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Bütün Çocukları Bekliyoruz

Üniversite olarak öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, eğitim gördükleri alanlardaki ana 

kaynakçalara erişebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Merkez Kütüphanemiz, İpekköy Yerleşkesi ve Teknik 

Kampüs kütüphanelerimiz akademik dönem içerisinde 7/24 okuyucu hizmeti vermektedir. İlçelerde 

bulunan kütüphanelerimiz yüksekokullarımızın uzmanlaştığı alanlara yönelik materyallere ve genel 

okuyucuların yararlanacağı kitaplara sahip. Öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizden gelen 

talepleri de göz önünde bulundurarak kütüphane hizmetlerimizi arttırmaya çalışıyoruz.

Üniversitemiz bünyesinde süren kütüphane hizmetlerine okul öncesi çocuklarımızı da dahil ettik. Okul 

Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Amasya Üniversitesi Çocuk 

Kütüphanesini oluşturduk. Bu kütüphanede çocuklarımız hem kütüphane kavramıyla tanışıyor hem de 

eğitici oyunlar oynayıp kitap sevgisi kazanıyorlar. Çocukların eğlenerek kitap okuma sevgisi kazanmalarını, 

dijital bağımlılıktan uzak kalmalarını amaçlıyoruz. Çünkü ilerleyen yaşlarda kitap okuma alışkanlığının 

kazandırılmasının oldukça güç olduğunu biliyoruz. Ayrıca okul öncesi programında okuyan öğrencilerimiz, 

minik öğrencilerimize hizmet vererek alana dair bilgi ve görgülerini de artırtıyorlar. Bu hizmet sadece kitap 

alıp vermekle sınırlı kalmayıp çocuklarımıza değerler eğitimi kapsamında, doğa sevgisi, insan sevgisi ve 

vatan sevgisi gibi konuları da kapsamaktadır. Kütüphanemizin müdavimleri, şimdilik okuma yazma 

bilmiyorlar; ancak önümüzdeki yıllarda öğrenecekler ve çok sıkı bir kitap okuyucusu olacaklar. 

Okuma yazma bilsin bilmesin bütün çocuklarımızı kütüphanemize bekliyoruz.
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Çocukla Dost Kitapla Dost Bir Üniversite

Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Çocuk 

Kütüphanesinin açılış gerçekleştirildi. Açılış töreni 

öncesi gerçekleşen söyleşi programına Yazar, 

Eleştirmen, Eğitimci ve Öğretmen Adnan Binyazar 

ile Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü 

Prof. Dr. Sedat Sever konuşmacı olarak katıldı. 

Eğitim Fakültesi dekanlığı giriş katında yer alan 

Çocuk Kütüphanesi açılış törenine ise Valimiz Dr. 

Osman Varol, Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay, 

Okulu Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erkan Çer, konuk 

yazarlar, öğrencilerimiz ve yüzlerce çocuk katıldı.

5 Bin Kitap Çocuk Okuryazarların 
Hizmetinde

Programın açılış konuşmasını yapan Okulu Öncesi 

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Çer; Amasya Üniversitesi 

Çocuk Kütüphanesinin bölgesinde ilk Türkiye'de 

ise üniversite bünyesinde kurulan ikinci çocuk kü-

tüphanesi olduğunu söyledi. Kütüphanede çocuk 

okuryazarlara hitap eden 5 bin kitap bulunduğunu 

söyleyen Çer; çocukları sanatçılar tarafından ha-

zırlanmış nitelikli kitaplarla buluşturmak üzere 

yola çıktıklarını kaydetti.

Yapılan araştırmaların yıl içinde bir çocuğun bin 

600 saat televizyon karşında geçirdiğini ve günde 

sadece bir buçuk dakika kitapla baş başa kaldığını 

gösterdiğini açıklayan Çer; ''Çocuklarımızı ekran 

kültüründen okuma kültürüne yönlendirmemiz ge-

rekmektedir. Bu yönüyle Amasya Üniversitesi 

Çocuk Kütüphanesi, çocukların okuma kültürü sü-

recinde yer edinmesine katkı sağlamak için açıl-

mıştır. Amasya üniversitesi 'çocukla dost kitapla 

dost bir üniversite' olduğunu bir kez daha göster-

miştir. Bu düşüncelerle başta Rektörümüz Prof. Dr. 

Metin Orbay olmak üzere çocuk kütüphanesine 

katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim.'' 

dedi.

Beynin Besini Kitaplardır

Tüm sevgilerin üzerinde bir sevgiyle donatılması 

gerekenlerin çocuklar olduğunu söyleyen Yazar, 

Eleştirmen, Eğitimci ve Öğretmen Adnan Binyazar 

şu cümleleri kaydetti:

''Sevgili gençler hayat bizden bazı fonksiyonlar 

bekler, o fonksiyonları yapabilirsek hayatı 

çoğaltabiliriz. Nasıl ki iyi bir beslenme bedeni 

sağlam tutuyorsa; beynin besini de kitaplardır. 

Okumak, sergilere gitmek, spor yapmak, birtakım 

eserleri anlamaya çalışmak, düzeyli bir müzikle 

kendimizi beslemek hayatın içinde daha üretken 

daha canlı kılar bizleri.
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Bu, yönlendirmeyle olacak bir şey değildir; içimiz-

den gelmeli, yönlendirme sadece bir anımsatma-

dır. Öğretmenler bunun için vardır. İyi bir öğret-

men bir tek sözcüğüyle bütün hayatı biçimlendi-

recek yönlendirmelerde bulunabilir. 

Okumak bize konuşmayı öğretir, dinlemeyi öğre-

tir. Konuşan insan bir efor sarf ediyorsa dinleyen 

insan iki efor sarf eder. Çünkü dinleyen insan ko-

nuşulan şeyi kendi beyninin süzgecinden geçirip 

kendi malı kılacak biçimi vermek zorundadır. Bu 

daha büyük bir etkinliktir. 

Bu bakımdan dinleme terbiyesi almak gerekir. Sa-

londaki çocuklarımız beni pürdikkat dinliyorlar, bu 

dinleme olgunluğunuzdan dolayı teşekkür ediyor 

ve onları tebrik ediyorum. Hayatta iki şey önemli-

dir. Dinlemek ve dinlenecek şeyler söylemek.

Burada olağanüstü bir ilgiyle karşılaştım. Bu karşı-

laşış nereden doğdu? Dünden beri bunu düşünü-

yorum. Bir öğretmen için bundan daha güzel bir 

mutluluk olamaz. Benim kitaplarımı çok dikkatli 

okumuşlar. Benim bile unuttuğum şeyleri hatırlat-

tılar. Övmek yermekten daha tehlikelidir. Övdüğü-

nüz şeyin kanıtlarını söylemek zorundasınız. 

Yoksa samimiyetsiz durumuna düşersiniz. Yer-

mek, eğer zekice yeriyorsanız bir zafer kazanmış 

gibi mutlu olursunuz ve bunda haklılık payı vardır; 

yermek için yeriyorsanız bu ahlaki olmaz. 

İnsan, kendi değerine inanır; ama çevreden o de-

ğeri kanıtlayan durumlarla karşılaşmazsa değeri 

soyut bir aldanmadan başka bir şey değildir. 

Bir öykümde şöyle bir yer geçiyor: İnsanın ulaşa-

mayacağı tek yer kendi içidir. Ben bu cümleyi kul-

lanırken hiçbir zaman bilgiçlik taslamayı düşün-

medim. Aslında yazıyı siz yazmıyorsunuz içinizde-

ki bir güç sizi yönlendiriyor. 

Öğretmenlik ise bir insanın kendisinde değil öğ-

rencilerinde, karşısındakinde, toplumda bıraktığı 

yansımalarıdır. 

Otuz yıl önce yazdığım bir yazıda 'bilimin halklaş-

ması' diye bir şeyden bahsetmiştim. O zamanlar 

üniversiteler ulaşılması güç kurumlardı. Ama bu-

rada görüyorsunuz ki bütün öğretim üyeleri öğ-

rencilerin içinde ve kaynaşmış bir bütünlük var. 

Bütün sorun zaten o bütünlüğü oluşturmaktadır. 

İnsanı insan eden şey verdiği emektir. Emek ver-

mediğiniz hiçbir şey bize ait değildir. O bakımdan 

beynimizin hakkını vermeliyiz, bileğimizin hakkını 

vermeliyiz, becerilerimizin hakkını vermeliyiz, işte 

eğitim bunları yapıyor. 

Burada böyle güzel bir üniversitede bu sözleri söy-

lerken de belki de hayatımın en mutlu günlerini ya-

şıyorum. Başta Rektörümüz olmak üzere hepinize 

tekrar teşekkür ediyorum.’

Okumak Bizi Kendimize Ulaştırır

Çocuk ve gençlik edebiyatının bilimsel bir çalışma 

alanı olarak yapılanmasına dönük kuramsal 

çalışmalarıyla bilinen Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Başkanlığını yürüten Sever; çocuk edebiyatı ve 

okuma kültürü üzerine bir konuşma yaptı.
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Türkiye'nin ilk üniversite çocuk kütüphanesinin 

Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulduğunu kay-

deden Prof. Dr. Sedat Sever; ikincisinin ise Amasya 

Üniversitesinde açmanın mutluluğunu yaşadığını 

kaydetti.

Yüreğin ve belleğin beslendiği mekanların kütüp-

haneler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sever; ''Ço-

cukların, erken dönemden başlayarak kitaplarla 

kurduğu etkileşim, onların duygu ve düşünce eği-

timinde belirleyici olan en önemli etkenlerden biri-

dir. Çocukların yaşına, ilgilerine uygun nitelikli ki-

tapların, yeni yaşantılar edindirerek onların geli-

şim süreçlerine önemli katkılar sağladığı bilinmek-

tedir.'' dedi.

Okuma eyleminin altı aylık evreden başlayarak ço-

cukların gerçekleştirmesi gereken bir eylem oldu-

ğunun altını önemle çizen Sever, konuşmasında 

özetle şu ifadeleri kullandı:

''Altı aylık evreden başlayan okuma etkinliğinin 

temel amacı okumanın bizi kendimize ulaştıracağı 

gerçeğidir. Biz kimiz? İnsanız. İnsanı insan yapan 

temel değişken ise cebindeki para varsıllığı değil 

üzerinde giydiği elbise değil; insanı insan kılan iki 

temel değişken yürek ve bellektir.

Bellek insanın düşüncelerinin ülkesi, yürek insa-

nın duygularının ülkesidir. Bu iki ülkenin beslen-

mesi gerekiyor. Bu iki ülkenin toprağı nadasa bıra-

kılırsa, sulanmazsa, ekilmezse bilin ki çalı dikenle-

riyle dolar. Çalı dikenleriyle yüreğini ve belleğini ya-

pılandıran insanların toplumsal yaşamdaki vahşe-

tine de her gün biz tanıklık ediyoruz. 

İnsan yaşamının ilk üç yılı bilişsel, devinimsel, dil-

sel ve toplumsal gelişmede en hızlı olduğu ve in-

sanın toplumsal bir varlık olarak benliğini kazandı-

ğı yıllardır.

Çocuğun erken dönemden başlayarak onu insan 

kılan düşünme yetisinin nitelikli uyaranlarla bes-

lenmesi gerekiyor. Bütün duyu algılarını erken dö-

nemden başlayarak öğrenme sürecine kattığınız-

da yürek; vatan sevgisi, bayrak sevgisi, insan sev-

gisini yapılandırmaya başlıyor. Demek ki biz kendi-

mize ulaşabilmek için yürek ve belleği bilinçli kıl-

mak durumundayız. 

Çocuğunun Rahatına Kıyamayan 
Onun Geleceğine Kıyar

İyi anne, iyi baba, iyi eğitimci çocuğun belleğine 

ve yüreğine sorumluluk verendir. Erken dönem-

den başlayarak çocuğa duyma ve düşünme so-

rumluluğu veren en etkili uyaranlar ise resimli 

çocuk edebiyatı yapıtlarıdır. Aman çocuğum 

benim çektiğim sıkıntıyı çekmesin, rahat etsin dü-

şüncesinde iseniz onu belleğinizden iteleyiniz; 

çünkü çocuğun rahatına kıyamayan bilin ki gele-

ceğine kıyar. 

Çocuklarınızı ailenizin refahına değil yaşamına 

ortak edin. Altı aylık evreden başlayarak çocuğu-

nuza duyma ve düşünme sorumluluğu vererek 

onu yaşamınıza katın.
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Çanağına Ne Doğrarsan Kaşığında 
O Çıkar

Erken dönemde çocuğun duyma ve düşünme so-

rumluluğu sürecine yapılan her yatırım bilin ki er-

genlik döneminde yetişkinlik döneminde bize mut-

luluk olarak geri dönecektir. 

Çocukların ilgisine duyarsız kalınması, ihtiyaçları-

nın karşılanmaması çocukların saldırganlık davra-

nışının artmasına, çocukların bellek imgelerine, 

çevrelerine güvensizlik duymalarına neden olan 

çok önemli bir sorundur. 

Çocuğun  ihtiyacı sevgi ve kendini gerçekleştirebi-

leceği özgür bir ortamdır. Okul öncesi dönemde 

onun için çocuğu görsel okur yazar kılmak gereki-

yor. Çocuğunuza sesli kitaplar, resimli kitaplar, 

banyo kitapları edinin; çocuk buradaki resimleri 

sesleri kavrar belleğine yerleştirir. Herkes beynin-

deki kavram sayısı kadar özgür ve özgün düşünür.

 

Erken dönemden ilk okula gelinceye değin nitelikli 

uyaranlarla görme duyusu işletilmemiş çocuk 

görse bile kördür. Düşünme yetimizin temel niteli-

ğini belirleyen kavramlardır.

Çocuğun bilişsel gelişimini güçlendirmek devin-

dirmek için onun dil gelişimine katkı sağlamak ge-

rekir. Bilinmelidir ki duygunun düşüncenin eğitil-

mediği yerde güç kabalaşır. Kaba güç toplumsal 

ilişkilerde egemen olmaya başlar. Sevgiyle, ileti-

şimle çözülmesi gereken ilişkilerin yerini hoyratça, 

düşmanca duygular alır. Okuma kültürünü yapı-

landıran çocuklar hem okul türü öğrenmede hem 

de toplumsal hayatta karşılaştığı sorunları en 

uygun stratejilerle çözen çocuklar olur.

Bir yılda 21 ve daha fazla kitap okuyan kişi iyi bir 

okurdur. Bizim ülkemizin en temel sorunu çocuk-

larımıza okuma kültürü edindirmeye dönük proje-

lerin yaşama geçirilmesidir.

Çocuklarınıza kanatlar verin uçmayı onlara bıra-

kın. Artık bu güzel üniversitede o kanatların yapı-

landığı bir çocuk kütüphanesi var.''

Söyleşi programının ardından Çocuk Kütüphane-

sinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelasını birlik-

te kesen Valimiz Dr. Osman Varol, Rektörümüz 

Prof. Dr. Metin Orbay, Adnan Binyazar ve Prof. Dr. 

Sedat Sever kütüphanede çocuklarla bir araya ge-

lerek onlara kitap okudular. 
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Kitaplar, Aklın Çocuklarıdır!

Kütüphaneler Haftası kapsamında üniversitemiz 

kütüphanelerinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. 

Seher Tekin Okuma Salonunda gerçekleştirilen et-

kinlikte ise Merkez Kütüphaneden en çok kitap 

alan öğrencilerimiz ve personelimiz ödüllendirildi. 

Ramazan Özkan, Meryem Sırlı, Yonca Çeven Mer-

kez kütüphanesinden en çok kitap alan öğrenci 

olurken, akademik personelden Emre Vural, 

Gönül Türkan Demir, Fatma İnceman; idari perso-

nelden ise Harun Yılmaz, Servet Bozkurt, Gökhan 

Güney kütüphaneden en sık kitap alan personel 

oldu. 

Programa katılan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Metin Orbay kitap temini ve diğer abonelikler açı-

sından bütçe kısıtlaması olmadığını belirtti. Orbay, 

“Ülkemizde 1964 yılından bu yana kutlanan Kü-

tüphaneler Haftasının, toplumda okuma alışkanlı-

ğı ve kütüphanelerden yararlanma konusunda far-

kındalıklarını arttırmak gibi amaçlarla kutlanmak-

tadır. Üniversite olarak bizler de öğrencilerimize 

kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, eğitim gör-

dükleri alanlardaki ana kaynakçalara erişebilme-

lerini sağlamaya çalışıyoruz. Merkez Kütüphane-

miz, İpekköy Yerleşkesi ve Teknik Kampüs kütüp-

hanelerimiz akademik dönem içerisinde 7/24 oku-

yucu hizmeti vermektedir. Kütüphanelerimizde 

"Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyonu" 

programı kullanılmakta ve kütüphane girişinde 

yer alan bilgisayarlar ile kullanıcılarımız rahatlıkla 

katalog taraması yapabilmektedir. İlçelerde bulu-

nan kütüphanelerimiz yüksekokullarımızın uz-

manlaştığı alanlara yönelik materyallere ve genel 

okuyucuların yararlanacağı kitaplara sahipken kü-

tüphanemizde görme engelli kullanıcılarımıza yö-

nelik olanaklarımız aktif durumdadır. Kütüphane 

ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca, mevcut 

basılı ve elektronik kaynakların korunması, kul-

landırılması, basılı ve elektronik yayın sağlama, ka-

taloglama, tarama, depolama, ödünç, rezerv, hiz-

metleri verilmektedir. Öğrencilerimiz kampüs içi 

erişimle 13 bin 303 kitap, 4 bin 910 dergiye elekt-

ronik olarak ulaşılabiliyor. Merkez Kütüphanesin-

deki kitap sayımız 60 bini geçti. Aktüel konulu 

olanların yanı sıra 269 akademik dergiye de abo-

neyiz. Kitap temini ve diğer abonelikler açısından 

kütüphanelerimizin bütçe sorunu bulunmamakta-

dır. Öğrencilerimiz ile akademik ve idari personel-

den yıl içinde gelen kitap taleplerini temin etmeye 

çalışıyoruz. Ayrıca dışarıdan gelen araştırmacılar 

da kütüphane koleksiyonunda bulunan her türlü 

bilgi kaynağından kütüphane içinde faydalanabil-

mektedirler." dedi.

Kitaplar, Aklın Çocuklarıdır!

Okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanıldığını 

belirten Prof. Dr. Orbay, “Evde kitap, gazete veya 

dergi okunduğunu gören çocuk okumaya ilgi du-

yuyor. Çocuğun okuma alışkanlığı kazanılmasında 

önemli diğer bir aşama da okulda öğretmenin öğ-

rencilerini kitaba, kütüphaneye yönlendirebilme-

sidir. Geçtiğimiz günlerde Okul Öncesi Eğitimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Amasya 

Üniversitesi Çocuk Kütüphanesini oluşturduk. 

Çocuk okuryazarlara hitap eden 5 bin nitelikli 

kitap artık çocuklarımızın hizmetinde. Buradaki 

amacımız çocukları okuma kültürüne yönlendire-

bilmek. Kütüphaneden faydalanan Amasyalı ço-

cuklarımızın duygu ve düşünce dünyasını daha da 

zenginleşeceğini umuyoruz. Jonathan Swift'in be-

lirttiği gibi 'Kitaplar, aklın çocuklarıdır!' Kütüpha-

nemiz personeli başta olmak üzere tüm Türki-

ye'nin Kütüphaneler Haftasını kutluyorum." cüm-

lelerini kaydetti.

BİLGİLENİYORUZ
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BİLGİLENİYORUZ

Kamu-Üniversite-Sanayi Buluşması Gerçekleştirildi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

oluşturulan Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği 

(KUSİ) ve Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği 

Portalı(KUSİP) tanıtım toplantısı Amasya 

Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Kamu, üniversite, sanayi iş birliğini daha etkin 

hale getirmek amacıyla Teknoloji Fakültesinde 

gerçekleştirilen buluşmaya Bilim Sanayi ve 

Teknoloji İl Müdürü Mürsel Kuloğlu, KUSİ İl 

Temsilcisi Doç. Dr. Arif Gök, bakanlık uzmanları, 

kurum kuruluş temsilcileri, sanayiciler ve 

öğrenciler katıldı.

KUSİ'Yİ Bilen Öğrenci Sanayide Bir 
Adım Önde

Açılışta konuşan KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Arif 

Gök, 2015 yılında ilk defa ortaya çıkan kamu-

üniversite-sanayi iş birliği fikrinde KUSİP ile 

önemli bir adım atıldığını belirterek akademisyen-

lerimizin yetenekleri ile sanayinin gücünü bir 

araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. 

Doç. Dr. Arif Gök; ''Ülkemizde 1990'lı yıllarda 

önem kazanmaya başlamış olan Kamu-

Üniversite-Sanayi İş Birliği kavramı kapsamında 

Üniversite-Sanayi İş Birliği Merkezleri Programı 

adı altında çeşitli merkezler kuruldu. 2000'li yıllar-

da bu iş birliği modelinin dünyada artan önemine 

dayalı olarak ülkemizde de çeşitli programlarla sü-

rekli destekler sağlanmaya başlandı. Konuyla ilgili 

olarak yıllar içerisinde ülkemizde yaşanan geliş-

meler neticesinde gelinen noktada Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda konuyla 

ilgili paydaşların katılımıyla Türkiye Kamu-

Üniversite-Sanayi İş Birliği Stratejisi ve Eylem 

Planı hazırlandı. Bu eylem planı kapsamında ise 

Amasya'da üniversitemiz önderliğinde 2016 Mart 

ayından itibaren KUSİ çalışmaları resmi olarak baş-

ladı. Bu çalışmalar kapsamında yaklaşık on sekiz 

aylık süreçte Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin 

Orbay'ın ve il kurulunun katılımıyla atmışın üzerin-

de firma ziyareti gerçekleştirdik. Bu ziyaretler kap-

samında AR-GE ve inovasyon kültürünün oluştu-

rulması ve katma değeri yüksek ürün yapısına 

geçiş konularında çok sayıda bilgilendirme yap-

tık.'' dedi.

Gök şöyle devam etti:

''Ziyaret ve toplantılar neticesinde ilimizde 2016 yı-

lında ilk defa KOSGEB AR-GE ve inovasyon projesi 

hayata geçirilirken; 2017 yılında ise altı adet daha 

AR-GE ve inovasyon projesi KUSİ faaliyetleri kap-

samında yapıldı. 2016 yılında 16 adet KOSGEB 

KOBİGEL proje başvurusu mevcut iken KUSİ faali-

yetleri neticesinde bu başvurular 2017 yılında 64 

rakamına ulaşmıştır. Bütün paydaşlar bir araya ge-

tirilerek düzenlenen KUSİ çalıştayı yine 2017 yılı 

içerisinde yapılmış olup bu faaliyetlere ek olarak 

birçok mühendislik öğrencileri ve sanayici buluş-

ması da gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bütün bu 

faaliyetler ışında 2017 yılı En İyi Altı Uygulama ör-

neğinden bir olarak üniversitemizi seçmiştir. Uy-

gulama örneği ise Bakanlık tarafından aylık yayın-

lanan Anahtar Dergisi'nde kaleme alınmıştır.'' 

Doç. Dr. Gök; öğrencilerimizin mezun oldukların-

da KUSİ oluşumunu bilerek sanayiye gittiklerinde 

bu bilincin onları birkaç adım öne geçireceğini de 

sözlerine ekledi.
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Amasya KUSİ'yi En İyi Uygulayan 
İllerden Biri

Programın açılış konuşmacılarından Bilim Sanayi 

ve Teknoloji İl müdürü Mürsel Kuloğlu ülkemizin 

2023 hedefleri olduğunu kaydederek ''Cumhuri-

yetimizin kuruluşunun yüzüncü yaşında 2023 he-

defleri devletimiz için çok önemlidir. Bunlar hedef-

ler arasında 500 milyar dolar üzerinde ihracat ger-

çekleştirmek, yurtiçi gayri safi hasılayı 2 trilyon 

dolar üzerine çıkarmak, kişi başı milli geliri 20 bin 

dolar üzerine çıkarmak, ihracatımız içerisindeki 

ileri teknoloji ürünlerin payını yüzde 20'nin üzeri-

ne çıkarmayı sayabiliriz.'' cümlelerini kaydetti.

2023 hedeflerinin gerçekleşmesi için Ar-Ge ve ino-

vasyona ihtiyaç olduğunu söyleyen Kuloğlu; ''Ar-

ge ve inovasyonun başat aktörlerinden olan üni-

versitemiz, sanayicilerimiz ve kamunun bir araya 

gelmesi zorunluluktur. Birçok ülke bu konuda 

kamu, sanayi, üniversite iş birliği bağlamında 

yasal düzenlemeler yapmıştır, yapmaya da devam 

etmektedir. Ülkemizde de bu çalışmalar yapılmak-

tadır. Girişimcilerin, yatırımcıların, sanayicilerin, 

araştırmacıların bilgiye daha kolay erişebilmeleri 

için kamu, üniversite, sanayi iş birliği ortaklığı 

oluşturulmuştur.'' dedi.

Kuloğlu Amasya'nın kamu-üniversite-sanayi iş bir-

liğini en iyi uygulayan illerden biri olduğunu belir-

terek öğrencilerimizin yetişmesi ve sanayinin ihti-

yaç duyduğu elemanı bulması açısından portalın 

önemli bir kolaylık sağlayacağını ifade etti.

KÜSİP Proje Koordinatörü Recep Uzungil ise yap-

tığı konuşmada portalın, büyük bir çalışmanın ne-

ticesinde ortaya çıktığını belirterek, geniş bir katı-

lımcı kitlesinin portalda buluştuğunu söyledi. Por-

tala ücretsiz üye olunabileceğini ve etkinliklerden 

anında haberdar olunabileceğini belirten Uzungil, 

“Benzer bir çalışma ülkemizde yok” dedi.

Program Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uz-

manları Hakan Bal ve Mithat Kaya'nın portal hak-

kında verdiği bilgilerle sona erdi. 

Portala aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

https:// kusip. gov. tr/ kusip/ views/ portal

BİLGİLENİYORUZ
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Microsoft Eğitim Çözümleri Paneli Düzenlendi

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca dü-

zenlenen Microsoft Eğitim Çözümleri paneli Kong-

re ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Microsoft 

Türkiye Eğitim Çözümleri Uzmanı Serkan Bilgin ko-

nuşmacı olarak katıldığı programda, üniversitemi-

zin personel ve öğrencilerine ücretsiz olarak sun-

duğu Microsoft ürünlerinin, eğitimde ve iş hayatı-

na katkılarını detaylarıyla anlattı. Rektör Yardımcı-

mız Prof. Dr. Telhat Özdoğan, Bilgi İşlem Daire Baş-

kanı Metin Taşkın, personel ve öğrencilerimizin ka-

tıldığı programa izleyiciler de soru ve görüşleriyle 

katkı sağladılar.

Programın açılış konuşmasını yapan Bilgi İşlem 

Daire Başkanı Metin Taşkın; ''Genç ve dinamik 

olan üniversitemiz, bilişim teknolojilerinde hatırı 

sayılır bir yerde bulunmaktadır. Üniversitemizde 

misafirlerimiz dâhil kablolu ve kablosuz olarak gü-

venli bir şekilde internet hizmetlerinden yararlan-

maktadır. Bu bağlamda yazılım desteği, e-posta, 

eduroam, VPN, sunucu barındırma, bulut gibi hiz-

metleri vermekteyiz.'' dedi.

Microsoft tarafından sağlanan Office 365 (e-posta 

ve takviminize) her yerden erişebileceğiniz, Office 

dokümanlarınızı (Onedrive, Onenote, Sway vb.) 

web üzerinden düzenleyebileceğiniz, anlık mesaj-

laşma ve görüntülü sesli konferans yapabileceği-

niz, dosyalarınızı paylaşabileceğiniz bir bulut plat-

formu olan 'Office 365'i ve sağladığı imkânları izle-

yicilerle paylaşan Microsoft Eğitim Çözümleri Uz-

manı Serkan Bilgin programın iş hayatının her ala-

nında kolaylıkla kullanılabileceği gibi eğitim öğre-

tim sistemleri için de birçok imkân sunduğunu söy-

ledi.

Teknolojinin, yarının dünyasını oluşturmak için öğ-

renciler ve eğitimcileri güçlendirecek bir araç ola-

rak kullanılabileceğini ifade eden Bilgin; bu tekno-

lojiyle hayatımızın çok daha kolaylaşacağını; ama 

bu teknolojiyi kullanabilecek yetkin bir neslin de 

beklendiğini kaydetti. Artık kişiye özel yazılım kav-

ramının hayatımıza girdiğini kaydeden Bilgin, 

'4. Sanayi Devrimi'yle beraber ürünlerin başkalaş-

tığını, verilerin Bulut'ta toplanması ve analiz edil-

mesi noktasında çalışmalar yapıldığını belirtti. Ay-

rıca Eğitim Çözümleri Uzmanı Serkan Bilgin; 

https:// education. microsoft. com sitesinde başarı 

gösteren ilk 5 öğrenciye de Microsoft Uluslararası 

geçerliliği olan Sertifika sınavlarına katılım kupo-

nu hediye edileceğini belirtti. Program sonunda 

katkılarından dolayı Bilgi İşlem Daire Başkanı 

Metin Taşkın katkılarından dolayı Serkan Bilgin'e 

teşekkür ederek 'fidan dikme sertifikası' takdim 

etti.

BİLGİLENİYORUZ
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Kendini Tanıyan İnsan Başarır 

Üniversitemiz ev sahipliğinde ASMMMO (Amasya 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası) iş bir-

liğiyle 'Zaman, Kariyer Yönetimi, İnsan Tanıma Sa-

natı ve Kurum Kültürü' başlıklı bir program düzen-

lendi. Programa Yazar ve Grafolog Bünyamin Gül-

mez konuşmacı olarak katıldı. Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Telhat Özdoğan, Amasya Serbest Muha-

sebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mesut Yaşar 

Aksöz'ün de katıldığı program Teknoloji Fakültesi 

konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kişilik tipleri, insan tanıma sanatı ve el yazısından 

karakter tahlili yapma gibi konularında konuşan 

Bünyamin Gülmez; öğrencileri de sahneye davet 

ederek interaktif bir sunum gerçekleştirdi.

Gençlerden hedeflerini iyi belirlemelerini isteyen 

Gülmez; onlardan kısa, orta ve uzun vadeli hedef-

ler belirlemelerini ve bunları yazmalarını istedi. Ya-

zılmayan hedeflerin gerçekleşme ihtimalinin 

düşük olduğunu kaydeden Gülmez; insan kişiliğini 

yüzde 70 oranında 0-9 yaş arasında oluştuğunu 

da sözlerine ekledi.

