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100. Yılda 100 Etkinlik
4 100. Yılda 100 Etkinlik

Odak

22  100. Yılında 19 Mayıs ve Millî 
Mücadele Fikrinin Olgunlaşma 
Sürecinde Samsun 
Prof. Dr. Kaya Tuncer 
ÇAĞLAYAN

Atatürk ve Samsun 

28 Atatürk ve Samsun

Özel Haber

34 100. Yılında 19 Mayıs ve 
Millî Mücadele Uluslararası 
Sempozyumu

Özel Haber

42 Koç Spor Fest’e   
OMÜ Ev Sahipliği Yaptı

Özel Haber

46 Tarihçi Ali Güler Atatürk’ün 
Soyunu ve Ailesini Anlattı

Özel Haber

48 Milli Mücadele Yıllarını 
“Babasının Gözünden” 
Anlattı
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Bilimsel

52	 Psikoloji	Topluluğundan	“100.	Yıl’a	Özel”	
Etkinlik

 53 OMÜ Samsun Bilim 
Şenliğinde

53	 Milli	Mücadelenin	100.	Yılında	Çanakkale	
Şehitlerimizi	Andık

54	 Atatürk,	Samsun	ve	Yerel	Basın	Paneli

57	 Milli	Mücadelenin	100.	Yılında	Dermatoloji	
Sempozyumu

58	 100.	Yılın	Işığında	 
Uluslararası	Bitki	Biyolojisi	Kongresi

60	 100.	Yılda	“Büyük	Buluşma”

62	 OMÜ	Öğretim	Üyelerinin	Anlatımıyla	“18	
Mart	1915”

64	 Dikkat	Çekici	Boyutlarıyla	100.	Yılında	Millî	
Mücadele

67	 Türkçenin	Yaşayan	
Bilgesi	Türk	Dilinin	
Tarihî	Serüvenini	
Anlattı	

71	 100.	Yıla	Özel	Hemşireliği	Güçlendirme	
Sempozyumu

74	 Savaşta	Doğmuş	Bir	Meslek:	Hemşirelik

76	 Türkiye’de	Yüksek	Din	Öğretimi	Çalıştayı	
OMÜ’de	Gerçekleştirildi

81	 Karadeniz	Meme	Kongresi	İlkadımın	100.	
Yılında	Samsun’da

82	 “Anadolu’da	Türk	
Varlığı	Açısından	
Millî	Mücadele	ve	
Samsun”

84	 Ulusal	Egemenliğin	Tarihi	Boyutu	Konuşuldu

86	 100.	Yılda	Nörolojik	Yoğun	Bakım	
Sempozyumu’na	Samsun	 
Evsahipliği	Yaptı

88	 İlk	Adımın	100.	Yılında	Çalışma	Hayatında	
Kadın	

91	 İslam	Bilim	Tarihçisi	Prof.	Dr.	Fuat	Sezgin	
100.	Yılda	Anıldı

Kültür Sanat  / Resim

92	 100	Farklı	Çocuk	Resminden	Atatürk	Panosu	
Yaptılar

93	 Millî	Mücadele’nin	100.	Yılında	Kurtuluş	Yolu	
Sergisi	Amasya’da	Açıldı

94	 ‘Yüzde	100’	Resim	
Sergisi

95	 “Yüzde	100”	Bu	Kez	Amasya’da

96	 Gülten	İmamoğlu’ndan	100.	Yıl	Sergisi

Kültür Sanat  / Müzik

97	 100.	Yıl	Onuruna	Sanat	Müziği	Konseri

98	 19	Mayıs’tan	Büyük	Zafere	Tematik	Konseri	
Samsunluları	Büyüledi

100	OMÜ	100.	Yılı	Haluk	
Levent	ile	Karşıladı	

102	 Türkülerini	100.	Yıla	Özel	Seslendirdiler

103	 Piyanist	Tuluyhan	Uğurlu	Bestelerini	
OMÜ’lüler	için	Çaldı

104	Çanakkale	Şehitleri	
Konserle	Anıldı

105	 100.	Yıla	İthafen	Flüt	ve	Piyano	Resitali

 Kültür Sanat

106	 “100.	Yıl	Animasyon	Filmi”

107	Hemşirelikte	‘Atatürk	ve	Sinema’	Etkinliği

108	Ünlü	Yazar	Hasan	Ali	Toptaş	OMÜ’de	Onur	
Konuğu	Oldu

110	 Samsun’da	Cumhuriyet	Dönemi	Mimarlığı	
Sergisi	
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100.	Yıl		Özel	Sayı	/	2019

111	OMÜ,	Uluslararası	Anı	Para	Tasarımı	
Sergisi’nde	Temsil	Edildi

112	Kurtuluş	Savaşı’na	Dair	Çok	Özel	Belgeler	
Sergilendi

113	GSF	Öğretim	Elemanlarından	“Karma	Sergi”

114	 100.	Yıla	Özel	
Sergi:	“Özel	
Koleksiyon 
Atatürk 
Fotoğrafları”

117	OMÜ-TİT’ten	100.	Yıla	Özel	“Kuvayı	Millîye	
Destanı”

Toplumsal

118	 1919	kişi	19	Bin	19	Fidanla	Türkiye	Haritası	
Oluşturdu

119	Üniversite	23	Nisan’da	Köy	Okuluna	Dokundu

120	Çarşamba	MYO’dan	Gelecek	Nesillere	Anlamlı	
Bağış

108	Ünlü	Yazar	Hasan	Ali	
Toptaş	OMÜ’de	Onur	
Konuğu	Oldu

122	OMÜ’den	100.	Yılda	Çok	Özel	Etkinlik

123	 Veteriner	Fakültesinin	
Genç	Fidanları	100	
Fidanı	Toprakla	
Buluşturdu

124	 100.	Yılda	“Nevruz”	Bir	Başka	Güzel

126	 “Gelecek	Zirvesi”	100.	Yıl	Anısına	Samsun’da

128	 14.	Tanıtım	Günü	
100.	Yılda	Şenlik	
Havasında	Geçti

131	 100.	Yıl	Anısına	İstiklal	Marşı’nı	Gururla	
Söylediler

131	Kurtuluşun	100.	Yılında	Yaşlılar	için	Sokağa	
Çıktılar

132	 100.	Yıl	Anısına	Hemşirelik	Hatıra	Ormanı

133	Üniversiteliler	100.	Yılda	Şehitleri	Aksu-
Kocabaş	Tepesinden	Selamladı

Spor

134	OMÜ,	100.	Yıl	Anısına	
Pedalladı

135	OMÜ’lü	Akademisyenlerden	100.	Yılda	Anlamlı	
Etkinlik 

136	 “11.	Ulusal	Kurtuluş	Mücadelesi	Anma	
Yürüyüşü”	Gerçekleştirildi
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100. YILDA 

100  
ETKİNLİK
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100. YIL JENERİK FİLMİ 
“ANİMASYON”

28 Şubat 2019

Proje, tasarım ve uygulaması Güzel Sanatlar Fakültesi öğ-
retim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ayvaz Tunç, Arş. Gör. 
Esin Güler’e ait olan ve 100. yılı kurgulayan 02:40 dakikalık 
animasyon film.

Güzel Sanatlar Fakültesi

İNOVATİF ÖĞRETMENLER 
SEMİNERİ

25 Şubat 2019

Alanlarında başarılarıyla öne çıkan Fizik Öğretmeni Adnan 
Akyüz, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Berru Sağır ve Fen Bil-
gisi Öğretmeni Şenol Yıldız deneyimlerini paylaştı.

Eğitim Fakültesi B Blok Konferans Salonu

OMÜ Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu

HOCALI ŞEHİTLERİ 
PARKI’NIN AÇILIŞI

HOCALI SOYKIRIMI 
ANMA PROGRAMI

26 Şubat 2019

Hocalı şehitlerinin anısına 613 fidan dikimi ve Anıt’ın açılışı

Hocalı Soykırımı Anma Programı 

OMÜ Kurupelit Kampüsü
OMÜ-AKM

OMÜ Rektörlüğü
Uluslararası Öğrenci Topluluğu

ANADOLU’DA TÜRK 
VARLIĞI AÇISINDAN 
MİLLİ MÜCADELE VE 
SAMSUN KONFERANSI

27 Şubat 2019

Konferansın konuşmacısı Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu

Fen-Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL Konferans Salonu

Fen-Edebiyat Fakültesi

ATATÜRK’ÜN İZİNDEN 
KURTULUŞ YOLU SAMSUN 
BÖLÜMÜ

02 Mart 2019

Etkinlik Prof. Dr. Ali Uzun’un liderliğinde Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Coğrafya Bölümü lisansüstü öğrencilerine 19 Mayıs 
1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan kurtuluş 
mücadelesinin Samsun’daki izlerini göstermek ve burada 
gerçekleştirilen faaliyetleri açıklamak için düzenlendi.

Kurtuluş Yolu

Fen-Edebiyat Fakültesi

ÜNİVERSİTE İÇİ SPOR 
ŞENLİKLERİ “YÜZÜNCÜ 
YIL KUPASI”

4 Mart – 03 Mayıs 2019

Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel ve öğrencilerine yöne-
lik yüzme, okçuluk, oryantiring, masa tenisi, futbol, basket-
bol, voleybol branşlarında turnuva düzenlendi.

Kurupelit Yerleşkesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
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GİRİŞİMCİLİK 
KONFERANSI

4 Mart 2019

Ünlü oyuncu ve sunucu Cenk Doğar başarı hikayesini öğren-
cilerle paylaştı.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu

Turizm Fakültesi

“DAYAKÇI KOCALAR 
KONUŞUYOR; KADINA 
YÖNELİK ŞİDDETE 
TERSTEN BAKMAK”

6 Mart 2019

Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar’ın katıldığı söyleşide eşine şiddet 
uygulayan erkeklerle yapılan akademik çalışmanın verileri 
paylaşıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

Sağlık Bilimleri Fakültesi

8 MART DÜNYA 
KADINLAR GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ

8 Mart 2019

OKTAM’dan Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı ve Doç. Dr. Hatice 
Kumcağız liderliğinde etkinlikler serisi düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Kadın ve Toplum Uygulama Araştırma Merkezi

KARADENİZ ENGELLİ 
ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞTAYI

8-10 Mart 2019

Çalıştaya; Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 15 üniversiteden 
belirlenen 20’i engelli 30 öğrenci katıldı. Engellilikte hak 
temelli yaklaşım, engelli hakları, savunuculuk ve lobi faa-
liyetleri, sivil düşün uzmanı ve alanındaki uzman kişiler ta-
rafından anlatıldı.

Serra Otel

Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu

KİŞİSEL RESİM SERGİSİ: 
TOHUM 

PROF. DR. GÜLTEN 
İMAMOĞLU

18 Mart-5 Nisan 2019

Sanatçımız Gülten İmamoğlu’nun 100. yıl onuruna düzen-
lediği İstanbul’dan başlayıp Singapur’a kadar uzanan resim 
sergisi.

Ziraat Bank Tünel Sanat Galerisi /İstanbul

Güzel Sanatlar Fakültesi

İKİNCİ 18 MART 
ŞEHİTLERE SAYGI 
YÜRÜYÜŞÜ

18 Mart 2019

Vatan için canını veren aziz şehitlerimize saygı için Çanak-
kale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde üniversite öğrencileri, 
çalışanları ve halkın katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi.

Samsun İstiklal Caddesi ve Onur Anıtı

OMÜ Rektörlüğü
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ÇANAKKALE SAVAŞ 
ALANININ COĞRAFİ 
ÖZELLİKLERİ VE 
TÜRKÜLERİN HİKAYESİ

19 Mart 2019

Prof. Dr. Ali UZUN’un Çanakkale Zaferinin coğrafi arka pla-
nını anlatan konferansı ve destanlaşan türkülerin hikâyeleri 
paylaşıldı.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu / BAFRA

Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm MYO

18 MART ÇANAKKALE 
ŞEHİTLERİNİ ANMA 
KONSERİ

19 Mart 2019

Türk Halk Müziği, Öğr. Gör. Savaş Öztürk

Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

OMÜ Devlet Konservatuvarı

ÇANAKKALE ZAFERİNİ 
ANMA PANELİ

19 Mart 2019

Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, Prof. Dr.Kaya Tuncer Çağlayan, 
Prof. Dr. Nedim İpek, Çanakkale Savaşı ile etkilerini değer-
lendirdi.

OMÜ Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

İSTİKLAL MARŞI VE 
MEHMET AKİF ERSOY 
SÖYLEŞİSİ

20 Mart 2019

Hasan Yiğit, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı üzerine öğ-
rencilerle söyleşti.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu

Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu

100. YILDA MİLLİ 
MÜCADELE

20 Mart 2019

Prof. Dr. Önder Duman, Prof. Dr. Serpil Sürmeli, Prof. Dr. Dur-
sun Ali Akbulut, Prof. Dr. Nedim İpek millî mücadeleyi an-
lattı.

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL Konferans Salonu

Fen-Edebiyat Fakültesi

KÜLTÜRLERARASI 
MÜZİKTE TÜRKİYE’NİN 
SONORİTY BİR ARAYIŞI 2

(A QUEST FOR 
TURKİSH SONORİTY İN 
INTERCULTURAL MUSİC 2)

21 Mart 2019

Türk Bestecileri Eserleri: Dr. Öğr. Üyesi M. Eren Arın

Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

OMÜ Devlet Konservatuvarı
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NEVRUZ BAYRAMI 
KUTLAMALARI

21 Mart 2019

OMÜ’de düzenlene bayram, aynı zamanda Samsun’un res-
mi Nevruz Bayramı kutlaması oldu. Çok geniş katılımın ol-
duğu etkinlikte ateş yakıldı, konserler düzenlendi, oyunlar 
oynandı.

OMÜ Öğrenci Yaşam Merkezi

OMÜ Rektörlüğü

100. YIL HATIRA KORUSU

21 Mart 2019

OMÜ Vakıf Koleji Arkası

OMÜ Kurupelit Kampüsü

OMÜ Rektörlüğü

1. ULUSLARARASI 
AT HEKİMLİĞİ VE 
UYGULAMALI EĞİTİM 
KONGRESİ

21-24 Mart 2019

At hastalıkları ile ilgili kongre içeriğinde, üç eğitim çalıştayı 
yer aldı.

OMÜ AKM ve 
Hayvan Hastanesi

Veteriner Fakültesi

PROF. DR. FUAT SEZGİN: 
BİR BİLİM TARİHİ 
YOLCUSU

26 Mart 2019

Fuat Sezgin yılı ve 100. yıl etkinlikleri kapsamında gerçek-
leştirilen konferansı Prof. Dr. Fahri Sakal verdi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

OMÜ Rektörlüğü

5. KARADENİZ MEME 
KONGRESİ

28-30 Mart 2019

Kongrede; meme kanserinin tanısı, tedavisi ve takibinin tüm 
yönleri, yeni bilimsel gelişmeler ışığında tartışıldı.  

Sheraton Otel

Tıp Fakültesi

“YÜZDE 100” METİN 
EKER KİŞİSEL RESİM 
SERGİSİ

29 Mart-12 Nisan 2019

Serginin; Samsun’un yanı sıra haziran’da Amasya, 
temmuz’da Erzurum, eylül’de Sivas, ekim’de Ankara’da açıl-
ması planlanıyor.

GSF Sanat Galerisi

Güzel Sanatlar Fakültesi
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AKSU TEPESİNE 
YÜRÜYÜŞ

30 Mart 2019

100. yıl kapsamında gerçekleştirilen dağ yürüyüşü.

OMÜ Kurupelit Kampüsü

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

ONDOKUZ MAYIS 
ÜNİVERSİTESİNİN 44. 
KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ 
TÖRENİ

1 Nisan 2019

OMÜ’nün bir bilim yuvası olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kalkınması ve yüceltilmesine katkısı konuşulurken, bilimsel 
başarılarıyla ön plana çıkan akademisyenler onurlandırıldı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

OMÜ Rektörlüğü

TÜRK DİLİNİN TARİH 
EVRELERİNDEKİ YERİ

2 Nisan 2019

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Bican 
Ercilesun konuşmacı olarak katıldı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu

2. KARADENİZ 
JİNEKOLOJİ VE 
OBSTETRİK KONGRESİ

4-7 Nisan 2019

Sheraton Hotel/SAMSUN

Tıp Fakültesi

ATATÜRK’ÜN SOYU VE 
AİLESİ KONFERANSI:  
Dr. Öğr. Üyesi ALİ GÜLER

10 Nisan 2019

Tarihçi- Yazar ve Hacettepe Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ali 
Güler, “Atatürk’ün Soyu ve Ailesi” konulu konferans verdi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

OMÜ Rektörlüğü

KARDİYAK BT 
SEMPOZYUMU

13 Nisan 2019

Sempozyum, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan sağlık kurum 
ve kuruluşlarında çalışan radyolog ve kardiyologların katı-
lımıyla düzenlendi.

Omtel Otel

Tıp Fakültesi
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25. ULUSAL OMÜ 
TİYATRO FESTİVALİ

14-23 Nisan 2019

OMÜ’nün geleneksel festivalinde Türkiye’nin farklı üniversi-
telerinden gelen tiyatro toplulukları, oyunlarını sergiledi.

OMÜ Sahnesi

Tiyatro Topluluğu

TURİZM HAFTASI 
ETKİNLİKLERİ

17-22 Nisan 2019

Etkinliklerde Doç. Dr. Eyüp Nefes ebru eserlerini sergiledi ve 
atölye çalışmasıyla ebru sanatının öğrenilmesine katkıda 
bulunuldu. Ayrıca Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz rehberliğinde 
Kızılırmak Deltası ve Kuş Cenneti, gezi düzenlenerek tanıtıldı.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu   
Kızılırmak Deltası

Turizm Fakültesi, Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu

TİMSAL KARABEKİR: 
BABAMIN GÖZÜNDEN 
ATATÜRK VE MİLLİ 
MÜCADELE SÖYLEŞİSİ

17 Nisan 2019

Millî Mücadele kahramanlarından Kazım Karabekir’in kızı 
Timsal Karabekir, babasının gözünden o dönemi anlattı.

Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon

OMÜ Rektörlüğü

ATATÜRK VE SİNEMA

17 Nisan 2019

Atatürk’ün sinema üzerine sözleri, öngörüleri ve girişimleri 
örneklerle sunuldu.

OMÜ Sağlık Bilimleri Konferans Salonu

Sağlık Bilimleri Fakültesi

YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ 
ÇALIŞTAYI

18-19 Nisan 2019

Moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in yaptığı çalış-
tayda, eski Diyanet İşleri Başkanları Prof. Dr. Mustafa Sait 
Yazıcıoğlu, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Gör-
mez konuşmacı olarak yer aldı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

İlahiyat Fakültesi

ULUSAL EGEMENLİK 
PANELİ

22 Nisan 2019

Cumhuriyet tarihçileri Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Prof. 
Dr. Serpil Sürmeli, Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, Prof. Dr. 
Nedim İpek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kapsamında düzenlenen panelde ulusal egemenliğin nasıl 
kazanıldığını anlattı.

Eğitim Fakültesi B Blok Konferans Salonu

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi
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23 NİSAN ULUSAL 
EGEMENLİK VE ÇOCUK 
BAYRAMI ETKİNLİĞİ

23 Nisan 2019

Köy okulunun ihtiyaçları karşılanırken çocuklara giysi ve 
oyuncak, eğitim materyalleri sağlandı ve sınıf içi düzenle-
meler yapıldı, müzik eşliğinde eğlence düzenlendi.

Vezirköprü İlçesi Kıranalan Çatma İlkokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

YÜZÜNCÜ YIL ANISINA 
PEDALLIYORUZ

24 Nisan 2019

OMÜ Kurupelit Kampüsü’nde Rektör Prof. Dr Sait Bilgiç’in de 
katılımıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Kurupelit Kampüsü

Bisiklet Topluluğu

3. ENGELSİZ OMÜ 
GÜNLERİ

24-25 Nisan 2019

3. Engelsiz OMÜ Günleri “Hayati İnanç: Toplumsal Farklılık-
larla Engellilik”, “Rektör - Engelli Öğrenci Buluşması”, “En-
gelliler Satranç Şampiyonası”

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu
Kurupelit Kampüsü

Engelli Öğrenci Birimi ve Sosyal Yaşamı Destekleme 
Topluluğu

KUVAYI MİLLİYE 
DESTANI

24 Nisan 2019

Tiyatro Gösterimi

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Tiyatro Topluluğu

BAHAR ŞENLİKLERİ

24 Nisan-03 Mayıs 
2019

Kampüslerde düzenlenecek konser, tiyatro ve şenlikleri kap-
samaktadır.

OMÜ

OMÜ Rektörlüğü

ÜNİVERSİTELER ARASI 
KURUL SANAT DALLARI 
EĞİTİM KONSEYİ 
BULUŞMASI

25-26 Nisan 2019

Güzel sanatlar fakülteleri dekanları ve konservatuvar Mü-
dürlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi
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ÜAKSDEK ULUSAL 
AKADEMİSYENLER 
BÜYÜK BULUŞMA 
SERGİSİ

25 Nisan-9 Mayıs 2019

Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Güzel Sanatlar Fakültesi

GRİNİN GÖLGELERİ: 
HASAN ALİ TOPTAŞ İLE 
SÖYLEŞİ

25 Nisan 2019

Söyleşi (Eserleri)

Doç. Dr. Şeyma B. KURAN

OMÜ-UZEM Konferans Salonu

Eğitim Fakültesi

GELECEK ZİRVESİ

26 Nisan 2019

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve Muhasebe Öğretim 
Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfının (MÖDAV) ortaklığında 
ve  OMÜ ev sahipliğinde düzenledi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

OMÜ Rektörlüğü

MULTİPL SKLEROZ HASTA 
OKULU

26 Nisan-2 Mayıs 2019

Multipl Skleroz (MS) hastaları ve hasta yakınlarının katılı-
mıyla gerçekleşen 6. MS Hasta Kampı

Mavi Işıklar Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi

Tıp Fakültesi

100. YIL 100 KİTAP 
KAMPANYASI

26 Nisan 2019

Eğitimin ve bilimin önemini kavratmak ve çocuklarımızın ih-
tiyacını karşılamak üzere bir kitap kampanyası başlatılarak 
en az 100 kitabın toplanması hedeflendi.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/
Çarşamba

Yabancı Diller Yüksekokulu

“ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A 
ÇIKIŞININ 100. YILINDA 
SELANİK HATIRALARI” 
SÖYLEŞİ VE MÜZİK 
ETKİNLİĞİ

29 Nisan 2019

Balkan Türkleri Derneği ve Turizm Fakültesi iş birliğiyle 
“Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 100. Yılında Selanik Hatıra-
ları”  Söyleşi ve Müzik Etkinliği

Turizm Fakültesi Konferans Salonu/BAFRA

Turizm Fakültesi, Bafra Turizm MYO ve Balkan Türkleri 
Derneği
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TÜRK HALK MÜZİĞİ 
KONSERİ

29 Nisan 2019

Kurtuluş mücadelesinin başlangıcının 100. yılına atfen 
oluşturulan repertuvarın sunulacağı görsel sunum destekli 
bir müzik etkinliği

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Türk Halk Müziği Topluluğu

İLK ADIMIN 100. 
YILINDA HALK 
SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 
SEMPOZYUMU

29 Nisan 2019

Sempozyum kapsamında En İyi Sağlık Eğitimi Fotoğraf Ya-
rışması da düzenlenecektir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

Sağlık Bilimleri Fakültesi

TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
KONSERİ

30 Nisan 2019

Kurtuluş mücadelesinin başlangıcının 100. yılına özel oluş-
turulan repertuvarın sunulduğu bir müzik etkinliğidir.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Türk Sanat Müziği Topluluğu

ATATÜRK, SAMSUN VE 
YEREL BASIN PANELİ

30 Nisan 2019

Prof. Dr. Önder Duman, Gazeteci - Yazar Osman Kara, Dr. 
Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem’in katılımıyla gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi

İletişim Fakültesi

BİLİM OTOBÜSÜ PROJESİ

1-20 Mayıs 2019

Samsun’un köy ve ilçelerindeki imkânı kısıtlı ilkokul ve or-
taokullara gidilerek bilimsel çalışma, deneyler ve etkinlikler 
yapılması planlandı.

