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Değerli misafirler

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile birlikte ev sahibi olduğumuz, 4. Sağlık
Bilimleri Fakülte Dekanları Konseyi toplantısına hoş geldiniz diyor hepinizi
en derin saygılarımla selamlıyorum.
Sağlık Bilimleri fakülteleri arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi,
deneyimlerin paylaşılması ve sağlık bilimleri alanındaki politikaların daha
verimli olması amacıyla kurulan SABDEK ortak bir platform olma görevini
başarıyla yerine getirmektedir. Başta değerli başkanı Prof. Dr. Sibel Aksu
Yıldırım olmak üzere emek verenlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
3. Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) Toplantısı
Gaziantep’te SANKO Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılmıştı. Değerli
rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Sınav’da burada. Kendisine muhteşem
misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz.
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4. olarak gerçekleşecek bu toplantıya KTÜ ile birlikte ev sahipliği yapıyoruz.
Değerli rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Baykal’a desteklerinden dolayı
minnettarız. KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Orhan Değer ve
Avrasya Üniversitesi Rektör yardımcım Prof. Dr. Yavuz Özoran hocalarımıza
da emeklerinde dolayı bir kez daha teşekkür etmek isterim.
Türkiye’nin cennet şehri Trabzon’da sizleri ağırlamaktan dolayı büyük
memnuniyet duymaktayız.
Avrasya Üniversitesi 2010 yılında kurulmuş bir vakıf üniversitesidir.
Öğrenci sayımız 5749’dur. Geçen yıl ilk mezunlarımızı verdik. Mezun
öğrenci sayımız 1367’dir.
Üniversitemizde; 220 akademik personel görev yapmaktadır.
Üniversitemizin akademik yapısı içinde;
Fen Edebiyat Fakültesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere 4 fakülte;
Sağlık Bilimler Enstitüsü,
Soysal Bilimler Enstitüsü ve
Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 3 enstitü;
Sağlık Meslek Yüksekokulu,
Meslek Yüksekokulu,
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 4 yüksekokul; ve
8 araştırma merkezi bulunmaktadır.
Fakültelerimiz ve yüksekokullarımız açılan yeni bölümleriyle giderek
büyümektedir.
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Öğrencilerimiz tarafından en çok tercih edilen fakültelerimizden biri Sağlık
Bilimleri Fakültesi’dir. Spor Bilimleri, Çocuk Gelişimi ve Hemşirelik
bölümlerimiz ile yarının sağlık kadrosunu yetiştiriyoruz.
YÖK’e açılması için başvuru yaptığımız 6 bölüm için olumlu cevap aldık.
 Odyoloji
 Beslenme ve Diyetetik
 Fizyoloji ve Rehabilitasyon
 Ebelik
 Sosyal Hizmetler
 Sağlık Yönetimi
Programlarına öğrenci alımı için gerekli çalışmaları tamamlayıp YÖK’e
başvuru yaptık.
Sağlık Meslek Yüksekokulumuzda mevcut 12 programımız
bulunmaktadır.
 Ameliyathane Hizmetleri
 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
 Elektronörofizyoloji
 Diyaliz
 Radyoterapi
 Patoloji Laboratuar Teknikleri
Programları için de öğrenci alımı çalışmalarımızı tamamladık ve YÖK’e
başvuru yaptık.
Böylece sağlık alanında yetişecek insan gücüne büyük katkı sağlayan bir
üniversite olacağız.
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Sağlık Bilimleri Enstitümüze bağlı 4 Yüksek lisans ve 1 doktora
programımız bulunmaktadır.
Sağlık alanında Avrasya Üniversitesi olarak Avrasya bölgesinde fark
yaratmak amacıyla hummalı çalışıyoruz.

8 Araştırma merkezi ile önemli problemlerin çözülmesinde bilimsel
veriler üretmekteyiz.
Bağımlılıkla Mücadele, Uygulama ve Araştırma Merkezimizi
Büyükşehir belediyemizin yakında kuracağı Bağımlılıkla Mücadele Merkezi
ile entegre çalışacak şekilde planladık. BB başkanımız Sayın Orhan Fevzi
Gümrükçüoğlu’na çok teşekkür ediyoruz.
Avrasya Üniversitesi Türkiye ve Avrasya Bölgesini tehdit eden sosyal
sorunlara çözüm önerileri sunabilecek araştırma altyapısını hızla
güçlendirmektedir.
Zengin tarihi ve kültürel birikime sahip bir şehirde kurulmuş olan Avrasya
Üniversitesinin hedefi dünya üniversitesi olmaktır.
İlk adım olarak Yunus Emre Enstitüsü ile protokol imzaladık. Yunus Emre
Enstitüsünün yurt dışında 40’dan fazla kültür merkezi bulunmaktadır. Bu
protokol ile Yunus Emre Kültür Merkezlerini adeta üniversitemiz tanıtım
ofisi olarak kullanma hakkına sahip olduk.
Dünyanın değişik ülkelerindeki birçok üniversite ile geniş kapsamlı ikili
protokoller imzalandık. İlk olarak komşumuz Batum’dan başladık. Sadece
akademik değil kültürel programlarla da işbirliklerimizi derinleştiriyoruz.