Dokuz tane karakter tipi olduğunu söyleyen Gül-

mez bunları; mükemmeliyetçiler, yardımseverler, 

başarı odaklılar, sıra dışılar, bilgi odaklılar, şüphe 

odaklılar, maceracılar, liderlik severler, uyumlular 

olarak tanımladı. Bu kişilik tiplerinden bir tanesi-

nin kişiyi yönettiğini söyleyen Gülmez; mükem-

meliyetçi insanların planlı, programlı, titiz, kuralcı 

olduklarını; yardımseverlerin ise pozitif, güler 

yüzlü, enerjik ve fiziki olarak da genellikle kilolu ol-

duklarını söyledi.

Kişilik özelliklerinin iş seçiminden, eş seçimine 

kadar önemli olduğunu söyleyen Gülmez kendini 

tanıyan insanın başaracağını belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Telhat Özdoğan katkı-

larından dolayı Gülmez'e teşekkür ederek 'fidan 

dikme sertifikası'nı takdim etti.

BİLGİLENİYORUZ
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Emlak Danışmanlığı Kursiyerleri Sertifikalarını Aldı

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünce (AÜSEM) 

açılan Emlak Danışmanlığı kursunu tamamlayan 

kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını 

aldılar. 

Yedi hafta süren kursta kursiyerlere Temel Bilgiler, 

Çağdaş Emlakçılık, Emlak Pazarlama (ürün hizmet 

yaklaşımları), Tapu İşlemleri, Akitsiz İşlemler, 

Danışmanlık, Emlak Değerleme Esasları (Metot, 

Teknikleri) gibi konularda eğitim verildi. Öğr. Gör. 

Fatih Yolcu tarafından verilen eğitimlere değişik 

yaş ve meslek gruplarından adaylar katıldı. 

Sertifika töreninde açılış konuşmasını yapan 

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. 

Recep Orhan Özel, üniversitenin birikim ve 

imkanlarını halkın her kesimi ile buluşturmayı 

temel amaç ve sorumlulukları içinde gördüklerini, 

talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda üniversitede 

işaret dili, yabancı öğrenciler için Türkçe, Arapça, 

Osmanlıca, musiki ve tezhip gibi farklı kurslar 

açtıklarını bu çerçevede Halk Eğitim Müdürlüğü ile 

de iş birliği yaptıklarını bildirdi. Özel, Emlak 

Danışmanlığı kursunun da talep gören kurslardan 

biri olduğunu ve hemen her yıl düzenlendiğini 

belirtti.  

Törende konuşan Sürekli Eğitim Merkezi 

Müdürlüğünden sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. 

Dr. Kemal Polat ise, barınma hususunun 

insanların temel ihtiyaçlarının başında geldiğini ve 

ekonomik kazanımı yüksek bir yatırım aracı oluşu 

nedeniyle de her zaman için gündemde olduğunu 

söyledi.  Amasya Üniversitesinin bu noktada her 

türlü imkanını sunmaya hazır olduğunu belirten 

Polat, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

bünyesindeki kursların aynı zamanda üniversite 

ve toplum arasındaki iletişim ve kaynaşmaya 

yardımcı olduğunu söyledi. 

Konuşmaların akabinde kursu başarıyla bitiren 

otuz beş adaya sertifikaları Rektör Yardımcıları 

Prof.Dr. Kemal Polat, Prof.Dr. Telhat Özdoğan, 

Genel Sekreter Hasan Özyurt, Sürekli Eğitim 

Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan Özel 

ve Öğr. Gör. Fatih Yolcu takdim edildi.  tarafından 

BİLGİLENİYORUZ
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Muhasebecilik Mesleği İle İlgili Konferans Düzenlendi

KBRN Tehditlerine Hazır Mısınız?

Amasya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

(AFAD) tarafından KBRN(kimyasal-biyolojik-

radyolojik-nükleer) Farkındalık ve Şüpheli Posta 

Eğitimi verildi. AFAD Eğitmenleri tarafından 

verilen eğitimlere üniversitemiz personeli ve 

öğrenciler katıldı. 

İdari hizmetler binası personeline yönelik verilen 

eğitime AFAD Eğitmeni Sait Çuha bir sunum 

yaparak hayatımızı tehdit edecek KBRN 

olaylarından korunmak için özel tedbirler alınması 

gerektiğini kaydetti. Çuha, ''KBRN konusunda ne 

kadar bilgilenirseniz kendinizi ve ailenizi bu tür 

olayların etkisinden o kadar iyi korursunuz.'' dedi.

KBRN ve alınacak tedbirleri görseller eşliğinde 

ayrıntılı olarak anlatan Çuha; KBRN olayları öncesi 

ikaz ve alarm işaretlerinin öğrenilmesi, afet ve acil 

durum çantası hazırlanılması ve aile afet ve acil 

durum planı yapmak gerektiğinin altını önemle 

çizdi. 

KBRN olayı gerçekleştiğinde açık alanda, araçta 

ya da evde olma durumuna göre belirtilen 

talimatların uygulanması gerektiğini söyleyen 

Eğitmen Çuha; KBRN olayı gerçekleştiğinde açık 

alandaysanız bulabileceğiniz en yüksek noktaya 

çıkmak gerektiğini, kapalı alandaysanız binanın 

en yüksek yerine sığınmanın önem taşıdığını; 

ağız, burun ve açık yaraların kapatılarak 

korunmasının ise KBRN olayından korunmak için 

en etkili yöntem olduğunu belirtti.

Çuha, AFAD'ın KBRN olaylarına karşı modern 

ekipmanlarla donatılmış, kapasitesi sürekli 

gelişen İl AFAD Müdürlüğü personeli aracılığıyla 

müdahaleye yönelik 7/24 esasına göre hizmet 

verdiğini söyledi. Program soru cevap kısmının 

ardından son buldu.

KBRN tehditlerine yönelik ayrıntılı bilgiye ulaşmak 

için h�p://www.afad.gov.tr adresini ziyaret 

edebilirsiniz.

BİLGİLENİYORUZ

Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekoku-
lunda Maliye Haftası nedeniyle Serbest Muhase-
beci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Ali Altu-
nay'ın katılımıyla 'Muhasebecilik Mesleği ve Mes-
leğin Geleceği' konulu bir konferans düzenlendi. 
Konferansta öğrencilere mesleğin özellikleri, kar-
şılaşılan sorunlar ve mesleği geliştirmek için alın-
ması gereken eğitimler hakkında bilgi verildi. Öğ-
rencilerin yoğun ilgi gösterdiği program soru 
cevap kısmının ardından son buldu.
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Dünya Mirası: Galapagoslar

Dünya Mirası: Galapagoslar başlıklı program, Fen 

Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyele-

rimizden Doç. Dr. Ahmet Dursun'un sunumuyla 

İpekköy Yerleşkesi konferans salonunda gerçek-

leştirildi. Birçok canlı türünün yaşadığı ve ekolog-

lar için büyük önem taşıyan Galapogos Adaları'na 

yaptığı ziyaret ve burada yaptığı incelemeyi dinle-

yicilerle paylaşan Doç. Dr. Dursun adaların volka-

nik patlamalar sonucu oluştuğunu belirtti.

Doç. Dr. Dursun; Galapagos Adaları'nın günümüz-

de Ekvador'a ait olduğunu, Güney Amerika Kıtası-

nın yaklaşık bin kilometre açıklarında, Pasifik Ok-

yanusu'nda yer aldığını belirtti, Galapagos Adala-

rı'nın Nazca plakası üzerinde bulunduğunu ve bu 

plakanın yılda dokuz santimetre doğu yönünde ha-

reket ettiğini, Galapagos Adaları'ndan ilk oluşan 

San Cristobal ve Espanola adalarının 3-4 milyon 

yaşında olmasına rağmen, diğer adalarla karşılaş-

tırıldıklarında daha genç oldukları kaydetti 

Güneyden gelen Humbolt soğuk su akıntısının, ku-

zeyden ve batıdan gelen sıcak su akıntıları ile ke-

sişmesi sonucu Galapagos Adaları'nın kıyılarında 

ikliminin dengelediğini söyleyen Dursun; bu duru-

mun adalar için eşsiz bir mikroklima oluşturarak 

Galapagos faunasını ve florasını şekillendirdiğini 

belirtti. 

On üç büyük ada, üç küçük ada ve yüz civarında 

küçük adacıktan oluşan Galapagoslarda 30 bin ci-

varında insan yaşadığını kaydeden Dursun; ada-

ların, 1978 yılında UNESCO tarafından insanlığın 

ortak değeri olarak kabul gördüğünü ve koruma-

ya alındığını da sözlerine ekledi.

Günümüzde Galapagosların çok tanınmasının ne-

deninin ise, Charles Darwin'in 1835 yılında bu ada-

lara yaptığı ziyaret olduğunu belirten Dursun; Da-

rwin'in adalarda araştırmalar yaptığını söyledi. 

Darwin'in Galapagos Adaları'nda günlüğüne yaz-

dığı satırları da dinleyicilerle paylaşan Dursun; Da-

rwin'in günlüğüne “Bu adada bir masumiyet, za-

manın ötesinde saf bir nitelik vardı. Burada doğa 

kendisiyle uyum içindeydi. Tek davetsiz misafir ise 

insandı. O büyük gerçeğe, dünyada yeni canlıların 

ilk ortaya çıkması olgusuna –bilinmezlerin en bi-

linmezine- zaman ve mekân bakımından, burada 

oldukça yakınız.” satırlarını yazdığını kaydetti. 

Doç. Dr. Dursun; 1830'lu yıllarda bile bu adalara 

her yıl çoğunluğu Amerikan bandıralı yetmiş sek-

sen balina gemisinin ikmal için geldiğini, adalar-

dan tatlısu temin ettiklerini ve taze et ihtiyaçları 

için kaplumbağa yakaladıklarını, bu nedenle Gala-

pagos'ta yaşayan dev kaplumbağalardan en az 

dört türün neslinin sona erdiğini açıkladı. 1960'lı 

yıllarda Galapagos kaplumbağalarının sayısının 

15 bireye kadar düştüğünü, yok olma tehlikesi ile 

karşı karşıya kalan kaplumbağaların sayısının Da-

rwin Araştırma İstasyonu'nun çalışmaları ile yeni-

den bin 500'ün üzerine çıkarmayı başardıklarını 

kaydetti. 

Galapagos Adaları faunasıyla ilgili geniş bilginin 

verildiği programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Kemal Polat, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Mehmet Fatih Köksal'ın yanı sıra öğrenciler de 

katıldı.
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Çanakkale Zaferi’nden İstiklal Marşı'nın Kabulüne

İstiklal Marşımızın TBMM'de kabul edilişinin 

97'inci yıl dönümü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 

103'üncü yıldönümü anısına 'Çanakkale Zaferi’n-

den İstiklal Marşı’nın Kabulüne' başlıklı bir panel 

düzenlendi. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Mehmet Fatih Köksal'ın yönettiği panelde Prof. 

Dr. Mehmet Evsile, doktor öğretim üyeleri Engin 

Eroğlu, Ümmü Gülsüm Tarakçı Gül, Kürşat Efe ko-

nuşmacı olarak katıldı. İpekköy Yerleşkeşkesi kon-

ferans salonunda yapılan etkinliğe gençler yoğun 

ilgi gösterdi.

Atatürk Çanakkale'deki Taktiği 
Kurtuluş Savaşı'nda da Uyguladı

Panelin ilk konuşmasını yapan Tarih Bölümü öğre-

tim üyelerimizden Prof. Dr. Mehmet Evsile 'Çanak-

kale Savaşının Türk Tarihindeki Yeri' başlıklı bir 

sunum yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının dayandığı 

temel taşın Çanakkale Savaşı olduğunu söyleyen 

Prof. Dr. Mehmet Evsile; İngiliz tarihçilerinin Ata-

türk'ün Çanakkale Savaşı'nda göstermiş olduğu 

başarının sadece savaşın akışını değil bir milletin 

tarihinin akışını da değiştirdiğini söylediklerini kay-

detti.

Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda uyguladığı 

savaş taktiğinin bundan sonraki bir çok savaşta da 

uygulandığını belirten Prof. Dr. Evsile, ''Çanakka-

le'de uygulanan savunma taktiğinin en zirveye 

ulaştığı savaş, Milli Mücade dönemindeki Sakarya 

Savaşı'dır. Bu savaşta hat, bir bütün olarak aynı 

anda tek çizgide hareket edilmek suretiyle savu-

nulmuştur. Atatürk buradaki Çanakkale taktiğinin 

adını da koymuştur. 'Hattı müdafaa yoktur, sathı 

müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır. Vatanın 

her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça 

düşmana terk edilmeyecektir.' demiştir. Çanakka-

le'de elde edilen tecrübelerin Birinci Dünya Savaşı 

ve Milli Mücadele döneminde Atatürk tafından biz-

zat kullanılmış olduğunu görüyoruz.'' cümlelerini 

kaydetti.

Evsile şöyle devam etti:

‘'Haritaları incelediğimizde Çanakkale'nin; Kıb-

rıs'tan, Girit Adası'ndan ve Ege Denizi'ndeki ada-

lardan savunulabileceğini görüyoruz. Maalesef Os-

manlı Devleti'nin son zamanlarında 1878 yılında 

Kıbrıs İngilizlere terk edildi. 1897'de de Girit Yuna-

nistan'a bırakılmıştır. 1820'lerden 1914 yılına ge-

linceye kadar Uşi, Londra, Atina Antlaşmaları, Bü-

yükelçiler Konferansı gibi antlaşmalarla Bozca-

ada, Gökçeada ve Meis Adası dışındaki tüm Ege 

adaları italya ve Yunanistan'a bırakılmıştır. Hal 

böyle olunca Çanakkale'yi koruyacak tedbirler alı-

namamıştır ve düşman donanması Çanakkale'ye 

kadar gelmiştir. Bir de bunun üzerine donanmanı-

zı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra 

Haliç'e kilitlemişseniz Çanakkale'de müttefik do-

nanmasının karşısında siz ancak topçu ateşi yapa-

bilirsiniz. Demek ki Çanakkale'ye bir günde gelin-

memiş; önce Kıbrıs'ın, sonra Girit'in, ardından da 

adaların elden çıkması düşmanın Çanakkale'ye ge-

leceğinin işaretleri olarak görülmelidir. Her şeye 

rağmen Çanakkale'de çok ciddi bir vatan müdafa-

ası yapılmış, çok büyük kahramanlıklar gösteril-

miştir.''
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Çanakkale Öldü Denilen Bir 
Milletin Dirilişidir

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Doktor Öğre-

tim Üyesi Kürşat Efe 'Türk Edebiyatında Çanakka-

le Zaferinin Yansımaları' başlıklı sunumunda Ça-

nakkale Zaferinin edebiyatımıza yansımalarıyla il-

gili örnekler verdi. Efe; ''Çanakkale demir bilekli 

mangal yürekli bir neslin hatırasının canlandığı 

gündür. Çanakkale öldü denilen bir milletin diriliş 

günüdür. Aldığımız nefesleri sahip olduğumuz im-

kanları borçlu olduğumuz emanate ihanet etme-

den bizlere teslim eden şerefli dedelerimizin gü-

nüdür. Zamanın süper güçlerinin ayıbı, mazlum 

milletlerin gururudur.'' ifadelerini kullandı. 

Çanakkale Savaşının edebiyatta, tiyatroda, sine-

mada gereken yere ulaşamadığını söyleyen Efe; 

''Ne mutlu bizlere ki Çanakkale gibi zaferlerle dolu 

şanlı bir tarihimiz var. Ne mutlu bizleri ki bu aziz va-

tanda al bayrak altında özgür bir şekilde yaşıyo-

ruz. Her karış toprağını mübarek kanlarıyla sula-

yarak bu vatanı bize emanet eden başta Çanakka-

le kahramanları olmak üzere yurdun dört bir ya-

nında ve Afrin'de bu vatan için mücadele eden 

bütün şehit ve gazilerimize saygı ve rahmetle anı-

yoruz.'' dedi.

Akif'i Ankara'ya Mustafa Kemal 
Davet Etti

Tarih Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Engin 

Eroğlu ise yaptığı sunumunda 'İstiklal Marşı'nın 

Kabul Süreci ve Mehmet Akif'i anlattı.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sürecini 

özetleyerek konuşmasına başlayan Eroğlu; Meh-

met Akif Ersoy'un ülkenin düştüğü durumdan do-

layı son derece üzgün olduğunu kaydetti. Akif'in 

milli birliğe zarar verecek düşüncelere karşı sert 

tepki gösterdiğini belirten Eroğlu; 16 Mart 

1920'de İstanbul resmen işgal edilince Akif'in 

İstanbul'dan Anadolu'ya geçmeye karar verdiğini 

söyledi. Eroğlu; ''Tam da o günlerde harekatın ma-

nevi cephesini güçlendirmek üzere Mustafa 

Kemal Paşa'dan bir davet aldığı da anlaşılmakta-

dır. Akif'in Ankara'ya geldiği günlerde Damat Ferit 

hükümetinin Kuvayı Milliye Hareketına yönelik 

kötü propagandası hat safhaya varmıştı. Halkın 

bu konuda aydınlatılmasına ihtiyaç vardı. İşte 

böyle bir ortamda Mehmet Akif, hiç vakit kaybet-

meden kendisinden beklenen hizmeti gerçekleş-

tirmek adına halkı aydınlatmaya başladı.'' açıkla-

malarında bulundu.

Maarif Vekili Hamdullah Suphi Tanrıöver'in İstiklal 

Marşı'nı milletini tanıyan, onun değerleriyle bü-

tünleşmiş, sağlam karakterli ve yüksek tarihi 

şuura sahip Akif'in yazabileceğine inandığını ve 

marşı yazmasını istediğini belirten Eroğlu; Akif'in, 

İstiklal Marşı'nı yazarken adeta dünya ile ilişkisini 

kopardığını söyledi.

İstiklal Marşı'nın yazıldıktan sonra ilk kez Meclis'te 

okunduğunu kaydeden Eroğlu; milletvekillerinin 

ayakta alkışladığını, bu coşkuya Atatürk'ün de ka-

tıldığını ifade etti. Meclis'in oy çokluğula İstiklal 

Marşı'nı Türk milli marşı olarak kabul ettiğini belir-

ten Eroğlu; Mehmet Akif kazandığı para ödülünü 

ise kadınlara ve çocuklara iş öğreten ve cepheye 

elbise diken bir kurum olan Dar'ül Mesai'ye bağış-

ladığını söyledi.

Gençler Mutlaka Safahat'ı Okumalı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Doktor 

Öğretim Üyesi Ümmü Gülsüm Tarakçı Gül 'Arif ve 

Medeniyet Anlayışı' başlıklı sunumunda Akif'i 

anlamak için gençlerim mutlaka Safahat'ı 

okumaları gerektiğini söyledi. Gül, Akif'in toplumu 

çok iyi gözlemlediğini ve analiz ettiğini ifade 

ederek ''Akif toplumu çok iyi bilen bir şairdir. 

Akif'in toplumun düştüğü ümitsizlik, yeis, bencillik 

bataklığına şiddetle itiraz ediyor. Bütün bu 

olumsuzlukların temelinde tek bir kelimenin 

yattığına inanıyor: cehalet. Akif cehalete savaş 

açmıştır; cehaletin reçetesi Arif'e göre marifet, 

ilimdir. Akif; hiçbir şey yapmayan, tevekkülü 

yanlış anlayan, kaderciliğe teslim olmuş anlayışa 

da itiraz ediyor. Eğer çaba harcamazsan kaderi 

suçlu bulursun, diyor. Akif'e göre çalışmayan 

gayret etmeyen bir toplum yer yüzünden 

silinecektir.'' dedi. 

Ortak Değerlerimize Sahip 
Çıkmalıyız

Panelistlere konuşmalarından ötürü teşekkür 

eden Panel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal 

şu cümleleri kaydetti: 

''Değerli panelistlerimiz konuşmalarında Akif'ten 

bahsederken Atatürk, Atatürk'ten bahsederken 

Akif geçiyor. Yıllarca bu milletin gençlerini zehirle-

mek için bu iki önemli şahsiyeti ayrıştıracak fikirler 

empoze edildi. 
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Hatta bütün önemli tarihi şahsiyetlerimizin birbi-

riyle tartışma noktaları gündeme getirildi. Hala da 

buna devam ediliyor. Halbuki bizim; ayrışan tarf-

larımızı değil, ortak değerlerimizi öne çıkarmamız 

gerekiyor. Türk milletinin daha ileriye emin adım-

larla yürümesi için bu büyük değerlerin mutlaka 

güzel taraflarını ve uyumlu taraflarını ele almamız, 

görmemiz lazım. İstiklal Marşı, Atatürk'ün önderli-

ğiyle kazanılmış bir şavaşın en büyük tacıdır. Sınıf-

larımıza girdiğimizde iki güzel metin karşısında du-

ruyoruz. Biri İstiklal Marşı biri de Atatürk'ün Genç-

liğe Hitabesi. Bunlar aslında Orhun Kitabeleri'nin 

yansımalarıdır. Ruh aynı ruhdur, millet aynı millet-

tir. Dolayısıyla bu milletin evlatlarını şu veya bu şe-

kilde ayrıştırmak isteyenler çok olacaktır. Bunlar 

büyük güçlerin oyunudur. Bunlara kanmamak 

lazım. Atatürk de bizim değerimiz, Akif de bizim 

değerimizdir. Biz değerlerimize sahip çıkmalıyız ve 

onların en güzel taraflarını kendimize rehber edin-

meliyiz. '' dedi.

Program panelistlere Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 

Kemal Polat tarafından teşekkür belgelerinin tak-

dim edilmesiyle son buldu.

Turnitin İntihal Önleme Programı Eğitimi

Araştırmacıların yayınlanan eserlerinin içerisinde, 

bilinçli ya da bilmeden kaynak gösterilmeksizin 

ifade, buluş ve düşüncelerin yer almasının önüne 

geçilmesi için abone olunan, 'Turnitin Akademik 

İntihali Engelleme Yazılımı'nın kullanımına yönelik 

olarak Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baş-

kanlığınca Turnitin İntihal Önleme Programı Eğiti-

mi Semineri düzenlendi. Eğitimi Turnitin Uzmanı 

Serdinç Kaya verdi.

Enstitülerinde hazırlanan tezlerde usulsüz alıntıla-

rı engellemek, alıntı düzeylerinin ölçülmesi ve 

araştırmacıların bilimsel katkısının değerlendiril-

mesi amacıyla, Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığınca aboneliği yapılan web tabanlı 

Turnitin sistemiyle ilgili eğitim programa enstitü-

lerdeki tez yürütücüsü akademisyenler, yüksek li-

sans ve doktora öğrencileri katıldı.

Turnitin Uzmanı Serdinç Kaya verdiği eğitimde; sis-

teme yüklenen tezlerin çok geniş bir veri havu-

zundaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırıl-

dığını; alıntılar, benzerlikler ve usulsüz kaynak kul-

lanımlarının tespit edilerek bir benzerlik raporu 

oluşturulduğunu belirtti. Kaya, Turnitin'le araştır-

macıların veri havuzunda yer alan internette ar-

şivlenmiş veya güncel web sayfalarıyla; bilimsel 

elektronik veri tabanlarında yer alan dergi, maka-

le ve elektronik kitaplarla karşılaştırma yapabil-

diklerini belirtti.
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Matematiğin Penceresinden Hayata Bakmak

Her cumartesi çeşitli konularda söyleşi programı 

düzenlenen AÜSSAM'da (Amasya Üniversitesi Sos-

yal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi) bu hafta 

“Matematik Hayatın Neresinde?” konusu ele alın-

dı. Söyleşiyi gerçekleştiren üniversitemiz Eğitim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir, ma-

tematiğin bir yaşam tarzı olduğunun altını çizerek 

matematik seven bir toplum oluşturmak için çalış-

mak gerektiğini belirtti. Matematik seven bir top-

lumun çok daha dürüst, ahlaklı, birbirine saygı 

duyan, bireylerden oluşacağını belirten Kande-

mir; matematik korkusunun ise yersiz olduğunu 

belirtti.

Zeka ile matematik arasındaki ilişkinin de abartıl-

dığını söyleyen Kandemir; çalışarak her şeyin öğ-

renileceğini söyledi. Matemetiğin temel olguların-

dan ve bunların hayattaki yansımalarından bah-

seden Prof. Dr. Kandemir; dinleyicilerden gelen so-

ruları da cevaplandırdı. Rektör Yardımcımız Prof. 

Dr. Kemal Polat'ın da katıldığı program gençler 

yoğun ilgi gösterdi.

Bağımlılık En Büyük 
Hastalıktır

AÜSSAM'da “Sağlık Olsun; Sağlıklı Bir Nesil İçin 

Uyuşturucuya Hayır” konulu söyleşi gerçekleştiril-

di. Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Mes-

lek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Arslan Say'ın 

konuşmacı olarak katıldığı programda uyuşturucu 

bağımlılığı hakkında bilgi verilerek; uyuşturucu ba-

ğımlılığının kişilere ve topluma verdiği zarar anla-

tıldı.

İnsanlığın haşhaştan üretilen uyuşturucu madde 

ile binlerce yıl önce tanıştığını söyleyen Say; bu 

maddenin ilk önce masum bir sakinleştirici zanne-

dildiğini, fakat tarihî süreçte çok büyük zararları-

nın görüldüğünü kaydetti. Say; ''Adım adım etkisi-

ni ve zararını artıran uyuşturucular ilaç olma kis-

vesinin altında pek çok toplumun perişan olması-

na neden oldu. Git gide etkisini artıran uyuşturucu 

maddelerin zararı ispatlandıktan sonra yasaklan-

ması ise onun kanun dışı kişilerce pazarlanmasına 

neden oldu. Bugün de bu maddeler ad ve şekil de-

ğiştirerek kanunsuz bir şekilde satılmaktadır ve in-

sanlığı tehdit etmektedir. Özellikle son dönemde 

çıkan eroin, kokain, bonzai gibi uyuşturucuların 

bir dozdan sonra dahi bağımlı yaptığını ve kesin 

ölüme sürüklediğini pek çok kişi bilmemektedir.'' 

dedi.

Çocuklar ve gençlerin uyuşturucu ile ilk 

tanışmalarının genellikle arkadaş çevresiyle 

birlikte olduğunu hatırlatan Say; “Gençler, 

çoğunlukla denerim, istediğim zaman bırakırım 

mantığı ile uyuşturucu maddeyi kullanmaya 

başlıyorlar. Çocuklara ve gençlere tavsiyemiz 

uyuşturucuyu birkaç kez bile denediyseniz, 

uyuşturucu almadığınız zamanlar da yoksunluk 

hissi yaşıyorsanız lütfen bu durumu ailenize 

anlatın. Bir çocuğun bir gencin ruhsal, fiziksel 

yatkınlığına göre uyuşturucu bağımlısı olması 

günler bazen saatler içerisinde bile olabilir. Ancak 

tedavi sosyal, psikolojik, ekonomik çöküntülerle 

birlikte onlarca yıl sürebilir.” cümlelerini kaydetti.

AÜSSAM Müdürü Dr. Metin Hakverdioğlu, 

katkılarından dolayı Arslan Say'a teşekkür ederek 

gençleri ve halkı bilgilendirmek adına yapılan 

bilinçlendirme toplantılarının devam edeceğini 

söyledi.
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Öğretmen Okulları 170 Yaşında

Öğretmen Okullarının kuruluşunun 170'inci yılı 

anısına üniversitemizde bir panel düzenlendi. 

Doktor Öğretim Üyesi Hüsniye Mayadağlı'nın 

yönettiği panele Doç. Dr. Emine Altunay Şam ile 

Doktor Öğretim Üyeleri Turgut İleri ve Mehmet Ali 

Bahar konuşmacı olarak katıldı. Kongre ve Kültür 

Merkezinde düzenlenen panele öğrenciler yoğun 

ilgi gösterdi.

Yeni Neslin Muhafızları 
Öğretmenler Olacaktır

Öğretmen okullarıyla ilgili bilgi veren Panel Başka-

nı Mayadağlı; ''II. Mahmut döneminde, 1838 yılın-

da, çocukların “rüşt” (erginlik) yaşına kadar oku-

yabilmeleri için ortaokul düzeyinde rüştiyeler açıl-

dı. 16 Mart 1848 tarihinde rüştiyelere öğretmen 

yetiştirmek üzere üç yıl süreli Darül Muallimin-i 

Rüşdi adını taşıyan bir okulun kurulduğunu görü-

yoruz. İşte bu tarih, öğretmen okullarının ilk kuru-

luş tarihi olarak kabul edilmektedir. Günümüzde, 

öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümleri düzen-

li olarak kutlanmaktadır. Bu düzenli kuruluş yıldö-

nümlerinde artık 16 Mart'lar, öğretmen yetiştir-

mede karşılaşılan yetersizliklerin ve yaşanan so-

runların konuşulduğu, tartışıldığı; geçmişteki ba-

şarılı modellerin hatırlandığı, anıldığı, zaman 

zaman o modellere duyulan özlemin dile getirildi-

ği; ya da “öğretmen yetiştirme” programlarıyla il-

gili yeni önerilerin, iyileştirilmelerin gündem yapıl-

dığı günler olmuştur. Ülkenin ihtiyacı olan fikren, 

ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seci-

yeli muhafızlarının; yeni neslin bu nitelik ve kabili-

yette yetiştirilmesi öğretmenlerle olacaktır.'' dedi.

Cumhuriyet Öncesi Dönem Sonraki 
Döneme Işık Tutmuştur

Cumhuriyet öncesi dönemde Amasya'daki eğitim 

kurumlarının durumuyla ilgili bilgi veren panelin 

ilk konuşmacısı Dr. Turgut İleri; dönemin Milli Eği-

tim Bakanlığı işlevini gören Maarif Vekaletinin 

taşra için uygulamaya koyduğu faaliyet programı-

nın Amasya sancağında da asgari ölçüde uygulan-

maya çalışıldığını söyledi.

Dönemin modern eğitim kurumları olarak ipti-

dai(ilkokul), rüştiye(ortaokul) ve idadilerin(lise) ol-

duğunu kaydeden İleri; bu okulların yanı sıra kla-

sik eğitim kurumları olarak medreselerin de eği-

tim vermeye devam ettiklerini ifade etti. 

Her türlü yoksulluğa, eksikliğe rağmen iptidai, rüş-

tiye ve idadilerin ders programlarında ve öğretim 

kadrolarında yapılan düzenlemelerle muntazam 

birer eğitim öğretim kurumlarına dönüştürülmeye 

çalışıldığını kaydeden İleri; Cumhuriyet öncesi 

Amasya'nın durumunu ise şu sözlerle özetledi.

''20. yy başlarından Cumhuriyet öncesi döneme 

kadar eğitim öğretim alanında yapılan çalışmalar 

yürütülen politikalar imparatorluğun takip ettiği 

genel eğitim politikalarına uygun olarak Amasya 

sancağında da yürütülmüştür.

1921 yılında Amasya'daki öğretmen sayısı 88'dir. 

Bu öğretmenlerin mezuniyet kaynağı ise yedi ta-

nesi darülmuallimin, on beş tanesi medrese kö-

kenli, 66'sı ise ilkokul mezunudur. 