Samsun İlçe ve Köylerindeki MEB’e Bağlı İlkokul ve 
Ortaokullar

Yabancı Diller Yüksekokulu

SAĞLIK KAFE 19-19

1-15 Mayıs 2019

1919 ve 2019’da savaş ve günlük hayata dair sağlık fark-
lılıklarının görsel, yazılı ve sözlü olarak halkla paylaşılması 
(fotoğraf sergisi, digital sunu, sözlü bilgilendirme) planlandı.

AVM, Belediyeye Ait Kafeler

Sağlık Hizmetleri MYO
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ATATÜRK FOTOĞRAFLARI 
SERGİSİ

2-4 Mayıs 2019
29 Ekim 2019

Anıtkabir Komutanlığı ve OMÜ Rektörlüğü işbirliği ile özel 
günlerde sergilenen Atatürk fotoğraflarından oluşan sergi 
açıldı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi 
Ömer Halis DEMİR

Anıtkabir Komutanlığı-
OMÜ Rektörlüğü

OMÜ 14. TANITIM GÜNÜ

3 Mayıs 2019

Üniversite adayları, aileleri ve öğretmenlerine üniversiteyi 
tanıtmak, üniversite öğrencileri ile aday öğrencileri buluş-
turmak amaçlanmıştır.

OMÜ Öğrenci Yaşam Merkezi

OMÜ Rektörlüğü

100. YILDA 100 
UÇURTMA ŞENLİĞİ

4 Mayıs 2019

100. Yılda Bayrak, 19 Mayıs, OMÜ, 100.Yıl ve sağlık alanı 
temalı 100 uçurtma uçurtulması planlanmıştır.

Samsun Batıpark

Sağlık Hizmetleri MYO

MÜCADELENİN 100. 
YILINDA KURTULUŞ YOLU

4-5 Mayıs 2019

Prof. Sevgi KOYUNCU resim sergisi, Samsun, Amasya, Erzu-
rum, Sivas, Ankara Afyon, İzmir’de açılması planlandı.

SBB Atakum Sanat Merkezi
Amasya, Erzurum, Sivas, Afyon, İzmir Ankara

Eğitim Fakültesi

19 MAYIS’TAN BÜYÜK 
ZAFERE TEMATİK 
KONSER

4 Mayıs 2019

1.Dünya Savaşından başlayarak, 30 Ağustos Büyük Taarruz 
zaferi ile sonuçlanan Kurtuluş sürecini Geleneksel Müzikler, 
Geleneksel Halk Oyunlarımız ve Tiyatro çalışmaları ile dra-
matize ederek anlatıdı. Yöneten Doç. Dr. Serhat Yener

SBB Atakum Sanat Merkezi, Amasya

OMU Devlet Konservatuvarı

19 MAYIS GENÇLİK VE 
SPOR BAYRAMI 100. 
YILINA ÖZEL 100.YIL 
TEMALI AFİŞ YARIŞMASI

6-10 Mayıs Yarışma

100. Yıl temalı afiş yarışmasının öğrenciler arasında düzen-
lenmesi, değerlendirilmesi ve sergilenmesi planlandı.

Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu
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100. YILDA 
YAŞLILARIMIZ İÇİN 
YÜRÜYORUZ

8 Mayıs 2019

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı 
öğretim üyeleri ve öğrencileri yaşlı yüz maskeleri ile farkın-
dalık yürüyüşü yapılması planlandı.

Çiftlik Caddesi İlkadım/SAMSUN

Sağlık Hizmetleri MYO

KURTULUŞ SAVAŞI 
BELGELERİ SERGİSİ

8-10 Mayıs 2019

Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile ilgili arşiv belgeleri sergilendi.

Ömer Halis Demir Salonu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Devlet Arşivleri Başkanlığı

OMÜ GSF ÖĞRETİM 
ELEMANLARI 100. YIL 
SERGİSİ

10-16 Mayıs 2019

GSF Sanat Galerisi

Güzel Sanatlar Fakültesi

14. KOÇ SPOR FEST

10-17 Mayıs 2019

Üniversitelerin katılımıyla birçok branşta yapılan spor, 
kültür, sanat ve eğlence etkinlikleridir. 100. Yıl nedeniyle 
Samsun’da gerçekleştirildi.

Samsun

TÜSF, KOÇHolding, Valilik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

100. YILDA 100 YAŞLI

13-15 Mayıs 2019

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Progra-
mı öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yaşlı bireylerin 
çekilen fotoğrafları sergilenerek Yaşlı Bakımı Programı tanı-
tımının yapılması planlanmıştır.

Piazza AVM İlkadım/SAMSUN

Sağlık Hizmetleri MYO

TÜRKİYE’DEN ÇAĞDAŞ 
PİYANO MÜZİĞİ 

(CONTEMPORARY PİANO 
MUSİC FROMTURKEY)

14 Mayıs 2019

Günümüz Türk Bestecilerinden Piyano Eserlerinin icrası 
planlanmıştır.

Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

OMÜ Devlet Konservatuvarı
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SAMSUN’DA 
CUMHURİYET DÖNEMİ 
YAPILARI SERGİSİ

14-24 Mayıs 2019

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

TİYATRO GÖSTERİSİ: 
PAYDOS

15 Mayıs 2019

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

Sağlık Bilimleri Fakültesi

X. ULUSAL PEDİATRİK 
ULUSAL KONGRESİ 
(PEDURA 2019)

16-19 Mayıs 2019

Fetal Üroloji, Pediatrik Üroloji, Pediatrik Nefroloji, Pediatrik 
Endokrin, Pediatrik Cerrahi ve Üroloji uzmanları, hemşireleri 
ve ilgililerin katıldığı kongredir.

ANEMON Otel

Tıp Fakültesi

NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM 
SEMPOZYUMU

16-19 Mayıs 2019

Nöroloji Uzman ve Araştırma Görevlilerinin katılımı ile ger-
çekleştirilmesi planlanan sempozyum.

Samsun Sheraton Otel

Tıp Fakültesi

100. YIL GENÇLİK 
KONSERİ

HALUK LEVENT

18 Mayıs 2019

100. yıl anısına planlanan ve öğrenciler ile Samsun halkının 
katılımıyla düzenlenen pop müzik konseri.

OMÜ Öğrenci Yaşam Merkezi

OMÜ Rektörlüğü

KURTULUŞ YOLU 
YÜRÜYÜŞÜ

22-25 Mayıs 2019

Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin 11. Anma Yürüyüşü

OMÜ Öğrenci Yaşam Merkezi-Tütün İskelesi

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
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KURTULUŞ MÜCADELESİ 
ANMA YÜRÜYÜŞÜ

23 Mayıs 2019 
25 Mayıs 2019

Samsun - Havza

Yaşar Doğu Spor Bilimleri  Dağcılık ve Arama Kurtarma 
Topluluğu

19 MAYIS 1919’UN 100. 
YILI KAPSAMINDA GÜZEL 
SANATLAR ENSTİTÜSÜ 
ÖĞRENCİLERİ ODA 
MÜZİĞİ KONSERİ

24 Mayıs 2019

Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans ve sanatta yeterlik 
programı öğrencilerinin çalışmalarından oluşan oda müziği 
konseri.

Güzel Sanatlar Salonu

OMÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü

MEŞALE VE BAYRAK 
YÜRÜYÜŞÜ

25 Mayıs 2019

Havza Kaymakamlığı organizasyonunda tüm Kamu Kurum-
ları, Yerel Halk, Sivil Toplum Örgütlerinin katılımıyla düzen-
lenecek.

Havza Atatürk Evi

Havza Meslek Yüksekokulu

15. TÜRKÇE KONUŞMA 
YARIŞMASI

11Haziran 2019

Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi arasında gerçekleştirilecek

OMÜ-AKM

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

100. YILINDA 19 MAYIS 
VE MİLLÎ MÜCADELE 
ULUSLARARASI 
SEMPOZYUMU

11-14 Haziran 2019

100. yılda 19 Mayıs ve Millî Mücadele Dönemi

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, OMÜ-UZEM Kon-
ferans Salonu

Türk Tarih Kurumu ve OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi

II. KARADENİZ 
DERMATOLOJİDE 
YENİLİKLER 
SEMPOZYUMU

16 Haziran 2019

Dermatoloji Sempozyumu

Samsun Anemon Otel

Tıp Fakültesi
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19 MAYIS’IN 
100.YILINDA 2. 
ULUSLARARASI BİTKİ 
BİYOLOJİSİ KONGRESİ

20-23 Haziran 2019

OMÜ AKM ve Eğitim Fakültesi Derslikleri

Eğitim Fakültesi

32. ULUSAL MATEMATİK 
SEMPOZYUMU

31 Ağustos- 3 Eylül 2019
10.00

OMÜ-UZEM 

Fen-Edebiyat Fakültesi

VI. ULUSAL ÜZÜMSÜ 
MEYVELER SEMPOZYUMU

5-7 Eylül 2019

Çilek, Böğürtlen Gibi Üzümsü Meyveler İle İlgili Sempozyum

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, 

Ziraat Fakültesi

RADYASYON GÜVENLİĞİ 
SEMPOZYUMU

28 Eylül 2019
10.00

Bölgede yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan 
radyasyon çalışanlarının katılımıyla düzenlenecek

Omtel Otel

Tıp Fakültesi

19 MAYIS’TAN  
15 TEMMUZ’A 
BAĞIMSIZLIK 
MÜCADELEMİZ

12 Temmuz 2019 

Nedim Şener ile Ahmet Zeki Üçok’un konuşmacı olarak yer 
alacağı Panelde hain darbe girişimi, öncesi ve sonrasıyla ele 
alınarak, geçmişten günümüze Türkiye’nin bağımsızlık mü-
cadelesi değerlendirildi.

Samsun Büyükşehi̇r Beledi̇yesi̇ Sanat Merkezi̇

Rektörlük

UBMK-2019

11-15 Eylül 2019
12.00

IV. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konfe-
ransı

OMÜ-UZEM

Mühendislik Fakültesi
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GÜZEL SANATLAR 
ENSTİTÜSÜ 
ÖĞRENCİLERİ KARMA 
SERGİSİ

7-16 Ekim 2019
17.30

Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans ve sanatta yeterlik 
programı öğrencilerinin çalışmalarından oluşan Karma Ser-
gi etkinliğidir.

OMÜ GSF Sanat Galerisi

Güzel Sanatlar Enstitüsü

XI. ULUSLARARASI 
DÜNYA DİLİ TÜRKÇE 
SEMPOZYUMU

16-18 Ekim 2019
09.00-17.30

Bilim insanları arasında “Türkçe”nin sorunlarının tespiti ve 
çözüm önerilerinin bilimsel çerçevede ele alınacak.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

Eğitim Fakültesi

SAMSUN MESLEK 
YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNİN 
GÖZÜNDEN KURTULUŞA 
GİDEN YOL VE ATATÜRK 
SERGİSİ

1-4 Ekim 2019
10.00

Mimarlık Fakültesi Fuaye

Samsun Meslek Yüksekokulu

SAĞLIK ALANINDA 
ŞİDDET SORUNSALI

2 Ekim 2019
14.00-16.00

Şiddetin kavramı ve kapsamı, dünyada ve Türkiye’de sağlık 
alanında şiddet olayları, şiddet konusunun etik ve hukuki 
yönden değerlendirilmesi, sağlık mensuplarının şiddet olay-
ları karşısındaki tutum, davranış ve hakları ele alınacak.

Tıp Fakültesi Dekanlık

Tıp Fakültesi

ÜRİNER SİSTEM 
RADYOLOJİSİ 
SEMPOZYUMU

5 Ekim 2019
11.00-15.00

Bölgede yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan 
radyolog ve ürologların katılımıyla düzenlenecek sempoz-
yumdur.

Omtel Otel

Tıp Fakültesi

ULUSAL MANTAR 
KONGRESİ

9-11 Ekim 2019

OMÜ-AKM

Ziraat Fakültesi
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OMÜ 100. YIL SANAT 
MÜZESİ

18 Ekim 2019
15.00

Güzel Sanatlar Fakültesi

41. ULUSAL PLASTİK, 
REKONSTRÜKTİF VE 
ESTETİK CERRAHİ 
KURULTAYI

26-30 Ekim 2019

Samsun Sheraton Otel

Tıp Fakültesi

VATANDAŞLIK VE 
GENÇLİK HAKLARI 
KONFERANSI

30 Ekim 2019
13.30

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu

Yabancı Diller Yüksekokulu

OLGU AKŞAMLARI 
6 – MEME KANSERİ 
ETKİNLİĞİ

1 Kasım 2019
16.00

Ulusal Meme kanserinde güncel literatürün irdelenmesi ve 
olgular bazında meme kanseri tanı ve tedavisi

OMÜ

Tıp Fakültesi

KAN BAĞIŞI

4 Kasım 2019
09.00

55. Kütüphane Haftası nedeniyle gerçekleştirilecek kan ba-
ğışı kampanyası

Merkez Kütüphane

OMÜ Rektörlüğü

25. ULUSAL ERGONOMİ 
KONGRESİ

17-19 Ekim 2019
09.00

Ulusal kalkınmada sanayileşme ve ergonomi kongrenin ko-
nusudur.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi
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ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ 
ŞARKILAR KONSERİ

11 Kasım 2019
20.00

Yöneten Doç. Dr. Serhat Yener

SBB Atakum Sanat Merkezi

OMÜ Devlet Konservatuvarı

GSF DEVLET SANAT 
POLİTİKALARI 
SEMPOZYUMU

21-23 Eylül 2019
09.30

OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü OMÜ Sahnesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

ÇAĞDAŞ MÜZİK KONSERİ

27 Kasım 2019
16.00

Türk-Azeri Bestecileri Çok Sesli Müziği Eserleri:  
Prof. Gulshan Annagıyeva

Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

OMÜ Devlet Konservatuvarı

100.YIL KONSERİ

11 Aralık 2019
20.00

Türk Sanat Müziği: Doç. Dr. Serhat Yener

SBB Ataum Sanat Merkezi

OMÜ Devlet Konservatuvarı



Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hükümet Konağı Önünde, Samsun, 26 Kasım 1930.

100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele 
Fikrinin Olgunlaşma Sürecinde Samsun

Prof. Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN 
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Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hükümet Konağı Önünde, Samsun, 26 Kasım 1930.

Samsun, Orta Karadeniz’in merkezinde 
yer alan önemli bir liman kentidir. 19.yy.’ın 
ikinci yarısında “buharlı gemiler”in icadı ve 
kullanıma girmesi ile tarihî Sinop Limanı 
imtiyazlı konumunu Samsun’a kaptırmıştır. 
Samsun; coğrafyasının sağladığı imkânlar 
neticesinde Tokat, Amasya, Çorum hatta 
daha güneyde yer alan şehirlerin ticari em-
tiasının ithal ve ihraç limanı olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı nihayete erdiğinde, 
Samsun bölgenin hareketli şehirlerinin ba-
şında gelmektedir. Limanı ve Karadeniz’i İç 
Anadolu’ya bağlayan ulaşım avantajlarıyla 
sadece ticari faaliyetler açısından değil, 
siyasi ve askerî faaliyetler bakımından da 
dikkat çeken bir şehirdir Samsun. Özellik-
le Pontus Projesi’nin merkezinde yer alan 
Samsun, Pontusçuların üssü hâline gelmiş, 
Metropolitlik nezdinde sahiplenildiği gibi 
Bafra Nebyan Dağı ağırlıklı olmak üzere 
bölgede 40’nin üzerinde Rum Çetesi, Türk-
lerin canını yakmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin imzaladığı 30 Ekim 
1918 Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesi, 
Türk milletini parçalamak ve Anadolu’yu 
tekrar Hristiyanlaştırmak isteyen emper-
yalist İtilaf Devletleri tarafından sistematik 
olarak istismar edilmiş, söz vermelerine 
rağmen başta İstanbul olmak üzere sa-
vaşta ele geçiremedikleri Anadolu’yu iş-
gale girişmişlerdi. Musul-Halep çizgisi ile 
başlayan işgal; Antep, Maraş, Urfa, Adana, 
Antalya, Konya, Muğla ve İzmir’le devam 
etmiş, Samsun’a da İngiltere 300 askerini 
teftiş amaçlı çıkarmıştır. Ülkenin üzerinde 
dolaşan karabulutlar, henüz işgal edilme-

yen ve Mondros Mütarekesi’nin 24. mad-
desinde yer alan Doğu Anadolu’nun Erme-
ni Devleti’ne dönüştürülmesi çalışmaları, 
vatanperverleri kurtuluş çareleri aramaya 
sevk etmiştir. Mustafa Kemal Paşa tam da 
bu karanlık buhran döneminde Türk mille-
tinin aradığı kurtarıcı lider olarak temayüz 
edecektir.

İktidarda bulunan Tevfik Paşa Kabinesi 
İngiltere ve Fransa’nın baskılarına boyun 
eğecek; işgale maruz kalan bölgelerde di-
reniş kararlılığı gösteren Ali İhsan Paşa, 
Yakup Şevki Paşa ve Mustafa Kemal Paşa 
gibi komutanlar görevlerinden alınarak 
İstanbul’a çağrılacaktır. 13 Kasım 1918, 
55 gemiden oluşan İtilaf donanmasının 
İstanbul’a demirlediği, aynı zamanda 4 yıl 
sonra bu gemileri İstanbul’u terke mecbur 
edecek Millî Mücadele hareketinin lideri 
Mustafa Kemal Paşa’nın da geldiği gündür. 
Yaveri Cevat Abbas’a “Geldikleri gibi gider-
ler” derken önce milletine, sonra kendisine 
duyduğu güvenini ifade etmektedir.

Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’da 6 ay 
süren ikameti sırasında yaptığı çalışma-
lar, öncelikle başkent merkezli bir çalış-
manın başarılı olup olamayacağı üzeri-
nedir. Trablusgarp’tan başlayarak Balkan 
Savaşları’nda ve I. Dünya Savaşı’nın başta 
Çanakkale olmak farklı cephelerinde silah 
arkadaşlığı yapan güvendiği komutanlarla 
yaptıkları değerlendirmelerde “millî ruha” 
sahip bir hükümet kurulması için çalışan 
Mustafa Kemal Paşa bunun mümkün olma-
yacağını görünce farklı bir arayışa girmiş-
tir. Kazım Karabekir, Ali Fuat ile Mersinli 

100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele Fikrinin Olgunlaşma Sürecinde Samsun
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Cemal Paşalar, Albay Refet, İsmet ve Rauf 
Beyler gibi değerli vatanperverlerle yaptığı 
istişareler neticesinde “Anadolu Merkez-
li Millî Mücadele” fikri ağırlık kazanmıştır. 
Bu fikir doğrultusunda sistematik olarak 
Anadolu’ya geçen arkadaşlarını Mustafa 
Kemal Paşa izleyecektir. Kazım Karabekir 
Paşa Erzurum’a 15. Kolordu Komutanlı-
ğına, Ali Fuat Paşa Ankara’ya 20. Kolordu 
Komutanlığına geçmiş, merkezi Konya’da 
olmak üzere 2. Ordu Müfettişliğinin sorum-
lusu olarak Cemal Paşa da Anadolu’ya ge-
lecektir.

Mustafa Kemal Paşa’nın kendisi de 
Anadolu’ya geçme fırsatını, Samsun’da 
Pontusçu eşkıyanın sebep olduğu asayiş-
sizliği yerinde değerlendirip ortadan kal-
dırmak düşüncesi ile 9. Kolordu Kıtaatı Mü-
fettişi sıfatıyla Damat Ferit Paşa Hükümeti 
tarafından görevlendirilmesi neticesinde  
elde edecektir. İstanbul’dan ayrılmadan 
önce Padişah Vahdettin ve Erkân-ı Harbiye 
Riyasetine (Osmanlı Genelkurmayı) yaptığı 
veda ziyaretleri önem arz etmiştir. Bu ziya-
retlerde Sultan Vahdettin’in “Şimdiye kadar 
yaptığın hizmetleri unut, esas bundan sonra 
yapacağın hizmet çok daha mühimdir” ifa-
desi, milletin geleceğinde omuzlarına binen 
yükün ağırlığını göstermektedir. Genelkur-
mayda Fevzi Paşa ve Cevat Paşa ile yaptığı 
görüşmede aldıkları kararlar, Millî Mücade-
le fikrinin hedef ve çalışma planını ortaya 
koymaktadır. Bunlar: 3 ordu müfettişliğinin 
kurulması, ordunun elindeki silahların tes-
lim edilmemesi, Anadolu’da bir millî idare 
vücuda getirilmesi, Kuvayı Milliye’nin teşkili 
ve mukabil taarruza geçilmesi kararlarıdır.  

3 paşanın aralarında mutabakata vardığı 
bu kararların, çok mühim olmakla birlikte 
uygulamaya dönüşeceği belirsizdir. Çün-
kü bu kararların uygulanmasında merkezî 
rol halkındır. Diğer bir ifade ile galip İtilaf 
Devletleri’ne karşı yeni bir savaş davetine 
Türk milleti icabet edecek midir? Aynı za-
manda Anadolu’da yeni bir idare merkezi 
demek, 5 asırlık payitaht İstanbul’a karşı 
da bir hareketi ifade etmektedir. Dolayısı 
ile Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919’da 
Samsun istikametine Bandırma Vapuru ile 
hareket ettiğinde, yapmayı planladığı hare-
ket aklındaydı ancak Türk milletinin, bu ha-
reketin yanında yer alıp almayacağı henüz 
netleşmemişti. Samsun bu düşüncelerinin 
ilk test edileceği, fikirlerinin olgunlaşacağı 
yer olarak önem kazanmıştı.

19 Mayıs 1919’dan Amasya’ya geçti-
ği 12 Haziran 1919’a kadar Samsun ve 
Havza’da yaptığı çalışmaları, Mustafa Ke-
mal Paşa’nın, İstanbul’da alınan kararların 
hayata geçirilip geçirilemeyeceğine dair 
düşüncelerini olgunlaştırmıştır. Samsun ve 
Havza’daki çalışmalarını 3 başlık altında 
toplamak mümkündür: Yerel durumu öğ-
renmek ve gereken tedbirleri almak, Ana-
dolu vilayetlerine yönelik çalışmaları ve 
İstanbul’a yönelik çalışmaları.

