklımıza gelen popüler 
birçok müzemiz mevcut, bunlara 
örnek olarak Anadolu Medeniyetler 
Müzesi (Ankara), dünyanın 2. büyük 
mozaik koleksiyonunu barındıran 
Arkeoloji Müzesi (Hatay), Mevlana 
Müzesi (Konya), Topkapı sarayı 
müzesi (İstanbul) verebiliriz. 
Bunların dışında mevcut olan Boğaz 
köy, Efes, Karatepe gibi açık hava 
müzelerimizde var. Bunlarla birlikte 
Anadolu muz zaten başlı başına 
bir açık hava müzesi konumunda. 
Birçok müze içerisinde bizim müze 
algımız eski kullanılmayan bir binanın 
restore edilmesi, bir camekân 
içerisine eskiye dayalı birkaç parça 
sergileme gibi algılanıyor ve gereken 
önem verilmiyor. Ancak Avrupa’ya 
baktığımızda özel temalı müzeler 
görüyoruz ve sadece müze olarak 
inşa edilmiş binalar görüyoruz.

Ülkemizdeki sosyal bilgiler 
bölümünde okuyan birçok öğretmen 
adayının müze gezileri hakkındaki 
düşüncelerini merak ettim ve bu konu 
hakkında onlara iki soru yönelttim. 
İlk olarak; ‘müze gezilerinin sosyal 
bilgiler dersinde kullanılması ne tür 
yararlar sağlar’ diye sordum ve aldığım 
cevaplar şu şekildeydi;  öğrenciler 
sınıfın tek düzeliğinden kurtulur, 
öğrendikleri daha kalıcı hale gelir, 
bilgiler somutlaşır ve hayal olmaktan 
çıkar, öğrenmek ve eğlenmek aynı 
anda olur. İkinci sorum da sosyal 

bilgiler bölümünde okuyan birçok 
öğrenciye ‘sizler mesleğe geldiğinizde 
öğrencilere müze gezileriyle öğrenim 
sağlar mısınız’ diye sordum ve 
hemen hemen hepsi ‘evet’ dedi. 
Ancak uzun prosedürler ve izin alma 
işlemleri nedeniyle bu tür faaliyet 
girişimleri hep sözde kalmaktadır. 

Eğer öğretmenlerin insafiyetine 
kalmadan milli eğitim tarafında 
bu geziler eğitimde zorunlu hale 
getirilirse bu konuda kaybettiğimiz 
zamanı toparlayabiliriz. Burada 
toplanmamızın amacı da bu konuya 
değinmek ve çözüm üretmekti umarım 
amacımıza ulaşabiliriz.” dedi.

Ulusal Sosyal Bilimler eğitimi kongresi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Kampüsü Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi’nin 6.sına ev sahipliği yaptı.



Üniversitemizin 51. Akademik yılı törenle başladı
KTÜ Prof. Dr. Osman Turan 

Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen 51. Akademik Yılı 

açılış törenine KTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Süleyman Baykal, Trabzon Valisi Abdil 
Celil Öz, Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu. 
Cumhuriyet Başsavcısı Adem Kul, İl 
Jandarma Alay Komutanı Albay Turgay 
Aras,  akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 
Müzik Eğitimi Programı öğretim 
elemanlarının enstrümantal müzik 
dinletisi, açılış törenine renk kattı, Aynı 
zamanda törende doktora eğitimlerini 
tamamlayan akademisyenlere 
danışman hocaları tarafından 
mezuniyet belgeleri takdim edildi.  
Törende katılımcılar üniversitemiz 
hakkındaki düşüncelerini paylaştılar. 

Rektör Baykal konuşmasında 
“Ülkemizin 4. Üniversitesi olan 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
17 fakülte, 7 enstitü, 1 Devlet 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Süleyman Baykal

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu

Trabzon Valisi
Abdil Celil Öz
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Konservatuarı, 3 yüksekokul ve 
13 meslek yüksekokulunda 2171 
akademisyen ve 1840 idari personelle 
ülkemize hizmet etmektedir. 
Üniversitemiz bugün itibarıyla 55.000 
öğrenciye eğitim vermektedir ve 
üniversitemizin kurumsal kimliği 
ülkemiz insanının tamamının 
katkılarıyla Trabzon’da oluşmuş büyük 
bir değerdir” diyerek gerçekleştirmeye 
çalıştıkları üniversite modelini, 
“Yereli aşarak onu evrensel değerlerle 
birleştiren, eleştirel düşüncenin sınırsız 
olduğu, yani düşünce özgürlüğünün 
egemen olduğu insanlığa ve uygarlığa 
katkıda bulunan, şehrimizin ve 
ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına, 
milletimizin refah ve huzuruna hizmet 
eden bir yapı” şeklinde açıkladı. 
Baykal; “Yaygın söyleyişle dünyayı 
adeta küresel bir köy haline getiren 
sürecin ürettiği siyasi, kültürel, 
ekonomik, teknolojik, diplomatik ve 
sosyal sorunları araştırıp incelemek 
ve bilimsel çözümler üretmek 