Türk ve Müslüman okullarının sayısı 82; genel 

okullar oranı içerisinde gayrimüslim okulları oranı 

ise yüzde 54'tür. Bu kadar yüksek oranda açılmış 

olmalarının nedeni Ermeni ve Rumlara verilen çe-

şitli haklar doğrultusunda okullaşmalarıdır. 

Eğitim öğretim alanında yapılan çalışmalar ve 

takip edilen eğitim siyaseti devrinde çok büyük ba-

şarıya ulaşamamıştır; ancak sonraki dönemlere 

ışık tutmuştur. Cumhuriyet'in ilanından hemen 

sonra ise öncelikli vazifelerden biri eğitim olmuş-

tur. Bu doğrultuda köklü yenilikler düzenlemeler 

yapıldı ve eğitim konusu üzerine hassasiyetle 

duruldu.''
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Misyonerlerin Amacı Osmanlı 
Devleti'ni Yıkmaktı

Doç. Dr. Emine Altunay Şam yaptığı sunumda 

Merzifon Amerikan Koleji ve kolejin azınlık 

hareketlerindeki  rolünü dinleyicilerle paylaştı.

Osmanlı İmparatorluğu üzerinde emperyalist 

hayalleri olan devletlerin 18. yy'dan itibaren 

azınlıklara yönelik misyonerlik faaliyetlerinde 

bulunduklarını kaydeden Şam;  misyonerlerin 

görünürdeki amaçlarının Hristiyanlığı yaymak 

olduğunu; ama asıl hedeflerinin ise Osmanlı 

Devletini siyasi, coğrafi, sosyal ve ekenomik 

açıdan sömürmek olduğunu kaydetti. 

Azınlıkların kendi irade ve istekleriyle yabancılarla 

iş birliği yaptıklarını söyleyen Şam; azınlıkların 

Batılı güçlerin desteğiyle açtıkları kurumlarda 

Osmanlı Devletine karşı eylem hazırlıklarına 

giriştiklerini belirtti.

Osmanlı vatandaşı katoliklerin Fransa, İtalya ve 

Avusturya tarafından; protestanların İngiltere, 

Almanya, ABD tarafından; Ortodoksların ise 

Rusya tarafından himaye edildiğini söyleyen Şam; 

'''Ermeni meselesi büyük devletlerin Osmanlı 

Devletini parçalama onun toprakları üzerinden 

kendine bağımlı devletçikler kurmak için sahneye 

koydukları en önemli meselelerinden birisidir. Bu 

devletlerin azınlıkları himaye etmek, etkilemek ve 

yanlarına çekmek için kullandıkların faaliyetlerden 

bir tanesi eğitimdir. Yabancılar tarafından Osmanlı 

sınırları içerisinde ilk açılan okulu 1583 yılında 

Fransa yapmıştır. Osmanlı devleti üzerindeki 

nüfuzunu arttırmak isteyen bir başka devlet de 

ABD'dir. 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat 

Fermanı imzalanarak hürriyet hakları bahanesiyle 

Osmanlı Devleti üzerindeki faaliyetlerini 

arttırmışlardır.'' dedi.

Amerikan okullarının ilkinin ise 1824 yılında 

açıldığını, 1886 yılına gelindiğinde bu okulların 

sayısı dört yüze ulaştığını kaydeden Dr. 

Şam;''Amasya da azınlıkların faaliyet gösterdiği 

yerlerden biri olmuştur. Bölgedeki en dikkat çekici 

okul Merzifon Amerikan Koleji'dir. 1863'te 

Amerikan Ruhban Okulu olarak açılmıştır. 1881'de 

okul düzeyine, 1886'da kolej düzeyine yükseltildi. 

Kolej, farklı din ve mezheplere ait öğrencileri 

barındır ıyordu. Aralar ında Rus ve Türk 

öğrencilerin de olduğu  koleje Anadolu'nun her 

yerinden öğrenci gelmiştir. 1886-1921 arasında 

eğitim öğretim gören öğrenci sayısı 320 

civarındadır. Öğrenci çeşitlil iği öğretmen 

dağılımında da görülüyor; zira Ermeni ve 

Rumların yanı sıra Amerikalı öğretmenler de var. 

Buradan mezun o lan öğrenc i le r  kend i 

cemmatlerinin aydın kişleri olarak Osmanlı Devleti 

içinde bağımsızlık fikrini yaymaya başlamışlardır.''  

cümlelerini kaydetti.

Mehmet Zeki Ketani Vatan Uğruna 
Şehit Oldu

Merzifon'da neden bir Amerikan Koleji açıldığına 

cevap arayan bir diğer konuşmacı Doktor Öğretim 

Üyelerimizden Mehmet Ali Bahar; bunun nedenini 

''Amerikan ve Ermenilere göre bağımsız bir Erme-

nistan kurulmak istendiğinde ve merkezi Erzurum 

olarak düşünüldüğünde, İstanbul ve Erzurum ara-

sındaki orta noktanın Merzifon olduğunu görüyo-

ruz. Merzifon İstanbul'a ve Erzurum'a eşit mesa-

fededir. Zira misyonerlerin öncelikli hedefleri dini 

yaymak ise de nihai hedefleri Osmanlı Devletini 

yıkmaktır. Bu doğrultuda 1861 yılından itibaren 

dini alandan çıkıp eğitime alanına odaklanıyorlar.'' 

sözleriyle açıkladı.

1963 yılında açılan Merzifon Amerikan Kolejine 

Türk öğretmenlerin giremediğini söyleyen Dr. 

Bahar; ilk defa 1920 yılında iki Türk öğretmenin 

göreve başladığını bu öğretmenlerin ise Mehmet 

Zeki Ketani ile İsmail Şefket Bey olduğunu ifade 

etti. 

Merzifon Amerikan Koleji 8 Eylül 1920 yılı öğret-

men kadrosunu da dinleyicilerle paylaşan Bahar; 

kolejde dört Amerikan, üç Ermeni, dört Rum, birer 

Rus ve İsviçreli ile iki Türk öğretmenin olduğunu 

kaydetti. 

Öğretmenlerin maaş dağlımını da paylaşan 

Bahar; Fransızca ve Ermenice öğretmenlerinin 

maaşları 44 dolar, Rumca ve fizik öğretmenlerinin 

26 dolar, matematik öğretmeninin 22 dolar, Türk-

çe öğretmenlerinin maaşının ise 13 dolar olduğu-

nu söyledi.

Kolejin Ermeni ve Rum öğrencilerinin 2. Meşruyi-

yetin getirdiği haklardan faydalanarak Merzi-

fon'da ilk özel gazeteyi çıkardıklarını belirten 

Bahar; öğrencilerin cemaatlerinin fikirleri doğrul-

tusunda yayınlar yaptıklarını kaydetti. 
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Merzifon Amerikan Kolejinin din alanındaki söy-

lemlerinin halk tarafından pek rağbet görmediği-

ni; fakat sağlık alanında yaptıkları hizmetlerle ora-

daki yerel halkın gönlüne sızdıklarını belirten 

Bahar; yerel halkın kolejde tedavi olmak istediğini 

söyledi.

Bahar; ''İlk dikiş makinesi, ilk telefon, ilk baskı ma-

kinesi, ilk asansör ve ilk tarım aletlerini halk orada 

görüyor. Patatesi, domatesi orada görüp, tarımını 

yapmaya başlıyor.'' dedi.

1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa'nın 

bu okulun faaliyetlerinden şüphelenerek çok sıkı 

bir şekilde takip edilmesi konusunda talimat ver-

diğini kaydeden Bahar; lobi faaliyetleri güçlü olan 

Kolejin, Atatürk'ü Amerika ve Osmanlı mercilerine 

şikayet ettiklerini de sözlerine ekledi.

Merzifon Amerikan Koleji vasıtasıyla bölgedeki 

Rum azınlığı harekete geçirip Pontus Devleti'ni ye-

niden canlandırmak ve kurmak hevesindekilerin 

12 Şubat 1921'de okulun Türk öğretmenlerinden 

Mehmet Zeki Ketani'nin şehit etmesi olayına da de-

ğinen Bahar; Mehmet Zeki Ketani'nin okulun gizli 

faaliyetlerini ve okuldaki cephanelerin yerini An-

kara hükümetine bildirdiği gerekçesiyle pontusçu 

öğretmenler ve öğrenciler tarafından ağır işken-

celerden geçirilerek şehit edildiğini ifade etti. Bu 

olay üzerine Atatürk'ün bölgedeki birlikler buraya 

kaydırdığını kaydeden Bahar; bu olaydan sonra 

1920'de okullun faaliyetlerine son verildiğni be-

lirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 

Mart 1924 tarihinde kabul edilen ve ülkedeki 

bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekaletine (Tür-

kiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına) bağlan-

masını öngören yasanın çok önemli olduğunu kay-

deden Bahar, ''Atatürk'ün daha Kurtuluş Savaşı 

devam ederken eğitim öğretime bu kadar önem 

vermesinin gerekçelerinden birisi de budur. Bir öğ-

retmenin en önemli vazifesi vatanını sevmek, sev-

dirmektir. Zeki Ali Bey bu yüzden şehit oldu. Gü-

nümüzde de öğretmenlerimiz vatan uğruna şehit 

oluyor. Geleceğimiz olan siz gennçlerden tek dile-

ğimiz vatana sahip çıkmanızdır.'' dedi.

Konuşmacılara teşekkür eden Panel Başkanı Ma-

yadağlı; Atatürk'ün “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, 

bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşa-

tır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.” sö-

zünü haırlatarak 'eğitim' olgusunun ne kadar 

önemli olduğunu günümüzde de acı tatlı olaylarla 

her gün şahit olduğumuzu ifade etti.

Panel sonunda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kemal 

Polat katılımcılara teşekkür ederek sertifikalarını 

takdim etti.
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Mustafa Kemal'den Mehmet Akif'e Milli Mücadele Ruhu

Üniversitemiz ve Kutlubey Okulları iş birliğiyle 

İstiklal Marşımızın TBMM'de kabul edilişinin 

97'inci ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl 

dönümü anısına Mustafa Kemal'den Mehmet 

Akif'e Milli Mücadele Ruhu başlıklı bir panel 

düzenlendi. 

Kutlubey Okulları Kurucu Temsilcisi Orhan 

Şahin'in yönettiği panelde üniversitemiz öğretim 

üyeleri Prof. Dr. Kemal Polat, Prof. Dr. Mehmet 

Fatih Köksal, Doç. Dr. Songül Keçeci Kurt ve 

Doktor Öğretim Üyesi Ümmü Gülsüm Tarakçı Gül 

konuşmacı olarak katıldı. Belediye Kültür 

Merkezinde yapılan programa Valimiz Dr. Osman 

Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, kamu 

kurum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve Amasyalı 

vatandaşlar katıldı.

Kutlubey Okulları öğrencilerinin günün anlam ve 

önemine uygun hazırladıkları programın ardından 

panel programına geçildi. 

Panelistlerden ilk konuşmacı Yrd. Doç. Dr. Songül 

Keçeci Kurt; istiklal Marşı'nın yazılışına giden 

süreci izleyicilerle paylaştı. Kurt; 'Cumhuriyet 

kurma hazırlığında olan TBMM'nin bağımsızlığının 

sembolü sayılacak bir marşa ihtiyacı vardır. Böyle 

bir marş ile halkın moral gücü sağlam tutulacak, 

TBMM düzenli orduyu kurarken ordu-millet 

dayanışması sağlanacaktır. Öncelikle bir yanşma 

tertiplenmiş, yarışmaya 724 şiir gönderilmiş 

ancak bu şiirlerin hiçbiri milli marş olmaya değer 

görülmemiştir. Bu arada böyle bir şiiri ancak 

Mehmet Akif'in yazabileceği bilinmektedir. Gazi 

Mustafa Kemal İstiklal Marşı'nın kabulünü 

Meclis'te ısrarla savunmuş ve 'Bu marşın istiklal 

davamızı anlatışı yönünden büyük manası vardır. 

Benim en beğendiğim parçası ise Hakkıdır hür 

yaşamış bayrağımın hürriyet/Hakkdır Hakk'a 

tapan milletimin İstiklal' demiştir. Atatürk bu 

dizeler in Türk mil let i  taraf ından daima 

hatırlanmasını istemiştir.” cümlelerini kaydettL

Akif İstiklal Marşı'nı Türk Milletine 

Armağan Etti

İstiklal Marşı'nın Ruhu başlıklı bir sunum yapan 

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. M. 

Fatih Köksal; ' 'Mehmet Âkif 'Kahraman 

Ordumuza' ithaf ettiği İstiklâl Marşı için 'O şiir artık 

benim değildir. O, milletin malıdır. Benim 

milletime karşı en kıymetli hediyem budur.' 

demiştir. Ve bu düşüncelerle tüm şiirlerinin yer 

aldığı Safahat'a İstiklal Marşı'nı koymamıştır.'' 

dedi.

İstiklal Marşı'nın dizelerini tek tek yorumlayan 

Köksal; İstiklal Marşı'nın ilk dizesinin 'Korkma' 

kelimesi ile başladığını ve İstiklal Marşı'nın her 

hecesinin, dizesinin sembolik anlamlar taşıdığını 

kaydetti. Köksal; ''Akif, 'Korkma, sönmez bu 

şafaklarda yüzen al sancak' dizelerinde vatandaki 

son ocak sönmeden bu milletin yıkılmayacağını, 

yok olmayacağını söyleyerek Türk millettinin 

bağımsızlık mücadelesine dikkat çekmiştir. 

Atatürk'ün de buna benzer bir sözü vardır. Atatürk  

'Eğer bir gün umutsuzluğa düşerseniz Toros 

dağlarına bakın ve orada tüten bir ocak 

görürüseniz, bu milletin istikbalinden asla 

korkmayın, bu millet asla yıkılmayacaktır, diyor. 

Akif ve Atatürk aslında aynı şeyi farklı kelimelerle 

söylüyor.'' cümlelerini kaydetti.
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Akif Cehalete savaş Açtı

Akif 'in Milli Mücadeleye Katkıları ve Batı 

Medeniyetine Bakışı başlıklı sunumunda Dr. 
“Ümmü Gülsüm Tarakçı Gül; Akif toplumu çok iyi 

bilen bir şairdir. Önce toplumdaki problemleri, 

sorunları tespit ediyor. Akif'in toplumun düştüğü 

ümitsizlik, yeis, bencillik bataklığına şiddetle itiraz 

ediyor. Bütün bu olumsuzlukların temelinde tek 

bir kelimenin yattığına inanıyor: cehalet. Akif 

cehalete savaş açmıştır; cehaletin reçetesi Akif'e 

göre marifet, ilimdir. Akif; ilim Batı'daysa 'gidip 

alacaksın' diyor. Batı'dan ilimi alacağız ama milli 

değerlerimize ters düşen hiçbir şeyi almayacağız. 

Akif; hiçbir şey yapmayan, tevekkülü yanlış 

anlayan, kaderciliğe teslim olmuş anlayışa da 

itiraz ediyor. Eğer çaba harcamazsan kaderi suçlu 

bulursun, diyor. Akif'e göre çalışmayan gayret 

etmeyen bir toplum yer yüzünden silinecektir. 

İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy; Asım 

adıyla gençlere şu mesajı verir: Sahipsiz olan 

Memleketin Batması haktır/Sen sahipsiz olursan 

bu vatan batmayacaktır. "cümleleriyle Akif'in 

gençlerden beklentisini dile getirdi.

Akif Sancılı Bir Dönemin Şairidir

Prof. Dr. Kemal Polat ise Mehmet Akif ve din olgu-

su üzerine bir sunum yaptı. Akif’in derdinin insan-

lar arasına doğru bir din algısını yerleştirmek oldu-

ğunu söyleyen Polat; ‘’Akif sancılı bir dönemin şa-

iridir; onun şiirlerinde milletimizin serzenişlerini, 

gözyaşlarını, figanlarını, sıkıntılarını görürüz. 

Akif’in ele aldığı en önemli konulardan birisi de din-

dir. Akif’in din algısının anlayabilmemiz için Akif dö-

neminde dine nasıl bakılıyordu; bunu bilmemiz ge-

rekiyor. Hurafelerin ve şekilciliğin hâkim olduğu; 

gerçek din anlayışının ortadan kalktığı bir dönem-

dir ve Akif bu din anlayışlarından şikayetçidir. Bir 

takım din anlayışlarını bertaraf ederek; Kuran’ın 

din anlayışını hâkim kılmak gerektiğini söylüyor.’’ 

dedi.

Akif'e göre dinin gelişmeye, yükselmeye engel ol-

madığını; ona göre bilakis ilerlemenin lokomotifi 

olduğunu kaydeden Polat; "Akif için dinsiz bir ha-

yatın kıymeti harbiyesi yoktur ve dinin ilim yoluyla 

tahsil etmek gerekir. Onun idealinde hayat şeref-

le, şeref imanla, iman ahlakla, ahlak İslam'la, 

İslam ise ilerleme ve fen ile mümkündür. Akif, 

islam toplumlarının geri kalmasının sebebini 

Kuran'dan ayrılmaya İslam'dan uzaklaşmaya bağ-

lıyor.” diyerek sunumunu bitirdi ve gençlere Kuran 

ve Safahat'ı okumalarını tavsiye etti.

Program sonunda Valimiz Dr. Osman Varol, pane-

listlere teşekkür ederek plaketlerini takdim etti. 
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ÜRETİYORUZ

İlk Defa Endovasküler Anevrizma Onarımı

Üniversitemiz Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve 

Araştırma Hastanesinde ilk kez 'Koroner Anjiyog-

rafi, Açık Kalp Ameliyat(BY-PASS), Koldan Anji-

yografi ve Balon Stent Uygulaması işlemlerinin ar-

dından Endovasküler Anevrizma Onarımı(EVAR) 

da başarı ile gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi çatısı altında ilk kez gerçek-

leştirilen EVAR işlemi Kalp ve Damar Cerrahisi Bö-

lümünde gerçekleştirildi. Karın içi aort damar ge-

nişlemesi tanısı ile hastanemize başvuran 65 ya-

şındaki hasta, anjiyografi eşliğinde EVAR yöntemi 

ile ameliyat edildi. 

Ameliyatı gerçekleştiren Ankara Yüksek İhtisas 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerra-

hisi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Lafçı, Uzman Dr. Meh-

met Karahan Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi 

Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Serdar Badem yaptıkları 

açıklamada; ''EVAR diye adlandırılan yöntemle, 

hastaya her iki kasıktan yapılan girişim ile karın 

içindeki genişlemiş olan 'abdominal aort'a, stent 

yerleştirilir. Bu işlem hasta uyanık haldeyken 

anestezi yardımıyla yapılır. Bu operasyonunun 

açık cerrahiden avantajı ise kasıklar dışında ameli-

yat kesisi yapılmaz ve ameliyata göre işlem süresi 

daha kısadır. Hastanın erken mobilizasyonu ve 

hastanede kalış süresi de daha azdır. 65 yaşındaki 

hastamızın ise yapılan tetkiklerinde aort damarı-

nın balonlaştığı tespit edildi. Hastamızın lokal 

anestezi yardımıyla kasık bölgesinden girilerek 

ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ken-

disine şifalar diliyoruz.'' ifadelerini kullandılar.
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Hava Yolu Yönetimi Hayati Önem Taşıyor

Üniversitemiz tarafından hazırlanan, Avrupa Birli-

ği Bakanlığı Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Stra-

tejik Ortaklık Projesi olarak 2017 yılında kabul edi-

len “Havayolu Yönetiminde Glottik Ve Ekstraglot-

tik Alternatif Hava Yolu Yöntemlerinin Kullanımı” 

projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. İpekköy 

Yerleşkesi konferans salonunda yapılan toplantıya 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Bele-

diye Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem, İl Sağlık Mü-

dürü Öner Nergiz, Üniversitemiz Sabuncuoğlu Şe-

refeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi 

Doç. Dr. Murat Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Arzu Cansaran, akademisyenler, 

proje ekibi, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Proje Sağlık Alanında Bir Eğitim 
Çalışması

Aynı zamanda proje yürütücüsü de olan Rektör 

Orbay yaptığı konuşmada projenin sağlık 

çalışanları ve Sabuncuoğlu Şerefeddin SHMYO 

öğrencilerini de içine alacak bir eğitim çalışması 

olduğunu söyledi. Projenin Erasmus+ Programı 

kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 

desteklenen Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ 

KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi 

olduğunu belirten Orbay; proje kapsamında ortak 

ülkelerden öğrencilerin de üniversitemizde staj 

faaliyetlerinde bulunacağını ifade etti.

Bir Yılda Acil Sağlık Hizmetlerine 
900 Bin Başvuru Oluyor

Proje ortakları arasında yer alan İl Sağlık Müdürü 

Öner Nergiz sağlık alanının çok sektörlü bir yapısı 

olduğunu belirterek; bu sektörler içinde yer alan 

acil sağlık hizmerinin önemli bir yer tuttuğunu 

ifade etti. Bir yılda acil sağlık hizmetlerine 900 bin 

başvuru olduğunu söyleyen Nergiz; ''Böylesine 

yoğun bir alanda ise kalite çok önemli; bu bağ-

lamda bu projenin bize çok katkı sağlayacağına 

inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür edi-

yorum.'' dedi.

Hava Yolu Yönetimi Hayati Önem 
Taşıyor

Üniversitemiz Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat 

Şahin, projenin temel aldığı 'acil hava yolu yöneti-

mi'nin önemi hakkında bir sunum yaptı.

Acil hastaya yaklaşımda yeterli oksijenin vücuda 

sunulmasının önemli olduğunu kaydeden Şahin; 

bu bağlamda hava yolu açıklığının sağlanması ve 

korunmasının, bir hastanın bakımında en öncelikli 

acil durum olduğunu belirtti. Hastanın hızlı değer-

lendirilmesiyle birlikte hava yolunun kontrolü ve 

yeterli solunumun sağlanması ile beyin ve diğer 

hayati organların ciddi hasarlarının önlenebilece-

ğini kaydeden Şahin; hava yolu tekniklerinde ise 

resüsitasyonun(kalp masajı) köşe taşı olduğunu 

ifade etti. 

Başarılı hava yolu girişimi için ise hava yolu bilgisi 

ve girişimsel becerinin gerektiğinin altını çizen 

Şahin; uygulayıcının da hangi hava yolu tekniğini 

kullanacağına karar vermesinin önemine dikkat 

çekti. Şahin, hava yolu için önemli olan diğer yön-

temleri de sıralayarak sunumunu noktaladı.

ÜRETİYORUZ
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206 Proje Arasından Seçildi

Proje çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Öğretim Gö-

revlisi Aslı Aydoğan; projenin 2017 döneminde 

başvurusu yapılan 206 proje içerisinde kabul edi-

len 26 projeden biri olduğunu ve yirmi dört ay sü-

receğini kaydetti. Projenin yurtiçi ve yurtdışı or-

taklarla yapılacak çalışmalarla Türkiye'de alterna-

tif hava yolu yöntemlerinin kullanımı konusunda 

farkındalık olacağını söyleyen Aydoğan, projenin 

amacını ise bu yöntemlerin kullanımınının yaygın-

laştırılması olarak açıkladı.

Hava yolu yönetimini ''Hava yolu tıkanıklığı, solu-

numun durması gibi nedenlerle solunum fonksi-

yonunu gerçekleştiremeyen hastalara ağız içi, 

soluk borusu içi gibi solunum yollarına yerleştiri-

len ekipmanlarla hastaya hava verilmesi ve oksi-

jenlenmesinin sağlanmasıdır. Havayolu açıklığının 

sağlanması ve korunması bir hastanın tedavisinde 

öncelikli acil müdahalelerden birisidir.'' cümlele-

riyle açıklayan Aydoğan; projenin, ilk ve acil yar-

dım programında öğrenim gören öğrencilerin ve 

acil sağlık hizmetleri alanında çalışan personelin 

farklı ve yenilikçi yöntemler konusunda bilgilen-

meleri ve beceri geliştirmelerini desteklemeyi he-

deflediğini söyledi.

Aydoğan şöyle devam etti: 

''Yurtiçi ortağımız ve yurtdışı ortaklarımızla bir 

araya gelerek alternatif yöntemler hakkında en 

güncel, en yenilikçi, en uygun bilgilerin açığa çıka-

rılması hususunda yapacağımız çalışmalar sonu-

cunda bir eğitim modülü ve müfredat programı ge-

liştirilecek. Proje sonuç çıktısı olarak “Hava Yolu 

Yönetiminde Kullanılan Alternatif ve Yeni Yöntem-

lerin Kullanımı” isimli bir kitapçık hazırlanacak. Bu 

faaliyetler ile Avrupa'da acil sağlık hizmeti veren 

kurumlardaki alternatif havayolu ekipmanlarının 

kullanımını yerinde gözlemleyebilecek ve uygula-

malı eğitimlere katılarak bilgi, beceri ve yetenek-

lerini geliştirebilecekler. Ulusötesi ziyaretler aynı 

zamanda öğrencilerimiz için bir kültürel faaliyet et-

kinliği olacak. Proje sonucu ortaya çıkan bilgiler 

doğrultusunda acil sağlık hizmeti sunan sağlık ça-

lışanlarına eğitim kursları düzenlenecek. Bu eğiti-

mi alanlar eğitim sonrası kazandıkları bilgi ve ge-

liştirdikleri beceriler doğrultusunda daha etkili, ye-

nilikçi ve uygun yöntemleri uygulayarak hizmet ve-

recekler. Bilgi eksikliği, ekipman eksikliği ve uygun 

yöntemin kullanılmamasına bağlı oluşan hasarlar 

ve ölümlerin önüne geçilerek topluma sunulan 

sağlık hizmetinin daha bilinçli ve nitelikli verilmesi 

desteklenecektir.

Projenin yurtiçi ortağı Amasya İl Sağlık Müdürlü-

ğü, yurtdışı ortakları ise Macaristandan Debrecen 

Üniversitesi ve Romanyadan Craiova Üniversitesi-

dir.''

Program kokteylin ardından son buldu.

ÜRETİYORUZ
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AB Projesi Kapsamında Tanışma Toplantısı

Üniversitemiz tarafından hazırlanan, Avrupa Birli-

ği Bakanlığı Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Stra-

tejik Ortaklık Projesi olarak 2017 yılında kabul edi-

len Havayolu Yönetiminde Glottik Ve Ekstraglottik 

Alternatif Hava Yolu Yöntemlerinin Kullanımı pro-

jesi kapsamında bir tanışma toplantısı yapıldı. 

Toplantı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin 

Orbay, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri 

MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arif Ayar, projenin yurt 

içi ortağı kurum olan İl Sağlık Müdürlüğünden İl 

Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, Sabuncuoğlu Şe-

refeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi 

Doç. Dr. Murat Şahin, Kamu Hastaneleri Hizmetle-

ri Başkanı Dr. Özgür Dalkıran ve Acil Sağlık İlaç ve 

Tıbbi Hizmetler Başkam Dr. Yusuf Sarı; Macaristan 

Debrecen Üniversitesinden Dr. Anett Radö, 

Dr. Livia Demcsâk ve Dr. Katalin Papp; Romanya 

Craiova Üniversitesinden ise Dr. Daniele Neagoe, 

Dr. Daniela Ciupeanu ve Dr. Taina Avramescu ve 

proje ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi

Aynı zamanda proje yürütücüsü de olan Rektör 

Orbay, projenin sağlık çalışanları ve Sabuncuoğlu 

Şerefeddin SHMYO öğrencilerini de içine alacak 

bir eğitim çalışması olduğunu söyledi. 

Proje ortakları arasında yer alan İl Sağlık Müdürü 

Öner Nergiz sağlık alanının çok sektörlü bir yapısı 

olduğunu belirterek; bu sektörler içinde yer alan 

acil sağlık hizmerinin önemli bir yer tuttuğunu 

ifade etti. 

Üniversitemiz Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat 

Şahin, acil hastaya yaklaşımda, yeterli oksijenin 

vücuda sunulmasının önemli olduğunu söyleye-

rek hava yolu açıklığının sağlanması ve korunma-

sının, bir hastanın bakımında en öncelikli acil 

durum olduğunu belirtti. 

Toplantı; Romanya ve Macaristan proje çalışma 

gruplarının ülkelerindeki sağlık hizmetleri ve acil 

sağlık hizmetlerinin yapısı, sağlık eğitimleri hak-

kındaki sunumları, Türkiye, Romanya ve Macaris-

tan'da havayolu yönetiminde kullanılan yöntem-

lerin durum analizlerinin yapılması, "Hava Yolu Yö-

netiminde Kullanılan Alternatif ve Yeni Yöntemle-

rin Kullanımı” isimli kitapçığın hazırlık çalışmaları, 

Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Has-

tanesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği 

İstasyon Birimlerinin ziyaretleri ve Doç. Dr. Murat 

Şahin eşliğinde havayolu yöntemlerinin uygula-

malarının yapılması şeklinde devam etti.

ÜRETİYORUZ

29



Yabancı Diller Yüksekokulu ilk Öğrencilerini Alıyor

YÖK'ün (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) üni-

versitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesin-

de Mütercim-Tercümanlık İngilizce Bölümünün 

açılmasına ilişkin kararının ardından yüksekokulu-

muz akademik yapılanmasını hızlandırmış; bu bağ-

lamda gerekli öğretim üyesi sayısına ulaşılmıştı. 

Bu gelişmelerin ardından YÖK Mütercim-

Tercümanlık İngilizce Bölümüne 2018 yılı        

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile 40 lisans öğ-

rencisi alımına onay verdi.

Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Prof.  Dr. Kezi-

ban Orbay konuyla ilgili şu açıklamalarda bulun-

du: 

''Gerek bireysel gerekse kitlesel göç hareketleri çe-

viri hizmetlerinin önemini ortaya koymaktadır. Tek-

nolojinin hızla ilerlediği bir çağda yaşamaktayız. 

Her geçen gün çeviri ile ilgili teknolojik aletlerin sa-

yısı ve kalitesi arttırılmaya çalışılmaktadır. Fakat 

şu bir gerçektir ki, teknolojik aletlerle sadece bire 

bir çeviri yapılabilmektedir. Oysa çeviri; yaşamsal 

bir olgudur. Sosyal, kültürel ve psikolojik bir biri-

kim içerisinde bütünsel olarak gerçekleşir. Bu ise 

ancak bir çevirmen tarafından yapılabilir. Bu bağ-

lamda Yüksekokulumuzun vizyonu: Çeviri hiz-

metlerinde ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak do-

nanımlı bireyleri yetiştirmektir. Misyonu ise: Öğ-

rendiği dillerinin kültürüne ve kurumlarına hakim; 

dil bilinci gelişmiş; okuma-yazma, anlama-ifade 

etme ve çevirme konularında teknik bilgi sahibi; 

ardıl ve eşzamanlı çeviride donanımlı; fen ve sos-

yal bilimler alanlarında terminolojiyi bilen, ahlaki 

değerlerden taviz vermeyen; bulunduğu ortama 

uyum sağlayabilen, iletişimi güçlü mütercim-

tercümanlar yetiştirmektir.