Samsun ve çevresine yönelik çalışmaları 
2 konu üzerinde yoğunlaşmıştır diyebiliriz: 
Bölgedeki Pontusçu çete faaliyetlerini tes-
pit ve Samsun ahalisini ülkenin genelindeki 
olup bitenlerden haberdar olmasını sağla-
yarak millî direnişe yönlendirmek. Bu çalış-
malarıdır ki Mustafa Kemal Paşa’yı Amasya 
Genelgesi noktasına getirecektir.
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Samsun coğrafi açıdan ticaret merkezi ol-
duğu için kurulması tasavvur edilen Pontus 
Devleti’nin başkenti olarak kabul edilmiş-
ti. Bu sebeple Pontusçu cemiyetler sayıca 
fazla ve etkin çalışmalar yapmaktaydı. Pat-
rikhane ve Yunanistan’ın kararıyla Samsun 
ve çevresinde Rum nüfus yoğunluğunun ar-
tırılması için harekete geçilmiş, Samsun’da 
faaliyet gösteren Rum Muhacirin Cemiyeti 
marifetiyle bu bölgeye 30 bin civarında 
Hristiyan göçmen yerleştirilmişti. Mustafa 
Kemal Paşa, 22 Mayıs 1919’da Samsun’un 
asayişi hakkında İstanbul’a gönderdiği ra-
porunda Samsun ve havalisinde toplam 40 
Rum çetesinin bilgisini vermekteydi. 

Bölgede Güney ve Batı Anadolu’da olduğu 
gibi geniş ve sistematik bir isyan olmamak-
la beraber Pontusçu çetelerin olması ve bu-
nun yanı sıra Yunanistan’la birlikte Trabzon 
Metropoliti’nin Paris Konferansı’na katıla-
rak neredeyse bütün Karadeniz Bölgesi’ni 
Pontus Rum Devleti olarak talep etmesi; 
hem Mustafa Kemal Paşa’nın çalışmaları 
arasında bu konunun yer almasına sebep 
olmuş hem de Türklerin, Rum çetelerinin 
köy baskınlarındaki zulümleri görmeleri 
Millî Mücadele fikrinin zihinlerde daha ça-
buk yer bulmasına hizmet etmiştir.

Asayişsizliğin bölgede bu kadar yaygın ol-
masında Samsun Mutasarrıfı’nın yetersizli-
ğini gören Mustafa Kemal Paşa, daha önce 
dâhiliye müsteşarlığı yapmış Hamid Bey’in 
atanması için hükûmete teklifte bulunmuş 
ve teklifi kabul görmüştür. Şehirde kendi-
sinden önce Osmanlı hükûmetinin bilgisin-
de dışında yerleşen 300 İngiliz askerinin 
varlığı ve kendisinin sürekli gözlem altında 
tutuluyor olması, Mustafa Kemal Paşa’ya 
rahat çalışma ortamı bırakmasa da maiye-
tinde bulunan 18 kişilik müfettişlik heye-

tinden görevlendirdiği subaylar üzerinden 
ilçelerdeki ahalinin şartlarını öğreniyordu.

İzmir’in işgal edilmesi bilgisi Samsun hal-
kıyla paylaşılıyor, işgale karşı duyulan 
öfke ve tepki Mustafa Kemal Paşa’da Millî 
Mücadele’nin başarılı olacağı umudunu ar-
tırıyordu. 22 Mayıs 1919 tarihinde Sadare-
te çektiği telgrafında, “İzmir’in Yunan işga-
line girmesinin hâkimiyet-i milliye esasını 
ve Türklük duygusunu benimsemiş millet 
tarafından kabul edilmeyeceğini” bildiri-
yordu.

Havza’ya geçtiğinde 18 gün süren çalış-
malarında da benzer şekilde yoğunlaştı-
ğını görüyoruz. Samsun’daki yoğun İngiliz 
gözetiminden nispeten uzak olan Havza’da 
özellikle telgraf başında yoğun mesai 
harcayarak Anadolu’daki silah arkadaş-
larından, İtilaf Devletleri’nin temsilcileri 
ile Kuvayı Milliye’nin varlığı ve diğer konu-
larda bilgi istemiş; gelen bilgiler netice-
sinde yaptığı değerlendirme sonrasında 
Amasya Genelgesi’nin öncüsü olan Hav-
za Genelgesi’ni 28 Mayıs 1919’da telgraf 
etmiştir. Mülki ve askerî makamlara gön-
derilen bu genelge ile “İzmir’in ardından 
Manisa’nın işgali, gelecek tehlikeyi daha 
açık ortaya koymuştur. Millî bütünlüğü-
müzün korunması için millî tezahüratın 
daha canlı tutulması ve devam ettirilmesi 
gerekmektedir” dedikten sonra heyecanlı 
toplantılar yapılması ve işgallerin telgraf-
larla protesto edilmesinin sağlanmasını 
istemiştir. 

Bir müfettiş olarak bu karar, sıra dışı ve ce-
saret isteyen bir iştir. Bu cesareti, tabii ki 
mensubu olduğu Türk ordusunun bir ferdi 
olarak taşımaktadır, ancak bu kararların 
gerçekleşmesini sağlayacak Türk halkının, 

Onur Abidesinin açılış merasimı, Samsun, 15 Ocak 1932
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yıllarca süren savaşlardan sonra yeni bir 
fedakârlık yapabileceği kanaatine, Sam-
sunlular ile yaptığı temaslar sonunda ulaş-
mıştır. İkamet ettiği Mesudiye Oteli’nde 
kendisini 26 Mayıs’ta ziyaret eden 7 ki-
şilik heyet ile görüşmesi, Mustafa Kemal 
Paşa’nın isteği doğrultusunda 2 gün sonra 
28 Mayıs 1919’da Havza Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetinin kurulması ile sonuçlanmıştır.  
Kaymakam Fahri Bey ile Belediye Başkanı 
İbrahim Bey’in de destek verdiği Cemiyet 
tarafından 30 Mayıs Cuma günü Yörgüç Pa-
şaoğlu Camii’nde okunan mevlidi şeriften 
sonra Belediye binası önünde bir miting 
yapılmış ve bunu bir hafta sonra aynı yerde 
ikinci miting takip etmiştir. Bu mitinglerde 
yapılan konuşmalara Havzalıların coşku-
lu katılımı Mustafa Kemal Paşa’nın, aldığı 
kararların hayata geçeceğine olan inancını 
pekiştirmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’da-
ki günleri; düşünmek, gözlemlemek ve 
Anadolu’da ilk temasları sağlamak için 
geçen günlerdir. İstanbul dışında halkla 
teması sağlamış, uzun bir savaş dönemi-
nin ardından ağır şartlara sahip Mondros 
Mütarekesi’ne tabi tutulmuş Türk mille-
tinin gerçekte ne düşündüğünü görmek 
için Samsun ideal bir yer olmuştur. Çünkü 
İstanbul’da “zekâlar, vicdanlar bir taraftan 
doğrudan doğruya düşman tazyiki altında, 
diğer taraftan bilvasıta düşman iğfaliyle 
bunalmış ve bunaklaşmış bir hâlde idi. Hiç-
bir kudret bu muhit içinde vaziyet-i hakiki-

ye göre doğru hedef göstermeye muvaffak 
olamaz ve hedefe milleti sevk için kuvvetli 
bir zemin-i istinad bulamazdı”. 

21-22 Haziran 1919 tarihinde telgraf edi-
lecek Amasya Genelgesi’nde Mustafa Ke-
mal Paşa’yı “Milletin istiklalini yine milletin 
azim ve kararı kurtaracaktır” düşüncesine 
getiren; İstanbul’da diğer vatanperver ko-
mutanlarla aldıkları kararların uygulanabi-
leceği fikrini olgunlaştıran Samsunlularla 
yaptığı temaslardan aldığı müspet duygu 
ve düşüncelerdir. 20 Eylül 1924 tarihinde 
Samsun’a ikinci gelişlerinde sarf ettiği “Ben 
Samsun’u ve Samsun halkını gördüğüm za-
man memlekete ve millete ait bütün tasav-
vurlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir 
defa daha inandım” ifadesinde vurguladığı 
gibi Millî Mücadele’nin Önderi ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, sıklık-
la dile getirdiği aziz Türk milletine duydu-
ğu güvenini Samsun’da ilk kez test etmiş, 
Samsunlular onu yanıltmamıştır.

24 Eylül 1924’te Havza’ya ikinci defa geldi-
ğinde Mustafa Kemal Paşa, “Havzalılar, si-
zinle en elemli ve yeisli günlerde tanıştım, 
aranızda günlerce kaldım. Bana mazinin ha-
tıralarını hatırlatan şu daire içinde kıymet-
tar mesai ve muavenetinizden pek müstefit 
oldum” demiştir. “Eğer Havzalıların o sa-
mimi ve metin hüsn-ü kabulleri olmasaydı 
ve eğer Havza’nın nafi ve şifalı kaplıcaları 
ahval-i sıhhiyem üzerinde müspet bir tesir 
bırakmasaydı, emin olunuz ki inkılap için 

Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Samsunlu bir kadını dinlerken, Samsun, 23 Kasım 1930.
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çalışamayacaktım. Bundan dolayıdır ki, 
Havza’ya ve Havzalılara çok borçluyum. 
Kalbî rabıtamı ebediyen saklayacak, sizi 
hiç unutmayacağım. Muhterem Havzalılar, 
ilk cüreti, ilk cesareti gösteren, ilk teşkila-
tı yapan sizlersiniz. İnkılap ve Cumhuriyet 
tarihinde kahraman Havzalıların büyük bir 
yeri vardır.” diyerek İstanbul’da düşündük-
lerini uygulamaya sokmada Samsun’un ve 
Samsunluların önemini vurgulamıştır.

Aynı zamanda Ankara, Diyarbakır, Erzu-
rum, Van, Trabzon, Konya, Sivas, hatta 
Edirne’deki silah arkadaşları ile Samsun 
ve Havza’da yaptığı telgraf üzerinden gö-
rüşmelerde onların, kendisi ile birlikte Türk 
milletine son vazife-i vicdaniyeyi icra et-
mekte hemfikir olduklarını görmüştür. Di-
ğer bir ifade ile Amasya Genelgesi’nin hem 
fikrî hem de hissî cepheleri Samsun’da 
hazır hâle gelmiştir. Dolayısı ile Atatürk’ün 
Anadolu merkezli Millî Mücadele fikri 
“İstanbul’da doğmuş, Samsun’da olgun-
laşmış, Amasya’da ise uygulanmaya baş-
lanmıştır” diyebiliriz.

Ne mutlu bize ki 19 Mayıs 1919’da Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Samsun’u 
şereflendirmesinin 100. yılına ulaştığını 
gördük. İsmini bu pak günden alan Üniver-
sitemiz 100. yılın hakkıyla kutlanılması ve 
öğrencilerimizle birlikte Samsun halkına 
bu şerefi hissetmeleri için üzerine düşeni 
yapmaya hazırdır. Sayın Rektörümüz Prof. 
Dr. Sait BİLGİÇ başkanlığında oluşturulan 
kutlama kurulu yoğun bir çalışma yapmış 

ve 100’ün üzerinde etkinlik kutlama kapsa-
mında 2019 için planlanmıştır. Aynı zaman-
da Samsun Valimiz Sayın Osman KAYMAK, 
şehrin bütün kamu ve sivil kuruluşlarını 
üzerlerine düşeni yapmaya davet etmiş, 
yoğun bir kutlama programı Üniversitemiz 
ile koordine edilmiştir. Nihayetinde Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDO-
ĞAN 21 Şubat 2019 tarihli bir kararname 
ile 2019 yılı için Millî Mücadele’nin bü-
tün illerdeki kutlama programlarının ama 
özellikle Samsun programlarının devletin 
zirvesi tarafından destekleneceğini duyur-
muştur. Sayın Cumhurbaşkanı’nın himaye-
lerinde 2-4 Mayıs 2019 tarihlerinde ger-
çekleşecek Türk Tarih Kurumu ve Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi iş birliğinde yapılacak 
“100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele 
Uluslararası Sempozyumu” yoğun kutla-
ma programından birisidir. 23 Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu 
sene TRT tarafından Samsun’da yapılacak, 
KOÇFEST ise 19 Mayıs haftasında Üniver-
sitemizde gerçekleşecektir. Samsun Valili-
ğimizin https://www.samsun2019.com.tr/   
ve Üniversitemizin http://www.omu.edu.tr/ 
web adreslerinden takip edebileceğiniz yo-
ğun programlarla Türk milletinin var olma 
mücadelesinin başlamasında öncü rol oy-
nayan Samsun şehrimizin ATATÜRK’e vefa-
sını göstereceği programlara, milletimizin 
geleceği olan aziz Türk gençliğinin coşkulu 
katılım yapacağına inanıyoruz.

Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Samsunlu bir kadını dinlerken, Samsun, 23 Kasım 1930.
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25 Kasım 1930 Samsun Lisesi, Samsun

22 Kasım 1930 Samsun

Atatürk ve Samsun

23 Kasım 1930 Samsun
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Gazievi’nden Sigara Fabrikasına Giderken 25 Kasım 1930 Samsun

26 Kasım 1930 Hükümet Konağı Samsun



23 Kasım 1930 Samsun

21 Eylül 1924 Samsun



23 Kasım 1930 Samsun

23 Kasım 1930 Samsun



26 Kasım 1930 Samsun
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Samsun’dan Trabzon’a Giderken 27 Kasım 1930

Samsunlu Bir Kadını Dinlerken 23 Kasım 1930
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OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
11 Haziran’da yapılan sempozyumun açılış 
törenine; Samsun Valisi Osman Kaymak, 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Haluk Dursun, Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, TTK Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, 
OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araş-
tırma Uygulamaları Merkez Müdürü Prof. 
Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, ilçe kaymakam 
ve belediye başkanları, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Protokol konuşmaları ve OMÜ Devlet Kon-
servatuvarı konserinin yer aldığı programın 
en çok ilgi çeken bölümlerinden biri de açı-
lış paneli oldu. TTK Başkanı Prof. Dr. Refik 

Turan başkanlığındaki panelin konuşmacı-
ları Prof. Dr. Zafer Toprak ile Prof. Dr. Dur-
sun Ali Akbulut’tan oluştu.

Yurt içi ve yurt dışından 140 bildirinin tebliğ 
edildi sempozyumla, 19 Mayıs’ın manasını, 
önemini, sonuçlarını ve Millî Mücadelenin 
bütün aşamalarını içeren yeni bilgilerin 
ortaya çıkarılması; akademik değerlendir-
melerin ve müzakerelerin yapılmasını sağ-
layacak bilimsel bir platformun oluşması 
amaçlanıyor.

Protokol konuşmalarıyla başlayan açılış 
töreninde OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Araştırma Uygulamaları Merkez Mü-

Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) iş birliği, 
Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteği ile düzenlenen 

“100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele Uluslararası Sempozyumu”u  
11-14 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.  

100. Yılında 19 Mayıs ve 
Millî Mücadele Uluslararası 

Sempozyumu
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dürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Türk 
milletinin kurtarıcısı ve Türkiye’nin kurucu-
su Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Osman-
lı Devleti’ni yaşatmak için birçok cephede 
verdiği mücadeleye de değinerek Millî 
Mücadele öncesinde silah arkadaşlarıyla 
yaptığı istişareler ve Samsun’a çıkış süreci 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 

“Samsun Millî Mücadele fikrinin test 
edildiği ve olgunlaştığı yer olarak önem 
kazandı”

Vatanı kurtarmak için bir süre İstanbul’da 
çalışmalar yapan Atatürk’ün; Kazım Ka-
rabekir, Ali Fuat, Mersinli Cemal Paşalar, 
Albay Refet, İsmet Paşa gibi değerli vatan-
severlerle yaptığı görüşmeler neticesinde 
İstanbul değil “Anadolu Merkezli Millî Mü-
cadele” fikrinin ağır bastığını ifade eden 
Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan “Dolayısıyla 
16 Mayıs 1919’da Samsun’a hareket eden 
Atatürk’ün aklında Millî Mücadelenin planı 
vardı. Ancak Türk milletinin bu mücade-
lenin yanında yer alıp almayacağı henüz 
netleşmemişti. Samsun, bu düşüncele-
rinin test edileceği ve olgunlaşacağı yer 
olarak önem kazanmıştır. Samsunlular da 
Atasını yalnız bırakmamıştır. Atatürk’ün 
Samsun’da geçen günleri; düşünmek, 
gözlemlemek ve Anadolu ile ilk temasları 
kurmakla geçen günlerdir. Mondros Müta-
rekesiyle işgal edilmiş Türk halkının ne dü-
şündüğünü anlamak için de Samsun ideal 
bir yer olmuştur.” dedi.

Millî Mücadelenin fikri ve hissi cephelerinin 
Samsunda meydana geldiğini kaydeden 
Kaya Tuncer Çağlayan “Kısacası Anadolu 
merkezli millî mücadele fikri İstanbul’da 
doğmuş, Samsun’da olgunlaşmış, Am-
asya’da ise uygulanmaya başlanmıştır.”

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan olmak üzere sempozyumun gerçek-

leşmesine destek veren kişi ve kurumlara 
da teşekkürlerini sunan Çağlayan “Vatan 
topraklarını Türkiye’ye emanet eden, işgal-
ci emperyalistleri geldikleri gibi gönderen 
başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şük-
ranla anıyor, sempozyumun başarılı geç-
mesini diliyorum.” sözleriyle konuşmasını 
tamamladı.

Sempozyumun derin bir çabanın ürünü ol-
duğunu belirten TTK Başkanı Prof. Dr. Re-
fik Turan da “Değerli Rektörüm ve Prof. Dr. 
Kaya Tuncer Çağlayan’la yaptığımız görüş-
me sonucunda sempozyumun yapılmasını 
kararlaştırdık. İyi bir ekip çalışması sonu-
cunda da 140’ın üzerinde sundukları bildiri 
ile araştırmacı arkadaşlarım bu sempozyu-
mu şereflendirdiler. Şüphesiz çok önemli 
sonuçlar ortaya çıkacak.” dedi.

“19 Mayıs Türk milletine başlatılan 
imha hareketine karşı bir doğuş ve 
başkaldırıdır”

19 Mayıs’ın, Türk tarihinin önemli dö-
nüm noktalarından biri olduğuna işaret 
eden Başkan Refik Turan şöyle devam etti 
“1071, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi tarihlerin 
önemini iyi bilmezseniz tarih bilinciniz ola-
maz. Hele ki 19 Mayıs 1919’un ne manaya 
geldiğini çocuklarımıza idrak ettirmek bi-
zim boynumuzun borcudur. En parlak dö-
neminde 22 milyon kilometre kareye hük-
meden Osmanlı Devleti’nin, İç Anadolu ve 
Karadeniz’in bir kısmına sıkıştırılma haline 
karşı verilen mücadeledir 19 Mayıs 1919. 
Kısacası o dönemde Batılı emperyalistler 
Türk milletine karşı bir imha hareketi baş-
lamıştır ve bu imha hareketine karşı bir do-
ğuş, bir başkaldırıştır 19 Mayıs.”

19 Mayıs 1919 ile başlayan Millî Mücade-
leyi, Süleyman Nazif’in sözleri ve İstiklâl 
Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un di- OM

ÜB
ÜL

TE
N 

20
19

10
0.

 Yı
l Ö

ze
l S

ay
ı

35



zeleriyle de anlatan Başkan Prof. Dr. Refik 
Turan, 15. Kolordu’nun Millî Mücadele’nin 
kazanılmasında gösterdiği askeri başarıyı,  
fedakâr Türk milleti ile Türk İslam âleminin 
verdiği mali desteği katılımcılarla paylaştı. 

Millî Mücadelenin Türk İslam âlemi için kıy-
metli ve ümit verici olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Refik Turan “Uzun süren savaş-
larda yorgun düşen Mehmetçiklerle genç 
Mehmetçiklerin bir araya gelerek verdiği 
mücadele de unutulmamalı. 19 Mayıs’ta 
doğan güneşle savaşan Mehmetçikler bir 
zafer kazandı. Bunun adı İstiklâldi. İstiklal, 
bir milletin şerefiyle, nefsiyle düşmeden 
yükselerek yaşamasıdır. Türk İstiklal Sa-
vaşı da bunun numunelerindendir. Dünya 
çapında yükselen bir değer, bir deniz fe-
neridir. Adeta bir Zümrüt-ü Anka efsanesi-
dir ve o efsane Samsun’da doğdu. Değerli 
Samsunluları kutluyorum. İstiklal Zaferini 
bize hediye eden şehitlerimizin ruhu şad 
olsun.” ifadelerini kullandı. 

“OMÜ Türkiye’nin en güçlü ve en 
gelişmiş üniversitesi olma yolunda hızlı 
adımlar atıyor”

Anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç ise “19 Mayıs 1919 gibi 
müstesna bir günün adını taşıyan Üniver-
sitemizde ve Kurtuluş mücadelesinin baş-
ladığı Samsun’da böyle bir sempozyumun 
düzenlenmesinin çok önemli olduğunu dü-
şünüyorum. Bu nedenle düzenlenmesinde 
katkı sağlayan, iş birliği sağlayan tüm ku-
rumlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

OMÜ’nün bu sene 44. yılını kutladığını ha-
tırlatan Rektör Sait Bilgiç “Üniversitemizin 
2 bin 400’ü akademisyenlerden oluşan 6 
bin 500 kişilik çalışanı, 55 bin öğrencisi 
bulunmaktadır. Öğrenci sayımızın yakla-
şık yüzde 10’unu ise uluslararası öğrenci-
ler oluşturmaktadır. Bu Türkiye geneli için 
oldukça yüksek bir oran. Dolayısıyla ulus-
lararası öğrencilerin en çok tercih ettiği 
üniversitelerden birisiyiz. Bunun karşılığın-
da da son iki yılda eğitim ihracatı alanında 
ikincilik ve üçüncülük ödülü aldık. Üniver-
sitemizde ayrıca 18 fakülte, biri araştırma 
enstitüsü olmak üzere 6 enstitümüz, 12 
meslek yüksekokulumuz, 1 yüksekokulu-
muz, 1 de devlet konservatuvarımız var. 
Öğrencilerimizi hayata en iyi şekilde ha-
zırlamak, kendi alanlarında en iyi şekilde 
yetişmelerini sağlamak için iyi imkânlara 
sahip olduğumuzu, nitelikli bilim insanla-
rıyla çalıştığımızı biliyoruz. Tabi ki ürettiği-
miz bilginin yararlı ve güvenli bilgi olması-
nı önemsiyor, teknolojik alanda bir yarara 
dönüşmesini dikkate alıyoruz. OMÜ, adı-
nın yüklediği mesuliyetin farkında olarak 
Türkiye’nin en güçlü, en gelişmiş üniversi-
tesi olma yolunda hızlı adımlarla çalışma-
larını sürdürmekte.” şeklinde konuştu.

“Türk milletinin esareti kabul 
etmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiler”

Sempozyum programı dâhilinde farklı şehir 
ve ülkelerden gelen misafirler için Kültür 
Müdürlüğünün katkılarıyla tanıtım gezileri 
düzenleneceğini de belirten Rektör Bil-
giç “Sempozyumun son günü Atatürk’ün 
Samsun’a ilk adım attığı yerden Havza’ya 
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kadar takip ettiği yolu arkadaşlarımız sizle-
re gezdirecekler.” dedi.

Başta Atatürk olmak üzere Millî Mücade-
le kahramanlarını rahmetle, minnetle ve 
şükranla anan Bilgiç “Onlar, Türk milletinin 
esareti kabul etmeyeceğini dünyaya kabul 
ettirmişler ve başarıyla sonuçlandırdılar.” 
diye konuştu. 