üniversitenin en önemli görevleri 
arasındadır. Coğrafi, dini ve kültürel 
olarak eklemli olduğumuz Ortadoğu 
sıcak gelişmelere sahne olmaktadır. 
Yanı başımızda insanların akıl almaz 
yöntemlerle, kimyasal silahlarla 
katledildiği şu günlerde ülkemizin ve 
milletimizin her zamankinden daha 
fazla barış, kardeşlik ve huzura ihtiyacı 
olduğu aşikardır. Herkesin ifrat ve 
tefrit arasında bocalamadan, itidalle 
kendi hissesine düşeni yapması insani 
ve tarihi bir sorumluluktur.” dedi. 
Rektör Baykal, uluslar ve devletler 
arası entegrasyon ve işbirliği projeleri, 
bölgesel ve küresel ortaklık çalışmaları 
hızla devam ederken, dünyanın hızlı bir 
yerelleşme süreci yaşadığını vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal dan 
sonra konuşmasını yapan ve KTÜ mezunu 
olmaktan gurur duyduğunu ifade eden 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “KTÜ 
sadece şehrin lokomotifi değil, aynı 
zamanda bilim ve teknolojinin,  insan 

ahlakı ve hoşgörünün çok önemli bir 
odağıdır. Bu münasebetle sadece 4 bin 
yıllık tarihi geçmişi bulunan şehrimize 
değil, aslında ülkemize ve bütün 
insanlığa ışık tutuyor ve tutmaya da 
devam edecek.” dedi.

 Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, 
yarım asrı aşan akademik hayatı ile 
Türkiye’nin Ankara ve İstanbul’dan 
sonra kurulan ilk, ülkenin ise dördüncü 
üniversitesi olma özelliği taşıyan 
KTÜ’nün gurur gününde bulunmaktan 
büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Vali Öz, Üniversitelerin bilgiyi 
üreten, kullanan ve geleceğe şekil 
veren kurumlar olarak büyük önem 
arz ettiğini belirterek “KTÜ bu 
süreçte farklı kademelerde akademik 
hayatımızda, kamu hayatında, bilim 
çevrelerinde ve ekonomik hayatta 
pek çok insanın yetişmesine ev 
sahipliği yapmış, bölgenin lokomotifi 
olmuş, bünyesinden yeni üniversiteler 
çıkarmış köklü bir eğitim kurumudur” 
dedi.



Cumhuriyet,               Aydınlanma,
Gelişme ve            Modernleşmedir
Cumhuriyetimizin 90’ıncı yıldönümü kutlamaları Trabzon Valiliği tarafından gündüz düzenlenen 
etkinliğin ardından, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sahil Tesisleri’ndeki  resepsiyon ile devam etti.
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Cumhuriyetimizin 90’ıncı yıldönümü kutlamaları Trabzon Valisi Abdil Celil Öz ve beraberindekilerin Atatürk Anıtına  çelenk koymasıyla başladı. 
Kutlamalar akşam saatlerinde KTÜ Sahil Tesislerinde düzenlenen resepsiyonla devam ettiResepsiyona Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Trabzon 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Asım Kocaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertan Yavaş, Rektör 
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yardımcıları Prof. Dr. Necati Tüysüz ve Prof. Dr. Hikmet Öksüz ile protokol üyeleri ve aileleri katıldı. Davetlileri eşi Rukiye Öz ile karşılayan Vali Öz, 
salonda da katılımcıların bayramını kutladı. 10. Yıl Marşı eşliğinde kutlama pastasının kesilmesinin ardından konuşan Öz, “Zorlu bir mücadeleden sonra 
kurulmuş Cumhuriyetimizin inşallah 10 yıl sonra 100. yılında da daha güçlü demokrasisi ve istikrarıyla güçlü yarınlarını hep beraber yaşarız” dedi. 



Özer’den Rektör Baykal'a ziyaret
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Yüksek lisansını ve doktorasını 
yaptığı Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bu kez doktora jüri üyesi olarak geldi.