İlk olarak İngilizce dili üzerinden mütercim-

tercümanlık bölümüne öğrenci alacak olan       

yüksekokulumuzun bundan sonraki hedefi; ülke-

mizin içinde bulunduğu bölgenin ve dünyadaki ge-

lişmeleri göz önünde bulundurarak, Arapça, 

Rusça, Çince gibi dillerde mütercim-tercümanlık 

bölümlerini açmaktır.''

Aşçılık Programı Yine Ödülleri Topladı

Sosyal Bilimler MYO Aşçılık Programı katıldığı ulu-

sal ve uluslararası yarışmalardan neredeyse ödül-

süz dönmüyor. Aşçılık programı bu kez de Arna-

vutluk'ta yapılan bir yemek yarışmasında ödülleri 

topladı.

Başkent Tiran'da yapılan 'Alb Cook Fest 2018' 

yemek yarışmasında altı gümüş, bir bronz olmak 

üzere toplamda yedi madalya alan takımımız; 

genel klasmanda en iyi ikinci ekip olmayı başardı.

Altı farklı ülkeden yaklaşık elli ekibin katılımıyla 

gerçekleşen yemek yarışmasında üniversitemizi 

yurt dışında başarıyla temsil eden ve üniversite-

mizin adını farklı coğrafyalarda duyurmayı başa-

ran Aşçılık Programı hocalarımıza ve öğrencileri-

miz Berke Demir, Fevzullah Çiçek, Nuri Can Şaş-

maz, Burak Beyazpınar, Ayhan Pür, Doğukan Ak-

bulut ve Serkan Furkan Akal'a teşekkür ediyor ba-

şarılarının devamını diliyoruz.
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İlahiyat Fakültesi Yeni Aşamalar Kaydediyor

İlahiyat Fakültesinde Arapça Zorunlu Hazırlık Sını-

fına [Öğretim Dili % 30 Arapça] ve Sosyal Bilimler 

Enstitüsü “Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Li-

sans” Programına Yüksek Öğretim Kurulunun 

onay vermesine ilişkin olarak İlahiyat Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Şuayip Özdemir şu açıklamayı yaptı:

“YÖK'ün onayıyla Amasya Üniversitesi İlahiyat Fa-

kültesi Arapça dil eğitiminde ve İslami İlimlerin öğ-

retiminde önemli bir aşama kaydetmiştir. Fakülte-

miz öğretim elemanlarının YÖK'ün dil eğitimi için 

belirlediği Arapça dil sınavından 80 ve üstü not al-

maları bu kararın alınmasında önemli bir etken ol-

muştur. Artık Fakültemiz Arapça dil eğitiminde ge-

rekli olan yeterlikleri sağlamış bulunmaktadır. 

Gerek Kur'an ve Hadis'in ve gerekse söz konusu 

temel kaynaklar ekseninde gelişen Tefsir, Hadis, 

Fıkıh, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Arap Dili ve 

Belağatı gibi başlıca derslerin Arapça ile sıkı ve 

güçlü bir bağı vardır. Arapçanın İlahiyat öğretimi-

nin hemen her düzeyinde önemli bir yeri vardır. Zo-

runlu Hazırlık Eğitimine geçişle beraber Arapça 

eğitiminde daha sistemli ve nitelikli bir dil eğitimi 

gerçekleştirilecektir. 2018-2019 öğretim yılında 

Fakültemizi kazanan öğrenciler 1 (bir) öğretim yılı 

boyunca Arapça eğitimi alacaklardır. Öğrencilerin 

Zorunlu Arapça Hazırlık eğitimlerini tamamlama-

larından sonra İlahiyat Lisans Programında Hadis, 

Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Ta-

rihi ve Tasavvuf dersleri Arapça olarak işlenecek-

tir. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü “Felsefe ve Din Bilimleri 

Tezli Yüksek Lisans” Programına Yüksek Öğretim 

Kurulunun onay vermesi Fakültemizin Lisansüstü 

eğitimde ulaştığı merhaleyi ortaya koyması açısın-

dan önem taşımaktadır. Böylece 2 yıldır Hitit Üni-

versitesi ile ortaklaşa yürütülen “Felsefe ve Din Bi-

limleri Tezli Yüksek Lisans” Programı bundan 

böyle Amasya'da müstakil olarak yürütülecektir. 

İki yıl boyunca bu programın yürütülmesinde 

büyük katkıları olan başta Hitit Üniversitesi Rektö-

rü Prof.  Dr. Reha Metin Alkan olmak üzere, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evku-

ran'a, İlahiyat Fakültesinin ilgili öğretim elemanla-

rına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Amas-

ya'da 2018-2019 öğretim yılından itibaren müsta-

kil olarak yürütülecek olan bu programa müracaat 

edecek olan öğrenciler Din Eğitimi, Din Psikolojisi, 

Din Felsefesi, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi ve 

İslam Felsefesi alanlarında Yüksek Lisans yapabi-

leceklerdir. Temel İslam Bilimleri ve İslam Tarihi 

ve Sanatları bölümlerinde de Tezli Yüksek Lisans 

Programı açma çalışmalarımız ise devam etmek-

tedir. 

Bu sürece gelinmesinde emeği geçen herkese, Fa-

kültemizin bu yöndeki talebini uygun gören 

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin 

Orbay'a, Üniversite yönetimine ve Yükseköğretim 

Kuruluna teşekkür ediyor, Yüce Allah'tan hayırlara 

vesile olmasını diliyorum.
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Özel Öğrenciler İçin 'Harfleri Öğreniyorum' Projesi

Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP) 

kapsamında özel eğitime gereksinim duyan 

öğrenciler için 'Harfleri Öğreniyorum' adlı ücretsiz 

bilgisayar programı tasarlandı. Geliştirilen 

programla, Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği 

sunum sırasına uygun dizilimde alfabemizde yer 

alan 29 harf için geliştirilmiş görsel ve işitsel 

etkileşimler yer alıyor. 

Animasyon Destekli Programa 
Yoğun İlgi

Programın kendi içinde dinamik şekillenen eğitsel 

modüller içerdiğini belirten Eğitim Fakültesi Öğre-

tim Üyesi Doç. Dr. Recep Çakır, bir ders destek ma-

teryali olan programın her bir harf için 35 adet sı-

ralı soru içeren 29 adet paketten oluştuğunu kay-

detti. Programın sayısız tekrara imkân veren oyun 

tabanlı etkileşimlerle öğrencilerin harfleri hafıza-

da ilişkilendirme, hatırlama ve ayırt etme beceri-

lerini geliştirdiğini söyleyen Çakır; programı tasar-

larken özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin oku-

ma-yazma eğitimine yönelik animasyon destekli 

ortamlarının tasarlanması ve geliştirilmesi katkı 

sağlamak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Programı yaklaşık üç ay önce özel bir eğitim ve re-

habilitasyon merkezinde uygulamaya geçirdikleri-

ni belirten Çakır, "Bundan sonraki planda çocukla-

rın zihinsel, sosyal, bedensel ve devinimsel özel-

likleri dikkate alınarak sanal gerçeklik uygulama-

ları geliştirmeyi düşünüyoruz. Yani bir adım daha 

ileri giderek öğrencilerin özellikle temel becerileri 

ve ihtiyaçlarını gidermek üzere senaryo tabanlı et-

kileşimli materyaller hazırlanarak öğrencilerin, 

okuma-yazma becerilerini ileri düzeyde geliştir-

meleri ve günlük aktiviteleri yapabilmeleri ekse-

ninde çalışmalar yapacağız." dedi.

Çakır sözlerini şöyle sürdürdü:

''Eğitim-öğretim sürecinin başlaması ile birlikte bi-

reye hayatı boyunca kullanacağı birtakım beceri-

ler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu becerilerin 

başında şüphesiz okuma yazma becerisi gelmek-

tedir. İlk okuma yazma öğretimi, bireye hayatı bo-

yunca kullanacağı okuma yazmanın temel beceri-

lerinin kazandırılması sürecidir. İlk okuma yazma 

süreci yalnızca okuma yazmayı öğretmek olarak 

düşünülmemelidir. İlk okuma yazma öğretimi bi-

reye okuma yazma becerisi kazandırmanın yanı 

sıra bireyin sahip olduğu düşünme, anlama, sıra-

lama, sorgulama, sınıflama, ilişkilendirme, analiz 

yapma, sentez yapma ve değerlendirme gibi 

temel becerilerin geliştirilebilmesinin ilk adımı ola-

rak görülmekte ve bireye Türkçeyi daha doğru, 

güzel ve etkili kullanmaya yönelik becerilerin ka-

zandırılması süreci olarak değerlendirilmektedir. 

Bu anlamda bakıldığında öğrenme güçlüğü çeken 

öğrencilerin okuma-yazma eğitimlerinin onların 

sonraki öğrenme süreçlerinde önemli bir rol aldığı 

görülmektedir.

ÜRETİYORUZ
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Materyaller öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin 

ihtiyaçları ve özellikleri göz önünde bulundurula-

rak Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mü-

dürlüğü programına uygun olarak hazırlanmıştır. 

Öğretmeleri ile sürekli irtibat halinde bulunarak 

onların görüşleri doğrultusunda öğrencilerin ra-

hatlıkla kullanabilecekleri, kullanım esnasında bir 

yardıma ihtiyaç duymadan süreci yönlendirmeleri 

gibi hususlara dikkat edilmiştir. Bu süreçte, öğret-

menlerle sürekli görüş alışverişinde bulunulmuş 

hazırlanan materyallerde en ince ayrıntıya dikkat 

edilmeye çalışılmıştır.

Geliştirilen materyaller, çocukların bireysel farklı-

lıklarından dolayı performanslarının da birbirlerin-

den oldukça farklı olduğu ana noktasından hare-

ketle planlanmıştır. Bu yüzden çalışma kapsamın-

da animasyon teknolojisi ile geliştirilen materyal-

lerin öğrencilere uygulanarak geliştirilen ortamın 

etkililiği önemlidir. Öğretmen görüşleri ve yapılan 

gözlemlere göre; uygulama esnasında öğrencile-

rin derse karşı daha istekli ve hevesli oldukları, 

ders sonunda mutlu oldukları, derse hazır bulu-

nuşluk düzeylerinin yükseldiği, ve öğrenme dü-

zeylerinin daha yüksek olduğu sonucu gözlemlen-

miştir.

Bu süreçte beraber çalıştığımız eğitmenlerine, 

proje ekibine, desteğini her zaman yanı başımızda 

hissettiğimiz Rektörümüze ve katkı veren herkese 

teşekkür ederiz.'’

Sanal Ortam Çocukların Dikkatini 
Daha Çok Çekiyor

Programı kullanan öğrencilerin performansların-

dan olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan özel eğitim 

öğretmeni Neslihan Baş ise "Çocuklar somutlaştı-

rılmış şeyler görmek istiyorlar. Sanal ortam oldu-

ğu için çocukların daha çok dikkatini çekiyor. 

Programı çocukların tablet bilgisayarlarına da in-

dirdik. Evlerinde de kullanabiliyorlar.'' ifadelerini 

kullandı.

ÜRETİYORUZ
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Sağlık Alanında Lisansüstü Dönem

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesin-

de Moleküler Tıp ile Beden Eğitimi ve Spor Tezli 

Yüksek Lisans Programlarının kurulmasına Yükse-

köğretim Kurulu (YÖK) tarafından onay verildi. 

Üniversitemizin sağlık alanında akademik ve fizik-

sel yatırımlara önem verdiğini kaydeden Üniversi-

temiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay; son birkaç yıl 

içerisinde sağlık alanında önemli adımlar atıldığı 

ifade etti.

Orbay; “Tıp Fakültemizin akademik kadroları her 

geçen gün artmakta, buna bağlı olarak Üniversi-

temiz Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştır-

ma Hastanesinde birçok ameliyat gerçekleştiril-

meye başlanmıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi bün-

yesindeki hemşirelik ve ebelik programlarımız, Sa-

buncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulumuzda da pek çok program aktiftir. 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümümüz de yine sağlık-

la ilişkili bir programımızdır. Kısa süre önce kurdu-

ğumuz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde iki 

ayrı yüksek lisans programının açılmasına Yükse-

köğretim Kurulu (YÖK) tarafından gerekli onay ve-

rildi, ilgililere teşekkür ediyoruz. Lisansüstü eği-

tim, öğrenciye araştırma yaparak bilgiye erişme, 

bu bilgileri değerlendirme ve yorumlama yeteneği 

kazandırma gayretidir. Bu bağlamda sağlık bilim-

leri alanında bilimsel düşünceyi ön planda tutan, 

bilime ve teknolojiye katkıda bulunma gayreti içe-

risinde olan bilim insanı ve uzmanlar yetiştirme he-

yecanını yaşıyoruz. Biyolog, eczacı, diş hekimi, ve-

teriner, moleküler biyoloji ve genetik, biyotekno-

loji gibi lisans bölümlerinden mezun olanlar Mole-

küler Tıp Yüksek Lisans Programına, Beden Eğiti-

mi ve Spor Bilimleri alanından lisans düzeyinde 

mezun olanlar ise Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yük-

sek Lisans programına başvuruda bulunabilirler. 

Enstitümüzün yüksek lisans yaparak kendini ge-

liştirmek isteyen alan mezunlarına önemli katkılar 

sunmasını bekliyoruz. 

Yükseköğretim alanındaki en önemli sürecin li-

sansüstü eğitim olduğunun altını çizen Sağlık Bi-

limleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Şevket Kandemir, 

“Enstitümüz bünyesinde Moleküler Tıp ile Beden 

Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programlarının 

kurulmasına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafın-

dan onay verildi. Beden eğitimi ve spor bilimi, son 

yıllarda toplumunun ihtiyaçlarına paralel olarak 

önemi artan ve lisansüstü eğitim-öğretim açısın-

dan da yoğun talep gören bir alan. Beden Eğitimi 

ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı, bütünleşik 

bir eğitimi öngören “Spor Bilimleri” lisans düzeyi 

çalışmalarının üstüne; bilimsel düşünme boyutu-

nu yakalamayı, alan birikimlerini sentezleyerek 

yöntem oluşturmayı ve her tür teknik konuda uz-

manlık düzeyinde yetkinlik kazanmayı amaçlayan 

inter-disipliner bir programdır. Program; Beden 

eğitimi ve spor bilimleri alanında, kuramsal ve uy-

gulamalı bilgilerle donanmış, güncel teknoloji ile 

yoğrulmuş, çağın toplumsal ve bireysel değerlerin 

bilincinde, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime 

katkı yapabilecek, alanında yetkin spor bilimcileri 

yetiştirmeyi öngörmektedir.

Moleküler Tıp yüksek lisans programı ise, öğrenci-

lerine hastalıkların temel mekanizmalarını irdele-

me, yorum yapabilme ve bağımsız olarak araştır-

ma yapabilme yeteneği kazanmak amacıyla oluş-

turulmuş multidisipliner bir bilim alanıdır. Prog-

ram, gelişen teknolojinin de yardımıyla, farklı pro-

tein yapı ve fonksiyonları, gen dizilimleri, enzima-

tik inhibisyon mekanizmaları ile hastalıkların mo-

leküler mekanizmalarının ve tedaviye yönelik yeni 

hipotezlerin kurulmasına yardımcı olmak üzere 

kurgulanmıştır. Bu programda; farklı uygulama 

alanlarında çalışabilecek bilgi ve beceriler ile do-

natılmış, etik değerlere sahip, çağdaş bilim insan-

ları yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütüle-

cektir. 

ÜRETİYORUZ
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Herkes İçin Sanat Akademisi Üniversitemizde

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafın-

dan gerçekleştirilen 'Herkes İçin Sanat Akademisi' 

adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, üni-

versitemizde bir program düzenlendi. Programa 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kemal Polat, Proje 

Kordinatörü Prof. Dr. Serpil Murtezaoğlu, progra-

mın Amasya koordinatörlüğünü üstlenen Amasya 

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Zafer Eren 

ve Öğretim Görevlimiz Fikret Ak, personelimiz ve 

öğrenciler de katıldı. 

Herkes İçin Sanat Akademisi Koordinatörü Prof. 

Serpil Murtezaoğlu kısa bir konuşma yaparak 

proje hakkında bilgi verdi. Murtezaoğlu, Herkes 

İçin Sanat Akademisiyle 2015 yılından beri toplu-

mun tüm katmanlarını Türk Müziği ve çalgılarıyla 

buluşturduklarını söyledi.

Türk Musikisi alanında kurulmuş ilk akademik eği-

tim kurumu olan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konser-

vatuvarının geleneksel müziklerle ilgili eğitim ver-

diğini söyleyen Prof. Serpil Murtezaoğlu günü-

müzde ise geleneksel müziğin popüler müziğin 

biraz gerisinde kaldığını belirtti. Amaçlarının kül-

türel kimliğimizi, sanat sevgisini ve akademik eği-

timi toplumun her kesimine hatta uluslararası 

platforma taşınmak olduğunu ifade eden Murte-

zaoğlu; bu amacın çok önemli bir misyon olduğu-

nu kaydederek bu kapsamda üniversitelerle, Milli 

Eğitimle iş birliği yaptıklarını söyledi. 

Program İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 

akademisyenlerinin kendi uzmanlık alanlarındaki 

müzik aletlerini tanıtmalarıyla devam etti. Bu kap-

samda Doç Dr. Ali Tüfekçi, Doç. Dr. Tolgahan Ço-

ğulu, Yrd. Doç. Serhat Turunç, Öğretim Görevlileri 

Serkan Halili, Erdem Şimşek, Kadir Verim ve 

Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni 

Zafer Eren kanun, kemençe, ud, tar, ney gibi enst-

rümanları tanıtılarak, bu enstrümanlarla eserler 

seslendirdiler. 

EĞLENİYORUZ

Bir Varmış Bir Yokmuş Tiyatroseverlerle Buluştu

Üniversitemiz Tiyatro Kulübünün organizasyo-

nuyla, Ritüel Sanat Merkezince sahnelenen 'Bir 

Varmış, Bir Yokmuş' isimli oyun tiyatroseverlerle 

buluştu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği iki per-

delik komedi Kongre ve Kültür Merkezinde sahne-

lendi.

Cantuğ Turay'ın yazdığı, Deniz Gökçe Koçman'ın 

yönettiği, Begüm Topçu Turay, Cantuğ Turay, 

Murat Danacı'nın oynadığı oyunun konusu ise 

şöyle: Evinde yalnız yaşayan Mehmet Can çeviri 

yaparak geçimini sağlamaktadır. Sermet'ten hiç-

bir arkadaşı yoktur. Sermet ise Mehmet Can'ın 

tam aksine oldukça sosyal ve girişken biridir ve 

Mehmet Can'a bir kız arkadaş bulmaya karar verir. 

İşte bütün heyecan da bundan sonra başlar.

Gösterim sonrası oyuncuları tebrik eden Rektör 

Yardımcımız Prof. Dr. Kemal Polat, oyuncular ve ti-

yatroseverlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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EĞLENİYORUZ

Nevruz Bayramını Kutladık

Baharın ve kardeşliğin bayramı Nevruz'u bu yıl da 

coşku içinde üniversitemiz çatısı altında kutladık. 

Odlar Yurdu Kafkas Grubu ve üniversitemiz halk 

oyunları ekibinin günün ruhuna uygun gösterile-

riyle renk kattığı programa ilgi yoğundu. Üniversi-

temiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay Dr. Hikmet De-

veli Anaokulunun düzenlediği Nevruz pikniğine de 

katıldı.

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinde dü-

zenlenen 'Nevruz Yenigün' programına Valimiz Dr. 

Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Albay Selami 

Akşit, Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay'ın yanı 

sıra öğrencilerimiz ve Amasyalı vatandaşlarımız 

yoğun ilgi gösterdi. Odlar Yurdu Kafkas Grubunca 

sahnelenen halk oyunları ile ritim müzik gösterisi 

ve üniversitemiz halk oyunları ekibinin Karadeniz 

yöresine ait oyunu Nevruz Bayramı'nın anlamına 

yakışır şekilde rengarenk ve coşku içinde gerçek-

leştirildi.

Odlar Yurdu Dernek Başkanı Saadet Karayeva 

Amasya'da üniversitemizin misafiri olmaktan do-

layı son derece mutlu olduklarını dile getirdi. 

Programda kısa bir konuşma yapan Üniversitemiz 

Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay Nevruz Bayramının 

hepimiz için, milletimiz için barışa, huzura, kar-

deşliğe ve günümüzde en çok ihtiyacımız olan bir-

likteliğe vesile olmasını temenni ediyor, katılımı-

nızdan dolayı teşekkür ediyorum.'' cümlelerini kay-

detti.

Programda bir konuşma yapan Valimiz Dr. Osman 

Varol ise; “Baharın uyanışını kutladığımız bu güzel 

günde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. 

İnsanoğlu var olduğu sürece, sürekli olarak her 

gün tekrarlanan bu döngüyü her toplumum farklı 

şekilde kutlanması ve bunun insanların yaşamla-

rındaki bereketi, iyilikleri arttıracak güzel günlerin 

başlangıcı olarak andıkları ve buna dünyanın her 

tarafından çok çeşitli ritüellerle özel anlamlar yük-

ledikleri, farklı şekillerde kutladıkları bir olay için 

buradayız.

Bizim açımızdan da özellikle Orta Asya toplumları 

açısından da çok farklı bir önemi var. Çünkü mede-

niyetin doğduğu kadim toprakların insanlarıyız ve 

bu kadim topraklarda bu medeniyeti yazan unsur-

lardan bir tanesiyiz. Bu gururla bu bayramı binler-

ce yıldır kutluyoruz.
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Amasya, Oğuzların en önemli boylarının ilk göç 

edip yerleştiği ve daha sonrasında Anadolu'daki 

hâkimiyetini kurduğu sırada en önemli sığınakla-

rından birisi olmuş, Türk tarihi için çok önemli top-

raklar. Bu topraklarda bulunmaktan ve ecdadımız-

la aynı havayı solumaktan, böyle bir şehirde böyle 

kutsal bir görevi icra etmekten de mutlu olduğu-

mu tekrar belirtmek istiyorum.

Bayramımızın kutlu olmasını, hayırlar getirmesini 

temenni ediyorum. Doğanın uyanışını kutladığı-

mız bu bayramdan birkaç gün öncesinde, bizlere 

çok güzel bir armağan hediye eden, bizi her 

zaman zaferlere alıştırmış Türk Milletinin medarı if-

tiharı silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizin 

başarıyla gerçekleştirdiği operasyondan dolayı da 

onları minnetle burada tekrar anıyor ve hepinize 

saygılar sunuyorum.” dedi.

Program açık alanda, Türklerin Ergenekon'dan çı-

kışını sembolize eden demir dövme seremonisinin 

ardından geleneksel nevruz ateşi yakılmasıyla 

devam etti. Nevruz ateşinden atlama renkli gö-

rüntülere sahne oldu.

Miniklerle Nevruz Pikniği

Dr. Hikmet Develi Anaokulu öğrenci ve 

öğretmenleriyle bir araya gelen Rektörümüz Prof. 

Dr. Metin Orbay ve Genel Sekreterimiz Hasan 

Özyurt, Genel Sekreter Yardımcımız Çetin 

Alparslan anaokulunun geniş yeşil bahçesine 

Nevruz pikniği yaptılar.

EĞLENİYORUZ
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PAYLAŞIYORUZ

Güzel Şeyleri Hep Birlikte Başaracağız

Suluova Meslek Yüksekokulu tarafından ilçe pro-

tokolünün de katılımıyla bir toplantı düzenlendi. 

Toplantıya Suluova Kaymakamı Dr. Vural Karagül, 

Belediye Başkanı Fatih Üçok, Üniversitemiz Rek-

törü Prof. Dr. Metin Orbay, MYO Müdürü Yrd. Doç. 

Dr. Murat Karavin ile ilçe protokolü, üniversitemiz 

akademik ve idari personeli de katıldı. 

Programda bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. 

Dr. Metin Orbay, “Suluova Meslek Yüksekokulu, 

Suluovalıların büyük katkılarıyla hızla gelişerek 

bugün ki konumuna geldi. Yüksekokulumuz 12 

farklı programda 900'e yakın öğrencisi ve onlarca 

akademisyeni, laboratuvarları ve her tür çağdaş 

eğitim öğrenim olanaklarına sahip bulunmaktadır. 

Bugün Kaymakamımız, Belediye Başkanımız 

başta olmak üzere paydaşlarımızla biraraya gele-

rek dönem arası yorgunluğumuzu attık. Emeği 

geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel 

şeyleri hep birlikte başaracağız.” ifadelerini kul-

landı.

Araştırma Görevlileriyle Genel Değerlendirme Toplantısı

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, rektör 

yardımcılarımız ve fakülte dekanlarımızın katılı-

mıyla üniversitemiz bünyesindeki araştırma gö-

revlileriyle genel bir değerlendirme toplantısı ya-

pıldı. 

Rektör Prof. Dr. Metin Orbay “Yükseköğretim sis-

temimiz içerisinde önemli bir insan kaynağı olan 

siz değerli çalışma arkadaşlarımız, özellikle önü-

müzdeki dönem içerisinde üniversitemizin akade-

mik anlamda güçlenmesi noktasında önemli bir 

rol oynayarak sistemimize öğretim üyesi olarak ka-

tılacak ve yeni bir heyecan katacaksınız. Her biri-

niz ulusal veya uluslararası düzeyde saygın ensti-

tülerde doktora yaptınız veya halen yapmaya 

devam ediyorsunuz. Bizler de idareciler olarak siz-

ler için uygun çalışma ortamları hazırlamak ve he-

yecanınıza heyecan katmak için varız. Saha araş-

tırmalarına veya laboratuvara dayalı çalışması 

olan arkadaşlarımıza gerekli izinleri veriyoruz ve 

kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenizi bekliyoruz. 

Mutlaka bu süreçte karşılaşacağınız sorunlar ola-

caktır. Bu sorunların çözüm sürecinde tereddüt-

süz bölüm akademik başkanlıkları başta olmak 

üzere tüm birimlerimizle irtibatlı olunuz. Elbette 

araştırma görevlisi arkadaşlarımızdan birimlerin-

ce düzenlenen sempozyum, kongre konferans 

gibi etkinliklerde aktif rol oynamalarını, özellikle li-

sans öğrencilerine danışmanlık noktasında önemli 

görevler düşmektedir.” dedi. 

Ayrıca Orbay, 2018 yılı içerindeki öğretim üyesi 

kadro durumları, bu kadroların nasıl kullanıldığı, 

hangi durumların öncelikli olduğu gibi konularda 

bilgi verdi. Daha sonra araştırma görevlileri ile kar-

şılıklı olarak soru-cevap kısmına geçilerek beklen-

tiler, öneriler alınarak toplantı sona erdi.
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Zihinlerdeki Engelleri Kaldırmak İçin Çalışmalıyız

Türkiye Beyazay Derneği Karadeniz ve Doğu Ana-

dolu bölge başkanları toplantısı Amasya'da yapıl-

dı. Üniversitemiz İpekköy Sosyal Tesislerinde ger-

çekleştirilen toplantıya Türkiye Beyazay Derneği 

Genel Başkanı ve 22 ve 23. Dönem İstanbul Mil-

letvekili Lokman Ayva, Beyazay Derneği Genel Ko-

ordinasyon Kurulu Başkan Vekili ve 24. Dönem 

İstanbul Milletvekili Gülay Dalyan, Üniversitemiz 

Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Bölge Başkanı Suna 

Arslan Köten, Genel Koordinasyon Üyesi Necla 

Sümer, Beyazay Derneği Amasya Şubesi Başkanı 

Doç. Dr. Ünal Kurt ile şube başkanları katıldı.

Türkiye Beyazay Derneğinin bu yıl otuzuncu faali-

yet yılını kutladığını vurgulayan Lokman Ayva, “Te-

melleri 1988 yılında İstanbul'da atılan Beyazay 

Derneği, 2007 yılında, kamu yararına çalışan der-

nek statüsüne kavuşmuştur. Türkiye Beyazay Der-

neği tam 30 yıldır; görme, işitme ve konuşma, be-

densel, zihinsel ve kronik hastalıklarından dolayı 

engelli olan tüm bireylerin sorunlarına çözüm bul-

maya çalışmaktadır.Türkiye genelinde faaliyet gös-

teren şubelerimizin yanında, yurtdışında da açılan 

şubelerimiz ile Beyazay Derneği, ülke sınırları dı-

şında da yardım bekleyen engellilerin yaşam kay-

nağı olmaktadır. Dünya çapında faaliyet gösteren 

bir organizasyon olma yolunda ilerleyen Beyazay, 

ürettiği ve hayata geçirdiği projelerle engellilerin 

umut kaynağı olmak, eğitim ve yaşam kalitelerini 

yükseltmek için çalışıyor. Bizlere ev sahipliği 

yapan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin 

Orbay'a ve Amasya Şubesi Başkanı Doç. Dr. Ünal 

Kurt'a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Türkiye Beyazay Derneği Karadeniz ve Doğu Ana-

dolu bölge toplantısına ev sahipliği yapmaktan do-

layı duydukları memnuniyeti dile getiren Üniversi-

temiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, “Üniversite 

olarak başta öğrencilerimiz, çalışanlarımız olmak 

üzere sivil toplum kuruluşları ve engelli vatandaş-

larımızdan gelen tüm talepleri büyük bir titizlikle 

değerlendiriyoruz. Engelli bireylere yönelik ku-

rumsal hizmetlerimizi daha da geliştirilmek için ça-

lışıyoruz. Ancak önemli olanın zihinlerdeki engel-

leri kaldırmak olduğununda farkındayız. Türkiye 

Beyazay Derneği Amasya bölge toplantısının en-

gelliler sahasındaki entelektüel birikimine katkı 

sağlamasını temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Beyazay Derneği Amasya Şubesi Başkanı Doç.Dr. 

Ünal Kurt ise, engelli bireylerin sosyal yaşam alan-

larında daha kolay ve eşit olarak yararlanmalarına 

katkı sağlamak amacıyla Beyazay Derneği Amas-

ya Şubesinde görev aldıklarını söyledi. Kurt, en-

gelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmak 

ve özellikle karar vericiler başta olmak üzere en-

gellere ve engelli bireylerin sorunlarına karşı top-

lumda farkındalık olması için çalışacaklarını ifade 

etti.

Kurt ayrıca katkılarından dolayı Rektörümüz Prof. 

Dr. Metin Orbay ile Amasya TSO Başkanı Murat Kır-

langıç'a katkılarıından ötürü teşekkür etti.

PAYLAŞIYORUZ
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Sağlık Çalışanları Her Şartta 'İnsan' İçin Çabalar

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay 14 

Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Sağlık 

Müdürlüğünün programına katıldı. Sağlık çalışan-

ları onuruna verilen programa Valimiz Dr. Osman 

Varol, Belediye Başkan Vekili Cengiz Erdem, Gar-

nizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, İl Jan-

darma Komutanı Selami Akşit, İl Sağlık Müdürü 

Öner Nergiz, Tıp Fakültemiz öğretim üyeleri katıl-

dı.