“Tarihçi sahaya inerek dönemin 
hissiyatını yaşamalı”

Hayırlı ve başarılı bir sempozyum dileyen 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Haluk Dursun da “Tarih arşiv ve bel-
geyi değerlendirme ilmi olsa da bu tanım 
tarihin değerini tam anlamıyla ortaya koy-
muyor. Tarihçinin sahaya inmesi, dönemin 
mekânlarını gezerek, inceleyerek hissiyatı-
nı yaşaması lazım. Biz bunu akademisyen-
ler olarak birbirimize anlatıyoruz ama bizim 
hedef kitlemiz gözümüzün bebeği gençler. 
Eğer 19 Mayıs’ın 100. Yılından Samsun’da 
biz gençlere hitap edemeyeceksek bir de-
ğerlendirme yapmamız gerekiyor.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Gençlere tarihi öğretmek ve bu konuda ça-
lışma yapmalarını sağlamak amacıyla Kül-
tür ve Turizm Bakanlığının uyguladığı proje 
ve geziler hakkında örnekler sunan Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun 
“Özellikle toplumumuza ve geleceğimi-
ze tarihimizi ve kültürümüzü anlatmamız 
gerek. Bu konulardan uzak kalan ve bilgi 
sahibi olmayan kesimlere de Bakanlığımız 
ve üniversitelerin ortak çalışmalarıyla ula-
şabiliriz. Bunun birinci yolu tarih derslerini 
güçlendirmek ve yerinde geziler düzen-
lemektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı son 
zamanlarda yaptığı çalışmalarla sadece 

turizm odaklı değil akademik ve kültürel 
çalışmalar yapan bir kuruma dönüştü.” 
dedi.

Kültürel ve tarihsel birlikteliğin gençlere 
aktarılmasının Bakanlığın ve TTK’nın gö-
revlerinden biri olduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Ahmet Haluk Dursun, 100. Yıl etkinlik-
lerine toplumun gösterdiği ilginin de mem-
nuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise yaptığı 
konuşmada “19 Mayıs’ı büyük bir coşkuyla 
millet ve devlet el ele vererek kutladık, kut-
lamaya devam ediyoruz. Gençliğe armağan 
edilen 19 Mayıs’ın önemi Sayın Cumhur-
başkanımızın himayelerinde tarihi yolculu-
ğun bütün önemli noktalarında yapılacak 
özel programlarla Türk Gençliğine kavratı-
lacaktır.”  dedi.

“Samsunlular Atasını hiç unutmadı”

Millî Mücadeleyi başlatmak amacıyla 
Samsun’a gelen Atatürk’ün Samsun halkı-
nın hal ve vaziyetlerinde gördüğü, gözlerin-
de okuduğu vatanperverlik ve fedakârlıkla 
ümitlendiğini hatırlatan Vali Osman Kay-
mak şöyle devam etti “Bu sebeple Atatürk’ü 
Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak 
kutlanan 19 Mayıs, milletimiz için olduğu 
kadar Samsun için ayrı bir önem taşımak-
tadır. Samsunluların vatanperverliğini Bü-
yük Önder hiç unutmamış, Cumhuriyetin 
ilânından sonra 1924, 1928 ve 1930’da 3 
defa daha Samsun’u ziyaret etmiştir. Gazi 
Paşa’nın ziyaretleri diğer şehirlere nispetle 
uzun süreli olmuştur. Doğum gününü soran 
İngiliz Büyükelçiliğine 19 Mayıs tarihini ver-
mesi, Atatürk için Samsun’un önemi adına 
bir başka göstergedir. Samsunlular da Aziz 
Atasını hiç unutmamış, 1926’dan itibaren 
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her 19 Mayıs’ı “Gazi Günü” olarak kutla-
maya başlamıştır. 19 Mayıs Milli bir bayram 
olarak yurt genelinde 1938’den sonra kut-
lanacaktır. Gazi Anıt Heykeli 1932’de ta-
mamlandığında, Samsun’un simgesi halini 
almıştır.”

“Gençlerimiz Cumhuriyetimizi her 
zaman koruyarak ecdadımıza layık 
olacaktır”

Türk Gençliği eğitim, bilim, kültür, sanat 
ve sporda başarılı olduğu kadar aziz vata-
nının bekası için canını feda etmekten de 
bir an olsun tereddüt etmediğine de işa-
ret eden Vali Kaymak “Gençlerimizin şanlı 
ecdadımızın büyük bedeller ödeyerek, bin 
bir zorluk ve yokluk içinde kurduğu Cum-
huriyetimizi her zaman koruyacağına, ec-
dadımıza layık olarak çalışacağına ve her 
alanda göstereceği başarılarla devletimi-
zin şanını yücelteceğine inanıyoruz. Değer-
li akademisyenlerimizin sunacağı bildiriler, 

Samsun’un Millî Mücadele açısından önemi 
ve katkılarını ortaya koyacağı gibi, emper-
yalizm altında ezilen halklara ilham kayna-
ğı olacak Millî Mücadele hareketini bütün 
boyutları ile ele alacaktır. Bu düşünceler-
le sempozyumun başarılı olmasını diliyor, 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaş-
larını, vatanımıza hizmet eden bütün kah-
ramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi 
rahmet ve minnetle yâd ediyor, katılımcıla-
rımızı ve misafirlerimizi kalbi duygularımla 
selamlıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç Samsun Valisi Osman Kaymak, 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Haluk Dursun, TTK Başkanı Prof. Dr. 
Refik Turan ve OMÜ Atatürk İlkeleri ve İn-
kılap Tarihi Araştırma Uygulamaları Merkez 
Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’a fi-
dan sertifikası ve hediye takdim etti. 
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TTK Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da Sam-
sun Valisi Osman Kaymak, Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk 
Dursun, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Ata-
türk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Uy-
gulamaları Merkez Müdürü Prof. Dr. Kaya 
Tuncer Çağlayan’a günün anısına hediye 
verdi.

Ayrıca Azerbaycan Milli İlimler Akademisi 
Heyeti de Rektör Sait Bilgiç’le hatıra fotoğ-
rafı çektirerek kitap hediye etti.

Doç. Dr. Serhat Yener yönetimindeki OMÜ 
Devlet Konservatuvarı sanatçılarının ver-
diği konserle devam eden sempozyumun 
açılış paneli ise TTK Başkanı Prof. Dr. Refik 
Turan başkanlığında Prof. Dr. Zafer Toprak 
ile Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut tarafından 
yapıldı. Prof. Dr. Zafer Toprak “Cihan Har-
bi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun İçeriden 
Çöküşü” konulu bildirisinde savaşın eko-
nomik boyutunu anlatırken Prof. Dr. Dursun 
Ali Akbulut, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
19 Mayıs 1919’da Samsun’a ilk adımı atma-
sına kadar süre gelen gelişmeleri ve sonra-
sını anlattı.

OMÜ Türkçe Uluslararası Mehter 
Takımı’nın gösterisi ilgiye takip edildi

Ulusal ve uluslararası akademik camianın 
geniş katılımıyla gerçekleşen sempozyu-
mun üçüncü gününde, OMÜ Türkçe Ulus-
lararası Mehter Takımı Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden sempozyuma katılmak için 
gelen davetliler için seslendirdiği “Eski 
Ordu Marşı”, “Fatih Marşı”, ”Genç Os-
man”,” Ceddin Deden” gibi birçok marşla 
keyifli anlar yaşattı.

Sempozyum sonuç bildirgesi açıklandı

Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın başkanlı-
ğında Prof. Dr. Tuncer Baykara, Prof. Dr. Za-
fer Toprak Prof. Dr. Cemil Hasanlı Prof. Dr. 
Cezmi Eraslan’dan oluşan kapanış oturumu 
Prof. Dr. Nuri Köstüklü’nün okuduğu sonuç 
bildirisiyle sona erdi.

40’ı yurtdışından 170 bilim insanının katıl-
dığı sempozyum 4 gün sürdü.
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100. YILINDA 19 MAYIS 
VE MİLLÎ MÜCADELE 
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 
SONUÇ BİLDİRGESİ
Türk Tarih Kurumu, Samsun Valiliği 
ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş-
birliği ile 11-14 Haziran 2019 tarih-
lerinde Samsun’da “100. Yılında 19 
Mayıs ve Millî Mücadele Uluslarara-
sı Sempozyumu” toplanmış bulun-
maktadır.

Milletimizin kurtarıcısı, Cumhuriyeti-
mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Millî 
Mücadele’yi başlatmasının 100. yılı-
nı idrak ediyoruz. Biz Türkler, tarihi-
miz boyunca büyük badirelerle kar-
şılaşmış ve her birinin üstesinden 
gelmeyi başarmış bir milletiz. 1815 
Viyana Konferansı’nda dönemin em-
peryalist devletleri tarafından “Şark 
Meselesi” olarak adı konan ve neti-
ce itibariyle Anadolu’da Türk siyasi 
hâkimiyetine son vermeyi amaçla-
yan proje, Mondros Mütarekesi’nin 
imzalanması ile neredeyse gerçek-
leşme aşamasına gelmişti. Ancak, 
Şark Meselesi heveslisi emperyalist 
güçlerin tam ‘Hedefe Ulaştık !’ dedik-
leri anda, hesaplarını alt- üst edecek 
gelişmeler yaşanmaya başlandı.

Bundan yüzyıl önce, 19 Mayıs 
1919’da yazılmaya başlanan Millî 
Mücadele destanı ile Türk Milleti, 
kendisine vurulmak istenen esaret 
prangalarını birer birer kırarak hür-
riyet bayrağını hiçbir zaman yere 
düşürmemiş; tabiî ömrünü tamam-
lamış bir Osmanlı çınarından yeni 
bir filiz olarak, medenî milletler ca-
miasının saygın bir üyesi olmaya 
aday gösterilen genç Türk Devleti’ni, 
Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa etmiştir. 
Bu büyük başarıyı, milletimizin dira-

yet ve metanet gücüne olduğu kadar, 
büyük bir yol göstericiye ve lidere 
borçlu olduğumuzun bilincindeyiz. 
Bu yol gösterici, sadece Türk İstiklal 
Savaşı’nın değil, aynı zamanda mo-
dern Türkiye’nin kurucusu ve Türk 
çağdaşlaşmasının önderi Büyük 
Atatürk’tür. Hatta bu liderlik sınır-
larımızı aşmış, sömürge altında ya-
şayanlara da moral kaynağı ve ümit 
ışığı olmuştur.

İstiklal mücadelemizin işaret fişeği-
nin atıldığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 
100. Yılını idrak ettiğimiz bu fevka-
lade anlamlı günlerde, meşalenin 
yakıldığı şehirde, bu tarihi olayı her 
boyutu ile bilimsel olarak ele almak 
üzere toplanmış bulunuyoruz. Sem-
pozyumumuz, Büyük Atatürk’ün 
mirası olan Türk Tarih Kurumu’nun 
rehberliği ve Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi ev sahipliğinde, bu güzel 
ve kutsal şehrin, Samsun’un mülki 
ve mahalli yöneticilerinin destek ve 
himayelerinde başarı ile tamam-
lanmış bulunmaktadır. 100. Yılında 
19 Mayıs ve Millî Mücadele Ulusla-
rarası Sempozyumu’na Türkiye’nin 
her yerinden ve yurt dışından ala-
nında yetkin bilim insanları katıl-
mış; I. Dünya Savaşı’ndan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar 
ülkemizin geçirmiş olduğu büyük 
değişim ve inkılabı bilimsel verilerin 
ışığında ayrıntılı olarak ele almışlar-
dır. Üç gün boyunca burada, her biri 
son derece kıymetli tebliğler sunul-
muş ve ülkemizin yüz yıl önce geçtiği 
ateşten gömlek daha iyi idrak edil-
miştir.

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
20

19
10

0.
 Yı

l Ö
ze

l S
ay

ı

40

Özel Haber



Günümüz Türkiye’si, yüz yıl önceki 
şartlarda yaşamıyor ancak, o gün-
lerin zorluklarını göğüslemiş olan 
kuşakların ve başta Atatürk olmak 
üzere kurucu kadronun bizlere ema-
net ettiği kutsal vatanın huzur ve 
refahı içinde bu günlere ulaşmış 
bulunuyor. Bu durum tabiî ki reha-
vete düşmemiz anlamına gelmeme-
lidir. Gizli antlaşmalar, Mondros ve 
Sevr’de açığa çıkan Türk Milleti’ne 
ve Türkiye’ye yönelik art niyetlerin, 
günümüz emperyalizminin şuural-
tında tortularının kalmadığını asla 
düşünemeyiz. Tarihin bize bıraktığı 
mesajı günümüzün farklı senaryo-
ları içinde doğru anlayabilmek ve 
buna göre politikalar geliştirebil-
meliyiz. Bugün elbette çağın gereği 
olan birçok sorunla karşı karşıyayız. 
Hayatın ve eşyanın tabiatı icabı, bu 
durum, bütün milletler ve kuşaklar 
için geçerli bir süreçtir. Ancak bugün 
karşı karşıya bulunduğumuz hiçbir 
sıkıntı veya zorluk bundan yüzyıl 
önceki problemlerle kabil-i kıyas de-
ğildir. Türk Milleti yüz yıl önce adeta 
nesil olarak var olma-yok olma çiz-
gisine gelmişti. Onuncu Yıl Marşı’nda 
on yılda on beş milyon genç yarattık 
her yaştan mısraları ile coşkuyla 
övünmemizin sebebi de budur. Ara-

dan geçen yüz yıl içinde kurduğumuz 
yeni Türk Devleti’nin hak ettiği say-
gınlığa ulaşması yolunda engelleme-
lere rağmen hayli mesafe alındığını 
iftiharla söyleyebiliriz.

Büyüyen ekonomisi, istikbal vaat 
eden genç ve dinamik nüfusu ile 
Türkiye, bölgesel ve küresel olarak 
bilimde ve sanatta da ileriye gide-
cektir. Bu konuda en büyük güven-
cemiz yetişmiş insan kaynağımız ve 
özellikle geleceğimizi emanet ede-
ceğimiz Millî ve manevî duygularla 
donanmış, evrensel değerlere açık, 
bilimi rehber edinen gençlerimizdir. 
Büyük Atatürk’ün ifadesiyle, istikbal 
gençlerimizin omuzlarında yüksele-
cektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, kurumlar 
arası dayanışma ve işbirliği ile ger-
çekleştirilen uluslararası sempozyu-
mun, millî davanın ateşinin yakıldığı 
güzel Samsunumuzda toplanmasını 
önemsiyor, sunulan bildirilerin geç-
mişten geleceğe ışık tutması ümidiy-
le, katkılarından dolayı katılımcılara 
teşekkür ediyoruz.

Samsun, 13.06.2019
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Üniversitelileri spor, müzik ve eğlen-
ceyle buluşturan Türkiye’nin en geniş 
katılımlı gençlik ve spor festivali Koç 
Spor Fest’in 16’ncısı, Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
Samsun’da gerçekleştirildi.

Büyük finalleri Ulu Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk ve silah arkadaşlarının 
Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı vesi-
lesiyle Samsun’da gerçekleştirilen 16. 
Koç Spor Fest kapsamında 5 bini aşkın 

üniversiteli sporcu, antrenör ve spor 
insanı müsabakalar için Samsun’a 
geldi.

Spor festivali, Türkiye Üniversite Spor-
ları Federasyonunun Koç Holding’in 
sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı,  Samsun Valiliği, Samsun Bü-
yükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi desteğiyle 10-17 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Koç Spor Fest’e  
OMÜ EV SAHİPLİĞİ YAPTI
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Heyecan kura çekimi ile başladı

Koç Spor Fest heyecanı ilk olarak, ni-
san ayı içerisinde yapılan kura çekimi 
ile başladı. 9 branşta çekişmeli müsa-
bakalara sahne olan Koç Spor Fest’in 
kura çekimi, OMÜ Atatürk kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Basın lansmanı ise OMÜ Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. 
Toplantıya Samsun Valisi Osman Kay-
mak, Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ Genel Sek-
reteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, 
Koç Holding Kurumsal Marka Koordi-
natörü Okyar Tuncel, üniversite yetki-
lileri, Koç Holding yetkilileri ve OMÜ’lü 
sporcular katıldı.

‘Koç Fest’ adı altında üniversite kam-
püslerinde gerçekleşen bir müzik ve 
eğlence festivali olarak yola çıkan, 
2009 senesinden itibaren ise Türkiye 
Üniversite Sporları Federasyonunun 
ana sponsoru olarak Türkiye’nin en 
geniş katılımlı gençlik ve spor orga-
nizasyonuna dönüşen 16. Koç Spor 
Fest’in müsabaka ve etkinlikleri ise 
10-17 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.

1919 metrelik bayrakla “Halk 
Yürüyüşü”

13 Mayıs günü, Samsun’da 19 Ma-
yıs kutlamaları arasında artık gele-
neksel hale gelen ve 1919 metrelik 
bayrağın taşındığı “Büyük Bayrak 
Yürüyüşü yapıldı. Koç Spor Fest orga-
nizasyonunda; Samsun Valiliği, Sam-
sun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversi-
te Sporları Federasyonu ve Koç Hol-
ding iş birliğiyle düzenlenen Büyük 
Halk Yürüyüşü, binlerce kişinin katı-
lımıyla gerçekleştirildi. Cumhuriyet 
Meydanı’nda sporcuların, öğrencile-
rin ve Samsun halkının omuzlarında 
taşınan 1919 metrelik Türk Bayrağı, 
Atatürk Anıtı önünden geçerek, Cum-
huriyet Caddesi, Lise Caddesi, İstiklal 
Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı güzer-
gahlarını takip etti ve yine başladığı 
yer olan Cumhuriyet Meydanı’nda son 
buldu.
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Rektör Bilgiç bayrağı Ege Üniversitesine teslim 
etti

Burada etkinliği anlam ve önemini belirten konuş-
maların ardından efsane Güreşçi Olimpiyat Şam-
piyonu Yaşar Doğu’nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer 
Doğu’ya ve efsane atlet Halil Akkaş’a TÜSF Başka-
nı Dr. Kemal Tamer tarafından şükran plaketi ve-
rildi. TÜSF Başkanı Tamer ayrıca, organizasyona 
katkılarından dolayı Vali Osman Kaymak ve Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e de şükran plaketi sundu.

Ayrıca Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “17. Koç Spor 
Fest Üniversite Oyunları”nın İzmir’de gerçek-
leştirilecek olması dolayısıyla, Ege Üniversite-
si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan’a 
Koç Spor Fest Üniversite Oyunları’nın bayrağını 
teslim etti. 

Aslı Gökyokuş ve Athena konser verdi

Yürüyüşün akabinde gerçekleştirilen if-
tar programının ardından ise Kurtuluş 
Yolu’nda (Tütün İskelesi) Aslı Gökyokuş 
ve Athena konser verdi. Sevilen isimlerin 
seslendirdiği birbirinden güzel parçalar ile 
Samsunlular gece geç saatlere kadar eğ-
lencenin tadını çıkardı.

Ünlü oyuncular OMÜ’de 
öğrencilerle buluştu

Yine Koç Spor Fest kapsamında ünlü 
oyuncular Fırat Tanış, Dilek Çelebi 
ve Hakan Bilgin’in katılımıyla söyle-
şi gerçekleştirildi. “KSF Talks” adını 
taşıyan ve OMÜ Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
etkinliğe akademisyenler ve öğrenci-
ler katıldı.
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Etkinlikte; Hakan Bilgin’in moderatör-
lüğünde “Toplumsal Cinsiyet Eşitli-
ği” konulu panele yer verilirken, Dilek 
Çelebi ve Hakan Bilgin’in “Doğaçlama 
Tiyatro Sporu” performansı da söyle-
şiye renk kattı. Sohbet havasında ge-
çen panelde;  farklılıklar, ön yargılar, 
toplumun bireye yüklediği roller ve 
toplumsal kalıplar doğaçlama oyunlar-
la yansıtılıp “Toplumsal Cinsiyet Eşitli-
ği” konusunda farkındalık oluşturmak 
amaçlandı.

Spor müsabakalarında büyük 
heyecan

Hafta boyunca ise Koç Spor Fest 
kapsamında üniversiteli sporcu-
ların katıldığı bireysel ve takım 
sporlarında büyük heyecan ya-
şandı. Bu kapsamda yapılan mü-
sabakalarda OMÜ’lü sporcular da 
çok sayıda madalya ve kupanın 
sahibi oldu.-
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi 19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkinlikleri kapsamında 
Tarihçi- yazar ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Güler, 

“Atatürk’ün Soyu ve Ailesi” konulu bir konferans verdi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa; Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, akademisyenler, 
idari personel, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, Samsun 19 Mayıs Polis 

Meslek Yüksekokulu, üniversite ve ortaöğretim öğrencileri katıldı.

Tarihçi Ali Güler Atatürk’ün 
Soyunu ve Ailesini Anlattı

“Atatürk Türk milletinin ortak değeridir”

Verdiği konferansta Mustafa Kemal Atatürk’ün 
soyu ve ailesiyle ilgili yaptığı akademik araştır-
maları, ailesiyle ilişkilerini katılımcılarla payla-
şan tarihçi Dr. Öğr. Üyesi Ali Güler, Atatürk’ün 
soyu ile ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddialara 
da kanıtlarıyla cevap verdi.

Atatürk’ün “ya bismillah” diyerek kuruluş müca-
delesini başlattığı Samsun’da bulunmaktan onur 
duyduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan 
Dr. Öğr. Üyesi Ali Güler “Kurucu kahramanımız 
Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir. Ulusla-

rarası camiada da dehası tescillenmiştir. Özel-
likle askerlikle ve düşünce adamlığıyla iz bıra-
kan Atatürk, bu yönleriyle iz bırakmaya devam 
etmektedir.” dedi. 

“Atatürk aleyhindeki yayınların arkasında 
İngiliz istihbaratı var”

Zaman zaman Atatürk’le ilgili asılsız iddialar or-
taya atıldığına dikkat çeken Ali Güler “Bu iddi-
alar pek çok yerde önümüze geliyor. Karalama 
amaçlı yapılan bu propagandalarda da özellikle 
Atatürk’e Türk milletinin önemsediği değerler 
üzerinden saldırılıyor.” diye konuştu.
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diye bilinen yörük Türkmen grubuna men-
sup olduğunu bildiren Ali Güler şöyle devam 
etti “Dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi’nin ai-
lesi, bugün Makedonya sınırları içinde yer 
alan Kocacık Köyü’ne yerleştirilmiş Türk-
menlerdendir. Bu köyde bugün bile Türk-
çe konuşulur ve Türk adetleri uygulanır. 
Dedesinin kızıl lakabı da kendisinin Kızıl 
Oğuzlardan geldiğini kanıtlıyor. Bu Türk-
menlerin fiziki özellikleri de bizim Kuman 
Kıpçak Türklerinin sarı saçlı, renkli gözlü 
fiziki özelliklerine benzer. Bütün Türklerin 
esmer ve kara yağız olduğu bir yanılgıdır.  
Boylara göre değişkenlik gösterir.” 

“Atatürk orta halli bir Türk ailesinin 
sahip olduğu değerlere sahip bir ailede 
yetişmiştir”

Annesinin de Konya’dan Rumeli’ye göçen 
Türkmenlerden olduğunu kaydeden Dr. 
Öğr. Üyesi Ali Güler “Zübeyde Hanım’ın 
Darülşafaka’ya yaptığı bağış karşılığında 
belirttiği isimlerin ruhları için Kuran okun-
masını vasiyet ettiği bir mektubu var. O 
mektuptan da aileden bazı isimlere ulaştık. 
Ayrıca Atatürk’ün anne soyuna dair yaptığı-
mız araştırmalara göre de en tepede Molla 
Hasan ismi görünüyor. Atatürk’ün ailesin-
deki isimlere dikkat ettiğimizde dedelerinin 
molla, hafız gibi unvanlara sahip olduğunu 
görüyoruz. Bu da ona ‘dinsiz, imansız’ di-
yenlere verilecek en güzel cevaptır. Ata-
türk, bugün orta halli bir Türk ailesinin 
sahip olduğu değerlere sahip bir ailede ye-
tişmiştir. “ dedi.