Fen Bilimler Enstitüsü Elektrik 
Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda 
doktora jüri üyeliği  yapmak 

için üniversitemize gelen  Bülent 
Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mahmut Özer,   Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Süleyman Baykal ve  Rektör 
yardımcılarıyla rektörlük makamında 
görüştü. Özer, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi  mensubu olmaktan 
dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.  
Yüksek lisansını ve doktorasını  
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Fen Bilimler Enstitüsü Elektrik 
Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda 
sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında 
tamamlayan sayın Özer yüksek 
lisansını ve doktorasını yaptığı 
Karadeniz Teknik Üniversitesi ‘n de 
bu kez doktora sınavı jüri üyeliği 
yapıyor olmanın ayrı bir mutluluk 
olduğunu belirtti. Trabzon’a ve 
Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne her 
fırsatta gelmeye çalıştığını söyleyen 
Özer KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
Baykal’a ikinci yılında başarılar 
diledi. Baykal, ziyaretinden ötürü 
Özer’e  teşekkür ederek işbirliğine 
açık olduklarını belirtti. Görüşmenin 
ardından Baykal ile Özer birbirlerine 
hediye takdim ederek hatıra 
fotoğrafı çektirdiler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde bayramlaşma
Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik ve idari personeli, Kurban Bayramının ikinci günü 
Üniversite Sahil Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
akademik ve idari personeli, 
Kurban Bayramının ikinci günü 

Üniversite Sahil Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen          bayramlaşma 
programında bir araya geldi. 

KTÜ’de görev yapan dekanlar, 
daire başkanları, enstitü ve meslek 
yüksekokulları müdürleri ile 
akademik ve idari personel, Rektör 
Prof. Dr. Süleyman Baykal, Rektör 
Yardımcıları, Prof. Dr. Necati Tüysüz,  

Prof. Dr. Hikmet Öksüz, Prof. Dr. Yusuf 
Şevki Hakyemez ve Üniversite Genel 
Sekreteri  Miraç  Akçay’ında hazır 
bulunduğu bayramlaşma törenine 
katıldı.

 Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal, 

‘’kurban bayramının Türk-İslam 
alemine hayırlı olmasını temenni 
ederim.’’ dedi.

 Bayramlaşma programı, ikili sohbet 
ve görüşmelerin ardından çeşitli 
ikramlarla son buldu.
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Tıp Fakültesi öğretim üyelerine ödül
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD öğretim üyelerinden Doç. Dr. Savaş Özsu ve Yrd. Doç. Dr. 
Yasin Abul Türk Toraks Derneği'nin "Nefes Varsa Hayat Vardır" sloganı ile düzenlenen 16. Yıllık Kongresi’nde ödül aldılar.

Daha önce de 2 yıl üst üste 
Pulmoner vasküler araştırma 
ödülüne layık görülen Dr. Tevfik 

Özlü, Dr. Yılmaz Bülbül, Dr. Funda 
Öztuna, Dr. Savaş Özsu ve Dr. Yasin 
Abul'dan oluşan Göğüs Hastalıkları AD'ı 
Bu yıl 16.sı düzenlenen Türk Toraks 
Derneği'nin 16. Yıllık Kongresi’nde 
Doç. Dr. Savaş Özsu ve Yrd. Doç. Dr. 
Yasin Abul’un aldığı ödüllerle bir kez 

daha üniversitemizi gururlandırdı. 
 KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs 

Hastalıkları AD öğretim üyelerinden 
Doç. Dr. Savaş Özsu yapılan Türk 
Toraks Derneği 16. yıllık kongresinde 
Genç Araştırmacı Teşvik Ödülünü ve 
ilgili alanda en iyi poster ödülünü, 
Yrd. Doç. Dr. Yasin Abul yayınlanmış  
en iyi kongre bildiri ödüllerini 
aldılar.

Genç araştırmacı
teşvik ödülü;

Genç araştırmacı teşvik ödülü 
40 yaşını geçmemiş, indekse 
giren en fazla yayını olan kişilere 
verilmektedir. Dr. Savaş Özsu bu 
ödülü; SCI/SCI-E kapsamında 27 
yayını, bu yayınların çoğunun 

orijinal çalışma olması ve orijinal 
çalışmaların 9 tanesinde ise 1.isim 
olarak yer alması nedeniyle aldı. 
Yayınlanmış en iyi kongre bildiri 
ödülleri kongrede sunulmuş 
olan ve daha sonra bir dergide 
yayınlanan çalışmalar arasından 
seçilerek verilmektedir. 

Kısa bir aradan sonra