Amasya İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz yaptığı ko-

nuşmada Tıp Bayramı ile ilgili bilgi vererek hekim-

liğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi. Nergiz; 

''Sağlık çalışanları olarak bizler savaşta, barışta, 

her şartta tüm gücümüzle 'insan' için çabalarız. 

Sağlık çalışanlarımız olağanüstü fedakârlık göste-

rerek 7/24 çalışmalarını yürütmektedir. Amacımız 

sağlık hizmeti hususunda hem vatandaşımızın 

hem de çalışanımızın memnuniyetini sağlamaktır. 

Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı-

nı en içten dileklerimle kutluyorum.'' dedi.

Programda bir konuşma yapan Vali Varol, ''Mesai 

mefhumu olmadan insanların sağlıklarını koru-

mak veya hayatlarını kurtarmak için, belki birçok 

insan gibi düzenli hayatlar yaşama imkanına sahip 

olmadan, kendi sağlıklarından fedakârlık yaparak, 

müthiş bir iş yoğunluğu altında ama fedakârca hiz-

met eden bütün sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayra-

mını kutluyorum.'' cümlelerini kaydetti.

Program kapsamında bir de ödül töreni gerçekleş-

tirildi. Üniversitemiz Sabuncuoğlu Şerefeddin Eği-

tim ve Araştırma Hastanesinde 'Koroner Anjiyog-

rafi Ünitesi'nin açılmasıyla birlikte kardiyovasküler 

sistem hastalıkları kaynaklı birçok ameliyat başarı 

ile gerçekleştirilmişti. Bu ameliyatlarla birlikte 

hasta sevklerinin de önüne geçilerek Amasyalı ve 

çevre il ve ilçelerden vatandaşlarımıza kaliteli sağ-

lık hizmeti sunma noktasında önemli bir adım atıl-

mıştı. 

Bu bağlamda 'Koroner Anjiyografi Ünitesi' ödüle 

layık görüldü. Ödülü ise 'Koroner Anjiyografi Üni-

tesi' adına Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 

Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Özbay, Valimiz Dr. Osman 

Varol'un elinden aldı. 

Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı Doç. 

Dr. Gökhan Lafçı, Opr. Dr. Güngör Yar ve Aile Heki-

mi Dr. Nazmi Odabaşı da alanlarında yaptıkları öz-

verili çalışmalarından dolayı ödülle layık görüldü-

ler.

PAYLAŞIYORUZ
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ZİYARET
Ziyaret

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil 

İbrahim Zeybek, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Metin Orbay'ı ziyaret etti. Fikir alışverişinde bulu-

nan iki mevkidaş Uzaktan Eğitim Pedagojik For-

masyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili bir de 

protokol imzaladılar. Bu ziyarette kendilerine Eği-

tim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir 

ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette ko-

nuşan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Zeybek, ülke geleceğinde söz sahibi olan yenilikçi 

ve saygın bir üniversite olmaya çalıştıklarını vur-

gulayarak, Amasya Üniversitesi ile yapacak iş bir-

liklerinin her iki üniversitenin eğitim kalitesini ve 

araştırma imkânlarının gelişmesi açısından önemli 

olduğunu kaydetti. 

Gümüşhane Üniversitesinin bilim dünyasına 

önemli katkılar sunarak gelişeceğine inandığını be-

lirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-

tiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orbay, “Gü-

nümüzün en önemli sermayesi hiç şüphesiz nite-

likli insan gücüdür. Bilgi çağının gerektirdiği tek-

nolojiyi üretme yeteneğine sahip nitelikli insanları 

yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Gümüşhane Üni-

versitesi ile birlikte merkezi laboratuvarlarımız 

başta olmak üzere araştırma altyapılarımızı ortak 

kullanarak yeni çalışma alanları oluşturmaya gay-

ret etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Teknik ve 

akademik alt yapısını sürekli güçlendirdiğimiz, bin-

lerce öğrenciye aynı anda uzaktan eğitim verebil-

diğimiz bir Uzaktan Eğitim Merkezimiz var. Gü-

müşhane Üniversitesi ile Uzaktan Eğitim Pedago-

jik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının ortak-

laşa yürütülmesi ile ilgili imzaladığımız protokolün 

bir başlangıç olmasını diliyorum. İş birliği içerisin-

de hareket ederek bölgemiz ve ülkemize daha 

fazla katkı sağlamak için var gücümüzle çalışaca-

ğız.” dedi.

Ziyaret

Üniversitemiz öğrencileri topluma hizmet uygula-

maları dersi kapsamında birçok projeye imza atı-

yor. Öğrencilerimiz; dezavantajlı grupların toplu-

ma kazandırılması, çeşitli sanat dallarıyla ilgili top-

lumsal farkındalıkların artırılması, ağaç dikme et-

kinlikleri, kitap bağışı kampanyaları gibi toplumsal 

ve kültürel duyarlılığın artırılmasının hedeflendiği 

geniş yelpazeli projeler gerçekleştiriliyor. 

Topluma hizmet uygulamaları kapsamında öğren-

cilerimiz yine güzel bir uygulamaya imza atarak 

22 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan E-

KPSS(Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)'ye gi-

recek olan engelli bireylerimizi sınava hazırladılar.

Bu bağlamda Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay'a 

bir ziyaret gerçekleştiren Amasya Altı Nokta Kör-

ler Derneği Başkanı Musa Demiryarar ve Türkiye 

Bedensel Engelliler Derneği Amasya Şubesi Baş-

kanı Abdullah Ayyıldız Rektörümüz nezdinde öğ-

rencilerimize teşekkür ettiler. 

Her iki dernek başkanı da Amasya Üniversitesinin 

tüm unsurlarıyla 'engelli dostu bir üniversite' ol-

duğunu söylediler. Engelli bireylerin yaşamın içine 

dahil edilmesi noktasında üniversitemiz bünyesin-

de yapılan sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin 

önemine dikkat çeken dernek başkanları üniversi-

temizin fiziksek mekanlarını kullanma noktasında 

da herhangi bir engelle karşılaşmadıklarını ifade 

ettiler.

Tüm sivil toplum örgütleriyle iş ve güç birliği yap-

mayı önemsediklerini söyleyen Rektörümüz 

Orbay, eğitim öğretimin yanı sıra amaçlarının du-

yarlı bir gençlik yetiştirmek olduğunu kaydetti. Ge-

leceğimizi gençlerimizin şekillendireceğini kayde-

den Orbay, toplumu oluşturan tüm unsurlarla bir-

likte 'Daha iyi bir Türkiye' için çalıştıklarını söyledi.
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ZİYARET

Ziyaret

Amasya  PTT  Ba şmüdü rü  Ca fe r  B o l a t 

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay'ı 

ziyaret etti. Ziyarette üniversite içerisinde 

belirlenecek alanlara kargo teslim ofislerinin 

kurulması gibi konular ele alındı.

İki asra yakın tecrübesi olan bir kurum olduklarını 

ifade eden Amasya PTT Başmüdürü Cafer Bolat, 

“Teknolojiye yaptığımız yatırımlarla, halkımızın 

ihtiyaclarını en iyi şekilde karşılayacak hizmetleri 

üretmeye çalışıyoruz. Amacımız ekonomik, hızlı, 

güvenli ve kaliteli hizmet sunmaktır. Üniversite 

içerisinde kargo/kurye gönderilerinin kabul ve 

sevkinin yapılabileceği ofisler kurulmasının, 

Amasya Üniversitelilere daha iyi hizmet vermemiz 

bağlamında katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” 

dedi. 

Ziyaretten dolayı PTT Başmüdürü Cafer Bolat'a 

teşekkür eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Metin Orbay ise, “PTT hizmetleriyle ilgili bir 

protokolümüz var.  Geçtiğimiz yıl ise Amasya 

Üniversitesi logolu pul bastırdık. PTT'nin posta, 

kargo, bankacılık ve elektronik ticaret alanlarında 

yaşadığı değişim ve dönüşümü yakından takip 

ediyoruz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm 

akademik ve idari personelimizin hayatını 

kolaylaştıracak her tür çalışmayı destekleriz.”  

cümlelerini kaydetti.

Ziyaret

Türk Kadınlar Birliği Amasya Şubesi Başkanı Hale 

Ertopçu ve yönetim kurulu üyeleri Üniversitemiz 

Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay'ı makamında ziyaret 

ettiler.

6-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Kadın-

lar Amasya'ya Dokunuyor' programına verdikleri 

destekten dolayı Rektörümüz Orbay'a teşekkür 

eden Hale Ertopçu; ''Türk Kadınlar Birliğinin ülke-

miz ve KKTC'deki üyelerinin geniş katılmıyla 8 

Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında bir prog-

ram yaptık. Üniversitemiz iş birliğiyle yaptığımız 

programda yüzelerce kadını Amasya'da misafir 

ettik. Kadınlarımızın toplum içindeki yerini daha 

da sağlamlaştırmak adına yaptığımız tüm etkinlik-

lerimizde üniversitemizin her zaman desteğini gör-

mekten dolayı çok mutluyuz. Bu vesileyle Rektö-

rümüz nezdinde Amasya Üniversitesi ailesine bir 

kez daha teşekkür ediyoruz.'' dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay ise ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek sivil toplum 

örgütleriyle yapılan iş birliklerini önemsediklerini 

kaydetti.

Toplumun gelişmesinde sivil toplum örgütlerinin 

önemli çabaları ve katkıları olduğunu söyleyen 

Orbay, “Bu bağlamda üniversite yönetimi olarak 

tüm sivil toplum örgütlerine yasal yönetmelikler 

çerçevesinde gerekli destekleri veriyoruz, verme-

ye de devam edeceğiz. Kadınlarımızın sağlık, is-

tihdam, eğitim, cinsiyet ayrımcılığa, şiddete 

maruz gibi sorunlarının çözülmesi konusunda du-

yarlılığımızı da sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
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ZİYARET

Ziyaret

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut 

Aksu, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin 

Orbay'ı makamında ziyaret etti. 

Üniversitemizle iş birliği içerisinde AR-GE ve istih-

dam odaklı çalışmalar yaptıklarını kaydeden Baş-

kan Aksu, bu çalışmalar kapsamında geçen yıl ger-

çekleştirilen 'Suluova'nın Ekonomik Sorunları ve 

Çözüm Önerileri Çalıştayı''nın önemine dikkat 

çekti. Suluova'nın gelecekteki vizyonunun belir-

lenmesi adına önemli konuların ele alındığı çalış-

taya üniversitemiz ev sahipliği yapmış; Suluova 

Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ile Suluova 

TSO da çalıştaya destek vermişti.

Çalıştayın ilçe yerel yönetimleri, kamu kurum ve 

kuruluşları ve sivil toplum örgütleri bazında ciddi 

bir heyecan olacağını ifade eden Aksu; çalıştay-

dan çıkan sonuçların ise Suluova'nın sorunlarını 

çözme noktasında sahada uygulanmaya başlan-

dığını kaydetti.

Rektörümüz Orbay ise; Suluova MYO'nun yerel-

den aldığı güçle çalışmalarını hızlandırarak sürdü-

receğini söyledi.

Ziyaret

Amasya Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Baş-

kanı Adem Göksel, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Metin Orbay'ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı 

görüş alışverişi içerisinde gerçekleşen ziyarette 

Göksel, sektörün nitelikli elemana olan ihtiyacının 

altını çizdi. Bu noktada üniversitemizdeki ilgili bö-

lümlerin önemine dikkat çeken Göksel; sektör içe-

risinde çalışanların da gelişen teknolojiyi anlama-

sı, yorumlaması noktasında hayat boyu öğrenme 

modeli içerisinde üniversitemizin rehberliğine her 

zaman ihtiyaç duyduklarını belirtti. 

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren 

Rektörümüz Orbay; sivil toplum örgütleriyle yapı-

lan AR-Ge ve inovasyon odaklı çalışmaları önem-

sediklerini ifade ederek yapılan her çalışmanın ili-

mize ve ülkemize yarar sağladığını kaydetti.

Ziyaret

Nevruz kutlamaları kapsamında üniversitemizde 

bulunan Odlar Yurdu Dernek Başkanı Saadet 

Karayeva ve Odlar Yurdu Kafkas Grubu halk 

oyunları ekibi Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Metin Orbay'ı makamında ziyaret ettiler. 
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ZİYARET

Otizm Eksiklik Değil Farkındalıktır!

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında 

Amasya Otizmli Çocuklar ve Aileleri İle Yardımlaş-

ma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Kurt 

ile dernek yönetimi Üniversitemiz Rektörü Prof. 

Dr. Metin Orbay'ı makamında ziyaret ettiler. 

Denek Başkanı İbrahim Kurt Otizm Farkındalık 

Günü kapsamında yapmış oldukları faaliyetlerle il-

gili bilgi vererek otizmin bir hastalık değil bir far-

kındalık olduğunu kaydetti. Dernek olarak ailele-

rin ve toplumu otizm hakkında bilinçlendirmek 

için çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kurt, 

amaçlarının otizmli çocukların daha nitelikli eğitim 

almasını sağlamak olarak özetledi. 

Dernek çalışmaları kapsamında otizmli aileler ve 

çocukları ile bire bir iletişim kurup erken tanı ve 

eğitim konularında aileleri yönlendirdiklerini kay-

deden Kurt; otizmli bireylerin bağımsız olarak top-

lumsal yaşama katılmasının önündeki engelleri or-

tadan kaldırmak, sosyal güvencelerinin sağlandığı 

dışlanma ve ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı bir ha-

yatın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayı he-

deflediklerini ifade etti. Hedef ve amaçlarını ger-

çekleştirebilmek için eğitim faaliyetlerinin önemi-

ne dikkat çeken Kurt bu noktada üniversitemiz-

den önemli derecede faydalandıklarını söyledi. 

Amasya'daki tüm otizmli çocukları tespit ederek 

aileleri ile temasa geçtiklerini de sözlerine ekledi.

Otizm konusunda farkındalık çalışmaların birkaç 

gönüllü insanın omuzlarında kaldığını belirten Rek-

törümüz Orbay; “Otizmli çocuklar ve ailelerinin 

toplumsal yaşama katılmaları noktasında önemli 

çalışmalar yapan derneğe her türlü desteği ver-

meye hazırız. Dernekle iş birliği içerisinde ailelerin 

ve çocukların katılacağı sosyal, kültürel, sportif fa-

aliyetlere katılmaktan son derece mutlu olacağız. 

Otizmli bireylerin önyargı ve ayrımcılığa maruz kal-

madan nitelikli bir yaşam sürdürebilmelerinin he-

pimizin birinci önceliği olması gerektiğini düşünü-

yorum. Ayrıca toplumumuzun otizm konusunda 

gösterdiği hassasiyet ve farkındalığın her geçen 

gün artması bizleri fazlasıyla sevindirmektedir. 2 

Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, 

otizmli çocuklarımızın eğitim ve sağlık hizmetle-

rinden en uygun şekilde faydalanmasını diliyor, ço-

cuklarımıza ve ailelere sevgi ve saygılarımı sunu-

yorum.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay'ı 2 Nisan Dünya 

Otizm Farkındalık Günü kapsamında yapılan

'Mavi Balon Uçurma Etkinliği'ne de katıldı.

44



YERİNDE GÖRÜYORUZ

KKTC Cumhurbaşkanı: Dil İnsanın Evidir

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay 

KKTC'de bir dizi temaslarda bulundu. Rektör 

Orbay bu temaslar kapsamında Milli Eğitim ve Kül-

tür Bakanı Cemal Özyiğit ile Kıbrıs Sosyal Bilimler 

Üniversitesi (KISBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

Tümer'i makamlarında ziyaret ederek bir süre gö-

rüştü. III. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve 

Edebiyatçıları Sempozyumu'na da katılan Orbay'a 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Timur Yılmaz eşlik 

etti. Prof. Dr. Metin Orbay'a KIBATEK'e destekle-

rinden dolayı teşekkür plaketi sunuldu.

'Kültür' Temalı Sempozyumlar 
Devam Edecek

Kıbrıs ziyaretini değerlendiren Üniversitemiz 

Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, “Son iki yıldır, Kıb-

rıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu 

(KIBATEK) ile ortak etkinlikler düzenliyoruz. Bu 

etkinliklerden ilki 2016 yılında çok kapsamlı ve 

katılımlı gerçekleştirdiğimiz "Göç ve Kültür" 

sempozyumudur. Göç ve Kültür Sempozyu-

munda; iç ve dış göç başta olmak üzere işçi, eği-

tim, beyin göçü, mübadele, mültecilik gibi göç 

ve göç olgusunu ait bütün olgular kültürel bo-

yutlarıyla ele alıp irdelendi. Ardından, 17-19 

Kasım 2017'de “Savaş ve Kültür" sempozyumu-

nu gerçekleştirdik. Uluslararası Savaş ve Kültür 

Sempozyumunda, nedenleri ve sonuçları ol-

dukça karmaşık ve değişken olan 'savaş'ı kültü-

rel temelde ele aldık. Bu iki sempozyum dışın-

da, yine Fen Edebiyat Fakültesinin öncülüğünde 

gerçekleştirilen Türk Dili ve Edebiyatında 

'Kadın' Sempozyumu ile İlahiyat Fakültesinin 

Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu ve 

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki 

Sempozyumu'nun kitaplarını KIBATEK ile birlik-

te yayınladık. Böylece son iki yılda KIBATEK ile 

birlikte yayımı gerçekleşen yayınlarımız onun 

cilde ulaşmış oldu. Lefkoşe'de düzenlenen Kıb-

rıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyu-

munun ise yaklaşık 450 yıldır Ada'da yaşayan 

Türklerin edebiyatı ve edebiyatçıları bağlamın-

da ele alınması açısından önemli oldu. KKTC 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yanı sıra Tür-

kiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya 

Kanbay ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal 

Özyiğit'in katıldığı sempozyum oldukça verimli 

geçti. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda 'kültür' te-

malı sempozyumlara yenilerini eklemek istedi-

ğimizi belirtmek istiyoruz.'' dedi.

Orbay; ''KKTC ziyaretimiz süresi içerisinde Milli 

Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile maka-

mında bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme-

mizde KKTC milli eğitim sistemini anlamamız, ta-

nımamız açısından verimli bir ziyaret olduğunu 

düşünüyoruz. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 

(KISBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer ile de 

üniversiteler arası yapabileceğimiz ortak çalış-

malarla ilgili ön görüşmeler gerçekleştirdik. Ay-

rıca Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları 

Vakfı Başkanı İsmail Bozkurt'a Kıbrıs'taki Türk 

varlığına, kültürüne ve edebiyatına ilişkin ger-

çekleştirdiği etkinliklerden dolayı teşekkür edi-

yoruz.” cümleleriyle Kıbrıs ziyaretini değerlen-

dirdi.
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KKTC Cumhurbaşkanı da 
Sempozyuma Katıldı

III. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyat-

çıları Sempozyumuna katılan Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı "Bir 

toplum kendi bağımsız varlığını hissettiği oranda 

da özgün dilini önemsemeye başlar." dedi.

Kıbrıs Türk edebiyatının, zorluklarla baş etmesini 

bilen, kendiyle barışık, üretken ve kültürel derinli-

ğe sahip Kıbrıs Türk toplumunu yansıtan zengin 

bir kaynak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı 

Mustafa Akıncı, küreselleşmenin çok kültürlü ve 

çok dilli yapısına uyum sağlamaya çalışan Kıbrıslı 

Türkler'in diğer yandan da kendi dillerinin derinli-

ğini keşfetmeye ilgi duymasının, toplumsal varlı-

ğın ihmal edilmesi mümkün olmayan ihtiyacından 

türediğini ifade etti.

Dilin önemini en iyi bilen ve en iyi anlatabilecek uz-

manların Kıbrıs Türk edebiyatını her yönüyle ele 

alacakları söyleyen Akıncı; ''Toplumlar düşünürler, 

duygulanırlar, icra ederler ve böylelikle hayatı her 

yönüyle akıtırlar; bu esnada ise hiç durmamacası-

na söylerler ve yazarlar. Alman Filozof Martin He-

iddeger'i 'Dil insanın evidir' demeye yönelten şey 

de işte dilin bu toplumsal hayatı kuşatan varlığı-

dır.” dedi.

“Her Bir Destanda, Masalda, Şiirde, 
Öyküde, Romanda Kıbrıs Türk 

İnsanı Vardır”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk 

edebiyatının, zorluklarla baş etmesini bilen, 

kendiyle barışık, üretken ve kültürel derinliğe 

sahip Kıbrıs Türk toplumunu yansıtan zengin bir 

kaynak olduğunu kaydederek, “Her bir destanda, 

masalda, şiirde, öyküde ve romanda Kıbrıs Türk 

insanı ve Kıbrıs Türk toplumu vardır” ifadelerini 

kullandı.

Edebiyat tarihine bakmanın bir bakıma toplumsal 

tarihe bakmak olduğunu da ifade eden Akıncı, Kıb-

rıslı Türk şairlerden şu kesitleri sundu:

“ 'Osmanlıyız, Osmanlıyız / Alemde biz pek şanlı-

yız!' diyen Kaytazzade Nazım, İngiliz devrine geçi-

şin travmasını Osmanlı'ya özlem duygusuyla anla-

tırken; 'Şükür Allah'a ki hep dişleri suni diştir / 

Yoksa billah kemirir adamı bu hain obur' diyen 

Ahmet Tevfik, baskı ortamında yergiyi mizahın 

içinde yaşatma ustalığını sergiler.

Urkiye Mine Balman'ın 'Yandım vatan aşkıyla fakat 

yine yaşarım / Tutuşmuş alev alev yüzüme su 

veren yok' dediği yıllarda milliyetçilik bir kuşak 

özelliği haline gelmişti.

Kızına 'Bu buz, bu cam, bu beton doğa / Hem iste-

rim hem istemem dokunsun sana / Bu yapay, bu 

soğuk, bu ölü doğa' diye seslenen Fikret Demirağ 

toplumsal kaygıların en usta tercümanlarından bi-

risi olmuştu.

'Sonra hüznü damıtıp zeytinlerden / Karayağ de-

ğirmenlerinde döndürdük' diyen Filiz Naldö-

ven'de, acı deneyimlerden güçlenerek çıkma ka-

rarlılığı gizlidir. 'Bilmiyorum; yurt, doğa ve aile sev-

gisini “Gökyüzü masmavi / Hava sımsıcak olsun / 

Beşparmak dağlarının ötesinden / Güneş evimize 

annem gibi doğsun' diyen Osman Türkay'ın dize-

leri kadar yalın ama etkili anlatabilecek daha 

başka kaç cümle kurulabilirdi?”

YERİNDE GÖRÜYORUZ
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KKTC Ziyareti

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay 

KKTC'de bir dizi temaslarda bulundu. Rektör 

Orbay bu temaslar kapsamında Milli Eğitim ve Kül-

tür Bakanı Cemal Özyiğit ve Kıbrıs Sosyal Bilimler 

Üniversitesi (KISBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

Tümer'i makamlarında ziyaret ederek bir süre gö-

rüştü. III. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve 

Edebiyatçıları Sempozyumu'na da katılan Orbay 

BRT Televizyonu ve Diyalog TV'de iki ayrı progra-

ma katılarak Türk yükseköğretimini, üniversitemi-

zi ve Amasya'yı anlattı.

Ülkelerin gelişmesinde, dönüşmesinde yükseköğ-

retimin çok önemli katkısı olduğunu söyleyen Rek-

tör Orbay, Amasya Üniversitesinin de gelişen, dö-

nüşen çağa ayak uydurmak ve bu çağın bir adım 

ötesine geçebilmek adına hem bilimsel hem eği-

tim öğretim hem de topluma hizmet anlamında 

önemli hizmetler yaptığını söyledi. 

YERİNDE GÖRÜYORUZ
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Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Önemli Adımlar

Ülkemizde 1990'lı yıllarda önem kazanmaya baş-

lamış olan Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği 

(KÜSİ) kavramı kapsamında Üniversite-Sanayi İş 

Birliği Merkezleri Programı adı altında çeşitli mer-

kezler kuruldu. 2000'li yıllarda bu iş birliği modeli-

nin dünyada artan önemine dayalı olarak ülkemiz-

de de çeşitli programlarla sürekli destekler sağ-

lanmaya başlandı. Konuyla ilgili olarak yıllar içeri-

sinde ülkemizde yaşanan gelişmeler neticesinde 

gelinen noktada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-

lığı koordinasyonunda konuyla ilgili paydaşların 

katılımıyla Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İş Bir-

liği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandı. Bu 

eylem planı kapsamında ise Amasya'da üniversi-

temiz önderliğinde 2016 Mart ayından itibaren 

KUSİ çalışmaları resmi olarak başladı. Bu çalışma-

lar kapsamında yaklaşık on sekiz aylık süreçte Üni-

versitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, KUSİ İl 

Temsilcisi Doç. Dr. Arif Gök ve KUSİ il kurulunun 

katılımıyla atmışın üzerinde firma ziyareti gerçek-

leştirildi. Bu ziyaretler kapsamında AR-GE ve ino-

vasyon kültürünün oluşturulması ve katma değeri 

yüksek ürün yapısına geçiş konularında çok sayı-

da bilgilendirme yapıldı. 

Ziyaret ve toplantılar neticesinde ilimizde 2016 yı-

lında ilk defa KOSGEB AR-GE ve inovasyon projesi 

hayata geçirilirken; 2017 yılında ise altı adet daha 

AR-GE ve inovasyon projesi KUSİ faaliyetleri kap-

samında yapıldı. 2016 yılında 16 adet KOSGEB 

KOBİGEL proje başvurusu mevcut iken KUSİ faali-

yetleri neticesinde bu başvurular 2017 yılında 64 

rakamına ulaşmıştır. Bütün paydaşlar bir araya ge-

tirilerek düzenlenen KUSİ çalıştayı yine 2017 yılı 

içerisinde yapılmış olup bu faaliyetlere ek olarak 

birçok mühendislik öğrencileri ve sanayici buluş-

ması da gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bütün bu 

faaliyetler ışında 2017 yılı En İyi Altı Uygulama ör-

neğinden bir olarak üniversitemizi seçmiştir. Uy-

gulama örneği ise Bakanlık tarafından aylık yayın-

lanan Anahtar Dergisi'nde kaleme alınmıştır.

YERİNDE GÖRÜYORUZ
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Teknik Gezi

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri-

mizin katılımıyla İstanbul'a bir teknik gezi düzen-

lendi. 'Tarih ve Kültür Gezisi' kapsamında öğrenci-

lerimiz Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Yereba-

tan Sarnıcı, Panaroma 1453 ve MiniaTürk gibi tari-

hi ve kültürel mekanları ziyaret ettiler. İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi Beyaz Gezi Programı kapsa-

mında gerçekleştirilen geziye Tarih Bölümü aka-

demisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Gürkan Cev-

ger, Araş. Gör. Aykut Özbayraktar eşlik etti. 

Tarih Bölümü öğrencilerinin İstanbull'un tarihi yer-

lerini canlı olarak görmesinin sağlandığı geziden 

öğrenciler memnun şekilde ayrıldı. Tarih Bölümü 

üçüncü sınıf öğrencilerinden Zekiye Yılmaz; “Gezi 

bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Derslerde an-

latılan yerleri canlı olarak görmek inanılmazdı.” ifa-

delerini kullanırken, yine Tarih Bölümü ikinci sınıf 

öğrencilerinden Gülizar Çoban; “Her köşesi tarih 

kokan İstanbul'u gezmek ve görmek biz tarih bö-

lümü öğrencileri için çok keyifliydi. Emeği geçen 

hocalarımıza çok teşekkür ederiz.” dedi. 

Gezi ile ilgili kısa bilgi veren Bölüm Başkanı Prof. 

Dr. Kemal Polat, bölümde yaptıkları öğrenci panel-

leri, kitap okuma programları ve teknik gezilerle 

öğrencilerin bilgi, kültür ve tarih şuurlarının geliş-

tirilmesine gayret ettiklerini, her yıl Çanakkale ve 

İstanbul gezileri düzenlemeyi geleneksel hale ge-

tirdiklerini ifade ederek desteklerinden dolayı Üni-

versitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay'a ve 

İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Merzifon İİBF'ye Ziyaret

Valimiz Dr. Osman Varol yapımı devam eden Mer-

zifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatında 

incelemelerde bulundu. Ziyarette kendisine Rek-

törümüz Prof. Dr. Metin Orbay ve ilçe protokolü 

eşlik etti. 

Fakülte çalışmalarıyla ilgili bir bilgilendirme yapan 

Rektör Orbay; fakülte binasının 2019 yılı haziran 

ayında tamamlanmasını beklediklerini ifade ede-

rek 2018-2019 akademik yılında ise iktisat prog-

ramına atmış öğrencinin alımına Yükseköğretim 

Kurumunca onay verdiğini söyledi.

İşletme programıyla ilgili öğrenci alım çalışmaları-

nın da devam ettiğini kaydeden Orbay; zaman içe-

risinde fakültede birçok programın aktif bir şekil-

de hayata geçirileceğini belirtti.

Valimiz de üniversitemizin hem fiziksel hem de 

akademik anlamda yapmış olduğu çalışmalardan 

memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Merzi-

fon'da nezih bir fiziksel ortamın oluşuyor olmasını 

görmekten dolayı son derece mutlu olduğunu dile 

getirdi.

YERİNDE GÖRÜYORUZ
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Teknik Gezi

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağ-

lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik 

Programı öğrencileri Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesin-

de bulunan Artisan Optik Çerçeve Fabrikasına tek-

nik bir gezi düzenlediler. Öğrenciler fabrikada 

metal gözlük çerçeve yapımına dair ham madde 

temininden pazarlamaya kadar geçen tüm aşa-

maları inceleme fırsatı buldular. Öğrencilere eşlik 

eden Öğretim Görevlisi Fulya Çetinkaya Kiraz, te-

orik ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgileri-

nin, sahada da işleyişini gören öğrencilerin iş ha-

yatına dair farkındalıklarının artığını kaydetti.

Optik Sektörüne Adım Atarken

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Optisyenlik Programı öğrencilerine 

yönelik 'Optik Sektörüne Adım Atarken' başlıklı se-

miner gerçekleştirildi. Seminere Tüm Optik ve Op-

tometrik Meslek Adamları Derneği Genel Başkanı 

Abdullah Aydin, Hoya Optik Eğitmeni Emre Doğan 

ve Delta Optik Oftalmolojik Ürünler Sorumlusu 

Nesrin Ceylan Güney katılarak birer sunum yaptı-

lar. 

Kırk iki yıldır optik sektöründe yer alan ve aynı za-

manda Tüm Optik ve Optometrik Meslek Adamları 

Derneği Genel Başkanı olan Abdullah Aydin sek-

törle ilgili bilgi vererek optisyenlik mesleğinin öne-

minden bahsetti. Optik mağazalarının bir ticaret-

hane olmadığını söyleyen Aydin; optisyenin insan 

göz sağlığındaki önemine dikkat çekti. Aydin, öğ-

rencilerin meslek hayatında ve mağaza açarken 

karşılaşabilecekleri sorunlara değinerek gençler-

den gelen soruları da cevaplandırdı. 