Atatürk’ün ailesiyle olan ilişkilerine deği-
nen Ali Güler şunları söyledi “Atatürk’ün 
babası dindar ama modern eğitime inanan 
bir adamdı. Bu nedenle çocuğunu Şemsi 
Efendi Okuluna gönderdi. Bununla ilgili de 
Şemsi Efendi’nin sabetayist olduğuna dair 
imalar edildi. Bu kesinlikle doğru değil. 
Şemsi Efendi Okul Osmanlı maarifine göre 
kurulmuş iyi eğitim veren bir okuldu ve as-
keri mekteplerle birlikte Atatürk’ün gelişi-
mine büyük katkısı oldu.”

“Mücadeleci ve bağımsızlığına düşkün”

Atatürk yetim büyüyen bir adam olduğunu 
da hatırlatan Güler “Onu iyi anlamak için 
çocukluğunu da iyi bilmek gerek. Psiko-
loglar babasız büyüyen çocukların kişisel 
özelliklerinin mücadeleci ve bağımsızlığına 
düşkün olarak belirtir. O da bu özelliklere 
sahip. Ayrıca pek çok çocuğu evlat edine-
rek onları himaye eden bir adam. Aynı özel-
lik Kazım Karabekir’de de vardı. İmparator-
luğun yıkımına şahit olan imparatorluğun 
kayıp nesli, çocukları büyük bir merhamet-
le korumaya çalıştılar.” değerlendirmesin-
de bulundu.

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, Dr. Öğr. Üyesi Ali Güler’e verdiği 
değerli bilgiler için teşekkür ederek fidan 
sertifikası takdim etti. Ali Güler de Rektör 
Bilgiç’e Atatürk fotoğrafının yer aldığı pla-
ket ve kitap hediye etti.

Yaptıkları araştırmalarda, Rıza Nur’un hatıratları kita-
bında Atatürk’le ilgili yer alan olumsuz ifadelerin üze-
rinde oynandığını tespit ettiklerini kaydeden Dr. Öğr. 
Üyesi Güler “Bunun yanında Rıza Nur’un psikolojik sı-
kıntıları olduğu da bir gerçek. Dikkatimizi çeken diğer 
bir husus da Atatürk aleyhinde ne kadar yayın varsa 
arkasında İngiliz istihbaratının olduğudur.” ifadelerini 
kullandı.

“Atatürk’ün kökeni ve yaşamıyla ilgili 
bilmediğimiz bir şey yok”

Atatürk’ün Türk olmadığıyla ilgili asılsız iddiaları da 
bilimsel araştırmalarla çürüttüklerinin altını çizen Ali 
Güler “25 yılını Atatürk’ün biyografisine vakfetmiş 
bir bilim adamı olarak ifade etmek istiyorum ki onun 
yaşamıyla ilgili bilmediğimiz bir şey yok. Ufak tefek 
eksiklikler olsa da yapılan araştırmalarla bunlar da 
tamamlanıyor. Ama genel hatlarıyla Atatürk’ün haya-
tını, kökenini biliyoruz. Doğduğu evle ilgili de bir takım 
yanlış bilgiler ortaya çıktı. Ancak tapu kayıtları, onun 
Selanik’teki pembe evde doğduğunu kanıtlıyor.” dedi.

“Baba soyu Kızıl Oğuzlar diye bilinen yörük 
Türkmenlerdir”

Mustafa Kemal Atatürk’ün baba soyunun Konya 
Karaman’dan Rumeli’ye göç ettirilen ve Kızıl Oğuzlar 
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Samsun Valiliği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından organize 
edilen ve Millî Mücadele kahramanlarından Kazım Karabekir’in kızı 

Timsal Karabekir’in katılımıyla düzenlenen  
“Babamın Gözünden Atatürk ve Millî Mücadele” adlı söyleşi,  

geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da yapılan 
söyleşiye; Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutan  

Vekili Diş Tabip Albay Güneş Şahinkesen,  
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, genel sekreter yardımcıları,  

daire başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve  
Polis Okulu öğrencileri katıldı.

Millî Mücadele Yıllarını 
“Babasının Gözünden” Anlattı
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“19 Mayıs, Millî Mücadele ve Samsun 
ortak değerimiz”

Programın açılışında konuşan OMÜ Fen-
Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
İbrahim Tellioğlu “Millî Mücadele’nin 100. 
yılı kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde 
Üniversitemiz, çeşitli toplantılara ev sahip-
liği yapmaktadır. Bugün sağlık problemleri 
bulunmasına rağmen Sayın Timsal Karabe-
kir Hanımefendi bizi şereflendirdi, ‘100. yıl 
coşkusuna katılmak istiyorum’ dedi. Tim-
sal Karabekir Hanımefendi’ye davetimize 
icabet ettiği için teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu.

“Kurtuluşa giden yolun nasıl 
başladığını unutmamamız gerekiyor”

Daha sonra kürsüye gelen OMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sait Bilgiç “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuna ve kurtuluşuna giden yolun na-
sıl başladığını, hangi güçlükler, hangi zor-
luklar içerisinde bu mücadelenin verilerek 
bugün bize bağımsız bir devletin teslim 
edildiğini unutmamamız ve hep hatırlama-
mız gerekiyor. OMÜ olarak biz de bu 100. 
yıl coşkusu içerisinde o günü sadece hatır-
lamak için değil, anlamak bakımından da 
gündeme taşımak adına birçok etkinlik ve 
faaliyet düzenledik. Bunları özellikle kam-
püs içerisinde düzenliyor olmakla birlikte 
bu toplantının şehir merkezinde olmasını 

istedik. Başta Atatürk olmak üzere, Ka-
zım Karabekir Paşa’yı, bütün şehitlerimizi 
rahmetle ve minnetle bir kez daha yâd et-
mek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. 
Bu önemli ve anlamlı toplantıda birlikte 
olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu be-
lirtiyor, hepinize katılımınızdan dolayı te-
şekkür ediyorum. Ayrıca Timsal Karabekir 
Hanımefendi’ye davetimizi kabul ettiği için 
teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.” ifa-
delerini kullandı.

“Dün olduğu gibi bugün de tüm 
kolordumla emrinizdeyim!”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile babası Ka-
zım Karabekir’in hayatını ve Millî Mücadele 
yıllarını, kronolojik olarak çok özel fotoğ-
raflar eşliğinde anlatan Timsal Karabekir, 
babasının kurtuluş mücadelesine nasıl ka-
tıldığını dinleyicilerle paylaştı.

Kazım Karabekir Paşa’nın Millî Mücadele’ye 
katılımını ve desteğini aktaran Timsal Kara-
bekir “Amasya Genelgesi ile dünyaya, ‘Va-
tan bir bütündür, bölünemez’ haykırıldı. Bu 
sözler İstanbul’da yankılanırken, İngilizler 
sinirlenir ve padişaha baskı yaparak derhâl 
Mustafa Kemal Paşa’nın tutuklanmasını is-
terler. Paşa, tutuklanacağını duyunca istifa 
eder. Padişah, tutuklanma emrini Kazım 
Karabekir’e verir. Kazım Karabekir sara-
ya ‘Hayır, o bu vatan için çalışmakta’ der. 
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Erzurum’da o müze olan evde Mustafa Ke-
mal Paşa ile Rauf Orbay otururken, en gü-
vendiği kurmayı Kazım Dirik içeri girer ve 
‘Paşam, istifa ettiniz, bundan sonra kim-
den emir alacağım’ der. Yıkılmıştır Mustafa 
Kemal. Bir saat önce sen her şeysin diyen 
kişiler, artık sen yoksun demektedir. O sı-
rada yaveri Cevat Abbas içeri gelir, Kazım 
Karabekir’in bir bölük süvari ile gelmekte 

olduğunu söyler. ‘Millî Mücadele 
buraya kadarmış Rauf, biliyorum 
beni gelip tutuklayacak’ der. Kapı 
açılır, Kazım Karabekir içeri girer 
ve sivil Mustafa Kemal Paşamızın 
karşısında sert bir asker selamı  

 
 

çakar, ‘Paşam, dün olduğu gibi bugün de 
tüm kolordumla emrinizdeyim. Sizi ko-
ruması için bir bölük süvari, bir de araba 
getirdim’ der. İki dava arkadaşı gözleri 
yaşlı, birbirlerine sarılırlar. O gün, o konak-
ta İstiklal Harbimiz başlamıştır, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temeli atılmıştır.” diye ko-
nuştu.

“Gürbüzler Ordusu vatan için kendileri 
ile yarıştı”

Millî Mücadele yıllarında çocukların yaptığı 
işleri ve fedakârlıkları da fotoğraflarla an-

latan Timsal Karabekir “Kazım Karabekir’e 
‘Yetimler Babası’ derler. O kadar çok şehit 

vermişiz ki, analar-babalar hunharca  
öldürülmüş, bu 
evlatlar ölüme 

terk edilmiş-
ler. Perişan 
durumda, 4 

bin erkek, 
2 binden 
fazla kız 

evlat. 
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Bundan 3 ay sonra onları kolordusunun hi-
mayesine almış. ‘Gürbüzler Ordusu’ adıy-
la vatan için kendileri ile yarışmaktalar. O 
karanlık günlerde 2 marş yazdı: ‘Hür Vatan 
Marşı’ ve ‘Türk Yılmaz Marşı.’ Sarıkamış’ta 
bando-mızıka öğrencilerine piyano başın-
da marşları öğretiyor. Yine kayak kursu 
var. Sıhhiyeci kursunda evlatları, ufak tefek 
ameliyatları yapabilecek kadar bilgi sahibi 
oluyor. Sarıkamış’ta matbaacılığı öğrenen 
bu çocuklar Millî Mücadele’nin sesi olan 
Varlık gazetesini çıkarıyor. İş Ocağı fabrika-
larında çalışıyorlar. Deri işlemeyi öğrenen 
çocuklar, 16 saat çalışarak bir çift asker 
postalı yapıyor. Ne kadar kuvvetli olursan 
ol, senden zayıf iki kişi seni yener; birlikten 
kuvvet doğar, tek bilek ve tek yürek vatana 
sahip çıkılacak diyor. Bunun yanında kim-
sesiz kalmış Ermeni çocukları var, onlara 
da sahip çıkmıştır. ‘Hangi milletin evladı 
olursa olsun çocuk kutsaldır’ diyor.” sözle-
rine yer verdi.

“Cumhuriyete hizmet; borcumuzdur, 
görevimizdir, ibadetimizdir”

Millî Mücadele komutanlarının toplu hâlde 
bulunduğu bir fotoğrafı da paylaşan Tim-
sal Karabekir “Mustafa Kemal Atatürk, İs-
tiklal Harbimizin olmazsa olmazıdır. Allah, 
Türk’ün kurtulmasını istemiş, o ilahi kad-
royu göndermiş. Biz onlara çok şey borç-
luyuz. Onlar bize altın bir tepside Türkiye 
Cumhuriyeti’ni armağan ettiler. Türk evlat-
ları olarak bu Cumhuriyete hizmet etme-
miz; beşikten mezara kadar borcumuzdur, 
görevimizdir, ibadetimizdir.” ifadelerini kul-
landı.

Konuşmasının ardından Timsal Karabekir, 
babasının yazıp bestelediği Türk Yılmaz 
Marşı’nı salonda bulunanlara dinletti.

Programın sonunda Vali Osman Kaymak, 
Timsal Karabekir’e hediye sunarken, Rek-
tör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise kendisine bir 
OMÜ geleneği olan ‘fidan sertifikası’ tak-
dim etti. Karabekir’e, özellikle öğrenciler 
yoğun ilgi gösterirken, program toplu fo-
toğraf çekimiyle sona erdi.
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Psikoloji Topluluğundan “100. Yıl’a 
Özel” Etkinlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
Psikoloji Topluluğu tarafından “100. Yıla Özel 
Psikoloji Günleri” etkinliği düzenlendi.

OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen düzenlenen etkinli-
ğe, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Bekir Batı’nın 
yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk’ün Anadolu’da kurtuluş mücadele me-
şalesini yakmasının 100. Yılına ithafen “19 Ma-
yıs Anısına” adlı kısa bir film gösterimi gerçek-
leştirildi. 

Açılış konuşmasında, yapılan etkinliğin öğrenci 
topluluğu olarak artık gelenekselleşmeye başla-
dığını ifade eden Psikoloji Topluluğu Akademik 
Danışmanı Doç. Dr. Murat Kurt ise ”Anlamı ve 
önemi büyük bir etkinlik ve bu etkinliğe katılımın 
giderek artacağını düşünüyoruz.” dedi.

“İnsanların sorunları giderek artıyor ve 
karmaşıklaşıyor”

Sözlerine sempozyum ve kongrelerin önemine 
vurgu yaparak başlayan Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı “Bilmek elbette güzel 
bir şey ama bilgiyi aktarmak ve paylaşmak daha 
da değerli. Özellikle öğrenci kongreleri, bilime 
önem verme ve bilimi paylaşma açısından son 
derece kıymetlidir.”  dedi.

‘İnsanı tanımak, anlamak’ olarak tanımladığı 
psikolojinin çok değer verdiği bir bölüm olduğu-

nu belirten Prof. Dr. Bekir Batı, sözlerine şöyle 
sürdürdü: “Süreç içerisinde insanların sorun-
ları giderek artıyor ve karmaşıklaşıyor. Bu aynı 
zamanda biyolojik sorunlarla birlikte psikolojik 
sorunları da beraberinde getiriyor. Bu sebeple 
insanlara verilecek desteği artırmakta fayda var. 
Bu bakımdan sizlere çok önemli görevler düşü-
yor. Görevlerinizi yerine getirirken okumak, öğ-
renmek yetişmek tek başına yeterli değil, bunu 
nerede ve nasıl kullandığınız çok önemli. Bu ül-
kenin bulunduğu konum çok önemli. Bu sebeple 
bu topraklarda var olabilmek için güçlü olmak 
zorundayız.”

Kongrede önemli konular işlendi

Üç gün süren kongrede ilk gün; Doç. Dr. Murat 
Kurt “Epilepsi Nöropsikolojisi”, Prof. Dr. Ömer 
Böke “Psikiyatrik Muayenede Konuşulmayan-
lar”, Psikolog Ömer Kınalı “Hipnoz Uygula-
maları”, Klinik Psikolog Ersin Bayramkaya da 
“Psikolojik Travma ve İyileşme” konularında su-
numlarını gerçekleştirdi. 

İkinci günde ise Dr. Psikolog Şükriye Varol “Ço-
cuklarla Ölümü Konuşmak”, Prof. Dr. Koray 
Karabekiroğlu “Çocuk Ergen Psikiyatrisinde 
Normal/Anormal Ayrımı”, Klinik Psikoloğu Dr. 
Serap Altekin “Travma Sahası Profesyonelle-
rinde İkincil Travmatizasyon, Tükenmişlik ve 
Özbakım”,Psikolog Burhan Ergün “Cinsel İstis-
mar Mağduru Çocuğa Yaklaşım ve Adli Süreç” 
konularında katılımcılara bilgiler verildi.
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Millî Mücadelenin 100. Yılında 
Çanakkale Şehitlerimizi Andık  
Turizm Fakültesinde, 19 Mayıs’ın 100. 
yılı etkinlikleri kapsamında Çanakkale 
şehitlerini anma programı gerçekleş-
tirildi. 

Programa; Bafra Kaymakam Ahmet 
Adanur, Samsun milletvekili Bedri Ya-
şar, ilçe protokolü, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında Fakülte De-
kanı Prof. Dr. Ali Uzun, Çanakkale 
Savaşı’nın coğrafi arka planını anlatan 
bir konferans verdi. Prof. Dr. Uzun yap-
tığı konuşmada Türkiye’nin, dünyanın 
merkezinde olduğunu ve Çanakkale Boğazı’nın 
da bu manada merkezin kapısı olduğunu ifade 
etti.

Ardından program, Çanakkale türküleri ile de-
vam etti. Etkinlik kapsamında ayrıca, destanla-
şan türkülerin hikâyeleri anlatılarak öğrenciler 
tarafından seslendirildi.

OMÜ Samsun Bilim Şenliğinde
“Bilimin Işığında 100. Yıl Samsun Bilim Şenliği”, 
Tekkeköy TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlendi.

“TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri” kapsamında, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) de stant 
açtığı fuara; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Aydın, Millî Eğitim Bakanlığı Meslek ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Nu-
manoğlu, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Kuran, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in 
yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen etkinlikle; bilim kültürünü geniş 
kitlelere yaymak, toplumda bilime olan ilgiyi 
arttırmak, özellikle çocukları ve gençleri tüm 
bilim alanlarında çalışma yapmaya özendirmek 
amaçlandı.

Ayrıca aralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin 
de yer aldığı ve 20 üniversitenin katılımıyla ger-
çekleştirilen Samsun Üniversite Tanıtım Fuarı da 
diğer salonda açıldı. İki salonu da ziyaret eden 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindekiler, 
stantlarda incelemelerde bulunarak, yetkililer-
den bilgi aldı.
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Atatürk, Samsun ve Yerel Basın Paneli
İletişim Fakültesi’nde 19 Mayıs 1919’un 100. yıl 
dönümü etkinlikleri kapsamında “Atatürk, Sam-
sun ve Basın” adlı panel gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi düzenlenen panelde OMÜ 
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Prof. 
Dr. Önder Duman, İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem 
ve Gazeteci-Yazar Osman Kara bilgilerini katı-
lımcılarla paylaştı.

Panele Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan 
Tahsin Keçeligil, İletişim Fakültesi Dekan Yar-
dımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oktan, Dr. Öğr. 
Üyesi Sinan Kaya, akademisyenler ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Dekan Yar-
dımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya “Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün milletin müşterek sesi olarak 
ifade ettiği basın, milletin gerçek ses ve irade-
sinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında 
çelikten bir kale oluşturmalıdır. Çünkü bir milleti 
aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu 
fikrî gıdayı vermekte, hulâsa, bir milletin hedefi 
saadet olan müşterek bir istikamette yürüme-
sini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir 
mektep, bir rehber olarak görülmektedir. Gaze-
tecilerin, gördüklerini, düşündüklerini ve bildik-
lerini samimiyetle ve doğru olarak yazmaları, 
Atatürk’ün de belirttiği bu çelikten kaleyi, dü-
şünce yolu kalesini daha da sağlamlaştıracak-
tır.” dedi.

19 Mayıs’ın önemi

İlk olarak söze başlayan Dr. Öğr. Üyesi Beste 
Nigar Erdem 19 Mayıs tarihinin millî mücadele 
açısından önemine değindi. Dr. Öğr. Üyesi Beste 

Nigar Erdem “Samsun ve 19 Mayıs, millî müca-
dele için olduğu kadar Mustafa Kemal Atatürk 
için de çok önemlidir. Zira uluslaşma sürecinin 
O’nun tarafından kaleme alınan öyküsü şeklinde 
varsayılabilecek Nutuk, ‘1919 senesi Mayısının 
19. günü Samsun’a çıktım.’ cümlesiyle başlar. 
Bu açıdan Samsun ve Samsun’da yürütülen ye-
rel basın faaliyetleri millî mücadele açısından 
önemli yer teşkil etmiştir.” dedi.

O dönemlerde basının yaşadığı sıkıntılara da 
değinen Dr. Öğr. Üyesi Erdem “Şüphesiz ki ba-
sın, ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel ha-
yatın şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. 
Bu nedenle toplumsal dönüşüm ve kırılma sü-
reçlerinde basın özgül görevler üstlenmektedir. 
Nitekim ulusal bağımsızlık hareketinin örgütlen-
mesinde ve uluslaşma sürecinde dönemin bası-
nı da önemli bir mücadele örneği göstermiştir.” 
dedi.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanma-
sından sonra Türkiye’de yeni bir döneme girildi-
ğini söyleyen Erdem “ Mondros Ateşkes Antlaş-
masından sonraki 1918-1923 yıllarını kapsayan 
dönemde, merkezi İstanbul’da olan Osmanlı hü-
kümeti ile Ankara’yı merkez edinen Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi hükümeti vardır. Basın da bu 
duruma paralel olarak İstanbul Basını ve Ana-
dolu basını olarak iki merkezde gruplaşmıştır.” 
şeklinde konuştu.

Millî mücadele dönemindeki İstanbul ve Anado-
lu basını hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi 
Erdem “İstanbul basınını ele almak gerekirse, 
İstanbul’un işgalinden önce çıkarılan kararname 
ile her türlü yazılı ve basılı kâğıdın askeri yöne-
timden ya da sansür kurulundan ruhsat alınma-OM
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dan basılmasının yasaklandığını söyleyebiliriz. 
16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgalinden 
sonra sansüre işgal kuvvetleri de katılır. Dolayı-
sıyla işgal ve katı sansür uygulamasının olduğu 
bir ortamda basının bağımsız  hareket etmesi 
olanaksızlaşmıştır.” ifadelerini kullandı.

İstanbul basını için çizilen bu tablonun Anadolu 
basını için geçerli olmadığını vurgulayan Dr. Öğr. 
Üyesi Erdem, hem İstanbul hükümetinin hem 
de işgal kuvvetlerinin sansür uygulamalarından 
uzak olmasıyla ilişkili olarak Anadolu basının 
daha bağımsız hareket edebildiğini dile getirdi. 
Erdem, ekonomik koşulların yetersizliği nede-
niyle Anadolu basınının zor şartlar altında yayım 
yaptığını da vurguladı.

“Mustafa Kemal basının gücünün farkında”

Mustafa Kemal Atatürk’ün, basının ve iletişimin 
Anadolu hareketinin örgütlenmesinde ve ulus-
laşma sürecinde en önemli itici güçlerden biri 
olarak gördüğünü kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Beste 
Nigar Erdem “Mustafa Kemal hem yurtiçine hem 
de diğer ülkelere Anadolu hareketini anlatmak 
için telgrafı, gazeteleri ve haber ajansını etkili bir 
şekilde kullanmıştır.” dedi.

Konuya ilişkin olarak Amerikalı gazeteci Louis 
E. Browne’u örnek veren Erdem şöyle konuş-
tu: “Halide Edip Adıvar’ın tavsiyesi üzerine Si-
vas Kongresi’ne Louis E. Browne adlı Amerikan 
Chicago Daily News gazetesi muhabiri gelmişti. 
Browne, izlenimleri doğrultusunda yoğun telgraf 
haberleşmesinden etkilenmiş ve ‘Bu gece gör-
düğüm kadar iyi işleyen bir telgraf şebekesini 
ömrümde görmedim’ demiştir.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün aynı zamanda ulusal 
bağımsızlık savaşı hakkındaki olumsuz neşriyata 
dair uygulamalar yaptığını anlatan Erdem “Mus-

tafa Kemal, Anadolu halkının etkilenmemesi için 
millî mücadele karşıtı gazetelerin İstanbul’dan 
Anadolu’ya gelmesinin engellenmesi ile ilgili ko-
lordulara emir vermiştir. Ayrıca bir düzenleme 
yapılarak, sansüre uymayanların Hıyanet-i Va-
taniye Kanunu ile cezalandırılması istenmiştir.” 
diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Geldikleri gibi giderler”

Sözü devralan Prof. Dr. Önder Duman ise Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün Samsun günlerinden bah-
setti. Mustafa Kemal’in Samsun’a geliş sürecini 
anlatarak söze başlayan Duman “1918 yılında 
I. Dünya Savaşı sona erdiğinde Mustafa Kemal 
Paşa Halep’te ordusunun başındaydı. Oradan 
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevine 
atandı. Mondros Ateşkes Antlaşması gereğince 
Osmanlı Ordusu terhis edilince İstanbul’a ça-
ğırıldı. İstanbul’a vardığında işgal kuvvetlerinin 
boğazdaki gemilerini gördü ve yaverine herkesin 
bildiği ‘Geldikleri gibi giderler.’ sözünü söyledi. 
Dediği gibi de oldu ve 5 yıl sonra İtilaf Devletleri 
İstanbul’u terk etti.” şeklinde ifade etti.