Gelecek hafta Batum’da girişimlerimizle Mersin Opera ve Balesi Çalıkuşu
Balesi’ni sergileyecek. Muhteşem bir etkinlik olacak. Hepinizi bu vesileyle
Batum’a davet etmek isterim.
Bu yıl Üniversitemizde yabancı öğrenciler eğitim-öğretim görmeye
başlamıştır. 23 farklı ülkeden öğrencilerimiz var. Bu öğrenciler 4 yıl
Trabzon’umuzda eğitim gördükten sonra ülkelerinde bizim gönül
elçilerimiz olarak görev yapacaklardır. Çalışmalarımız tüm hızıyla
devam edecektir.
Öğrencilere en kaliteli eğitim sunabilmek için öğretim programlarımızı
yeniden düzenledik. Öğrenci profillerini belirledik ve ihtiyaç ve yetkinlik
düzeylerine göre ders içeriklerini ve seçmeli dersleri yeniden yapılandırdık.
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Uzaktan Eğitim merkezimizin alt yapısını güçlendirdik. Öğretim sistemi
kullanımını teşvik ederek öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz tarafından
bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını sağladık.
Kariyer Merkezi’mizi açtık ve bu yolla mezunlarımızın, kendilerini ve
güncel ve yakın gelecekteki çalışma alanlarını tanımaları sağlanacaktır.
Avrasya Üniversitesi olarak TTSO ile Mentörlük programı protokolü
imzaladık.
Hiç kuşkusuz öğrencilerimizin en iyi şekilde teorik bilgileri alması
için üstün çaba harcıyoruz. Mentör programı ile daha mükemmeli
hedefledik.
Bir başka yaptığımız yenilik işkur’un İşbaşı Eğitiminden öğrencilerimizi
yararlandırmak oldu.
Üniversitemiz
bünyesinde
öğrencilerimiz
sosyal
faaliyetlerde
bulunabilecekleri öğrenci toplulukları da mevcuttur. Yaklaşık 17 kadar
toplulukla öğrencilerimiz ders dışı zamanlarda etkin olabilmektedir.
Barınma imkanları açısından Avrasya Üniversitesi beklide dünyanın en
güzel öğrenci yurtlarına sahip. Plajı olan yurt çok nadir bulunur.
Öğrencilerimiz bu açıdan çok şanslı.
Öğrencilere yönelik sağlıklı Beslenme ve Güzellik Merkezimizi açtık.
Spor alanlarımızı güçlendirdik.
Avrasya Üniversitesi sadece mevcut kayıtlı öğrencilerimizle değil Yaşam
Boyu Öğrence merkezimiz yoluyla kapımızı tüm vatandaşlarımıza açmıştır.
Anne üniversitesi yoluyla eğitimleri yarıda kalmış kadınlara eksik
oldukları konularda eğitim setleri yoluyla bilgi ve beceri kazandırmaktayız.
Bu proje ile UNESCO’ya başvuru yaptık.
Bildiğiniz gibi üniversiteler tarih boyunca eğitim-öğretimin, uzmanlığın,
araştırmanın ve gelişmenin merkezi olmuşlardır.
Avrasya Üniversitesi 5 yıllık kısa bir sürede iddialı bir yükseköğretim
kurumu haline gelmeyi başarmıştır.
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Bu kapsamda stratejik planımızı yeniden gözden geçirdik. Akademik ve
idari personel, öğrenciler, mezunlar, aileler ve iş çevrelerinin de katıldığı
kapsamlı çalıştaylarla yeni bir çalışma yaptık.
Belirlediğimiz hedeflerlere ulaştığımızda, projelerimizi
gerçekleştirdiğimizde özellikle Trabzonumuz büyük gelişmelerin
yaşandığı şanslı illerden biri olacaktır. Zaten Trabzon Türkiye’nin en
yaşanabilir kenti seçilmiştir. Trabzon ayrıca Türkiye’nin Eğitim üssüdür.
KTÜ rektörümüz sayın Süleyman Baykal burada. Katkıları hiç kuşkusuz
çok büyüktür.
Biz de üniversite olarak bir gelecek planı yaptık. Avrasya
Üniversitesinin katkılarıyla Trabzon’un Bilim ve Eko Turizmine yönelik
biyolojik, mimari, çevresel, sosyolojik, arkeolojik, sağlık araştırmalarının ve
çalışmalarının yapılabildiği bilişim destekli bir bilim merkezi olmasını
planlamaktayız.
Üniversite olarak belirlediğimiz hedeflere kısa sürede ulaşacağımıza
yürekten inanıyorum.
Sağlık Bilimleri alanı sadece bizim üniversitemiz için değil Türkie ve
Avrasya bölgesi için büyük önem arz etmekte.
Sağlık Bilimleri Fakülteleri arasındaki işbirliğinin geliştirilebilmesi ve
güçlendirilebilmesi açısından bugün burada gerçekleştirilecek toplantı son
derece önemlidir.
Ortak aklın ürünü çözümlerle yolumuz aydınlanacaktır. Emekleri için tüm
katkı verenlere bir kez daha teşekkür ediyor hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
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