Delta Optik Oftalmolojik Ürünler Sorumlusu Nes-

rin Ceylan Güney 'az görüş'ün Türkiye için önemli 

olduğunu, çoğu az görenin kör olarak değerlendi-

rildiğini ve buna kişinin kendisinin de inandırıldığı-

nı söyleyerek öğrencileri büyüteç, teleskopik göz-

lükler, prizmatik gözlükler, CCTV gibi az görüş 

aletleri hakkında bilgilendirdi. Yurt dışında opto-

metrislik eğitimi gören ve Hoya Optik Eğitmeni 

olan Emre Doğan ise optik cam üretiminin aşama-

larından bahsederek yeni üretim teknolojilerini, 

yeni üretim optik camları ve cam çeşitlerine dair 

bilgileri paylaştı.

YERİNDE GÖRÜYORUZ
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ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Bilişim Öğretmenleri Zirvesi Gerçekleştirildi

Bilişim ve Teknoloji Kulübü tarafından Bilişim Öğ-

retmenleri Zirvesi düzenlendi. Zirvede, üniversi-

temiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğret-

menliğinden (BÖTE) mezun olup çeşitli kurumlar-

da çalışan mezunlarımız ile BÖTE öğrencileri bir 

araya geldi. 2012 mezunu Sinan Gökçe, 2014 me-

zunu Emre Behçet Kumral, 2016 mezunu Tolga Ka-

raman, 2017 mezunu Sevde Taşdemir öğrencileri-

mizle buluşarak deneyimlerini paylaştılar.

Bir Okulda Bilgisayar Öğretmeni 
Olması Çok Fark Oluşturur

Amasya Büyük Kızılca Ortaokulunda görev yapan 

2012 mezunumuz Sinan Gökçe; ilk kez Kars'ın Ka-

ğızman ilçesine atandığını, bundan dolayı çok 

mutlu olduğunu söyledi. Burada öğrencilerine bil-

gisayar faresinden bahsederken bazı öğrencileri-

nin masanın altında fare aradığını söyleyen 

Gökçe; bu şartlar altında o okulda çok güzel şeyler 

başardıklarını anlattı. Gökçe; bir bilgisayar sınıfı 

oluşturduklarını ve Halk Eğitim Merkezi üzerinden 

köydeki vatandaşların da katılabileceği kurslar aç-

tıklarını anlattı. Öğretmenler olarak ellerinde sihir-

li bir değnek olduğunu ve dokundukları her çocu-

ğa çok şey öğretebileceklerini kaydeden Gökçe; 

bir okulda bilgisayar öğretmeni olmanın çok fark 

olacağını söyledi. Çocuklar bilgisayarda oyun oy-

nuyorsa bilgisayar kullanmayı biliyor algısı oluştu-

ğunu ama bunun yanlış bir algı olduğunu kayde-

den Gökçe; ''Bilgisayar kullanmak oyundan ibaret 

değildir, çocuklara animasyon programları, staj 

programları, kodlama gibi çeşitli programları nasıl 

kullanabileceklerini öğretmeliyiz.'' dedi.

UZEM Bana Çok Şey Kattı

Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev 

yapan mezunumuz Emre Behçet Kumral; Amasya 

Üniversitesinde okurken UZEM'de stajyer öğrenci 

olarak çalıştığını, burada çok şey öğrendiğini söy-

ledi. UZEM'de öğrendiği montaj, photoshop gibi 

birçok programı öğretmenliğinde de kullandığı 

söyleyen Kumral; BÖTE öğrencilerinden UZEM'i 

iyi değerlendirmelerini istedi.

Nerede Olmak İsterseniz Orada 
Olursunuz!

İstanbul Teknoloji ve İnsan Kolejlerinde görev 

yapan Tolga Karaman, öğrencilik yıllarında kulüp 

kurduklarını, orada gönüllülük faaliyetlerine daya-

lı birçok etkinlik yaptıklarını söyledi. Kulüp çalış-

malarının kendisini çok geliştirdiğini ifade eden Ka-

raman; ''Üniversite birinci sınıfta bir derste sunum 

yapıyordum ve orada kekelemekten kendimi ifade 

edemiyorum. Sunumdan sonra düşündüm; ben 

öğretmen olacağım, bu halde çocuklara nasıl ders 

anlatacağım. Bu durumun üzerine gittim. İkinci sı-

nıfta Microsoft'un eğitim öğretim programına baş-

vuruda bulundum. Daha sonra eğitmen eğitimi 

kapsamında eğitim aldım ve Microsoft'ta gönüllü 

eğitmen oldum. Gönüllülüğü çok seviyorum; 

çünkü kendimi böyle geliştirebiliyorum, böylece 

yaklaşık yirmi farklı şehirde gönüllü eğitimler ver-

dim.'' dedi.

Teknoloji ve İnsan Kolejlerinde öğretmenliğe baş-

lamasına da değinen Karaman bu süreci ise şu söz-

lerle anlattı:

‘'Görüşmeler için İstanbul'a gittim. Görüşmeye 

İTÜ'den, ODTÜ'den, Yıldız Teknik Üniversitesin-

den öğretmenler gelmiş. Sohbet esnasında 

Amasya Üniversitesi mezunuyum deyince güldü-

ler. 
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İnsan Kaynakları Müdürüyle görüşmeye girince 

Amasya Üniversitesinde aldığım eğitimi, yaptığım 

şeyleri anlattım; onlar bu sefer sözleşme yapmak 

için beni ikna etmeye çalıştılar ve işe ben kabul 

edildim. Okuldayken benim notlarım da çok iyiydi 

bunun yanı sıra da birçok sosyal faaliyete de katıl-

dım. Amasya Üniversitesinde çok güzel bir eğitim 

var; siz nerede olmak istiyorsanız, orada olursu-

nuz, bu tamamen sizinle alakalı.''

Anlatırken Eğlendirmek Gerekiyor

Amasya Açı Lisesinde görev yapan Sevde Taşde-

mir; bilgisayar, kodlama derslerine girdiğini; öğ-

rencileri onlara bilgi anlatırken eğlendirmek ge-

rektiğini kaydetti. Okulda öğretmenlik dışında 

bazı işleri de yaptıklarını kaydeden Taşdemir; 

''Bazen afiş yapmanız gerekiyor, program hazırla-

manız gerekiyor; ama öğrencilere bir şey öğretti-

ğiniz zaman bütün her şeye değiyor.'' dedi.

Bütün katılımcılara verdikleri değerli bilgilerden 

dolayı teşekkür eden Doç. Dr. Recep Çakır; BÖTE 

öğretmelerinin devlet okulları, özel okullar ya da 

halk eğitim merkezleri gibi geniş yelpazede çalışa-

bildiklerini, kendilerini geliştirmekten, teknolojik 

gelişmeleri takip etmekten vazgeçmemelerini is-

tedi. 

Program soru cevap kısmıyla devam etti. Program 

sonunda mezunlarımız adına dikilen fidanların ser-

tifikası Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kemal Polat ta-

rafından kendilerine takdim edildi.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
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21. YY Üniversitesi ve Üniversiteli Olmak

Üniversitemiz Akil Gençlik Kulübü tarafından dü-

zenlenen '21. YY Üniversitesi ve Üniversiteli 

Olmak' konulu programda İstanbul Aydın Üniver-

sitesinden Prof. Dr. Ömer Özyılmaz konuşmacı ola-

rak katıldı. Programa öğrencilerimiz yoğun ilgi gös-

terdi.

Türkiye'nin en temel konularından birinin üniver-

site konusu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özyılmaz 

''Üniversite konusunu çözümleyip iyi bir yere yer-

leştirirsek Türkiye'nin diğer bütün sorunlarını da 

bir bir çözmeye başlarız.'' dedi.

Bir ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında ilerleme-

sinde ve insanlığa hizmet etmesinde en stratejik 

kurumun üniversiteler olduğunu söyleyen Özyıl-

maz; üniversitelerimizi nitelik yönünden de geliş-

tirmemiz gerektiğini söyledi. 

Üniversitelerin bilim üreten kurumlar olduğunu 

söyleyen Özyılmaz üretme kavramı ile üniversite 

kavramının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini; 

tarihten günümüze ise üretim yapan milletlerin 

kalkınıp gelişebildiklerini belirtti. 

Millet olarak arzu ettiğimiz noktada olmadığımızı 

belirten Özyılmaz, ''Daha çok ilerlememiz, daha 

ilerde olmamız gerektiğini düşünüyoruz; fakat 

bizim millet olarak bir üniversite sorunumuz var. 

Çünkü üniversitelerimiz bilimde, teknolojide, sa-

natta, mimaride arzu edilen boyutta üretim yapa-

mıyor. Bu konular bizim üzerinde durmamız gere-

ken konulardır.'' ifadelerini kullandı.

21. YY Üniversitesinin Özellikleri 
Nedir?

21. yy üniversitesinin özelliklerini de sıralayan Öz-

yılmaz, ''21. yy üniversitesi; özgür düşünen, sor-

gulayan ve mevcudu geliştiren, bilim üreten, eği-

tim öğretim yoluyla nitelikli insan yetiştiren, insa-

nının yeteneklerini ortaya çıkaran, toplumun 

önünü açıp ona vizyon ve misyon kazandıran, yeni 

tasarımlar sunan, iletişim yoluyla toplumla bulu-

şan, topluma bir şeyler aktaran, halkla bütünle-

şen bir yapıda olmalıdır.'' dedi. 
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Gazetecilik Mesleğine Yönelik Söyleşi 

Merzifon MYO Basın ve Yayıncılık Programı bünye-

sinde bulunan Gazetecilik ve Haberleşme Bölü-

münce 'Gazetecilikte Sorunlar ve Çözüm Önerile-

ri'' konulu söyleşi programı düzenlendi. Meslek 

Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen 

söyleşide; Samsun AKS TV Haber Müdürü Onur 

Nurdemir gazetecilik mesleğine ilişkin bir konuş-

ma yaparak öğrencilerden gelen soruları da ce-

vaplandırdı.

Habercilikte dil ve üslubun önemine dikkat çeken 

Nurdemir; Türkçe'nin naif bir dil olduğunu vurgu-

layarak dil ve üslubun doğru şekilde kullanılması 

gerektiğini söyledi. Teknolojinin gelişmesiyle bir-

likte gazetecilik mesleğinin daha da zorlaştığını be-

lirten Nurdemir, dijitalleşen dünyada gazete 

okuma oranının düştüğünü kaydetti.

Gazetecilik mesleğinin zor yönlerini de öğrenciler-

le paylaşan Nurdemir, günümüzde gazetecilik 

mesleğinin zamanla yarıştığına değinerek bir ha-

berin ortalama okunma süresinin bir buçuk dakika 

olduğunu ve bunun için daha çok çalışıp daha 

fazla haber üretmek gerektiğini kaydetti.

Basın ve Yayıncılık Programı Bölüm Başkanı Akın 

Ay, Haber Medya Haber Müdürü Onur Nurdemir'e 

katkılarından dolayı teşekkür ederek adına dikilen 

fidanın koordinatlarının yer aldığı sertifikayı tak-

dim etti.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

İSG Öğrencileriyle Söyleşi

Merzifon Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güven-

liği Programı tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği Uy-

gulamaları ve Karşılaşılan Zorluklar” konulu söyle-

şi düzenlendi. Söyleşi programında İş Güvenliği 

Uzmanı Şener Şen bir sunum yaptı.

Söyleşide konuşan Şen, iş sağlığı güvenliğinin, ta-

rihsel anlamda uzun yıllara dayandığını belirterek 

2012 yılından sonra işverenler ve çalışanların yü-

kümlülüklerinin bir kat daha arttığını ifade etti

İşverene gerekli bilgilerin verilmesinin önemli ol-

duğunu ifade eden Şen; iş güvenliği uzmanının iş 

yerinde gerekli incelemenin ardından tehlike ve 

risk değerlendirmesi yapması gerektiğini, aydın-

latma, toz, gürültü gibi ölçümlerin yapılmasını ve 

ölçüm sonuçlarına göre gerekli kişisel koruyucula-

rın kullanılması gerektiğini belirtti. İş yerinde çalı-

şan personel herhangi bir kazada işverene tazmi-

nat davası açabileceğinden işverenin gerekli ted-

birleri alması gerektiğini vurgulayan Şen, çalışan-

ların sağlığının ön planda tutulması hususuna dik-

kat çekti.

İSG Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi 

Burak Öztop; İş sağlığı ve güvenliği konusunda de-

netimlerin artması gerektiğini belirterek, iş yeri sa-

hiplerine ve çalışanlara önemli görevler düştüğü-

nü belirtti. Söyleşi programı soru ve cevap kısmı-

nın ardından sona erdi.
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Dezavantajlı Öğrencilerle 
Farkındalık Çalışması

Okul Öncesi Eğitimi Anablim Dalı üçüncü sınıf öğ-

rencileri de bu ders kapsamında Dr. Öğretim Üyesi 

Önder İdil rehberliğinde bir uygulama yaptılar. Uy-

gulamada özel bir eğitim ve rehabilitasyon merke-

ziyle iş birliği yaparak, AFAD'ın da desteğiyle de-

zavantajlı öğrencileri ev içinde ve ev dışında yaşa-

yabilecekleri kazalara ve doğal afetlere karşı bi-

linçlendirmeye çalıştılar. Üniversitemiz öğrencileri 

hedef grubundaki öğrencilerin farkındalık çalış-

ması kapsamında hem eğlendiğini hem de bilinç-

lendiğini söylediler.

Tapluma Hizmet Kapsamında Gençlerden Farkındalık Çlaışmaları

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Eğitim Fakültesi öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersleri kapsamında toplumsal bilinç oluştur-

mak için birçok projeye imza atıyor.
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Rengarenk Kuş Evleri Sahiplerini Ağırlamaya Hazırlanıyor

Fen Bilgisi Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencileri 

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 

yaptıkları kuş evlerini rengarenk boyadılar. Yakın 

bir zamanda üniversitemiz yerleşkelerindeki 

ağaçlara yerleştirilecek olan kuş evleri şimdiden zi-

yaretçilerini ağırlamaya hazır.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin elli yıllık 

bir öğretmen yetiştirme mirasına sahip olduğunu 

vurgulayan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mus-

tafa Kandemir, “Çağdaş, kültürel ve sanatsal faali-

yetlere duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algı-

layan, mesleki açıdan teori ile uygulamayı birleşti-

ren, kendisiyle ve çevresiyle barışık, düşüncesini 

uygar bir şekilde ifade edebilen öğretmenler ye-

tiştirmeye çalışıyoruz. Topluma Hizmet Uygula-

maları dersi ise, öğretmen adayı öğrencilerimizin 

dayanışma, toplumsal duyarlılık ve farkındalıkları-

nı arttırmak gibi amaçlarla uygulamalı olarak yapı-

lan bir derstir. Fakültemizde öğretim elemanı ar-

kadaşlarımızın rehberliğinde “Topluma Hizmet Uy-

gulamaları” dersi kapsamında her yıl birbirinden 

farklı konularda pek çok etkinlik yürütüyoruz. Öğ-

retim Görevlisi Resul Köseoğlu'nun gözetiminde 

öğrencilerimiz hayvanları koruma bilinci kazandı-

lar. Öğrencilerimizle birlikte Gazi Ortaokulu öğren-

cileri de doğayı korumak için birlikte ortak iş çıkar-

dılar. Fakültemizde yıllardır büyük bir özveri ile bu 

dersleri gerçekleşen mesai arkadaşlarıma ve pro-

jelerde görev alan öğrencilere teşekkür ediyo-

rum.” dedi.

Otuz adet kuş yuvası yaptıklarını belirten Fen Bil-

gisi Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencisi Senanur 

Köroğlu, kuş evlerini farklı renklerde boyadıklarını 

söyledi. Bu projeyi 'Fen 31' dersini ortak aldıkları 

arkadaşlarıyla birlikte yürüttüklerini anlatan Kö-

roğlu, tüm arkadaşlarına başarılı ve özverili çalış-

malarından dolayı ayrıca teşekkür etti. Öğretim 

Görevlisi Resul Köseoğlu da yaptıkları yuvaları üni-

versite bahçesindeki ağaçlara yerleştirecek öğ-

rencilerini kutladı.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
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Tarihte Kara Bir Leke: Hocalı Katliamı

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Raylı Sis-

temler Programı öğrencileri Kent İçi Raylı Ulaşım 

Sistemleri dersi kapsamında bir proje geliştirdiler.

Öğrencilerin üç dönem boyunca aldıkları eğitimin 

bir sonucu olarak ortaya çıkan proje 'Her Şehre 

Raylı Sistem' sloganıyla gerçekleştirildi. Öğretim 

Görevlisi İ. Melih Yıldırım koordinatörlüğünde ya-

pılan projenin çıktıkları ise yüksekokul içerisinde zi-

yaret açıldı. 

Öğrencilerden Serhat Şahutoğlu, “Bu proje ile al-

dığımız eğitimleri birleştirerek güzel çıktılar oluş-

turduk. Bu bağlamda bizlere her zaman güvenen 

ve destek olan hocamıza teşekkürü bir borç bili-

riz.” dedi. 

Miraç Çolak isimli öğrencimiz ise “Teorik bilgileri-

mizi uygulamaya dökme imkânı bulduk. Grup ça-

lışması ile arkadaşlık ortamımızı geliştirdik.” sözle-

riyle duygularını ifade etti. 

Sergiyi ziyaret eden Yüksekokul Müdürü Dr. Öğre-

tim Üyesi Hüseyin Demir okulda yapılan aktivite-

lerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek 

öğrencileri tebrik etti. Sergi bir hafta boyunca Ta-

şova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda ziyarete 

açık olacak.

Diriliş Kulübü tarafından, “Tarihte Kara Bir Leke: 

Hocalı Katliamı" başlıklı bir program düzenledi. 26 

Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetinin 

Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 

yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuv-

vetler tarafından toplu şekilde öldürülmesiyle so-

nuçlanan Hocalı Katliamı, Azerbaycan'dan gelen 

konukların anlatımıyla izleyiciyle paylaşıldı. Prog-

ram kapsamında konuyla ilgili bir de film gösterisi 

yapıldı. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kemal 

Polat'ın da katıldığı programda öğrencilerimiz 

duygu dolu anlar yaşadı.

Hocalı katliamının 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla 

gerçekleştirilen programa Hocalı Soykırımı Tanıt-

ma Derneği Müdürü Dilber Soltanıva, Hocalı sa-

kinleri Ayna Navruzova, Akil Memmedov katıldılar. 

Programın moderatörlüğünü üstlenen Fen Edebi-

yat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Metin Hakverdioğ-

lu Hocalı katliamıyla ilgili programların her yıl dü-

zenli olarak gerçekleştirildiğini söyleyerek; Türk 

gençliğinin bu ve benzeri katliamlara karşı uyanık 

olması istendi.

Konuşmalarında 'İki devlet tek millet' şuurunun al-

tını çizen Azeri konuşmacılar Hocalı Kasabasında 

Azeri resmî kaynaklarına göre 83 çocuk, 106 

kadın ve 70'den fazla yaşlı olmak üzere toplam 

Dönem Sonu Sergisi

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
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Atatürk Olmadan 'Çanakkale' Anlatılamaz

Sosyal Bilimler Kulübü tarafından düzenlenen 

programda Çanakkale Savaşları ve Türk Milletinin 

çıkarması gereken dersler ve yine aynı program 

kapsamında Türkiye'de çocuk hakları konusu ele 

alındı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Fakültesinden Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Yahya Akyüz; ''Çanakkale Savaşı ve Türk Milletinin 

Çıkarması Gereken Dersler' başlıklı bir sunum 

yaparken; Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Akyüz 'Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'de 

Çocukların Korunmasına Bir Bakış' başlıklı bir 

sunum yaptı. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Telhat 

Özdoğan, Kulüp Akademik Danışmanı Dr. Gönül 

Türkan Demir'in de katıldığı programa ilgi 

yoğundu.

Çanakkale Savaşını Kazanan Hiçbir 
Savaşta Yenilmez

Harita ve görsellerden faydalanarak yaptığı su-

numda Prof. Dr. Yahya Akyüz Çanakkale Savaşın-

dan kalan şarapnel parçalarını da dinleyicilere gös-

terdi.

Prof. Dr. Akyüz savaşla ilgili şu detayları verdi:

''İngiltere, kendi donanması karşısında Osman-

lı'nın asla duramayacağını düşünüyor. İngilte-

re'nin çok güçlü donanmaları var, bu donanmayla 

her yere gidebileceğine ve orayı ele geçirebilece-

ğine inanıyor. 

Çanakkale Savaşı önce deniz savaşlarıyla başla-

mıştır; çünkü kara savaşlarının zor olacağı düşü-

nülüyor. İngiltere donanmasıyla İstanbul'a gi-

decek, padişah Anadolu'ya kaçacak ve ülke ikiye 

bölünecek; Osmanlı Devleti de ortadan kaldırıla-

cak. İngiltere hem kendi kamuoyunu hem de 

dünya kamuoyunu böyle bir savaşa ikna etmek is-

tiyor, bunu için 'Osmanlı Devleti adaletsiz, sömür-

geci bir devlettir. Osmanlı, Roma ve Yunan uygar-

lıklarının üzerine oturmuştur. Osmanlı buraları ele 

geçirmekle gasp etmiştir. Onu yok etmek için ya-

pılan savaş haklı bir savaştır' propagandasını yay-

maya çalışıyor. 

Bir taraftan İngiltere ve Fransa Çanakkale'yi geçip 

İstanbul'a gitmek isterken bir taratan da Rusya 

Kafkaslar'da Osmanlı'ya karşı bir harekât başlatı-

yor. 

18 Mart günü İngilizler Boğaz'a girecekler; zaten 

öncesinde de her yeri bombalamışlar, Boğaz'daki 

mayınları da temizlemişler. Nasıl olduysa Nusret 

Mayın Gemisi yirmi kadar mayını görünmeden tek-

rar Boğaz'a döşüyor. Boğaz'ın akıntısı yukarıdan 

Ege'ye doğru olduğundan bu mayınlar aşağılara 

doğru sürükleniyor. İngiliz ve Fransız gemileri bu 

mayınlara çarparak büyük kayıplar veriyorlar. Ma-

yına çarpan bir Fransız gemisi atmış saniyede 600 

gemiciyle birlikte Boğaz'a gömülüyor. Birçok düş-

man gemisi batıyor ya da yaralanıyor. Seyit Onba-

şı gibi kahramanların burada rolü çok büyük.

Fransız ve İngiliz Kara Kuvvetleri Başkumandanı 

İngiliz General Hamilton Çanakkale Boğazı'nı ge-

çemeyeceğini anlayınca geri çekiliyor. Hamil-

ton'un Gelibolu Yarımadası'nı ele geçirmeye karar 

vermesiyle 'kara savaşları' başlıyor. Bu amaçla 

Kumkale, Seddülbahir ve Arıburnu'na çıkarma ya-

pıyorlar. 

Hamilton anılarında diyor ki; 'Bu sahilleri topa tut-

tuk, taş taş üstünde bırakmadık; ama bir türlü as-

kerlerimiz denizden karaya çıkmayı başaramadı.' 

Sebebi de Yahya Çavuş ve atmış kadar arkadaşı-

nın karaya çıkan düşman askerini yakın mesafe-

den etkisin hale getirmesidir. Ama gece olup ka-

ranlık çökünce düşman askeri karaya çıkmayı ba-

şarıyor. 6 bin İngiliz askeri burada ölüyor.

Savaş gemisinden telsizle savaşı yöneten 

Hamilton İngiliz askerleri karaya çıkınca 

günlüğüne şu satırları yazıyor: ''Adamlarım karaya 

çıktı ve çıkmaya da devam edecekler. Onları ateş 

altında, can pazarında bıraktım. Şimdi ben ne 

yapmalıyım? Ben şimdi uyuyacağım, uyumak 

zorundayım. Belki karaya çıkan askerlerimin hepsi 

ölecek, İngiltere'yi bir daha göremeyecekler, 

Uyuyacağım ben şimdi. '' 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
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Kumkale, Seddülbahir, Arıburnu'na güç de olsa 

düşman orduları çıkmayı başarıyor; aslında başa-

ramamaları lazım, ama Alman Ordusu Komutanı 

Liman Von Sanders buralardan çıkarma yapılaca-

ğını tahmin etmiyor. Oysa Atatürk bunu tahmin 

etmiş ama Sanders'e söz geçirememiştir.

Son zamanlarda çok tartışılan bir konu var. Ata-

türk'ün Çanakkale de yeri var mı? Olmaz mı? O, ol-

madan Çanakkale Savaşı anlatılamaz. Mustafa 

Kemal Çanakkale Savaşı'nda askerlerine şöyle ses-

leniyor:

''Hiçbirimiz istirahat ve uyku aramayalım, eğer is-

tirahate çekilir ve gevşersek inanın Türk milleti 

ebediyen uyku içinde bırakılır. Kesinlikle uyumak 

diye bir şey yok!'' Hamilton 'uyumalıyım' demişti, 

kaybedenler de onlar oldu.

Atatürk savaşın şiddetini şu sözlerle anlatıyor:

‘'Karşılıklı siperler arasında mesafe sekiz metre. 

Ölüm kesin, birinci siperdekiler hiçbiri kurtulma-

macasına düşüyor. İkinci siperdekiler onların yeri-

ne geçiyor. Fakat ne kadar gıpta edilecek soğuk-

kanlılıkla, tevekkülle öleni görüyor, üç dakikaya 

kadar öleceğini biliyor. Hiçbir yılgınlık göstermiyor. 

Sarsılmıyor, okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı 

Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilme-

yenler kelime-i şahadet getirerek yürüyorlar. Türk 

askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve 

tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale 

muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.' '

Düşman önce bizi birbirimize kırdırır; sonra gelip 

bizim toprağımıza yerleşir. Çanakkale Savaşları sı-

rasında Batı'da yapılan propagandalarda 'Türleri 

Asya'ya gönderelim' diye sloganlar üretilmiştir. 

Bizi Anadolu'ya değil Asya'ya göndermek istiyor-

lar. Mehmet Akif'in dediği gibi Batılılar sadece zen-

gin ve güçlüye değer verirler. Bizler zengin olmalı-

yız, güçlü olmalıyız, birbirimize zarar vermeliyiz ki 

yenilmeyelim.

Kuvayı Milliye de Çanakkale'deki başarıyı kaynak 

alır; Çanakkale'de başaran başka hiçbir savaşta 

yenilgiyi kabul etmez. Gençler bir şeyi bırakır, ça-

lışmazsanız ana dilinizi bile unutursunuz.''

Çocuğun Kendine Özgü Hakları Var-
dır

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Emine Akyüz 'Birleşmiş Milletler Çocuk 

Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'de Çocukların Ko-

runmasına Bir Bakış' başlıklı bir sunum yaptı.

Akyüz; ''Günümüzde çocuğa bakış açısı değişme 

yolunda olsa da yetişkinler hâlâ çocukların farklı öl-

çüleri, kendilerine özgü gereksinimleri ve hakları 

olduğunu genellikle düşünmezler. Oysa çocuk 

küçük olsa da kendi bütünlüğü olan kusursuz bir 

varlıktır. Çocuk asla tamamlanmamış bir yetişkin 

değildir. Çocukluk ise, onun bedensel, fikirsel, duy-

gusal, sosyal, kültürel ve ahlâkî gelişiminin eşsiz 

bir evresidir. Ne var ki, toplumda çocuğun kendine 

özgü hakları ve gereksinimleri konusunda yeterli 

bir bilinçlenme bulunmadığı için bunların uygula-

maya geçirilmesi gerçekleşememektedir. Yetiş-

kinler çocuğun kendi özelliklerinden doğan gerek-

sinimlerine, haklarına saygı göstermelidirler. 

Bunun için çocuğu tanımalı ve onun mutlu olaca-

ğı, çocukluğunu doyasıya yaşayacağı bir dünya 

oluşturmak için samimî olarak çaba harcamalıdır-

lar. Yetişkinlerin böyle bir tutum kazanabilmeleri 

için çocuğun haklarını öğrenmeleri ve bunları uy-

gulamaya koymaları gerekir. Çocuğun “kendine 

özgü hakları” bulunduğu zamanla kabul edilerek 

bunlar sistemli olarak çeşitli ulusal ve uluslararası 

metinlerde yer almaya başlamıştır. Bu hakların in-

celenmesi, tartışılması ve öğretimi çok önem taşı-

maktadır. Özellikle ana babaların, hukukçuların, 

öğretmen adayı öğrencilerin, öğretmenlerin, poli-

tikacıların, hekimlerin, sanatçıların, çocuk kitapla-

rı ve oyunları yazarlarının, gazetecilerin çocukla-

rın sahip oldukları hakları bilmeleri, bu konudaki 

eksikleri gidermeye çalışmaları, çocukları ve hak-

larını korumak için çaba göstermeleri, toplumu-

muzun bugünkü ve gelecekteki mutluluğu için çok 

gereklidir.'' dedi.

Program sonunda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tel-

hat Özdoğan konuşmacılara teşekkür ederek 

fidan dikme sertifikalarını takdim etti.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
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Çanakkale Şehitlerini Anma Programları

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü ve 
Şehitleri Anma Günü kapsamında üniversitemizde 
birçok etkinlik düzenlendi. Günün anlam ve 
önemini belirten programların yanı sıra 
öğrencilerimiz tarafından hazırlanan anma 
programları da yoğun katılımla gerçekleşti.

Çanakkale Zaferini Anma

Akil Gençlik Kulübü tarafından 'Çanakkale Zaferini 
Anma' programı düzenlendi. Prgrama Belediye 
Başkanı Cafer Özdemir, Ak Parti Başkanı Mehmet 
Ünek'in yanı sıra kalabalık bir izleyici topluluğu 
katıldı. Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan 
günün anlam ve önemini anlatan şiir dinletisi ve 

tiyatro gösterisi seyircilerce çok beğenildi. 
Program sonunda öğrencileri tebrik eden 
Belediye Başkanı Özdemir gençlerle hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

Çanakkale Şehitlerini Anma

Müzik Kulübü tarafından 'Çanakkale Şehitlerini 
Anma' programı düzenlendi. Kongre ve Kültür 
Merkezinde gerçekleşen program Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Kemal Polat'ın yanı sıra 
öğrencilerimiz katıldı. Müzik Kulübü üyesi gençler 
tarafından seslendirilen türküler salonun da 
katılımıyla hep bir ağızdan söylendi.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
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Darbeleri Batılılar Planlar Yerli İş Birlikçiler Uygular! 

Üniversitemiz kulüplerinden ADEM (Akademik Dü-

şünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu) Genç Me-

mur-Sen Amasya İl Temsilciliği iş birliğiyle 28 

Şubat Darbelerin Anatomisi adlı bir program dü-

zenlendi. Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Ebu-

bekir Sofuoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı 

program Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleş-

tirildi. Programa Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Metin Orbay, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin 

Güneş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek'in yanı 

sıra kalabalık bir izleyici topluluğu katıldı.