Mustafa Kemal’in İstanbul’a gelişindeki amacı-
nın ilk başta farklı olduğunun altını çizen Prof. 
Dr. Önder Duman “Mustafa Kemal o süreçte 6 ay 
İstanbul’da kaldı. Kendisi o zamanlar ilk olarak 
milli bir hükümette harbiye nazırı olmak istiyor-
du. Bu düşüncesi harekete geçmedi. Sonrasında  
‘Minber’ isimli bir gazete çıkardı ve orada yazılar 
yazdı. Arkadaşları ile bir araya gelip hükümeti 
düşürme niyetli komitecilik faaliyetleri yaptı. En 
sonunda İstanbul’da yapılacak bir şey kalmadı-
ğını anladı ve Anadolu’ya geçip orada mücade-
leye devam etmeye karar verdi.” dedi.

Mustafa Kemal’in eline geçen fırsatı iyi de-
ğerlendirdiğini anlatan Prof. Dr. Önder Duman 
“Samsun ve çevresinde çıkan asayiş sorunlarını OM
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çözmesi için İngiliz İşgal Kuvvetleri tarafından 
zorlanan Osmanlı Hükümetince görevlendirilip 
Samsun’a gönderildi.” diye konuştu.

 “Türk milletinin vermiş olduğu mücadele 
dünyada örneği olmayan bir mücadeleydi”

Gazeteci-Yazar Osman Kara ise millî mücadele 
ruhunun oluşumuna dikkat çekerek “Biz millî 
mücadeleyi hep askerlerin savaşmasından 
ibaret olarak düşündük ama o iş o kadar basit 
değildi. Türk milletinin vermiş olduğu mücade-
le dünyada örneği olmayan bir mücadeleydi. O 
zamana kadar her türlü acıyı yaşayan milletimiz, 
zalimlerin dayattığı anlaşmaları kabul etmedi, 
diğer devletler boyun büktü ama biz hayır de-
dik.” şeklinde konuştu.

Direniş’in 19 Mayıs’tan çok öncesinde başladı-
ğını söyleyen Gazeteci- Yazar Osman Kara “Millî 
mücadele insanların kafasında bir gecede oluş-
madı. Çok öncesinde başladı bizim mücadele-
miz. Birçok subayımız yaptıkları ile millî müca-
deleye destek verdi. Cepheden cepheye koşan 
ve dünyanın en büyük askeri güçlerine karşı 
koyan, müthiş kurmaylık zekâsı ve vatanseverlik 
gösteren bir kadronun planladığı olaylar silsilesi 
ile direniş başarıya ulaşmıştır.” dedi.

“Mustafa Kemal Atatürk hep milli iradeyi 
işaret etti”

Atatürk’ün asker kimliği yanında başarılı bir dip-
lomat olduğunu ve kamuoyu oluşturmanın öne-
mini bildiğini söyleyen Osman Kara sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Mustafa Kemal ve arka-
daşları meselenin milli bir mesele olduğunu ve 

kamuoyu oluşturmanın elzem olduğunu bildiler 
ve Hâkimiyet-i Milliye, İrade-i Milliye gibi gaze-
telerle hep milli iradeyi işaret ettiler. Postaneler 
kurarak, telgrafı kullanarak bilgi enformasyonu 
hep devam ettirildi. Millî mücadele bir iletişimdi. 
Mustafa Kemal’i oraya gönderenlerin istedikleri 
tablo bu değildi. Onu bağımsızlık hareketleri-
ni bastır diye gönderenler iş işten geçtiğini çok 
sonradan fark ettiler ama iş işten çoktan geç-
mişti.”

 “Vilayet matbaaları yerel basının öncüsü”

Prof. Dr. Önder Duman, yerel basın kavramının 
Osmanlı Devleti’nde 1864 yılında başladığını, O 
yılda kurulma talimatı verilen vilayet matbaaları 
ilerleyen dönemde oluşacak yerel basının öncü-
sü olduğunu işaret etti.

Samsun’un millî mücadele döneminde yerel 
basının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Önder 
Duman “1887 yılında Hüseyin Avni Bey doğ-
rultusunda Canik Mutasarrıflığı kuruldu ve 
Samsun’da bilinen ilk gazete olan Aks-ı Sada 
II. Meşrutiyet’ten sonra yayın hayatına başla-
dı. Sonrasında Cumhuriyete kadar Samsun’da 
çok yoğun basın faaliyetleri görüyoruz. Özel-
likle cumhuriyetin ilanına yakın dönemde yo-
ğunlaşma söz konusu. 17 yılda 33 yerel gazete 
çıkarılmıştır ve biz buna bakarak o zamanlar 
Samsun’da yerel basına çok önem verildiğini ve 
hararetli bir şekilde millî mücadele dönemi ça-
lışması yaşandığını söyleyebiliriz.” dedi.

Panel, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sinan 
Kaya’nın katılımcılara teşekkür belgesi vermesi 
ve fotoğraf çekimi ile son buldu.
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Millî Mücadelenin 100. Yılında 
Dermatoloji Sempozyumu
19 Mayıs 1919’un 100. Yılı onuruna düzenlenen 
bilimsel etkinlikler devam ediyor. Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim 
Dalı tarafından, “2. Karadeniz Dermatolojide Ye-
nilikler Sempozyumu”  gerçekleştirildi. Samsun 
Anemon Otel Toplantı Salonunda 16 Haziran’da 
gerçekleştirilen sempozyumda dermatoloji ile 
ilgili son gelişmeler ve tedavi yöntemleri uzman 
isimler tarafından anlatıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan OMÜ 
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent 
Güngör, üniversitenin tüm paydaşlarıyla etkile-
şim içerisinde olduklarını ve Türkiye’ye bilimsel 
üretim ve eğitim anlamında katkı sağlamaya ça-
lıştıklarını söyledi. 

“Bilimsel değeri yüksek bir toplantıya imza 
attık” 

Sempozyum hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fa-
kültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Müge Güler Özden ise, “Toplantıda se-
def hastalığı ürtiker, akne ve başka cilt hasta-
lıklarıyla ilgili en son gelişmeleri konuşacağız. 
Tedavideki yenilikler, en son gelişmeler konusu-
na odaklandık. Bilimsel değeri yüksek olan bir 
toplantıya imza attık. Toplantı şehrimiz için de 
ciddi bir tanıtım oldu. Gelen her öğretim üyesi, 
her hoca Samsun’un ne kadar güzel bir şehir ol-
duğunu ve çevresindeki güzellikleri gördü” dedi. 

“Sedef hastalığının tedavisi var” 

Sedef hastalığının insanın yaşam kalitesini boz-
duğunu, psikolojilerini etkilediğini ve yaşam ka-
litelerini neredeyse kansere denk oranda boz-
duğunu kaydeden Özden, “Bizler bunu çok iyi 

biliyoruz ve gelişmiş tedavileri hastalara ulaş-
tırmak istiyoruz. Hastalarımız sedef hastalığının 
tedavisinin olmadığını düşünüyor. Böyle bir yan-
lış algı var. Hâlbuki sedef hastalığının tedavisi 
var. Üstelik çok gelişti. Bu konuda tıpta devrim 
yaşandı denilebilir. Hastalar artık son derece 
gelişmiş tedavilerle konforlu bir yaşam sürdüre-
biliyor. Bunu bilsinler ve tedavilerine başvursun-
lar. Ürtiker ya da halk arasında kurdeşen olarak 
bilinen hastalıkların tedavisi de oldukça gelişti. 
Tedavi seçenekleri var. Aknenin tedavisi var. 
Hastalardan, bu hastalıkların tedavilerinin ol-
madığını düşünmemelerini ve başka tedavilere 
başvurup kendilerini yormamalarını arzu ediyo-
ruz” diye konuştu. 

“Güneş kremleri güneşe çıkmadan 20 
dakika önce sürülmeli” 

Güneşin kanserojen etkilerini de bilmekte fayda 
olduğuna dikkat çeken Özden, “Bunu sadece 
cilt hastalıkları için değil tüm insanlar için öne-
riyoruz. Sabah 10.00’dan önce, öğleden son-
ra 16.00’dan sonra dışarıya çıkmalarını, güneş 
kremlerini güneşe çıkmadan 20 dakika önce 
sürmelerini ve güneş kremlerinin etkilerini gös-
termesi için 2-3 saatte bir yenilenmesi gerektiği-
ni tavsiye ediyoruz. Kreme çok ta güvenmemek 
lazım. Şapka kullanmak, güneş gözlüğü kullan-
mak gibi ek yöntemler de etkili olur. 3 yaşından 
önce bir çocuğun bir kez olsun su toplayacak ka-
dar güneş yanığı yaşaması, cilt kanseri riskini de 
10 kat artırıyor. Özellikle çocuklarımızı güneşten 
korumamız çok önemli” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından sempozyum sunumlarla 
devam etti.  OM
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100. Yılın Işığında  
Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi
19 Mayıs’ın 100. yılı kapsamında Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi ve Flora Araştırmaları Derneği iş 
birliğinde organize edilen “2. Uluslararası Bitki 
Biyolojisi Kongresi”, 20-23 Haziran 2019 ta-
rihleri arasında ulusal kurtuluş mücadelesinin 
sembol kenti Samsun’da gerçekleştirildi. 

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen ve 100’e yakın kayıtlı katılımcıyı ağır-
layan kongreye; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Ali Cengiz, Kongre Başkanları OMÜ 
Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Fergan Kara-
er, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki 
Aytaç, yerli ve yabancı konuklar ile öğretim üye-
leri katıldı.

“Kongrenin, bitki biyolojisi ve bunun 
eğitimine önemli katkılar sunacağına 
inanıyoruz”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Dr. Fergan 
Karaer, ilkine Selçuk Üniversitesinin ev sahipliği 

yaptığı kongrenin geçmişi ve hazırlık çalışmala-
rından söz etti. Dr. Karaer, Atatürk’ün Samsun’a 
çıkışının 100. yılı anısına düzenledikleri bu kong-
renin bitki biyolojisi ve bunun eğitimine önemli 
katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.

Dünyadaki en büyük değerlerin başında bilgiye 
sahip olmanın geldiğini vurgulayan Dr. Karaer 
“Bilginin; aslından başkalarına karşı üstünlük 
sağlamak için değil, yaşamda yararlanmak adı-
na kullanılması gerektiğini biliyoruz, bilginin hız-
lı bir şekilde herkese ulaştırılması büyük önem 
taşıyor. İnanmışlığımızın temelinde şu da var: 
Bilgi ve bilim ağaçlarının, yaşlandığımızda biz-
lere gölge olacağının da farkındayız. Dolayısıyla 
bilginin paylaşıldıkça bir hazineye dönüştüğünü 
anlamak zorundayız. Günümüzdeki hayatla ge-
lecekteki hayat çok farklı olacağından yenilikleri 
izlemek ve bunların sonuçlarını topluma sun-
mak büyük bir özveri gerektiriyor. Şunu da vur-
gulamak gerekir ki bilmek ileri götürmek; ileri 
götürmek de güçlü olmaktır.” diye konuştu.
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15’i yurt içi olmak üzere yurt dışın-
dan da farklı üniversitelerden 100’e 
yakın bilim insanının kongreye kayıt 
yaptırdığına dikkat çeken Dr. Karaer, 
bu kongreyi hayata geçirirken, orta-
ya konulacak bilgi ve fikirlerin, tari-
hin akıl defterine not edileceğine de 
inandıklarını dile getirdi. 

“Bilimsel çalışmalara sivil 
örgütler samimiyetle katkı 
sağlıyor”

Açılış konuşmasında söz alan bir di-
ğer Kongre Başkanı Gazi Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Aytaç da 
kongre paydaşlarından Flora Araş-
tırma Derneğinin önemli bir sorum-
luluk üstlendiğine işaret ederek şu 
ifadelere yer verdi: “Özellikle bilimsel 
alanda yapılacak her türlü çalışmada, 
sivil örgütlerin canıgönülden büyük katkılar sağ-
ladığını ve bundan sonra da bu katkı ve desteği 
vereceklerini biliyorum. Bunlardan biri de Flora 
Araştırma Derneği; bu derneğimiz bitki ve biyo-
lojiyle ilgili bilimsel çalışmalara açık ve her za-
man yanınızda olacaktır. Katılımcılara verimli ve 
ufuk açıcı bir kongre diliyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından bilimsel sunum-
lara geçilirken Orta Doğu Teknik Üniversitesin-
den (ODTÜ) Prof. Dr. Musa Doğan “Tıbbî Bitkile-
rin Anlaşılması ve Korunması: Ada Çayı Örneği 
- Understanding and Conservation of Medical 
Plants: A Case Study of Salvia L. (Lamiaceae)”; 
Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Şinasi Yıl-
dırımlı ise “Türkiye’de Bitki Örneği Toplayıcı 
Araştırıcılar, Revizyon Nasıl Yapılır, Yeni Tür Na-
sıl Tanımlanır” başlıklı sunumlarıyla katılımcıla-
ra hitap etti. 

2. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi’ne; Ame-
rika Birleşik Devletleri, İsviçre, Avusturya, Irak, 
Libya, Yemen ve Malezya’dan konuk akademis-
yen ve katılımcıların yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli 
üniversitelerinden akademisyenler çalışma ve 
sunumlarıyla katkı verdi.

Bitkisel biyoçeşitlilik ve daha fazlası 
kongrede mercek altına alındı

23 Haziran’a kadar devam edecek kongrede 
farklı oturumlarda; Dünya ve Türkiye’deki bitki 
çeşitliliğinden küresel iklim değişikliğinin bitki-
ler üzerindeki etkilerine, biyokaçakçılıktan yeni 
bitki türlerine kadar pek çok tema işlendi ve 
poster sunumları yer aldı.

Kongrenin son gününde ise Kızılırmak Deltası ile 
Ladik ve Amasya’ya geziler düzenlendi. 
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100. Yılda “Büyük Buluşma”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi her alanda 19 Ma-
yıs 1919’un 100. Yılını anmak ve cumhuriyetin 
kazanımlarını ön plana getirmek için her alan-
da etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinliklerin 
en dikkat çekenlerinden biri de Güzel Sanatlar 
Kampüsü’nde gerçekleştirilen Yükseköğretim 
Kurulu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) 
Sanat Dalları Eğitimi Konseyi Genel Kurul Top-
lantısı ve “Büyük Buluşma 2019” sergisi oldu. 

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, ÜAK 
Sanat Dalları Eğitimi Konseyi Başkanı Prof. Dr. 
Turan Sağer, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ali Tomak, diğer üniversitelerin gü-
zel sanatlar fakültelerinin dekanları ve konser-
vatuvar müdürleri katıldı.

“Fakültemizde 381 öğrenci bulunmaktadır”

Programın açılışında söz alan OMÜ Güzel Sanat-
lar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, fakülteyi 
tanıtarak başladığı konuşmasında “Türkiye’nin 
ilk ve tek Güzel Sanatlar Kampüsü’nde bulunan 
ve 2012 yılında açılışı yapılan Fakültemiz, 2013-
2014 Eğitim-Öğretim yılında Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü ile öğrenci kabulüne başla-
mış, daha sonra  2014-2015’te Resim Bölümü, 
2015-2016’da Seramik-Cam Bölümü ve 2017-
2018’de de Endüstriyel Tasarım Bölümü ile öğ-
renci kabulünü sürdürmüştür. Yükseköğretim 
Kurulu’ndan açılış izni alınan Heykel Bölümü ve 
Animasyon Anasanat Dalı programına öğrenci 
kabulü ise gerekli öğretim üyesi sayısı tamam-
landığında başlanacaktır. Fakültemizde toplam 
27 öğretim elemanı, 381 öğrencimiz bulunmak-
tadır.” diye konuştu.

“Sanat eğitiminde 1990’lardan sonra 
gelişmeler yaşandı”

ÜAK Sanat Dalları Eğitimi Konseyi Başkanı Prof. 
Dr. Turan Sağer de sanat eğitimi alanında özel-
likle 1990’lı yıllardan sonra önemli gelişmeler 
yaşandığına dikkat çekerek ”Sanatın disiplinler 
arası diyalog içinde, hem sanat alanlarının kendi 
aralarında hem de bilim, teknoloji gibi yaşamın 
tüm alanlarına yayılan işbirlikleri içinde yeni üre-
timlere girdiğini görmekteyiz. 21. yüzyılın, disip-
linlerin kendi aralarındaki sınırların kalktığı, di-
yalog içinde innovatif üretimlerin teşvik edildiği 
bir yüzyıl olacağını çoktan gösterdi. Bu anlayışı 
sanat eğitiminde de ortaya koymamız son dere-
ce önemlidir. Sanatın, içinde olduğumuz çağdaş OM
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yaşamı kuran yaratıcı düşünceye önereceği çok 
şey vardır. Bizlere bu hedefte önemli görevler 
düşmektedir. Hepimiz bu görevi heyecanla üst-
lenmek zorundayız.” dedi.

“Bir yandan nitelikli insan yetiştirip bir 
yandan da bilgi üreteceğiz”

Toplantıda son olarak söz alan OMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, “Üniversitemizin adını al-
dığı 19 Mayıs’ın 100. yılını kutladığımız bu gün-
lerde heyecanlı ve onurluyuz. Ancak bu günleri 
sadece anarak geçirmek istemiyoruz. Bir yan-
dan anarken bir yandan da o günleri daha iyi an-
lamamıza vesile olacak etkinlikler düzenliyoruz. 
Hayatlarını gözlerini kırpmadan bize bu toprak-
ları vatan haline getiren atalarımızın neler çekti-
ğini, hangi şartlarda bunları başardığını anlamak 
zorundayız ki bugünü daha iyi kavrayalım, ülke-
mizi gelecek nesillere daha güçlü bir ülke olarak 
teslim edebilelim.” şeklinde konuştu.

Üniversitelerin bir ülkenin gelişmesindeki öne-
minden de söz eden Rektör Bilgiç, “Gelişmiş 
hiçbir ülke yok ki, üniversiteleri güçlü olmasın. 
Bu nedenle Türkiye’de üniversiteler bunun far-
kında olmak ve gereğini yerine getirmek zorun-
dadır. Bir yandan nitelikli insan yetiştireceğiz, bir 
yandan da bilgi üretip ileri teknoloji alanlarında 
da ürünler ortaya koymaya devam edeceğiz. 
Tüm bunları yaparken de yetiştirdiğimiz gençle-
rimizin tabi ki tarihini bilen ve kendine güvenen 
bir nesil olarak yetişmelerini sağlayacağız.” ifa-
delerini kullandı.

 

Toplantıda üniversite şartları ile akademisyen 
ve öğrenci sayıları ile ilgili bilgiler de paylaşan 
Rektör Bilgiç, Üniversite olarak kazılan başarılar 
hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Konuşmaların ardından OMÜ Devlet Konserva-
tuvarı öğretim elemanlarının hazırladığı müzik 
dinletisi sunuldu.

Daha sonra ise GSF Sanat Galerisi’ndeki Büyük 
Buluşma Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Ser-
giyi gezen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve berabe-
rindekiler, çalışmaları dikkatle inceledi ve bilgi 
aldı. Sergiye İlkadım Belediye Başkanı Necattin 
Demirtaş da katıldı.

İki gün süren etkinlikte daha sonra Genel Kurul 
Toplantısı, ÜAK Sanat Dalları Eğitimi Konseyi Fa-
külte Dekanları Toplantısı ve ÜAK Sanat Dalları 
Eğitimi Konseyi Konservatuvar Müdürleri Top-
lantısı gerçekleştirildi. OM
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OMÜ Öğretim Üyelerinin Anlatımıyla 
“18 Mart 1915”
Millî Mücadele’nin 100. Yılı etkinlikleri kapsa-
mında, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 
Anma Günü dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesinde “Çanakkale Zaferi’ni Anma Paneli” 
gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi B Blok Konferans Salonu’nda 
19 Mart’ta düzenlenen panele; Eğitim Fakültesi 
öğretim üyeleri Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan 
ve Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut’un yanı sıra Fen-
Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nedim 
İpek konuşmacı olarak katıldı.

“Azalmanın sebebi zorunlu askerlik”

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Nedim İpek, 
Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’nin 
ve Çanakkale’nin nüfus ve şehir yapısı hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. İpek, “19. yüz-
yılda dünya nüfusu 1 milyar iken bir asır sonra 
bu rakam 1 milyar 600 bine çıkmıştır. Yine Av-
rupa ülkelerinde nüfus artışı gözlemlenirken, 
Osmanlı’da nüfusun azaldığı görülmüştür. Fakat 
bu durumun, o dönemlerde Osmanlı Devleti’nin 
yitirdiği Kuzey Afrika ya da Balkanlar’da kay-
bettiği topraklardan kaynaklanmadı. Nüfusun 
azalmasının en önemli sebeplerinden birisi de 
zorunlu askerlik uygulamasıydı. Dolayısıyla bu 
durum, Anadolu’da nüfus dengelerinin değişme-
sine neden oldu.” dedi.

“İlk saldırı İskenderun’a düşünüldü”

Daha sonra konuşan Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağ-
layan ise Çanakkale Zaferi öncesinde yaşanan 
olayların detaylarını paylaştı. Çağlayan, “İngi-
lizlerin birinci amacı İstanbul’u erken bir tarihte 
teslim alarak Osmanlı’yı çökertmek ve savaşı 
kısa sürede bitirmekti. Daha sonra Balkanlar’da 
bir cephe alarak onlara göre ikinci zayıf halka 
Avusturya’yı çökertmekti. Akabinde bölgede 
bulunan Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya 
gibi ülkelerin saflarını netleştirmek amaçlanı-OM
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yordu. Bütün bu amaçların gerçekleşmesi için 
tek yol Çanakkale’yi geçmekti. Fakat dönemin 
İngiltere Savaş Bakanı, Osmanlı boğazlarının 
yalnızca gemilerle rahat bir şekilde geçilmeye-
ceğini öne sürerek bu fikre çok sıcak bakma-
mıştır. Osmanlı’ya karşı yapılacak ilk saldırı, 
Çanakkale’ye değil İskenderun’a düşünülmüş-
tür. Osmanlı’nın Arap dünyası ile bağlantısı ke-
silmek istenmiştir. Fakat Fransa’nın sıcak bak-
mamasıyla Çanakkale fikri ağırlık kazanmıştır. 
Osmanlı Devleti’nin savunmasının zayıf olduğu 
düşüncesi, İngiliz ve Fransızları cesaretlendire-
rek karar almalarında önemli bir etkiye sahipti.” 
ifadelerini kullandı.

