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Sayın Rektör Yardımcım
Sayın Genel Sekreterim Sayın Dekanlarım
Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm
Sayın İl Emniyet Müdürüm
Sayın Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri
Sayın Öğretim Üyeleri
Kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler
Üniversitemiz ile Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği İşbirliğinde
gerçekleştirilecek olan “Yağmur ile Toprak Trabzon’da” etkinliğine hoş
geldiniz.
Değerli KASAD üyelerine bir kez daha gönülden hoş geldiniz demek istiyorum.
Sağolsunlar davetimizi birkez daha kırmayıp bizi mutlu ettiler.
KASAD-D Yönetim Kurulu üyesi olan Sayın Sare DAVUTOĞLU’nun
katılımıyla 13 Şubat 2016 tarihinde "Yağmur ile Toprak Çevrimiçi" kitabının
tanıtım töreni düzenlenmişti.
Ben de katılımcılardan biriydim. İnternet bağımlılığı, siber zorbalık ve güvenli
internet kullanımı gibi konular ele alınmış, İnternet bağımlılığını önlemek,
doğru ve güvenli internet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hedef kitlesi
olan gençlerle ortak dili daha kolay kurabilecek Yağmur ve Toprak isimli iki
çizgi karakter tanıtılmıştı.
Ben de Avrasya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Merkezi kapsamında
yürütülen çalışmalara destek amacıyla Yağmur ile Toprak’ı Trabzon’a davet
ettim.
Bu aslında KASAD ile gerçekleştirdiğimiz ikinci önemli çalışma.

Üniversitemiz Kadın Sağlıkçılar vakfı (KASAV) ve KASAD-D işbirliği ile 20
Aralık 2014 tarihinde de “Senin Hayatın Senin Ellerinde! Bağımlılıkla
Mücadelede Araştırma Merkezi Modeli Geliştirme Çalıştayı” düzenlemiş
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU bu çalıştaya
katılmıştı” dedi.
O çalıştayın çok hayırlı sonuçlarını gördük. Öncelikle üniversite olarak
Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezimizi açtık.
Üniversitemizin Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, görevlendirdiği uzmanlarla
Trabzon merkez ilçe Ortahisar ve tüm ilçelerinde toplam 35 lisede öğrencilere
Madde Bağımlılığı konusunda bilgilendirme sunumu yaptı. Ortaöğretim
düzeyinde toplam 5000 öğrenciye ulaştık.
Çalışmamızın asıl amacı madde bağımlılığına hayır diyen büyük bir genç kitle
yaratmaktı. Bağımlılıkla Mücadele Merkezimiz bunu büyük oranda
gerçekleştirmiş oldu. Öte yandan merkezimiz bölgemizde geleceğimizin
teminatı olan öğrencilerimizi her türlü kötü alışkanlığa karşı bilinçlenmelerini
sağlamak amacıyla yeni projelere üretmeye devam edecektir.
Yine Valiliğimizin katkılarıyla Trabzon Büyükşehir Belediyemizin inşasına
başladığı Bağımlılıkla Mücadele Merkezi yine bu çalıştayın meyvelerinden
biridir. Çok yakında hizmete başlayacak. İnşallah hep beraber açılışını da
yapacağız. Belediye başkanımıza da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.
Benim KASAD ile tanışmam aslında daha öncelere bakan yardımcılığım
döneminde düzenlemiş oldukları çok faydalı çalıştaylara katılım sağlamamla
başladı.
Sivil toplum olarak çok anlamlı bir yerde duruyorlar. Birçok projeyi fikri
harekete geçirdiler ve gerçek uygulamalarla önümüzü açtılar.
Emeklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum.

Sevgili sunucumuzun da vurguladığı gibi amaçları gençlerin ruh ve beden
sağlığının korunması,
sağlıklı, mutlu, çalışkan, üretken, kendine ve ülkesine güvenen bireyler
yetiştirmek
derneğin birçok amacı bizim amacımızla zaten aynı.

Biz
Eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri ile
küresel düzeyde liderlik eden,
ürettiklerini insanlığın yararına sunan,
etik değerlere saygılı,
yaratıcı, bağımsız ve eleştirel düşünceye sahip bireyler yetiştiren bir üniversite
olma misyonu ile hareket ediyoruz.
Üniversite olarak büyüyoruz da
54 programımızla 6500 öğrenciye eğitim verirken bu dönem 42 yeni bölüm
açma hakkını elde ettik.
İlk etapta 30 bölüme öğrenci almak amacıyla başvurumuzu yaptık.
Öğrenci sayımızda anlamlı oranda artma meydana gelecek.
Avrasya Üniversitesinde mezun olmuş geniş ufuklu bireyler; toplumsal
sorumluluk bilinciyle etraflarını değiştireceklerdir.
Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Geleceğimize umutla bakıyoruz.

Değerli katılımcılar,
Açılış konuşmalarından sonra öğrencilerimiz sahneye gelecekler. iki grup
halinde Hayatta hangisi daha çok işe yarar: Dersler mi, iyi geçirilmiş
teneffüsler mi? Konulu münazara gerçekleştirecekler.

Ve bu tartışma kapsamında çok önemli sorunların altını çizecekler .. çözüm
önerileri geliştirecekler.
Bu etkinlikte sizler pasif dinleyici olmayacaksınız. Sizlere girişte dağıtılan
etkinlik formlarını doldurup soru-cevap kısmında bizimle yorumlarınızı
paylaşabilirsiniz.
Ben öncelikle KASAD’a tekrar teşekkür etmek istiyorum. Katkılarıyla biz daha
da güçleneceğiz büyüyeceğiz. Sağolun varolun.
Başta sayın valimiz olmak üzere tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor hepinizi
saygıyla selamlıyorum.