Darbelerin tümünün Batılı güçlerin tezgâhı oldu-

ğunu söyleyen Prof. Dr. Sofuoğlu darbe planlayıcı-

larının köklerinin dışarda; fakat uygulayıcılarının 

içeride olduğunu kaydetti. Türkiye'nin darbeler-

den çok çektiğini söyleyen Sofuoğlu; darbe süreç-

lerinde her zaman mazlumlara eziyet edilip, mağ-

dur edildiklerini ifade etti. Sofuoğlu; ''Darbeler, Ba-

tılılar tarafından kaynak zengini ülkelerin kaynak-

larını kendi ülkelerinin çıkarları uyarınca kullan-

mamaları için yapılır. Kaynak zengini ülkeler güç-

lenirlerse Batılılar bir daha oraları sömüremezler. 

Kendilerine bir de yerli işbirlikçi bulurlar. Her dar-

beye de farklı bir siyasi söylem bulurlar; bu bazen 

irtica tehdidi olur bazen de demokrasi olur.'' ifade-

lerini kullandı. 

15 Temmuz'un faktörlerinden FETÖ'nün 28 

Şubat'ın da ana aktörlerinden birisi olduğunu söy-

leyen Sofuoğlu, "28 Şubat'ta bir hayat tarzı dayat-

masıyla karşı karşıya kaldık. Bunu inşa eden, bun-

lara akıl veren FETÖ'ydü. Yani FETÖ akıl veriyor, di-

namik güçler bunları icraya sokuyordu. FETÖ o sı-

rada başörtüsü yasağını uygulamak isteyenlere 

nefes aldırdı ve 'başörtüsü teferruattır' dedi. Aynı-

sını Mavi Marmara'da da yaptı, İsrail ile aynı doğ-

rultuda açıklamalar yaptı." dedi.

Batılıların ve yerli işbirlikçilerinin bütün meselesi-

nin Akdeniz ve Mezopotamya'nın doğal zenginlik-

lerini ele geçirmek olduğunu söyleyen Sofuoğlu, 

''Bu amaçlarına ulaşmak için birçok yolu denedi-

ler. Bu tür teşebbüsler başarılı olamayınca 15 Tem-

muz'da Erdoğan'ı tamamıyla ortadan kaldırmak is-

tediler." cümlelerini kaydetti.

Darbecilerle halkın sandıkta hesaplaştığını söyle-

yen Sofuoğlu; darbeye maruz kalan siyasetçilerin 

oylarını katlayarak yeniden iktidara taşındığını be-

lirtti. Sofuoğlu; ''Bu millet bin yıl sürecek denilen 

28 Şubatları oylarıyla sandığa gömdü. Rüyamızda 

bile görmek istemeyeceğimiz 28 Şubat denilen o 

ahlaksız darbe gibi bundan sonra hiç kimse mille-

timiz üzerinde canlı ameliyat yapmaya kalkmasın. 

28 Şubatları unutmamamız, unutturmamamız ge-

rekir.'' dedi. 

İktidarların sandıkla gelip sandıkla gideceklerini 

belirten Sofuoğlu; ''Beğenmediğimiz bir iktidar 

olsa bile şiddete başvurmayacağız, meşru seçim-

lere, halka sandığa güveneceğiz.'' ifadelerini kul-

landı.

Yeni işbirlikçilerle yapılan darbelerin Türkiye'nin 

ilerlemesini önlemek için yapılan hamleler oldu-

ğunu belirten Sofuoğlu; ''Ülkemizin kaynaklarını 

kullanırsak güçleniriz. Kimse endişe etmesin, bun-

dan sonraki yıllar, bugünden daha güzel olacak. 

Artık bu ülkenin zengin kaynaklarını biz kullanıyo-

ruz.'' sözleriyle konuşmasını bitirdi. 

Program sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Metin 

Orbay Sofuoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür 

ederek 'fidan dikme sertifikası' takdim etti.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
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Kampüs İçi Ortak Dersler Sınavı Başarıyla Gerçekleştirildi

Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokulları-

mızdan eğitim öğretime devam eden 5 bine yakın 

örgün eğitim öğrencisi kampüs içi ortak dersleri 

olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil 

ve Türk Dili sınavlarına aynı anda farklı yerleşke-

lerde girdiler. 

Dört kitapçık türünde çoktan seçmeli sorulardan 

oluşan sınav UZEM (Amasya Üniversitesi Uzaktan 

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafın-

dan yapıldı. Kitapçıklar ve optik formlar kapalı ku-

tularda ve görevliler eşliğinde merkez ve ilçelerde 

yer alan okullarımıza, üniversitemiz araçları ile 

tam saatinde ulaştırıldı. Sınav saati geldiğinde ise 

sınav evraklarının bulunduğu kilitli kutular görevli 

gözetmen öğretim elemanları tarafından açıldı ve 

sınavlar gözetmenler eşliğinde gerçekleştirildi.

Sınav bitiminde ise toplanan kitapçık ve optik for-

malar yine kapalı kutular ve görevliler eşliğinde 

UZEM'e ulaştırıldı. 

Sınava giren öğrencilerimizden Fen Bilgisi Öğret-

menliğinde okuyan Furkan İnan Yabancı Diller sı-

navının ALES'ten dolayı örgüne geçmesinin daha 

yerinde olacağını söyleyerek hiçbir teknik aksaklık 

olmadan kısa sürede sınavlarını tamamladıklarını 

söyledi. 

Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Özgül Arı 

ise ortak derslerin aynı gün ve aynı saatte yapılı-

yor olmasının zaman açısından ciddi bir avantaj 

sağladığını söyleyerek diğer sınavlara çalışmak 

için vakit kaldığını kaydetti.

İlahiyat öğrencimiz Senegalli Ahmet Dame Gueye 

de sınavların teknik olarak hiçbir sıkıntı yaşanma-

dan tamamlandığını, tüm öğrencilerin aynı anda 

sınava girmesi dolayısıyla bir araya gelip sohbet et-

tiklerini, bu durumun morallerine de iyi geldiğini 

söyledi. 

UZEM'in sağlam bir teknik altyapısı olduğunu kay-

deden Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürü Dr. Yavuz Ünal; tecrübeli perso-

neliyle beraber tüm görevlerin altından başarıyla 

kalktıklarını söyledi. UZEM işleyişi hakkında bilgi 

veren Ünal; ders içerik ve videolarının öğrencile-

rin sistem sayfalarına her hafta yüklendiğini ve öğ-

rencilerin günün istediği saat diliminde sistem say-

falarına girip derslerini takip edebildiklerini belirt-

ti. 

Öğrencilerin ders dokümanlarını bilgisayarlarına 

indirip çalışabildiklerini de belirten Ünal; ''Öğren-

cilerimiz bunların yanı sıra kendi aralarında ve öğ-

retim elemanlarımızla ders hakkında bilgi paylaşı-

mında bulunabilir, forum uygulamalarına katılarak 

bilgilerini arttırabilmekte ve ek kaynaklardan fay-

dalanabilmektedirler. Derslerin tüm sınavları ise 

önceden açıklanan tarihlerde yüz yüze gerçekleş-

tirilmektedir. Öğrencilerimiz sınava gireceği okul, 

salon ve sıra numarası bilgilerini özel olarak oluş-

turduğumuz internet sayfamızdan erişebilmekte 

ve sınav giriş belgesini alabilmektedirler.'' cümle-

lerini kaydetti.

Kampüs içi ortak derslerin başarıyla gerçekleştiril-

mesinden dolayı UZEM personeline ve sınavda 

görev alan herkese teşekkür eden Rektörümüz 

Prof. Dr. Metin Orbay, ''Dünyadaki gelişmeleri göz 

önünde bulundurarak 2011 yılında Uzaktan Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduk. 

Hızla gelişmekte olan iletişim teknolojileri, eğitim 

sisteminin yapısını ve eğitim ortamlarında uygula-

nan öğrenme-öğretme faaliyetlerini de doğrudan 

etkiliyor; dolayısıyla bizler de kitle eğitimine 

imkân tanıyan uzaktan eğitim olanaklarından so-

nuna kadar yararlanmaya çalışıyoruz. Sınavların 

sorunsuz bir şekilde tamamlanmasından dolayı 

UZEM personeline ve sınavda görev alan herkese 

teşekkür ediyorum.” dedi. 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
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DOĞA DOSTU

Toprağı Bereketli, Suyu Temiz, Ormanı Yeşil Bir Dünyanın 
Gönüllüsüyüz!

TEMA Vakfı Amasya İl Temsilcisi Fazlı Özveren Üni-

versitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay'ı maka-

mında ziyaret ederek, vakfa sunduğu katkılardan 

dolayı 'Gönüllü Teşekkür Mektubu' takdim etti.

Memleket topraklarının çöle dönüşmesine engel 

olmaya çalıştıklarını ifade eden TEMA Vakfı Amas-

ya İl Temsilcisi Fazlı Özveren, “TEMA Vakfı olarak 

ekolojik bakış açısına sahip, çevre sorunlarının çö-

zümünde aktif rol alan bireylerin bu çalışmalarının 

görünür kılınmasını sağlamak için Gönüllü Teşek-

kür Mektubu düzenliyoruz. Fidanlarımızın toprak-

la buluşturulması noktasında, Amasya Üniversite-

sinin ilgi ve çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Rek-

törümüz Prof. Dr. Metin Orbay, 2016-2017 faaliyet 

yılında yaşanılabilir bir gelecek için sorumluluk üs-

lenerek TEMA Vakfımızın çalışmalarına gönüllü 

destek verdi. Gerek kurumsal gerekse bireysel 

desteklerle bizlere katkı sunan herkese bir kez 

daha teşekkür ediyoruz.” dedi 

Toprağı bereketli, suyu temiz, ormanı yeşil bir dün-

yada yaşamak için gönüllü olduklarını vurgulayan 

Rektör Orbay ise, “Tema Vakfı yıllardır ülkemizin 

orman varlıklarını artırmak adına ağaç dikim ve ba-

kımı konularında büyük bir özveriyle çalışmakta-

dır. Amasya Üniversitesi ailesi olarak bizlerde bu 

çabaya destek vermeye çalışıyoruz. Bilindiği gibi 

etkinliklerimize katılan konuklarımıza birer fidan 

sertifikası veriliyoruz. Bizler bu çalışmaları ödül 

almak ya da bir yerlerde adımızın geçmesi için 

değil, gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir 

dünya bırakmak için yapıyoruz. TEMA Vakfı Amas-

ya İl Temsilcisi Fazlı Özveren şahsında TEMA yet-

kililerine ve gönüllülerine teşekkür ediyorum.” 

cümlelerini kaydetti.
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SAĞLIK, SPOR, HAYAT

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladık

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri 

kapsamında üniversitemiz ve Türk Kadınlar Birliği 

(TKB) Amasya Şubesi iş birliğiyle ''Kadınlar 

Amasya'ya Dokunuyor'' konulu bir program 

düzenlendi. Üniversitemiz ev sahipliğinde yapılan 

programda Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Av. 

Sema Kendirci Uğurman, Prof. Dr. Üstün Dökmen 

ve Psikolog Azize Doyran birer konuşma yaptı.

Türk Kadınlar Birliği Atatürk 
Tarafından Kuruldu

Türk Kadınlar Birliğinin 7 Şubat 1924 yılında Ata-

türk tarafından kurulduğunu kaydeden TKB 

Amasya Şubesi Başkanı Hale Ertopçu yaptığı ko-

nuşmada birliğin kuruluşu ve amaçları hakkında 

bilgi verdi. Amaçlarını varlığını ortaya koyamayan, 

şiddet gören, sindirilmiş kadınların sesi olabilmek 

ve onlara ulaşabilmek olarak özetleyen Ertopçu; 

''Türk Kadınlar Birliği olarak, kadın cinayetlerinin, 

çocuk istismarlarının yaşanmadığı, erken ve zorla 

evliliklerin olmadığı bir Türkiye hayal ediyoruz.'' 

dedi.

Ertopçu; ''Amasya ilinin ruhunda kültüründe olan 

misafirperverlik anlayışı ile desteklerini bizlerden 

esirgemeyen Valimiz, Belediye Başkanımız, Rek-

törümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese 

teşekkür ederiz.'' ifadeleriyle konuşmasını sonlan-

dırdı.

KETEM' den Kadınlara Ücretsiz 
Kanser Taraması

Program kapsamında Amasya KETEM'den Halk 

Sağlığı Uzmanı Dr. Elif Yılmaz kanser ve erken 

teşhisin önemi ile ilgili bilgi verdi. Yılmaz; meme 

kanserinin teşhisinde kullanılan mamografi ve 

rahim ağzı hakkında bilgi vermesi için yapılan 

kadınlara özel bir test olan simir (smear) testini 

yaptırmak üzere Amasyalı kadınları KETEM'e 

davet etti.

Erkeğimizle Yan Yana Eşit 
Konumda Olmak İstiyoruz

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Pa-

nelin moderatörlüğünü üstlenen TKB Genel Baş-

kanı Avukat Sema Kendirci Uğurman; 8 Mart 

Dünya Kadınlar Gününün cinsiyet eşitsizliğine ve 

ayrımcılığına karşı kadınların sosyal ve ekonomik 

sorunlarını haykırdığı, çözüm için birleşmenin zo-

runluluğunu vurguladığı uluslararası bir dayanış-

ma günü olduğunu söyledi.

TKB Genel Başkanı Uğurman şöyle devam etti:

‘'Toplumun diğer yarısını oluşturan biz kadınlar 8 

Mart'ta; hayatın tüm alanlarında eşitliğin önünde-

ki başta şiddet olmak üzere tüm engelleri ortadan 

kaldırmak için birlik umut ve mücadele kararlılı-

ğıyla bir araya gelmekte ve alanlarda olmaktayız. 

Çünkü biz kadınlar her yerde ve her durumda ve 

hep birlikte dünden daha çok söz hakkı istiyoruz. 

Eşit siyasal katılım istiyoruz. Emeğimizin karşılığı-

nı almak istiyoruz. Kısaca toplumsal sorumlulukla-

rın paylaşılmasına talibiz ve erkeğimizle yan yana, 

eşit konumda olmak istiyoruz. İnanıyoruz ve ilan 

ediyoruz ki biz kadınların söz ve karar mekaniz-

malarında eşit temsil ve eşit katılımı olmaksızın 

ilerleme ve kalkınma sağlanamaz. İnanıyor ve ilan 

ediyoruz ki biz kadınların desteği, sevgisi, düşün-

ce zenginliğinden yararlanmaksızın laik ve çağdaş 

bir demokrasinin kazanılması imkansızdır. Zaten 

demokrasi ile kadın haklarının iç içeliği inkâr edile-

mez bir gerçektir.''
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Kadına Şiddete Sessiz Kalmayın

Amasya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğün-

den Şiddeti Önleme ve İzleme (ŞÖNİM) Müdürü 

Azize Doyran, kadına karşı şiddetin önlenmesine 

yönelik kamusal düzenlemeler hakkında bir 

sunum gerçekleştirdi. Doyran, ülkemizde her on 

kadından üçünün fiziksel şiddete maruz kaldığını 

söyledi. ŞÖNİM olarak şiddete uğrayan kadınlara 

destek olup yaşadıkları girdabın içinden onları çı-

karmak istediklerini kaydeden Doyran; şiddete uğ-

rayan bireye ulaşma noktasında ise tüm kamu-

oyunun desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Şiddetin dramatik sonuçlarının çok derinlere indi-

ğini, bu durumun şiddet mağduru kadının ayağa 

kalkmasını engellediğini ifade eden Doyran; ''Et-

rafımızdaki bireylerin yaşadığı şiddete kulakları-

mızı kapatmayalım; görmezden gelmeyelim; şid-

det mağdurunun girdaptan çıkmasına destek ola-

lım. Bizler 8 Mart'ı şiddetle eşitlemiyoruz. Bugünü 

güçlü kadınlarla nitelendiriyoruz. Güçlü kadınların 

da güçlenmek isteyen kadınları destekleyecekleri-

ne inanıyoruz. İhbar mekanizmasında kimlik bilgi-

si istenmediğinin de altını çizerek; şiddet vakaları 

lütfen bizimle paylaşın.'' dedi.

Türk Kadını Güçlüdür, Yiğittir

Kamuoyunun da yakından da tanıdığı akademis-

yen, psikolog, yazar ve televizyon programcısı; 

hâlen ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fa-

kültesinde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Üstün 

Dökmen; anılarıyla, fıkralarla, anekdotlarla ve ken-

dine has üslubuyla yaptığı sunumda salondan bol 

bol alkış aldı.

Dökmen özetle şu cümleleri kaydetti:

''Şehzadelerin Şehri Amasya'da, Amasya tamimi-

nin kenti Amasya'da, Kurtuluş Savaşının ilk adım-

larından birisi olan ve onun devamı olan cumhuri-

yetin kurulmasında büyük yeri olan Amasya'da, 

Gazi Mustafa Kemal'in şehri Amasya'da bulunuyor 

olmaktan ötürü çok mutluyum.

Güçlü kadınlara çok saygı duyuyorum. Nene 

Hatun, Halide Edip Adıvar, annem, eşim güçlü ka-

dınlardır benim için.

Babam da anneme çok saygı duyardı. Güçlü ka-

dından rahatsız olmayan bir erkekti. Onun için 

güçlü kadınlar bana fevkalade hayranlık uyandırır.

Orta Asya'da tay kelimesi vardır. Tay güçlü kadın 

demektir. Obanın yöneticisi tay kadındır. Zamanla 

Orta Asya'daki güçlü kadının yeri Türk-İslam top-

lumunda değişiyor.

Mustafa Kemal ile birlikte Orta Asya'da bir zaman-

lar iktidarda olan Türk kadını tekrar Anadolu'da ik-

tidara geliyor.

Atatürk'ün arkadaşlarından Ahmet Ağaoğlu'nun 

kızı Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu 

hukuk fakültesini bitirmiştir ve Ulus'taki adliye bi-

nasında staj yapmaktadır. Yine kendisi gibi staj 

yapan bir arkadaşıyla her gün evden yemek getir-

mekten bıkarlar ve öğle yemeği için Ulus'taki bir lo-

kantaya giderler. Onlar içeri girince lokantaya 

bomba düşmüş gibi olur, zira tarihte böyle bir olay 

olmamıştır. Günün şartlarına göre iki kadının yal-

nız başlarına bir lokantada yemek yemeleri çok 

ayıplanacak bir şeydir. Lokanta sahibi Ahmet Ağa-

oğlu'nu tanıdığından bir şey diyemez ama kızları 

lokantanın en dipteki masasına kimsenin göreme-

yeceği bir yere oturtur. Lokantadaki erkekler ho-

murdanırlar, rahatsız olurlar; tabi bu hadise 

hemen duyulur, şehirde yayılır. Ağaoğlu'nun da ku-

lağına gider. Ağaoğlu bir daha bana laf getirme 

diye kızını azarlar.

Bu olaydın ertesinde Atatürk'ün Çankaya'daki 

meşhur sofralarına katılan Ağaoğlu kızının isteğini 

kırmaz ve onu da beraberinde götürür. Atatürk 

Ağaoğlu'nun kızıyla sohbet ederken kız lokanta ha-

disesini anlatır ve babasının kendisine çok kızdığı-

nı söyler. Bunun üzerine Atatürk; 'Babanın her 

zaman sözünü dinle evladım' der.

Ertesi gün Atatürk; hadisenin gerçekleştiği lokan-

taya gider. Derki 'iki gün önce iki avukat hanım lo-

kantana gelmiş onları dip tarafa oturtmuşsun. Ya-

rından sonra ara ara yine gelecekler, onları hep 

pencerenin önüne oturtacaksın’

Kadına şiddetin ucu bucağı yok; ekonomik şiddet 

var, sözel şiddet var, kadını evden çıkarmaz, 

güneş yüzü göstermez.

Kadına hep toplumsal bir baskı var. Kadın hep ba-

kımlı olacak, dip boyası gelmeyecek, çorabı kaç-

mayacak.

Erkeğin göbekli olması kusur değildir, adam çalıştı 

iyi yedi denir; kadına ise böyle söylenmez, kadın 

çalışacak ama yemeyecek.
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Batı masallarından Pamuk Prenses kaçar ve 7 cü-

cenin kulübesine sığınır. Biz psikologlara göre yedi 

cüceler beceriksiz yedi yetişkin erkektir. Öz bakım 

becerileri yoktur. Pamuk prenses kolları sıvar yer-

leri siler, çorba kasesindeki çorapları çıkarır, her ta-

rafı temizler, mis gibi yapar.

Yedi cüceler çalışmaya madene giderler, kötü cadı 

gelir büyülü elmayı verir, kızcağız nereden bilsin 

büyülü elmayı ısırır. Günlerce yarı baygın yatar. 

Soluk alır; ama ayılamaz. Neyse kızın şansı varmış 

ki oradan beyaz atlı prens geçer. Gelir prensesi 

öper, prenses ayılır, âşık olurlar, prensesi atının ter-

kisine atar giderler, evlenirler, cadı da dersini alır.

Her masalda iki mesaj vardır, yüzeydeki ve derin-

deki mesaj.

Yüzeydeki mesaj şudur: Sen dürüst ol, namuslu 

ol, ev işlerini yap, bekle, sonunda kısmetin varsa, 

nasipse bir beyaz atlı prens gelir, seni bulur.

Alttaki mesaj ise şudur: Sen eğer bir kadınsan 

prenses bile olsan ev işlerinden sıyırtamazsın. Ev 

işleri kadının asli görevidir. Öğretmen ol, hâkim ol, 

mühendis ol, profesör ol, şu ol bu ol ne olursan ol 

evde bir hizmetçisin.

Eğer sen bir kadınsan bu dünyada var olabilmek 

için ayaklarının üzerinde durabilmek için senin bir 

erkeğe ihtiyacın var. Eğer o erkek gelmezse öyle 

ölü gibi baygın yatarsın. Nankörlük etme, adama 

teşekkür et.

Hayatta her başarılı erkeğin arkasında bir kadın 

var, dediler; bizim kadınlar da sevindiler, bize ilti-

fat ediliyor diye. Bence iltifat değil hakaret edili-

yor. Kadının gücü lojistik destek düzeyine indirili-

yor. Ben karımı arkamda istemem yanımda iste-

rim. Arkamdaki kadınla edecek sohbetim yoktur 

benim. Bu dünyadaki köleliğin en kötüsü gönüllü 

köleliktir.

Eşit fırsat, eşit eğitim sağla; hangi testi yaparsan 

yap kadın ve erkek açısından her iki grubun arit-

metik ortalamasında erkeklerin lehine bir farklılık 

yoktur.

Bir erkek dünyada da Türkiye'de de kendi yetene-

ğiyle ulaşabileceği en üst mertebeye ulaşabiliyor. 

Ama kadınlar kendi yeteneklerinin en az bir bas-

mak altında; kendi istekleriyle duruyorlar. Çünkü 

toplumun ibresi erkeğin yükselmesinden yanadır, 

bu saçma bir şeydir. Kadınlar erkeklerin hazımsız-

lığıyla uğraşmak istemez.

Sonuç olarak ne yapacağız çözüm nedir? Bir çem-

berimiz var, onun içinde üretim var; ikinci çember-

de yönetim şekli ve yöneticiler var; üçüncü çem-

berimizde kadın erkek ilişkisi var.

Kadın erkek ilişkisini toplumun yönetim şekli, yö-

neticilerin tavrı, toplumdaki üretim biçimi belirler. 

Çocuk ana babaya bakar. Erkekler büyüklerine ba-

karlar, büyükler genellikle öfkeliyse erkekler de öf-

keli olur.

Ne olacak peki? Üretim biçimi sağlıklı olacak, buğ-

dayı pancarı üreteceksin. Yönetim biçimi otokra-

tik olmayacak; demokratik olacak. Halk yönetim 

biçiminin kokusunu alır. Demokratik olmadığı yö-

nünde bir koku alıyorsa öfkesi artar. Komşuyu döv-

mek de masraflıdır; gider karısını döver. Çünkü de-

mokratik algılamıyor, demokratik algılasa karı ko-

canın yan yana olacağını da bilir. Demokratik or-

tamdan uzaklaşınca kadın arkaya geçer. Erkek 

biraz daha demokratik ortamdan uzaklaşınca ka-

dını öldürür.

Beyaz atlı prens motifi Batı masallarında vardır, 

Türk masallarında yoktur. Türk kadının bizatihi 

kendi atı vardır. Gençler Dede Korkut masalları 

okuyun; Bamsı Beyrek'in sevgilisi Banu Çiçek'in 

atı vardır, güreşiyor, güçlü, yiğit bir kadın. Türk ge-

leneğinde hakan ve hatun yan yana otururlar. 

Şimdi Türk kadınının o atı tekrar elde etmesinin 

vakti gelmiştir. Beyaz atlı prensi beklemeyeceksi-

niz. Piyango beklemeyeceksiniz, piyangoyu veren 

sizsiniz. Sizinle evlenen en büyük piyangoyu çek-

miştir.''

Program sonunda katılımcılara Valimiz Dr. Osman 

Varol'un eşi Funda Varol, Tugay Komutanı Zafer 

Uğur'un eşi Afife Uğur, İl jandarma Komutanın Se-

lamı Akşit'in eşi Gülden Akşit, Prof. Dr. Keziban 

Orbay, SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel hanıme-

fendiler tarafından 'fidan dikme sertifikası' takdim 

edildi.
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Kanser Karşısında Çaresiz Değiliz

1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası etkinlikleri 

kapsamında Amasya Be led iyes i  Kü l tür 

Merkezinde 'Kanserde Farkındalık ve Güncel 

Yaklaşımlar' konulu bir panel gerçekleştirildi. 

Programa Tıp Fakültemiz Öğretim Üyelerinden 

Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, Dr. Öğretim Üyesi 

Pervin Karlı ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı 

Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Erman Zengin 

konuşmacı olarak katıldı. Programa Üniversitemiz 

Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Milli Eğitim 

Müdürü Hüseyin Güneş, İl Sağlık Müdürü Öner 

Nergiz, Dr. Osman Varol'un eşi Funda Varol, İl 

jandarma Komutanın Selamı Akşit'in eşi Gülden 

Akşit, Prof. Dr. Keziban Orbay ve vatandaşlar 

katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık 

Müdürü Öner Nergiz kanserle ilgili tarama 

faaliyetlerinin Amasya'da titizlikle devam ettiğini 

belirterek vatandaşlarımızı kanser taramalarını 

ücretsiz olarak yaptırmak üzere Aile hekimlikleri, 

Toplum Sağlığı Merkezleri ya da üniversitemiz 

Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi birimlerine davet etti. 

Bugün Bir Saat Yarın Bir Hayat

Panelin ilk konuşmacısı Tıp Fakültemiz Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. 

Arife Polat Düzgün meme kanseri ve kolorektal 

(kalın bağırsak kanseri) kanser hakkında bir bilgi-

lendirme yaptı. Konuşmasının her aşamasında 

erken teşhisin önemine dikkat çeken P. Düzgün; 

ülkemizde her yıl 150 bin kişinin kanserden yaşa-

mını yitirdiğini, bu rakamın 2020 yılında ise 300 

bin olarak öngörüldüğünü kaydetti.

Kanserin erken teşhisle yenilebilen bir hastalık ol-

duğunu belirten P. Düzgün; erken tanının tedavi 

şansını artırdığını, tedaviyi kolaylaştırdığını, teda-

vi giderlerini azalttığını, doku ve organ kaybını ön-

lediğini, sakat bırakmadığını söyledi.

Serviks(rahim ağzı kanseri ) ve meme kanseri ta-

ramalarının iki yılda bir rutin olarak yapılması ge-

rektiğini kaydeden P. Düzgün, 40-69 yaş arasın-

daki kadınların meme kanseri taraması; 60-65 

arası kadınların da rahim ağzı kanseri taraması 

yaptırması gerektiğini söyledi.

50-70 yaş arsası kadın ve erkeklerde de iki yılda 

bir kolorektal kanser taraması yapılması gerektiği-

ni kaydeden Prof. Dr. Arife Polat Düzgün bu yaş 

aralıklarının kanser taramaları için önem arz etti-

ğini ifade etti.

Kanser taramalarının Toplum Sağlığı Merkezi bün-

yesindeki KETEM'lerde (Kanser Erken Teşhis Tara-

ma ve Eğitim Merkezi) yapıldığını kaydeden P. Düz-

gün; sağlık güvencesi olamayan vatandaşların da 

bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilecek-

lerini söyledi.

Kanserin genel sebeplerine de değinen Prof. Dr. P. 

Düzgün; dengesiz beslenme, sigara, enfeksiyon 

hastalıkları, mesleki sebepler, alkol, çalışma yeri-

nin tozlu ve pis oluşu, gıdalara konan katkı mad-

delerinin kansere davetiye çıkardığını belirtti.

Toplumumuzda en sık görülen kanser türlerinden 

kalın bağırsak kanserinin belirtilerini de dinleyici-

lerle paylaşan P. Düzgün; makaktan gelen kana-

ma ve dışkılama alışkanlıklarının değişmesi (ka-

bızlık veya ishal), karın ağrıları, gaz, şişkinlik, ka-

rında kitle, dışkıda kanama (parlak ya da koyu kır-

mızı), dışkının incelmesi, kansızlık, kendini aşırı 

yorgun hissetme gibi belirtilerde mutlaka bir heki-

me başvurulması gerektiğini kaydetti.

Meme kanserinin belirtilerini ise memede kitle, 

ağrı, meme başı akıntısı, meme üzerindeki deride 

ödem, meme başında çökme şeklinde olabileceği-

ni ifade eden Prof. Dr. Arife Polat Düzgün; meme 

kanserinde kadınların bir aylık periyotlarla elleriy-

le ve gözleriyle meme muayenesi yapabilecekleri-

ni, bu yöntemin çok önemli olduğunu da sözlerine 

ekledi.
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Kanser Karşısında Çaresiz Değiliz

TIP Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana-

bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Pervin Karlı ser-

viks ve rahim ağzı kanseri hakkında bir sunum 

yaptı.

Kanser karşısında çaresiz olmadığımızı söyleyerek 

konuşmasına başlayan Dr. Karlı; kadınlarda en sık 

görülen rahim ağzı kanseri ve serviks kanserinde 

de erken teşhisin öneminin yadsınamaz olduğunu 

ifade etti. 

Rahim ağzı kanserine HPV virüsünün neden oldu-

ğunu söyleyen Karlı; bu virüsten korunmanın yo-

lunun ise tarama programları ve kadın doğum kli-

niklerinde yıllık rutin muayene olduğunu kaydetti.

Tarama yöntemlerine de değinen Karlı, rahim ağ-

zındaki anormal hücreleri saptayan basit bir test 

olan smear testini 21-30 yaş arası üç yılda bir, 

smear+HPV testinin 30-60 yaş arası beş yılda bir 

yapılması gerektiğini; 65 yaş üzerinde yıllık takip-

te normal sonuçlar var ise hekim denetiminde ta-

kiplerin bırakılabileceğini kaydetti. Karlı, bu testle-

rin KETEM, Aile Hekimlikleri ve hastanelerin Kadın 

Doğum Polikliniklerinde yaptırılabileceğini söyle-

di.