“İki büyük kahraman”

Son olarak söz alan Prof. Dr. Dursun Ali Akbu-
lut ise dönemin gazetelerinden yararlanarak, 

Çanakkale Zaferi’nden sonraki süreci anlattı. 
Akbulut, “Bir gazetede, Ulu Önder Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının, 
Çanakkale’de kara ve deniz müdafaasındaki 
başarısı vurgulanmıştır. Gazetedeki haberin de-
vamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cevat 
Paşa’yla birlikte bulunduğu resimle ilgili olarak 
‘Çanakkale’nin savunulmasında fevkalade ya-
rarlılıkları görülen, milletin sonsuz şükranına 
hak kazanmış iki büyük kahramanın resimlerini 
okuyucularımıza takdim ediyoruz’ ifadeleri yer 
alıyor. Bu savaşların sonrasında 10 ve 11 Ocak 
1916 tarihli gazetelerde de görüldüğü üzere 
düşmanı geri püskürtme tarihi kuzey cephesi 
için 20 Aralık 1915, güney cephesi için 8 Ocak 
1916’dır. O hâlde anlıyoruz ki kara muharebele-
rinin bitiş tarihi 8 Ocak 1916 olarak kabul edil-
mişti.” sözlerine yer verdi.
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Dikkat Çekici Boyutlarıyla 100. Yılında 
Millî Mücadele
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen 
“100. Yılında Millî Mücadele” adlı panel, alanın-
da uzman akademisyenleri bir araya getirdi.

Fakülte bünyesindeki Prof. Dr. Fevzi Köksal 
Konferans Salonu’nda 20 Mart’ta düzenlenen 
ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nedim İpek’in 
moderatörlüğündeki panelde; OMÜ öğretim gö-
revlileri Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, Prof. Dr. 
Serpil Sürmeli ve Prof. Dr. Önder Duman pane-
list olarak yer aldı.  

“Emperyalist paylaşıma tek itiraz 
Türkiye’den gelmiştir”

Panelin açılışında konuşan moderatör Tarih Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Nedim İpek, ulus devlet 

oluşumundan bahsedip, 1. Dünya Savaşı’nın 
aslında geleneksel devletlerle emperyalist dev-
letlerin mücadelesine sahne olduğunu belirte-
rek “Emperyalist devletlerin amacı; geleneksel 
devletleri kendi güdümlerinde ulus devletlere 
dönüştürmekti; buna tek itiraz ise Türkiye’den 
gelecektir. Yine 2. Dünya Savaşı’nda da benzer 
bir yapılanmanın olduğunu görüyoruz ve dünya 
bloklaşmaya doğru gidecektir. İşte hepimizin 
bildiği gibi Doğu Bloğu ve Batı Bloğu olmak üze-
re ikiye ayrılacak, 1990’lardan sonra da Doğu 
Bloğu yıkılacaktır. Bunları iyi irdeleyebilmek için 
de tarihi çok iyi bilmek gerekiyor. Millî Mücade-
lemiz sadece bizler için değil, dünya açısından 
da örnek teşkil edecek bir mücadeledir. Mustafa 
Kemal, kurtuluş mücadelesinde millî devleti şe-
killendirerek, bence ulus devlet modelinde yeni 
bir marka oluşturmuştur.” dedi.
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“Rusya savaştan çekilmeseydi Samsun da 
resmen işgal edilebilirdi”

Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Önder Du-
man da sunumunda Mondros Mütarekesi’nin 
7. maddesi ekseninde mütareke ile Atatürk’ün 
Samsun’a çıkışı arasında kalan döneme dair bil-
giler paylaşırken İtilaf Devletleri’nin Samsun’a 
yönelik giriştikleri faaliyetler, bölgedeki Rum 
çeteleri ve bölgenin mevcut durumuyla ilgili 
bazı tespitlerde bulundu. Samsun’un tarihî ve 
stratejik öneminden söz eden Prof. Dr. Duman 
“İngilizler, Samsun ve çevresini eğer elde tuta-
bilseydi muhtemelen Mondros’un 7. maddesine 
dayanarak Anadolu’nun işgalinde yapılacak bir 
sevkiyatta, Samsun ciddi anlamda bir merkez, 
bir ihraç iskelesi konumuna gelebilirdi. İkin-
ci önemli husus ise Samsun’un nüfus yapısıyla 
alakalı. Samsun ve çevresindeki Pontusçuluk 
çalışmaları 1. Dünya Savaşı boyunca Rusya’nın 
himayesinde oldukça etkili oldu. Hatta bölgede 
sayıları 10 bini bulan Rum çetecileri Ruslarla 
iş birliği hâlinde Osmanlı’nın 3. Ordusunun geri 
bölgesinde çok ciddi bir asayiş sıkıntısı yarattı-
lar. Rusya eğer savaştan çekilmeseydi bölgede 
ciddi bir işgal sorununu beraberinde getirebilir-
di.” diye konuştu.

“Osmanlı Anadolusu’nda mülki taksimatın 
dörtte üçü Mustafa Kemal’in emrine 
verilmişti”

Diğer panelist Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut da 
Atatürk’ün 13 Kasım 1918’de İstanbul’a ge-
lişinden 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışına 
kadar olan zaman diliminde yaşanan birtakım 
olayların detaylarına değindi. Mustafa Kemal’in, 
Padişah Vahdettin’in fahri yaveri olmasından si-
lah arkadaşlarıyla yaptığı hazırlığa kadar geniş 

bir yelpazede yaşanan olaylardan anekdotlar 
aktaran Prof. Dr. Akbulut, Mustafa Kemal’e o 
dönemde mülki taksimatın dörtte üçünün ve-
rildiğine dikkat çekerek bu süreci şöyle anlattı: 
“Osmanlı Anadolusu’na bakılınca ve diğer san-
cakları ve vilayetleri bir arada ele aldığımızda 
Osmanlı Anadolusu o zamanki mülki taksimata 
göre 11 vilayetten oluşmaktadır. Çünkü İzmir’i, 
Antalya’yı saymıyoruz, bunları çıkardığımız za-
man geride kalan 5 vilayet dolaylı olarak Mus-
tafa Kemal Paşa’ya bağlıydı ki 2 de sancağı 
vardı. Bir de doğrudan doğruya yine ona bağlı 
Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara ve Kastamonu 
vilayetleri mevcut. Bu illeri de dâhil ettiğimiz za-
man, mülki taksimatın dörtte üçü Mustafa Ke-
mal Paşa’nın emrine verilmiş oluyordu ve bu çok 
büyük bir yetkiydi.”

Mustafa Kemal’in Nutuk öncesi hatıralarından 
referansla Padişah Vahdettin’le olan görüşme-
sinden bahseden Prof. Dr. Akbulut “Padişah 
Vahdettin, görüşmede kendisinden daha büyük 
hizmetler beklediğini söylüyor. Mustafa Kemal 
de bahsettiğim hatıralarında bu durumu ‘Ben 
şimdi Anadolu’ya gidecektim. Anadolu’da bu-
lunduğum sırada, ben İstanbul’un emirlerine 
ne kadar uyacak olursam o kadar vatanı kurta-
racaktım’ sözleriyle izah ediyor. Aslında vatanı 
kurtarmak diye söylenen söz bundan ibarettir.” 
şeklinde konuştu.

Çanakkale Zaferi’nden Çanakkale Krizi’ne

Son konuşmacı Prof. Dr. Serpil Sürmeli ise su-
numunda kayıtlara Çanakkale Krizi olarak ge-
çen hadiseye odaklanırken bu olayın, Büyük 
Taarruz’un hemen akabinde yaşanan krizden 
kaynaklandığını söyledi. Mustafa Kemal’in, Bü-
yük Taarruz kazanıldıktan sonraki ünlü ‘Ordular 
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ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri’ komutunu hatırla-
tan Prof. Dr. Sürmeli, Atatürk’ün bu emri verme-
sinin nedenini şu sözlerle dile getirdi: “Mustafa 
Kemal neden bu emri veriyor? Çünkü en büyük 
endişesi şu: Yunanlıların Trakya’dan getirecekle-
ri kuvvetlerle Eskişehir’deki kuvvetleri birleştirip 
İzmir’in kuzeyinde yeni bir cephe açma tehlike-
si. Bu tehlikeyi tamamen zamanında izole etmek 
için de özellikle ordunun yürüyüşüne devam et-
mesi emrini verecek ve işte ondan sonra da bu 
kriz çıkacaktır çünkü ordu Yunan işgalindeki sa-
haya girecek, tek tek şehirlerimizi kurtaracak ve 
Çanakkale önlerine kadar gelecek. Peki Mustafa 
Kemal Paşa’nın istediği şey nedir? İstediği şey 
Misakımillî’de sık sık vurguladığı 1914 sınırları 
yani savaştan önceki sınırlar, peki nerede? Doğu 
Trakya’da. Doğu Trakya sınırlarını tamamıyla ele 
geçirmek ve elverişli şartlarda İtilaf Devletleri ile 
masaya oturmak.”

“Çanakkale Krizi Koalisyon Hükûmetinin 
tabutuna son çiviyi çakmıştır”

Öğretim üyesi Prof. Dr. Serpil Sürmeli, Musta-
fa Kemal’in tarafsız hat konusundaki tutum ve 
kararlığı sonucunda Mudanya Mütareke’siyle 
Doğu Trakya’nın çatışmasız elde edildiğine işa-
ret ederek o döneme ilişkin yaşanan gelişmeleri 
“Mustafa Kemal Paşa bunu başarmıştır. Onun 
bu politikası, siyasi zaferle sonuçlanmıştır. Şunu 
da vurgulamak gerekir ki İngiliz Kuvvetleri Baş-
komutanı General Harrington’a Türklerle savaş 
konusunda bir telgraf gelmiştir ancak Harring-
ton, hükümetin bu telgrafını cebine koyacak ve 
bu emri uygulamayacaktır yani o da bu konuda 
kararlıdır. İngiliz kaynakları şöyle söyler: ‘Ça-
nakkale Krizi - bizim ifademizle Çanakkale Ola-
yı - Koalisyon Hükümetinin tabutuna son çiviyi 
çakmıştır.’ Peki General Harrington için ne der? 
‘Başbakan’ı yani Lyloyd George’u hata yapmak-
tan kurtaran adam’.” anekdotlarıyla aktardı.

“19 Mayıs, Cumhuriyetimizin ilk adımıdır”

Panelin kapanış konuşmasında düşüncelerini 
ifade eden Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Bekir Batı, 19 Mayıs’ın 100. yılında Tarih Bö-
lümünün düzenlediği bu etkinliğin son derece 
anlamlı ve değerli olduğunun altını çizerken “19 
Mayıs 1919, tabir yerindeyse düşen bir milletin 
ayağa kalktığı bir tarihtir ve Cumhuriyetimizin ilk 
adımıdır. Bugün eğer bu ülkenin kıymetini bil-
mek ve anlamak gerekiyorsa nasıl kurulduğunu 
da bilmek gerekir. Hocalarımıza, engin birikim-
leriyle bizlere aktardıkları birbirinden değerli 
bilgiler ve bu Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu 
bizlerle paylaştıkları için şükranlarımı sunuyo-
rum.” sözlerine yer verdi.
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Türkçenin 
Yaşayan Bilgesi 
Türk Dilinin 
Tarihî Serüvenini 
Anlattı 
Türkolog (Türklük bilimi uzmanı) ve Türk Dil 
Kurumu (TDK) eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Bican Ercilasun, Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesinde (OMÜ) düzenlenen “Türk Dilinin Ta-
rih Evrelerindeki Yeri” başlıklı konferansta 
Türk dilinin farklı dönemlerdeki serüvenini 
katılımcılarla paylaştı.

OMÜ Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları 
Topluluğunca organize edilen ve 2 Nisan’da 
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen konferansı; Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin 
Köktürk, akademisyenler ve öğrenciler bü-
yük bir ilgiyle takip etti.

“Ercilasun Hocamız Türkçenin yaşayan 
en önemli bilgelerinden biridir”

Konferansın açılış konuşmasında söz alan 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üye-
si Prof. Dr. Serkan Şen, Türkolog Tahsin 
Banguoğlu’nun “Türkçe soylu bir dildir” 
ifadesine atıfta bulunarak “Bu soylu oluş, 
Türkçenin; hem tarihî açıdan son derece 
eski bir vaziyet arz etmesine hem de içe-
rik manasında önemli zenginlikleri barın-
dırmasına işaret eder. Ömrünü Türk’ün metin 
coğrafyasında seyahatlere adamış Ahmet Bican 
Ercilasun Hocamız, Türkçenin gelişme ve ya-
yılma alanlarına yönelik yapmış olduğu çalış-
malarla bugün Türkoloji’nin yaşayan en önemli 
bilgelerinden biridir. Yıllar boyu ortaya koyduğu 
çalışmaları, sadece ilmî manada ilgilileri buluş-
turmamış; bunun yanında edebî manada da ro-
manlarıyla gençliğe bir istikamet vermeye, ede-
biyat zevkini aşılamaya gayret etmiştir.” dedi. 

Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu-
nun Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’u Samsun’da 
görme isteklerini büyük bir memnuniyetle karşı-
ladıklarını belirten Prof. Dr. Şen, konuk Türkolog 
Prof. Dr. Ercilasun ve katılımcıları “Yoğun prog-
ramına rağmen talebimize teveccüh gösteren 
sayın Hocamız Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’a 
sizlerin adına, Samsun adına, Millî Mücadele’nin 

100. seneidevriyesini yaşadığımız 2019’da Üni-
versitemiz adına buralara kadar geldikleri ve 
bizleri kırmadıkları için teşekkür ediyor, her biri-
nize katılımlarınız için şükranlarımı sunuyorum.” 
sözleriyle selamladı.

“Türkler bilinmeyen devirlerde belki daha 
batıdaydı”

“Kutlu bir yerdeyim. 100 yıl önce Atatürk, Millî 
Mücadele’yi buradan başlattı. Dolayısıyla bu 
duygularla heyecanlı ve coşkuluyum” diyerek 
sözlerine başlayan Türkolog Prof. Dr. Ahmet Bi-
can Ercilasun, bütün dillerin tarih içinde geliştiği-
ni ancak Türk milletinin tarihte pek çok milletten 
ayrıldığını belirterek “Biz bir türlü durduğumuz 
yerde durmamışız, bu bakımdan birçok millet-
ten ayrılıyoruz. Örneğin Fransız milletinin bütün 
tarihi Fransa denilen topraklarda geçmiş. Yine 
İngilizler yani Anglosaksonlar 5. yy.’da Büyük 
Britanya Adası’na geçmiş ve o zamanda beri OM
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tarihleri bu adada geçiyor. Ama biz Türkler de-
vamlı yer değiştirmişiz. Tarih öncesi dönemlerde 
- efsanelere dayanan dönemlerde – belki bizler 
daha batıdaydık. Kaşgarlı Mahmut’un Divanu 
Lügati’t Türk adlı eserinde Türklerle ilgili Şu Des-
tanı var; bu destanın tek kaynağı Kaşgarlı’nın 
bu eseri ve Türkçeden Arapçaya bir sözlük. Şu 
Destanı’na göre Türkler bugünkü Özbekistan, 
Kırgızistan topraklarında bulunuyor. Milattan 
önce 330’lardan bahsediyoruz. Neden? Çünkü 
Şu Destanı’nda Büyük İskender, Türkistan’a ve 
Hindistan’a doğru geliyor. Bunun üzerine Türkler 
bu bölgeden epey doğuya yani Altay Dağları’na 
gidiyorlar. Demek ki bilinmeyen devirlerde daha 
batıdaymışız. Hatta daha da batıda olabiliriz, 
neden? Zira Türkçe ile Sümerce arasındaki or-
tak kelimelerden hareketle bunu söylüyorum. 
Dil bilginimiz Osman Nedim Tuna, Sümerce ile 
Türkçe arasında 160’tan fazla kelimenin ortak 
olduğunu söylüyor. Bu ortaklık sadece sesçe 
benzerlik ve yakınlık açısından değil, aynı za-
manda da anlam bakımından söz konusu. 3-5 
kelimenin yakınlığı tesadüfle açıklanabilir ancak 
bu benzerlik 50’yi aşarsa bu artık imkânsız hâle 
gelir. Dolayısıyla Osman Nedim Bey’in tespit 
ettiği 167 kelimeden 50’si bile doğru olsa Sü-
merce ile Türkçe arasında bir kelime alışverişi 
olduğu ortaya çıkar. Sümerce Türkçedir ve yahut 
Sümerler Türk kökenlidir demiyor Osman Ne-
dim Tuna, ben de bunu söylemiyorum ama en 
azından bir kelime alışverişi olduğu görünüyor. 
Kaldı ki eski Yunan kaynaklarında da hem Saka-
larla ilgili bazı kayıtlar hem de daha sonra yani 
milattan sonraki 1. ve 2. yy.’daki kimi kayıtlar 
Türklerin Karadeniz’in kuzeyinde yaşadıklarını 
da gösteriyor.” bilgisini paylaştı. 

“Orhun Anıtları’ndaki dilin daha öncesi 
olmalı” 

Türkçenin bilinen yazılı tarihinin ilk örnekleri 
olan Orhun Anıtları’ndan bahseden Türkolog 
Ercilasun, bu metinlerin özelliklerine değinerek 
şunları kaydetti: “Bu metinler, estetik olarak da 

kavramlar olarak da o kadar ileri derecede ge-
lişmiş metinler ki Batılı ve Türkiyeli Türkologlar 
da ‘Mutlaka bu yazılı dilin öncesi olması lazım’ 
diyorlar. Batılı Türkologlar biraz cimri davranı-
yorlar; işte ‘200 yıl kadar öncesi’ olabilir değer-
lendirmesinde bulunuyorlar yani Köktürklerin 
kuruluşuna kadar. Hatta Türkçenin mühim bir 
etimoloji sözlüğünü yazan Türkolog Clausen 
‘İstemi Kağan zamanında Bizans’a elçi gönde-
rildi. Köktürk harfleri işte bu ihtiyaçtan dolayı o 
zaman icat edildi’ diyor. 570’lerde İstanbul’da 
Köktürk atlılarının dolaştığını biliyor muydunuz?  
Aylarca İstanbul’da kalıyorlar. Clausen de bun-
dan hareketle böyle bir çıkarımda bulunuyor. 
Türkiyeli bazı Türkologlar ise bu metinlerin mi-
lat yıllarına kadar gitmesi gerektiği görüşünde-
ler. Örneğin Orhun Abideleri’nde Bilge Kağan’ın, 
kardeşi Kültigin’in ölümü üzerine dile getirdiği o 
kadar güzel lirik ifadeler var; dolayısıyla Türkçe 
daha önceki yüzyıllarda işlenmiş olmalı. Ayrı-
ca şunu da vurgulamak gerekir ki Doğan Aksan 
Hocamızın tespit ettiği gibi Orhun Anıtları’ndaki 
kelimelerin yüzde 30’tan fazlası soyut kavram-
ları anlatıyor. Dolayısıyla bu soyut kavramlara 
bakarak Orhun Abideleri’ndeki dilin çok gelişmiş 
bir mahiyete sahip olduğunu ve epey önceden 
özenle işlendiğini anlayabiliriz.” 

“Kurallarla güzel Türkçeyi kazanamazsınız”

Konferansında Türkçedeki vurgu ve tonlamanın 
önemi üzerinde duran Türkolog Prof. Dr. Ercila-
sun, kendisini dikkatle dinleyen katılımcı gençle-
re şu tavsiyelerde bulundu: “Türkçe konuşurken 
bunlara çok dikkat edelim. Kimler konuşuyorsa 
güzel Türkçeyi, onların konuşmalarına kulak ve-
relim, vurgu ve tonlamaya özen gösterelim. Çün-
kü doğru dürüst bir vurgu ve tonlama olursa me-
ramımızı çok daha iyi anlatır ve karşımızdakine 
ne demek istediğimizi aktarırız. Aynı şekilde yazı 
dilinde güzel bir Türkçe kullanmak istiyorsak di-
limizi güzel kullanan ve işleyen yazarları okuya-
caksınız. Türk gramerinin kurallarını öğrenmek, 
güzel yazı yazmak için hiçbir şey ifade etmez. Bir 
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dilci olarak söylüyorum: Kurallarla güzel Türk-
çeyi kazanamazsınız. Güzel Türkçeye; yazıda 
dilimizi iyi, ustaca işleyen ve kullanan edebiyat-
çılarımızı okuyarak sahip olabilirsiniz ve elbette 
alıştırmalar yaparak. Konuşmada da Türkçeyi 
güzel ve etkili konuşan kişileri dinleyerek buna 
ulaşabilirsiniz.”

“Satuk Buğra Han Türk tarihinin en büyük 
devrimcisidir”

Her Türk dil bilimcisinin tarihi çok iyi bilmesi ve 
tahlil etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Er-
cilasun, yine bir başka Türkolog Faruk Sümer’in 
“Oğuzlar” adlı kitabını hatırlatarak, içerdiği de-
ğerli bilgilerle bu eserin her Türk aydınının ba-
şucunda olmasının elzem olduğunu dile getir-
di. Sunumunda Türklerin topyekûn Müslüman 
olmasında Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra 
Han’ın rolüne işaret eden Ercilasun devamında 
“Satuk Buğra Han Türk tarihinin en büyük dev-
rimcisidir; din değiştirmiştir, bundan daha bü-
yük devrim mi olur? Aslında bizim 19. yy.’daki 
çağdaşlaşma hareketimiz ne ise Satuk Buğra 
Han’ın bu kararı da o dönem için bir devrim ni-
teliğinde. Çünkü Farabilerin, İbni Sinaların İs-
lam dünyası, o dönemin çağdaş dünyasıydı. Bir 
başka deyişle Satuk Buğra Han bu kararıyla o 
dönemin çağdaş dünyasına girdi. Türkler öyle 
çok da muhafazakâr bir millet değil, son dere-
ce çağdaşlığa açık bir millettir. Tabii bu çağdaş 
dünyaya girmek, adım atmak çok önemli. Zaten 
en büyük Türk devletleri bu dönemden ortaya 
çıkıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Tanrı, devlet yularını Türklerin eline 
vermiştir”

1071 yılındaki Malazgirt Zaferi’yle Oğuz Türkle-
rinin dünyanın bir numaralı gücü hâline geldiği-
ne işaret eden Türkolog Ercilasun, 1072’de Di-
vanu Lügati’t Türk’ü yazmaya başlayan Kaşgarlı 
Mahmut’un da bu durumu “Tanrı devlet yularını 
Türklerin eline vermiştir” şeklinde ifade ettiğine 

dikkat çekerek bunun Türk dili açısından yansı-
malarını şu sözlerle sürdürdü: “Selçuklular yani 
Oğuz Türkleri Türkçeyle metin oluşturamadıkları 
için Türkçe yazmıyorlar. Hepiniz de kızıyorsunuz 
Mevlana’ya Türkçe yazmadığı için. Yine Genceli 
Nizami’ye de kızacaksınız zira Türkçe yazmıyor-
lar. Kısaca bir makale, bir şiir, bir kitap yazmayı 
bilmediklerinden dolayı yazamıyorlar; ana dilde 
konuşmak başka, bir kitap ya da makale yaz-
mak farklı şeydir. İşte Mevlana, Genceli Nizamı 
bu durumdaydı. Ne yapsınlar? Hazır buldukları 
Arapça ve Farsçayı kullandılar, buna mecburdu-
lar. Ama mucize ondan sonra oldu; Cengiz Han 
ortaya çıktı. Cengiz Han’ın kurduğu devlete Mo-
ğol devleti dersek eksik söylemiş oluruz. Onun 
kurduğu devlet bir Türk-Moğol devletidir, kendi-
si de Moğol’dur ama kurduğu devletin ahalisinin 
en azından yüzde 80’i, ordusunun en azından 
yüzde 80’i, yine bürokrasinin yüzde 90’ı Türktür. 
İşte Cengiz Han’ın oğullarıyla batıya yürüyüşü, 
Türkistan’da kalmış diğer bütün Oğuzları tekrar 
Azerbaycan’a ve Anadolu’ya sürdü. Diyebilirim 
ki Malazgirt’ten sonraki göçle gelen Türklerden 
daha fazla Türk boyu bu coğrafyaya geldi ve bu 
göç, dil tarihimiz açısından bir mucize doğurdu. 
Biliyorsunuz beylikler kuruldu ve bu beyliklerin 
başındaki beyler; bilim adamlarını, sanatçıları, 
edebiyatçıları çevrelerinde topladılar. Bu beyler 
Arapça ve Farsça da bilmiyor ve bu dilleri bilen 
kişileri etraflarında toplayarak kitapların Türk-
çeye tercüme edilmesini sağlıyorlar. Böylece 
13. yy.’da bizim Oğuzların konuştuğu dilden yani 
Oğuz ağzından yeni bir edebî dil ortaya çıkıyor, 
yeni bir yazı dili kendinî  gösteriyor; yani Yunus 
Emrelerin, Âşık Gariplerin dili.” 