2014 Ağustos ayından beri HPV taramasının 

Amasya'da da yapıldığını açıklayan Dr. Karlı, bu 

kapsamda 2017 sonuna kadar 25 bine yakın kadı-

nın tarandığını, bunlardan 700'ünde HPV virüsüne 

rastlandığını, iki kişide de erken aşamada kanser 

tespit edildiğini kaydetti. Karlı; ''HPV cinsel yolla 

bulaşan hastalıklar grubu içerisinde yer almakta 

ve rahim ağzına partnerimiz tarafından bulaştırı-

lan bir virüstür. Bizim de bundan korunmamız için 

buna yönelik aşılanmanın erken yaşlarda yapıl-

ması gerekiyor. Tercihen cinsel aktivite başlama-

dan önce yaptırmak gerekiyor. HPV aşıları 11-12 

yaşlarındaki erkek ve kız çocuklarına yapılabilir ve 

26 yaşa kadar telafi süresi vardır.'' dedi.

Alo 184'e İhbar Edin

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başka-

nı Uzman Doktor Erman Zengin ise kanserde siga-

ra faktörü ve erken teşhisin önemiyle ilgili bir bilgi-

lendirme yaptı.

Kanserde kanıtlanmış risk faktörlerinin başında si-

garanın geldiğini kaydeden Zengin; sigarada kan-

serojen 7 bin kimyasal maddenin bulunduğunu 

ifade etti. Sağlık Bakanlığının sigarayla mücadele 

konusunda önemli çalışmaları olduğunu ifade 

eden Zengin; sigarayı bırakmak isteyen vatandaş-

ları Toplum Sağlığı Merkezi bünyesindeki Tütün ve 

Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Biri-

mine davet etti.

Sağlık Bakanlığınca 2012 yılında faaliyete geçiri-

len Dumansız Hava Sahası çalışmaları kapsamın-

da kapalı alanları denetlediklerini kaydeden Zen-

gin; vatandaşlardan kapalı alanlarda içilen sigara-

larla ilgili ALO 184'e ihbarda bulunmalarını istedi. 

Sigaradan kurtulmak isteyenlerin Alo 171 Sigarayı 

Bırakma Danışma Hattını arayarak hizmet alabile-

ceklerini, hastanelerin Sigara Bıraktırma Polikli-

niklerine başvurabileceklerini söyleyen Dr. Zen-

gin; vatandaşların üniversitemiz Sabuncuoğlu Şe-

refeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bı-

rakma Polikliniğini hizmetlerinden de yararlanabi-

leceklerini kaydetti. Program soru cevap kısmının 

ardından sona erdi.
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Gençlerden Farkındalık Çalışması

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ikinci 

sınıf öğrencileri Kanserle Savaş Haftası etkinlikleri 

kapsamında Park AVM'de bir stant açarak 

vatandaşlara kanser ve kanserden korunma 

yollarını anlattılar. Gençlerin, Onkoloji Hemşireliği 

dersi kapsamında açtıkları stantta vatandaşlar 

yoğun ilgi gösterirken akademisyenlerimiz de 

gençlere destek verdi. 

'Sağlıklı Beslen Kansere Karşı Dur' sloganıyla stant 

açan geleceğin hemşireleri kanserden korunmak 

için sağlıklı önerilerini ise şöyle sıraladılar:

''Kanser oluşumunun yüzde 95'inden çevresel 

etkenler sorumludur.

Bu etmenlerden biri olan yanlış beslenmenin 

kanser üzerine etkisi yüzde 30-35'tir.

Yeterli beslenme ve doğru beslenme yaşam tarzı 

haline getirilmelidir.

Beslenme alışkanlıklarında ve yaşam tarzında 

yapılacak değişikliklerle kanserin görülme sıklığı 

azaltılabilir.

Kansere karşı sebze, meyve, tahıllar, kuru 

baklagiller ve kuruyemişler tüketilmesi gerekirken 

yağlı etler, sucuk sosis salam, yağda kızarmış 

besinler, tuzlanmış ve tütsülenmiş besinler ile 

doğrudan ateşte pişirilmiş besinlerden uzak 

durulmalı.

Fazla kilolu olmaktan kaçınılmalı, kilo kontrolü 

sağlanmalıdır.

Haftada üç dört kez 30-60 dakikalık orta şiddette 

fiziksel aktivite yapılmalıdır.

Hazır satılan yiyeceklerin etiketleri incelenmeli, 

fazla katkı maddesi içeren yiyecek ve içeceklerden 

uzak durulmalıdır.

Alkol ve sigara kullanılmamalıdır.''

Etkinlikte öğrencilerine eşlik eden Onkoloji 

Hemşireliği dersi sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi 

Nurhan Doğan kanserin dünyada ve ülkemizde en 

sık tanı konulan, kalp-damar hastalıklarından 

sonra ikinci sırada ölüme neden olan hastalık 

olduğunu söyledi.

Çevresel faktörlere dikkat edildiği takdirde 

kanserin önlenebilir bir hastalık olarak kabul 

edildiğini kaydeden Doğan; ''Kanserle savaşmak 

için doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması, 

fiziksek aktivite, stresle baş etme yöntemlerinin 

geliştirilmesi, kimyasallar ve radyasyondan 

korunma/kaçınma, sigara, alkol gibi zararlı 

alışkanlıklardan kaçınılması gerekmektedir.” dedi.

Stanttı ziyaret eden Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Arzu Cansaran ise, erken teşhiste 

oldukça önemli olan kanser taramalarının, 

ücretsiz olarak yaptırılabilmesi amacıyla, Amasya 

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi, Aile 

Hekimlikleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ya da 

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin 

Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilgili birimlerine 

başvuru yapılabileceğini belirtti
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Çocuğa Yemek Yeme Alışkanlığı Kazandırılmalı

Dr. Hikmet Develi Anaokulu ile üniversitemiz iş bir-

liğinde 'İyi Örnekler' projesi başlatıldı. 'Sağlıklı Bes-

len Hareketli Yaşa!' sloganıyla başlayan proje kap-

samında Dr. Hikmet Develi Anaokulu öğrenci ve 

velilerine üniversitemiz diyetisyenlerinden Cansu 

Memiç tarafından okul öncesi sağlıklı beslenme 

eğitimi verildi. 

3-6 yaşın okul öncesi çağ olduğunu belirten Diye-

tisyen Cansu Memiç, bu yaş grubunun beslenme-

sinde en önemli hususun; 'çocuğun yemek yeme 

alışkanlığının kazanmış olması' olduğunu söyledi.

Besin gruplarının dörde ayrıldığını söyleyen 

Memiç; bunları süt ve süt ürünleri, et ve et ürünle-

ri, sebze ve meyveler, tahıl ve tahıl ürünleri olarak 

sıraladı.

Bu dört grup besinin çocuk tarafından tüketilmesi 

gerektiğinin önemle altını çizen Memiç; süt ürün-

lerinin büyümeyi sağladığına, kemik ve diş yapısı-

nın güçlendirdiğine; et ve et ürünlerinin beynin iş-

levini geliştirdiğine; sebze ve meyvelerin hastalık-

lardan koruduğuna, ekmek ve tahıl grubunun 

enerji sağladığına dikkat çekti.

Dört besin gurubunun bir öğünde alınmasının vi-

tamin mineral yetersizliklerini büyük ölçüde önle-

diğini kaydeden Memiç; okul öncesi çocuklarda 

besin çeşitliliğinin artırılması, besin gruplarından 

yeterli ve dengeli miktarlarda alınması, üç ana ve 

bir ya da iki ara öğünde besinler tüketilmesi ve 

özellikle kahvaltıda öğün atlanmamasının önemli 

beslenme ilkeleri olduğunu ifade etti.

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu söy-

leyen Diyetisyen Memiç; iyi bir kahvaltının dikkat, 

zindelik, algılama ve kavramayı büyük ölçüde ar-

tırdığını ifade etti.

Örnek bir kahvaltıda bir su bardağı süt, bir yumur-

ta, bir dilim peynir, birkaç tane zeytin, söğüş, bir-

kaç dilim ekmek olabileceğini belirten Memiç; ço-

cuklara hamburger, cips, gazlı içecekler yerine 

elma, portakal, ayran, süt, ceviz, fındık, fıstık gibi 

sağlıklı gıdaların yedirilmesinin daha faydalı ola-

cağını kaydetti.

Ailenin; kızartma yerine fırın ızgara, haşlama; 

hazır meyve suyu yerine taze sıkılmış meyve 

suyu; hazır fındık ezmeleri, çikolatalar yerine 

kendi yaptıkları reçel, pekmez, tereyağı; tatlı tü-

ketiminde ise sütlü tatlıları(şeker sonradan eklen-

meli) tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Memiç; 

meyve ve sebzelerin yenmeden önce sirkeli suda 

bekletilmesini; C vitamini kaybını önlemek için 

sebzelerin tüketilmesine yakın kesilmesini; çapraz 

bulaşmayı önlemek için et ve sebzeler için kullanı-

lan kesme tahtalarının ayrı olması gerektiğini be-

lirtti.

Günde 6- ila 8 bardak suyun sindirimi, besinlerin 

emilim ve hücrelere taşınmasını kolaylaştıracağı-

nı, vücut ısısı denetimi ve atık maddelerin vücut-

tan uzaklaştırılmasının sağlanacağını kaydeden 

Memiç; büyüme gelişme döneminde çocuklara 

sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alış-

kanlıkları kazandırılması gerektiğini söyledi. 

Memiç; yeterli ve dengeli beslenen çocukların has-

talıklara karşı dirençli olduğunu, okul başarısı, dik-

kat, algılama ve kavrama yeteneklerinin arttığını 

da sözlerine ekledi.

SAĞLIK, SPOR, HAYAT

70



Organ Bağışı Koşulsuz Sevgidir

Üniversitemiz Sağlık Gönüllüleri Kulübü tarafın-

dan Organ Naklinin Önemi başlıklı bir program ger-

çekleştirildi. İpekköy Yerleşkesi konferans salo-

nunda yapılan programa Rektör Yardımcımız Prof. 

Dr. Kemal Polat, İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, 

Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Arzu Cansaran, Sa-

buncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO Mü-

dürü Dr. Arif Ayar, akademisyenler, sağlık çalışan-

ları ve kalabalık bir öğrenci topluluğu katıldı. 

Organ naklinin önemine dikkat çekmek için yapı-

lan programda üniversitemiz Sabuncuoğlu Şere-

feddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyo-

loji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyele-

rimizden Dr. Mürsel Kahveci konuşmacı olarak ka-

tıldı. 

Konuşmasına 'organ nakli' kavramını açıklayarak 

başlayan Kahveci; organ naklini 'tedavisi mümkün 

olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamaya-

cak derecede hasar gören organların yerine canlı 

veya ölüden alınan yeni sağlam organın konularak 

hastanın tedavi edilmesi' olarak açıkladı.

Donör kavramını da açıklayan Kahveci uygun do-

nörün; yasal olarak beyin ölümü tespiti yapılmış 

vaka, donörün; beyin ölümü tespiti yapılmış ve 

aile izni alınmış vaka, kullanılan donörün ise en az 

bir organı transplantasyon amaçlı kullanılmış vaka 

olduğunu da sözlerine ekledi.

Hangi Organ ve Dokuların Nakli 
Yapılabilir?

Böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, akciğer, uzuv 

(kol), yüz, ince bağırsak, kalp kapağı, kornea, ten-

don, deri, kemik ve kemik iliği gibi organ ve doku-

lardan nakil yapılabildiğini belirten Kahveci; 2018 

Ocak sonu itibariyle ülkemizde yaklaşık 30 bin in-

sanımızın organ ve doku nakline ihtiyacı olduğunu 

söyledi.

Organ Bağışı Nedir?

Organ bağışını ise 'kişinin hayatta iken, serbest 

iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra 

başka hastaların tedavisi için organlarının 

kullanılmasına izin vermesi, olarak açıklayan 

Kahveci; yasalarımıza göre 18 yaşını doldurmuş 

ve akıl sağlığı yerinde olan herkesin organlarını 

bağışlayabileceğini kaydetti.

Organ bağışı yapıldıktan sonra sadece bir yoğun 

bakım ünitesinde ve beyin ölümü kararı alınması 

halinde organların kullanılabileceğinin altını 

önemle çizen Dr. Kahveci; diğer ölüm hallerinde 

organların kullanılamayacağını ifade etti.

Yılda yaklaşık 2 bin 500 kişinin organ nakli 

beklerken hayatını kaybettiğini belirten Kahveci; 

''Evde, yolda, hastaneye giderken ambulansta ya 

da hastane acil servisinde vefat edenlerin 

organları tıbben kullanıma müsait değildir. Sadece 

yoğun bakımda ölümü gerçekleşen kişilerden 

ailesi izin vermesi halinde organ alınabilir.'' dedi.

Organ Bağışı İçin Nerelere Başvuru 
Yapılabilir?

Organ bağışı için 'İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık 

Müdürlükleri, kamu, özel hastaneler ve üniversite 

hastanelerinin organ bağışı birimleri, Aile Sağlığı 

ve Toplum Sağlığı Merkezleri, konuyla ilgili dernek 

ve vakıflara' başvuru yapılacağını kaydeden 

Kahveci; Türkiye'deki organ nakli sorunun en 

önemli nedeninin 'organ bağışı azlığı' olduğunu 

kaydetti.
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Organ Bağışının Dini Yönü Nedir?

Organ bağışında dini yönden de bir sakınca 

olmadığını belirten Kahveci; ''Diyanet İşleri 

Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 6.3.1980 tarih 

396 sayılı kararı ile organ naklinin (maddi/manevi 

menfaat karşılığında olmamak kaydı ile) caiz 

olduğunu bildirmiştir. Aynı kurul organ bağışını 

insanın insana yapabileceği en büyük yardım 

olarak tanımlamıştır.'' dedi.

Ölümden sonra organ vericisi olarak kullanılan 

kişilerin oranları; Amerika'da yüzde 92 iken bu 

oranın ülkemizde sadece yüzde 22 olduğunu 

söyleyen Kahveci, ''Organ alımı ameliyathane 

koşullarında, uzman bir hekim ekibi tarafından 

gerçekleştirilir. Sıradan bir ameliyattan görünüm 

olarak farklı değildir. İlgili organ alıcıya 

nakledilene kadar saklanır. Organ alındıktan sonra 

kadavranın yani insan cesedinin bakımı uygun ve 

saygın bir şekilde yapılır.  Cesedin vücut 

bütünlüğü korunur.'' dedi.

Organ bağışının koşulsuz sevgi olduğunu 

söyleyen Dr. Kahveci; herkesi organlarını 

bağışlamaya davet etti.

Program sonunda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 

Kemal Polat ve İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz 

verdiği bilgilerden dolayı Dr. Kahveci'ye teşekkür 

ettiler.

Kazanan 'Dostluk' Oldu

Üniversite Sporları Federasyonu 2017-2018 eği-

tim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Tür-

kiye Üniversitelerarası Ayak Tenisi Şampiyonası Bi-

rinci Lig Müsabakaları üniversitemiz ev sahipliğin-

de düzenlendi. Amasya Üniversitesi Spor Salo-

nunda düzenlenen müsabakalara aralarında üni-

versitemizin de olduğu on üç farklı üniversiteden 

onlarca sporcu katıldı. 

Üç gün boyunca süren müsabakaların kapanış tö-

renine katılan Rektör V. Prof. Dr. Kemal Polat eği-

tim öğretimin yanı sıra üniversitelerin sosyal kül-

türel ve sportif faaliyetler yapmak gibi misyonu ol-

duğunu söyledi. Üniversite olarak spora çok önem 

verdiklerini kaydeden Polat, gençlerden sadece 

boş zamanlarında değil; bir yaşam felsefesi olarak 

sportif ve kültürel faaliyetlere katılmalarını istedi. 

Üniversite olarak müsabakaya ev sahipliği yap-

maktan dolayı mutlu olduklarını da belirten Polat; 

müsabakalara katılan tüm sporcuları kutlayarak 

kazananın dostluk ve centilmenlik olduğunu vur-

guladı. 

Çekişmeli geçen müsabakaların üçüncü gününde 

ise kazananlar belli oldu. Şampiyonada Triple 

Kadın Gruplarda Kocaeli Üniversitesi, Triple Erkek 

Gruplarda Karabük Üniversitesi, Triple Miks Grup-

larda ise İstanbul Gedik Üniversitesi birinci oldu. 

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara 

kupa ve madalyaları verildi.
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Sağlıklı Beslen Hareketli Yaşa!

Dr. Hikmet Develi Anaokulu ile üniversitemiz iş bir-

liğinde 'İyi Örnekler' projesi başlatıldı. Bu proje 

kapsamında anaokulunun minik öğrencileri Eği-

tim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden 

öğrencilerimizle bir araya gelerek spor disiplinini 

öğrenecekler. 'Sağlıklı Beslen Hareketli Yaşa!' slo-

ganıyla başlayan proje kapsamında minikler ve ve-

lileri sağlıklı beslenme konusunda da eğitim alı-

yorlar. 

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Dr. Hik-

met Develi Anaokulu öğretmenlerinden Sevgi 

Ünek; anaokullarında çocuklarda beslenme alış-

kanlıklarında sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, 

çocukların ya aşırı beslendiğini ya da hiçbir şey ye-

mediğini ifade etti. Bu sıkıntıların yanı sıra çocuk-

larda tek tip beslenmenin de ciddi bir sağlık prob-

lemi olarak karşılarına çıktığını belirten Ünek; ço-

cuğun sevdiği yiyecekler dışındaki gıdalara ön yar-

gıyla yaklaştığını kaydetti. Ünek; bu sorunların dü-

zeltilmesi içinse çocuklara sağlıklı beslenme ve ha-

reketli yaşamın öneminin öğretilmesi gerektiğini 

ifade etti.

Spor yapan hareketli bir çocuğun beslenmesinin 

de düzeleceğini, iştahının artacağını ve yemek 

ayırt etmeyeceğini düşündüklerini belirten Ünek; 

bu bağlamda velileri de içine alan bu çalışmayı ge-

liştirdiklerini söyledi. Ünek, desteklerinden dolayı 

üniversitemiz ailesine teşekkür etti. 

Eğitim çalışmalarında yer alan Beden Eğitimi ve 

Spor Bölümünden öğrencimiz Gökhan Devek; 

derslerin bugün itibariyle başladığını kaydederek 

minik öğrencilerin daha ilk dersten spor disiplinini 

kanıksamaya başladıklarını söyledi. Devek; ''Spo-

run temelini ne kadar sağlam ve erken yaşlarda 

oluşturursak ileride bunun çok faydasını görece-

ğimize inanıyorum. Günümüzde bu yaştaki çocuk-

lar okul dışındaki vakitlerini genellikle telefon, tab-

let, bilgisayar gibi cihazların başında geçiriyorlar. 

Enerjilerini atamayan çocuklarda bilinçsiz bir bes-

lenme alışkanlığı da oluşuyor. Biz de yaptığımız ak-

tivitelerle çocukların enerjilerini doğru bir yöne 

yani spora kanalize etmeyi hedefliyoruz. Minik ar-

kadaşlarımızı sıkmadan ama daha fazla yorarak 

hem spor yapma alışkanlığı kazandırmak hem de 

daha iyi beslenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.'' 

dedi.
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Aşçılık Programı Lezzet Günleri Etkinliği Başladı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Prog-

ramı Lezzet Günleri etkinliği Osmanlı Saray Mutfa-

ğı yemeklerinin sunumuyla başladı. Her akademik 

yıl personelimizin ve Amasyalı vatandaşlarımızın 

yoğun katılımıyla gerçekleşen Lezzet Günleri Sos-

yal Bilimler MYO Restoranında konuklarını ağırlı-

yor.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. 

Erdal Ünsalan; Aşçılık Programını, kamuoyuna ve 

sektöre tanıtmak amacıyla 'Lezzet Günleri' etkinli-

ğini düzenlediklerini söyledi. Öğrencilerin bilgi ve 

becerilerini artırmaya yönelik etkinlikte öğrencile-

rin mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlık yaptıkla-

rını ifade eden Ünsalan, etkinliğe destek veren her-

kese teşekkür etti.

Osmanlı Saray Mutfağı ürünlerinin sunulduğu 

program katılan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Metin Orbay menüyü çok beğendiğini ifade ede-

rek yemekler hakkında öğrencilerimizden bilgi 

aldı. Amasya'nın bir turizm kültür kenti olduğunu 

ifade eden Orbay; Sosyal Bilimler MYO bünyesin-

de bulunan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 

ve Aşçılık Programının bu noktada çok önemli ol-

duğunu kaydetti. Turizm sektöründe kalite arayı-

şının yadsınamaz olduğunu belirten Orbay, kalite-

nin ise eğitimle sağlanabileceğini belirtti.

Aşçılık Programı öğrencilerimizin büyük bir titizlik-

le hazırladıkları ve satın almadan, sunumuna 

kadar her aşamasında yer aldıkları Lezzet Günle-

rinde Anadolu mutfağının yanı sıra dünya mutfa-

ğından örnekler de konukların beğenisine sunulu-

yor. Lezzet günleri programı salı ve perşembe gün-

leri saat 12.00'de başlayıp 13.00'te sona eriyor. 

Randevu alarak katılabileceğiniz programla ilgili 

bilgi almak için 0358 252 6200/1200 

Sosyal Bilimler MYO Kafeteryası Hizmete Açıldı
Lezzet Günleri programının da gerçekleştiği 

Sosyal Bilimler MYO kafeteryası, Otel, Lokanta ve 

İkram Hizmetleri Bölümü uygulama laboratuvarı 

olarak akademik ve idari personelimizin hizmetine 

açıldı. Hafta içi 8-17 arası hizmete açık olan 

kafeteryada çay, kahve; tost ve tatlı çeşitlerinin 

yanı sıra birçok ürünün servis edilebileceği 

bildirildi. Ayrıca kafeteryada çorba servisi de 

bulunuyor.
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Yemek Ücretine Bu Yıl da Zam Yok

Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2018 tarihli 30300 Sa-

yılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2018 Yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Uygulamaları Tebliği gereğince, 

üniversitemizde yemek ücretleri yeniden değer-

lendirildi. Öğrencilerimizi rezervasyon sistemine 

teşvik etmek amacıyla 'rezervli öğrenci yemek üc-

retleri'nde herhangi bir artış yapılmadı. Öğrencile-

rimiz bu yıl da dört çeşit yemeği bir buçuk lira öde-

yerek yiyebilecekler.

Yemek İsrafını Neredeyse Sıfırladık

Üniversitemiz mutfağında, İl Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan de-

netimlerde teknik ve hijyenik şartlara uygun ola-

rak üretim yapıldığı tespit edildi.

Gıda kaynaklı hastalıkların, insan sağlığı üzerinde 

ciddi bir tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Üni-

versitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, “Üniver-

sitemiz Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire Başkan-

lığına bağlı mutfakta başta öğrencilerimiz olmak 

üzere akademik ve idari personelimizin beslenme 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yemek üretil-

mektedir. Yemek üretim işletmelerinin, öğrenci ve 

personelimizin sağlığını tehlikeye atmadan teknik 

ve hijyenik şartlara uygun olarak üretmesi husu-

sunda gerekli tüm tedbirleri büyük bir titizlikle al-

maktayız. Amasya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve İlgili Yönetmelik-

leri çerçevesinde üniversitemiz mutfağını her ay 

denetlemekte ve bir Resmi Kontrol Raporu düzen-

lemektedir. Yapılan bu kontrollerde gıda ve gıda 

ile temasta bulunan çalışanların hijyen belgeleri-

nin, yemekhanenin aylık ilaçlamalarının yönetme-

liklere uygun olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ye-

mekhanenin asgari hijyenik ve teknik koşullarının 

uygun olduğu da raporda belirtilmiştir. Yemekha-

nemizde üretilen yemeklerin kalitesinin arttırılma-

sı, teknik ve hijyenik şartlarının daha da iyileştiril-

mesi yönündeki çalışmalarımız sürecektir. Bu ça-

bamız gıda kaynaklı hastalıklardan öğrenci ve per-

sonelimizi korumaya yöneliktir. Gerekli özen ve 

hassasiyeti gösteren Sağlık, Kültür ve Spor İşleri 

Daire Başkanlığı mutfak çalışanlarına ayrı ayrı te-

şekkür ediyorum." dedi.

Emeğin ve yemeğin israfını önlemek için 2017 

Temmuz ayından itibaren yemekhanelerde ran-

devu sistemine geçildiğini belirten Orbay, “Ye-

mekhanelerde randevu sistemine geçişle birlikte 

yemek israfı neredeyse sıfırladık. Öğrenci yemek-

leri en son 2010 yılında 2 TL olarak belirlendi, bu 

tarihten itibaren randevu sistemine geçişe kadar 

öğrenci yemeklerinde herhangi bir artış yapılma-

mıştır. Öğrencilerimizi randevu yemek sistemine 

özendirmek ve israfın önüne geçebilmek için re-

zervasyonlu yemek ücretini ise 1,50 TL olarak be-

lirledik. Yemek israfını asgari düzeye çekmeyi ba-

şarmamızın yanında her yıl üniversitemiz yemek 

bütçesinin yüzde 10'u kadar bütçe karşılığında 

başvuru yapan öğrencilerimize ücretsiz yemek ve-

riyoruz. Öğrenciler ve personellerimizin sağlıklı ve 

dengeli beslenebilmesi için hazırladığımız yiye-

cekleri belirli bir plan dahilinde ve günlük olarak 

hazırlıyoruz. Yine temizlik kurallarına uygun ola-

rak servis ediyoruz. Yemeklerin besin değerlerinin 

yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını da 

gıda mühendisi ve diyetisyen gözetiminde sağlı-

yoruz. Öğrencilerimizin ve personelimizin daha gü-

venli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini 

sağlamak için her türlü tedbiri alıyor ve bu doğrul-

tuda gerekli çalışmaları yapıyoruz.'' cümlelerini 

kaydetti.
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Bizler Büyük Bir Aileyiz

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlana-

rak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu kurum ve Ku-

ruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hiz-

met Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan 

işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine iliş-

kin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ge-

çici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair 

usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kri-

terler dâhilinde 209 personelin 30.03.2018 tarihi 

itibariyle kadroya atama işlemleri tamamlandı.

Kadroya geçiş işlemleri tamamlanan personeli-

mizle üniversitemiz yönetimi bir araya geldi. Rek-

törlük konferans salonunda gerçekleşen toplantı-

ya Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay ile birlikte 

birim amirleri ve personelimiz katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Rektör Orbay gerekli 

yasal işlemlerin ardından 209 personeli kapsayan 

kadroya atama işleminin tamamlandığını ve bu sü-

reçte görev alan sınav kuruluna teşekkür etti.

Üniversitemizin öğrenci sayısının ve fiziki alanların 

her geçen gün arttığını kaydeden Orbay; tüm per-

sonelde olduğu gibi üniversitemizin temizlik ve gü-

venliğinden sorumlu personelimizin iş yükünün 

arttığını belirtti. Üniversitemizi daha ileri noktala-

ra taşıyacak tüm sorumlulukların altından hep bir-

likte çalışarak kalkacağını kaydeden Orbay; kadro 

alan personelimize seslenerek ''Devletimiz bir dü-

zenleme yaparak hizmet alımıyla çalışan persone-

le kadro verdi. Protokol işlemleriniz de tamamlan-

dı. Asıl protokol vicdanlarımızla olan protokoldür. 

Devletimiz size sürekli işçi kadrosu imkânını tanı-

dı. Görev tanımınız aynıdır. Sizler için aileleriniz 

için hayırlı uğurlu olsun.'' dedi. Toplantı kokteylin 

ardından son buldu.

Atama
Üniversitemiz Tıp Fakültesinin kurumsallaşmasın-

da önemli katkıları olan kurucu dekanımız Prof. Dr. 

Üzeyir Gök bu görevi Tıp Fakültesi öğretim üyele-

rinden Prof. Dr. Abdullah Yalçın Tabak'a devretti. 

Törene, üniversite yönetiminin yanı sıra fakülte 

bölüm başkanları da katıldı. Devir teslim törenine 

katılan Rektörümüz Orbay; katkılarından dolayı 

Prof. Dr. Üzeyir Gök'e teşekkür ederek yeni dekan 

Prof. Dr. Abdullah Yalçın Tabak'a çalışmalarında 

başarılar diledi.

Törende kısa bir konuşma yapan Orbay; ''Üzeyir 

Gök Hocamız fakültemizin ilk kurucu dekanıdır, o 

günden bugüne özellikle dahili ve cerrahi branş-

larda akademik kadronun şekillenmesinde önemli 

katkıları olmuştur. Bu zaman içerisinde akademik 

kadromuzun gelişimiyle ortopedi, genel cerrahi, 

kulak burun boğaz, kadın doğum gibi bazı alanlar-

da uzmanlık eğitimlerine de başladık.'' dedi.

Amasya'da hasta sevklerinin önüne geçme nokta-

sında da önemli adımlar atıldığını kaydeden 

Orbay; kalp damar cerrahide, ortopedide, kadın 

doğumda, kulak burun boğazda önemli rahatla-

malar sağlandığını söyledi.

Kütüphanemize Kitap Bağışı

Amasyalı Şair ve Yazar Ahmet Yiğittop üniversite-

miz Merkez Kütüphaneye bir ziyaret gerçekleşti-

rerek Antoloji Aşkın Sultanları Ferhat İle Şirin adlı 

şiir kitabını ve Aşkın Sultanları Ferhat İle Şirin adlı 

romanını öğrencilerimizin yararlanması için kü-

tüphanemize bağışladı. Amasya Üniversitesi ailesi 

olarak kendisine teşekküre ederiz.
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PERSONEL ATAMALARI

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Atamaları

Abdulkadir TEKİN
Dr. Öğr. Üyesi

İlahiyat Fakültesi

Sema AVCI
Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Kadim ÖZTÜRK
Doç. Dr.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Neslihan ÖZDEMİR TANJU
Dr. Öğr. Üyesi

Merzifon MYO

Osman Özgür KILINÇ
Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Erol KURÇ
Prof. Dr.

Tıp Fakültesi

Volkan TAŞOVA
Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Unvanı Görev YeriAdı Soyadı

İdari Personel Atamaları
Adı Soyadı Görevi

Engin ŞİMŞEK

Serkan ÖZHAKAN

İbrahim BAŞ

Ömer Faruk ÇAM

Gizem ŞAHİN

Teknisyen

Bilgisayar İşletmeni

Bilgisayar İşletmeni

Memur

Memur

Ayşe Nur CANBOLAT

Mustafa KIRCA

Muhammed Emin AYKUT

Özge ÇETİN

Solmaz GARAN

Zeynep ÖZTÜRK

Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi

Öğretim Görevlisi

Tasarım MYO

Tasarım MYO

Merzifon MYO

Yabancı Diller Yüksekokulu

Suluova MYO

Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO

Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Okutman Atamaları
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