“Kanuni’nin sarayında, şiirlerindeki dille mi 
konuştuğunu sanıyorsunuz?”

Oluşan bu dilin 13. yy.’dan bugüne kadar gel-
diğini söyleyen Ercilasun, o dönemlerde sanat 
eserlerinde yer yer çok ağdalı bir dilin kullanıl-
dığı kaydederek “Osmanlı devrinde on binlerce 
eser verilmiş ancak bu eserlerin yüzde 10’u bu 
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ağdalı dille yazılmış, geri kalanı bildiğimiz sade 
dille yazılıyor. Örneğin Kanuni aynı zamanda bü-
yük divan şairi, şiirlerinden okursanız biraz zor 
anlarsınız ama sarayında o dille mi konuştuğunu 
sanıyorsunuz, aynı şekilde Yavuz Sultan Selim’in 
yahut Barbaros Hayrettin Paşa’nın. Kanuni, şi-
irinde şems (güneş) tulu etti derken, sarayın-
da aynı bizim gibi ‘güneş dogdı’ diyordu, ‘dog-
dı’ derken sadece orta ve son hecedeki sesler 
farklılık gösteriyordu. Osmanlı, kullandığı dile 
Türkçe diyordu. Osmanlıca terimi 1850 yılında 
ortaya çıkıyor, Ahmet Cevdet Paşa’nın Kavaidi 
Osmaniye kitabıyla.” diye konuştu.

“Türkçe geniş bir coğrafyada gür ve 
gümrah bir biçimde yazılıyor, söyleniyor ve 
okunuyor”

Türkolog Ahmet Bican Ercilasun, konferansında 
20. yy’ın ikinci yarısındaki Sovyet hâkimiyetiyle 
Türk topluluklarının bölündüğüne de değinir-
ken “Türkler zaten kendileri bölük bölük bö-
lünüyorlar. Böyle bölünürsen yerler tabii seni. 
Önce kendi kendimize yapıyoruz, sonrasında 
düşman devreye giriyor. Rus egemenliği de 
boy ağızlarını ayrı edebî diller hâline getiriyor. 
20. yy.’ın ilk yarısında tamamlanıyor bu süreç. 
Keza bugün Türkçenin 20 edebî dili var. Türkçe 
bugün milyonlarca tirajlık gazetelerde, 24 saat 
yayın yapan radyo ve televizyonlarda, yüz bin-
lerce tirajlık kitaplarla tarihin hiçbir döneminde 
görülmemiş bir gürlük, bir gümrahlık içinde bu 
kadar geniş bir coğrafyada yazılıyor, söyleniyor, 
okunuyor. Onun için gelecekten ümidinî zi kes-
meyin. Ne oluyor bu Türkçeye diye de hiç tasa-
lanmayın, Türkçeye bir şey olmaz, eğer bize bir 
şey olursa Türkçe gider.”

Konferansta Ercilasun, öğrencilerin merak ettiği 
konular ve sorduğu sorulara bilgi birikimi ve tec-
rübesiyle de açıklık getirdi.

Konferansının ardından Türkolog Ercilasun’a, 
Prof. Dr. Serkan Şen tarafından adını Üniversi-
tede yaşatacak fidanın sertifikası takdim edildi. 
Türkçe’nin bilge hizmetkârı Ercilasun, kitaplarını 
da akademisyen ve öğrenciler için imzaladı.
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100. Yıla Özel Hemşireliği Güçlendirme 
Sempozyumu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, “3. Hemşireliği 
Güçlendirme Sempozyumu”na ev sahipliği ya-
parken hemşirelik eğitimi ve mesleğine dair pek 
çok konuyu mercek altına alındı.

Millî Mücadele’nin başlangıcı olan 19 Mayıs 
1919’un 100. yılı ve 12-18 Mayıs 2019’da kut-
lanan Hemşirelik Haftası’nın etkinlikleri kap-
samında OMÜ’de gerçekleştirilen sempozyum; 
OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölü-
mü, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(SUVAM) ile Türk Hemşireler Derneği’nin birlik-
teliğinde organize edildi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen sempozyuma; Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Terzi, Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Hemşirelik 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, Hem-
şirelik Bölümü öğretim üyesi ve Sempozyum 
Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özen Ku-
lakaç, Türk Hemşireler Derneği Samsun Şube 
Başkanı İlknur Buga, Türkiye’nin çeşitli üniver-
siteleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden akade-
misyenler, Samsun’daki kamuya ait ve özel has-
tanelerde görev yapan hemşireler ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Sempozyum, müzik dinletisiyle başlarken Eği-
tim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik 
Topluluğu, öğretim üyesi Doç. Dr. Ferit Bulut yö-
netiminde “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” temalı 
konseriyle katılımcılara nostaljik ve keyifli daki-
kalar yaşattı. 

Ardından açılış konuşmalarıyla devam eden 
etkinlikte Sempozyum Düzenleme Komite-
si Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç, geçen sene 
yine geniş bir katılımla OMÜ’de düzenlenen 2. 
Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu’nda iş-
lenen konuları hatırlatarak sağlık hizmetlerinin 
sunulmasında hemşirelerin kilit rol üstlendiği-
ne dikkat çekti. Bu yıl International Council of 
Nurses’ın (ICN - Uluslararası Hemşireler Birliği) 
“Herkes için Sağlıkta Hemşireler Öncü Bir Ses” 
temasını konuştuğunu belirten Prof. Dr. Kula-
kaç, ICN’nin bu kapsamda pek çok konunun ir-
delenmesini önerdiğini dile getirdi.

“Hemşireler olarak değişime, yenilik ve 
girişimle yanıt vermeliyiz”

Millî Mücadele’nin ilk adımının atıldığı Samsun’da 
ve bu mücadelenin 100. yılında hemşireler ola-
rak dünyada da en etkili liderden olan Ulu Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk’ün insan kavramının 
hemşirelikteki iz düşümüne odaklanacaklarını 
kaydeden Prof. Dr. Kulakaç devamında “Sağ-
lık ve sağlık sistemi içerisinde hemşirelik, tüm 
alanlardaki değişimden fazlasıyla etkilenmekte-
dir. Bir alanda ve konuda değişim olması demek; 
burada hemşirelerin bakış açılarını, davranış 
modellerini ve yaklaşımlarını değiştirmesi anla-
mına gelmektedir. Bunun için öncelikle sürekli 
değişim olacağını ve her seferinde bu değişime 
yenilik ve girişimle yanıt vermemiz gerektiğini 
kabul etmemiz, bu çerçevede yenilikçilik-yaratı-
cılık kültürünü oluşturmamız kaçınılmaz görün-
mektedir. Statükoyu koruyarak Mustafa Kemal 
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Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler dü-
zeyine çıkamayacağımız kesindir.” diye konuştu.

“Hemşire Hatıra Ormanı ve Destek 
Kumbarası ile toplumsal sorumluluk 
üstleniyoruz”

Akademisyen, klinisyen ve öğrenci hemşirelerle 
hastane dışında da toplumun yanında olma fır-
satları yarattıklarını vurgulayan Kulakaç, bu fır-
satlara dair sözlerini şöyle sürdürdü: “Düzenle-
me Kurulu olarak Millî Mücadele’nin 100. yılında 
Hemşirelik Hatıra Ormanı oluşturduk. Öğrenci-
lerimizin ağırlıklı olarak görev aldıkları ve bun-
dan sonra da almaya devam edecekleri ‘Destek 
Kumbarası’ adlı sosyal sorumluluk projesini, Ka-
dın Konukevi’ndeki şiddet mağduru kadınlarımız 
ve çocuklarının gereksinimlerini karşılamaya 
katkıda bulunmak ve hayatlarına güzelliklerle 

dâhil olmak için başlattık ve devam ettireceğiz. 
Bu proje, sempozyum sonunda biten bir proje 
olmayacak. Biz hemşireler toplumsal sorunlara 
duyarlı, proaktif ve çözümün bir parçası olma 
konusunda kararlıyız. Bu bizim mesleğin doğa-
sında var çünkü hemşirelikte ‘bakım’ gereksini-
miyle ellerimize bırakılan, vicdanımıza seslenen 
insan varlığıdır ve doğadır. Biz de bu çağrıya 
karşılık veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. 
Bu vesileyle mesleğimize emek vermiş mes-
lektaşlarımın 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü en 
içten dileklerimle kutluyor, sempozyumumuzun 
başarılı geçmesini diliyorum.”

“İlk adımın 100. yılına coşku ve umutla eşlik 
ediyoruz”

İlk adımın 100. yılına Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü olarak coşku ve umutla eşlik 
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etmek istediklerine vurgu yapan Hem-
şirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur 
Aydın Avcı da “Bu kapsamda iki sem-
pozyuma imza attık ve çeşitli kurum-
larla iş birlikleri geliştirdik. Hemşire-
lik, sağlık disiplinleri içinde sadece bir 
meslek değildir, aynı zamanda sosyal 
yönü de bulunan bir meslektir. Dola-
yısıyla bizlerin, toplumu esas alan ve 
insan sağlığını öne çıkaran çalışmaları 
olmuştur. Bundan sonra da aynı ka-
rarlılık ve insani-mesleki sorumluluk-
la faaliyetlerimize devam edeceğiz.” 
sözlerine yer verdi.    

“Mesleki birliğimizi güçlendirirsek 
sesimiz daha gür çıkacaktır”

Bir diğer konuşmacı Türk Hemşireler 
Derneği Samsun Şube Başkanı İlk-
nur Buga ise hemşirelerin birlik ve beraberliği-
nin önemine değinerek “Eğer mesleki birliğimizi 
güçlendirirsek sesimiz daha gür çıkacaktır ve 
geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyebiliriz. Bu 
sempozyumun da mesleki dayanışma ve yar-
dımlaşmamıza önemli katkılar sunacağına ina-
nıyorum.” dedi.

Son olarak söz alan Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Terzi de hemşirelik 
mesleğinin önemi ve hayatiyeti üzerinde dura-
rak hemşirelere anne karnından başlamak üze-
re bebeklikten yaşlılığa uzanan zaman diliminde 
her zaman ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı. Ko-
nuşmasında ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin’in 
anılarını paylaşıp Tıp tarihinde hemşireliğin 
önemi hakkında bilgiler aktaran Dekan Prof. Dr. 
Terzi “Bu tür sempozyumların, bilgilerin güncel-
lenmesi adına son derece değerli olduğu kana-
atindeyim. Bu devamlılık ve istikrarın önümüz-
deki yıllara da yansıyacağına inanmaktayım. 
Bilgileri ve emekleriyle bu mesleği yücelten ve 
bu disipline değer katan bütün hemşireleri yü-
rekten kutluyor, yollarının açık olmasını temenni 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

2 oturumdan oluşan ve gün boyu devam eden 3. 
Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu’nda ilk 
oturumda “Herkes için Sağlığa Öncülükte Deği-
şimin Yönetimi” konusu odağa alındı. Bu doğrul-
tuda hemşirelikte yenilikçilik ve yaratıcılık kav-
ramları ön plana alınırken bu kültürü oluşturmuş 
ve bu özellikleriyle öne çıkan akademisyenlerin 
konferanslarına yer verildi. 

Bu çerçevede, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ünal-
dı Baydın; 2019 ICN teması olan “Herkes için 
Sağlıkta Hemşireler Öncü Bir Ses” hakkında 
katılımcıları bilgilendirirken, Çukurova Üniver-

sitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 
Serap Torun da “Atatürk’ün İnsan Kavramının 
Hemşirelikteki İz Düşümü” başlıklı sunumuyla 
Ulu Önder’in sağlığa bakışını ve bu yönde onun 
liderliğinde Türkiye’de sosyal hayata yansıyan 
hizmetleri katılımcılarla paylaştı.

Hacettepe Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Azize 
Atlı Özbaş ise “Hemşirelikte Mesleki Bütünlük 
Kavramı ve Sağlığın Öncü Sesi Olmak” adlı su-
numuyla hemşirelikteki mesleki yaklaşımlardan 
ve değerlerden söz etti. Sonrasında başkanlığı-
nı Prof. Dr. Özen Kulakaç ve Hemşire Hizmetleri 
Müdürü Şebnem Kayan’ın yaptığı “Herkes için 
Sağlığa Öncülükte Değişimin Yönetimi” adlı otu-
rumda; OMÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üye-
si Naci Murat “Yenilikçilik ve Yaratıcılık Nedir, 
Ne Değildir?”, İnovatif Hemşirelik Derneğinden 
Dr. Yeliz Doğan Merih “Sağlığa Öncülük Etmede 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık Kültürünün Oluşturul-
ması” ve son olarak İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden Doç. Dr. Nurhan Eren de “Klinikte 
Sanat ve Yaratıcılığın Yenilikçi Bir Yaklaşım Ola-
rak Kullanımı” adlı sunumlarıyla sempozyuma 
katkıda bulundular.    

Sempozyumun öğleden sonraki oturumu, hem-
şirelikte iyi bakım uygulamalarının kurumlara-
rası paylaşımına ayrılırken, Samsun Eğitim ve 
Araştırma ve Medibafra Hastanelerindeki iyi 
uygulama örnekleri, ilgili hemşireler tarafından 
gözler önüne serildi. Sempozyum sonunda, ka-
tılım ve katkılarından ötürü akademisyen ve 
hemşirelere hediye, teşekkür belgeleri ve fidan 
sertifikaları takdim edildi.

Sempozyumda yanı sıra, Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin tasarla-
yıp hazırladığı materyallerden oluşan “Yenilikçi 
Sağlık Eğitimi Materyelleri Sergisi” de katılımcı-
lara hitap etti.
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Savaşta Doğmuş Bir Meslek: Hemşirelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ta-
rafından hazırlanan “İlk Adımın 100. Yılında Halk 
Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu”, ‘Savaşta ve 
Barışta Hemşirelik’ temasıyla gerçekleştirildi.

Fakülte Konferans Salonu’nda düzenlenen et-
kinliğe; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 
Prof. Dr. Murat Terzi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın 
Avcı, fakülte öğretim üyeleri ve öğrenciler katıl-
dı.

“Hemşirelik, insan var oldukça 
yaşayacaktır”

Hemşireliğin profesyonel anlamda savaşta doğ-
muş bir meslek olduğunu ifade ederek sözlerine 
başlayan Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın 

Avcı “Bugün modern hemşireliğin kurucusu 
olarak kabul edilen Florence Nightingale, Kırım 
Savaşı’nda yaptığı değerli çalışmalar ile savaş 
ortamına sağlık getirmiş ve askerlerin tekrar 
sağlığına kavuşmalarına destek vermiştir. Yap-
tıkları, pek çok ülkede hemşirelik mesleğinin 
gelişmesine öncülük etmiştir. Ülkemizde ise 
Safiye Hüseyin Elbi’nin Çanakkale ve Balkan 
Savaşları’nda göstermiş olduğu başarılar olduk-
ça değerlidir. Kendisinin, Kerime Salahor ve Mü-
nire İsmail ile birlikte göstermiş olduğu başarılar 
hemşirelik mesleğinin Türkiye’de ilk adımlarının 
atılmasını sağlamıştır. Tarihimizde hemşireler 
sadece savaş alanında değil, savaş sonrası sü-
reçte özelikle sosyal yapının bozulması, insanla-
rın bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya kalması ve 
koruyucu sağlık hizmetine olan ihtiyacın artması 
ile birlikte toplumun her kesimine yayılmıştır. 
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Hemşirelik mesleği, insan var oldukça ve sağlık 
söz konusu oldukça yaşayacaktır.” diye konuştu.

“Hemşirelik mesleği çok önemli bir alan”

Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Terzi ise “Hem nisan 
ayı hem de mayıs ayı, üniversitemizde düzen-
lenen 100. yıl etkinlikleri ile dolu dolu geçiyor. 
Bu programlara tabi ki Hemşirelik Bölümümüz 
de katıldı. Hemşirelik mesleği çok önemli bir 
alan. Barışta, savaşta, hastalıkta, sağlıkta in-

sanlar için, halk sağlığı için çok gerekli. Ben bu 
sempozyumun herkes için başarılı bir olmasını 
diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Hemşirelik Bölü-
mü öğrencileri tarafından hazırlanan müzik din-
letisi ilgiyle izlendi.

Daha sonra ise “Savaşta ve Barışta Hemşirelik” 
konulu panel düzenlendi. Burada “Millî Mücade-
le Yıllarında Sağlık Hizmetleri” başlığıyla Doç Dr. 
Mucize Ünlü, “Safiye Hüseyin Elbi: Savaşta Bir 
Türk Hemşiresi” başlığıyla Doç. Dr. Birsen Altay 
ve “Savaş Sürecinde Hemşirelik: Suriye Örneği” 
başlığıyla da Hemşire Ahmet Sio sunum gerçek-
leştirdi.

Yine Dr. Öğr. Üyesi İlknur Tatar Kırılmış “Has-
tane Koridorlarında Dolaşan Hikayeler” ve Öğr. 
Gör. Dr. Figen Çavuşoğlu “Hemşire Müzik ile Ba-
kım Yapabilir mi?” konularında bilgilendirmede 
bulundu.

Program, “Hemşire Nerede Sağlık Orada” adlı 
fotoğraf yarışmasının ödül töreni ile sona erdi.
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Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi 
Çalıştayı OMÜ’de Gerçekleştirildi
İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Tür-
kiye’de Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı”, 18-19 
Nisan 2019 tarihlerinde OMÜ Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkinlikleri kapsamın-
daki çalıştayın moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç yaparken, eski Diyanet İşleri Başkan-
ları Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Prof. Dr. Ali 
Bardakoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Görmez de ça-
lıştaya konuşmacı olarak katıldı.

Ayrıca çalıştayda; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Ali Cengiz, İl Müftüsü Veysel Çakı, fa-
külte dekanları, yüksekokul müdürleri, akade-
misyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli yer 
aldı.

“Yükseköğretim kurumları içerisinde din 
öğretimi sürekli tartışma hâlinde”

Programın açılış konuşmasını yapan İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk, din eği-
timinin tarihsel gelişimi ile ilgili bilgiler verdi. 
Osmanlı’nın son döneminden itibaren yükse-
köğretim kurumları içerisinde din öğretiminin 
sürekli tartışma hâline geldiğinin görüldüğünü 
belirten Batuk, “Niceliğinden niteliğine kadar 
sayısının zaman zaman arttırıldığı, azaltıldığı 
durumlar söz konusu olmuştur. Sistem içeri-
sindeki varlıklarından meşruiyetlerine kadar, 
müfredatlarından felsefesine kadar bütün pek 
çok konunun bu kapsamda tartışıldığını görüyo-
ruz. Bu tartışmaların önemli bir kısmının daha 
çok akademik camianın dışında yürütüldüğünü, 
toplumun farklı kesimlerinin ve çoğunlukla da 
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siyasetin bu alana müdahil olduğunu gözlemli-
yoruz. Bu tartışmaların, daha çok ilahiyatın ken-
di içerisinde ve büyük oranda alandaki insanlar 
tarafından yapılmasının daha sağlıklı olacağı-
nı biz düşünüyoruz. Bu bağlamda da Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurulduğu 
günden itibaren bu tartışmaların içinde olma ve 
bir şekilde mümkünse bunları yönlendirme ko-
nusunda çaba sarf etme noktasında olmuştur.” 
diye konuştu.

“Güvenli, huzurlu ve gelişmiş toplumun 
oluşmasında üniversiteler önemli”

Ardından söz alan Rektör Bilgiç de Samsun ve 
OMÜ’nün önemi üzerinde durarak “Atatürk’ün 
ilk adımı attığı Samsun’da ve bu ilk adımla baş-
layan  Millî Mücadele’nin başladığı tarihin adı-
nı taşıyan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde böyle 
anlamlı toplantının gerçekleşmiş olmasını da 
önemli buluyorum. Biz Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi olarak 44. yaşımızı kutluyoruz. Büyük ve 
güçlü bir üniversiteyiz. 18 fakültesi, 6 enstitüsü, 
12 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuva-
rı, 54 bin öğrencisi ve  yaklaşık 6 bin 500 çalı-

şanıyla önemli bir kurumuz. Türkiye’de aslında 
Üniversitemiz fiziki imkânlarıyla, insan sayısı 
itibariyle önemli bir düzeye gelmiş durumdadır. 
Eksiğimiz olan şeyler var tabi, ama en önemli 
görevimiz bu değerleri tamamlayacak kalite-
li, çalışkan, iyi yetişmiş ve topluma ve insanlığı 
hizmet edebilecek bir nesli yetiştirmektir. İşte 
üniversiteler olarak bizim de aslında en önemli 
ve asli görevimiz bu eksikliği gidermek. Güvenli, 
huzurlu ve gelişmiş bir toplumun oluşmasında 
üniversitelerin rolü çok önemli. Gelişmemizde 
önemli rolü olan eğitim sistemimizin kurgulan-
masında bunun ihmal edilmemesi gerektiğini 
düşünüyorum. Ahlaklı bir toplum olmamız için 
gereken temel unsurların farkında olabilmemiz 
lazım. Din öğretiminin de bu açıdan son derece 
önemli yer tuttuğu da açık bir gerçek.” dedi.

“Din eğitim-öğretimi hep sorunlu bir alan 
olmuştur”

Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya geçilir-
ken, ilk olarak eski Devlet Bakanı ve eski Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu 
söz aldı. Din eğitim-öğretiminin hep sorunlu bir 
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alan olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu “Din algı-
mız, dinî  anlama yöntemimiz farklı sıkıntıları 
da beraberinde getirmiştir. Din eğitiminin alt-
yapısını oluşturan Kur’an kurslarımız var, daha 
sonra imam hatipler ve ilahiyat fakültelerimiz 
var. Bu fakültelerde çok yetkin eğitim veren 
akademisyenlerimiz var. Günümüzde ilahiyat 
fakültelerinin sayısı 100’ü geçmiş durumda. Fa-
kat rakamların büyük bir mahiyeti yok, önemli 
olan işin mahiyetidir, kalitesidir. Diyanetin, artık 
özellikle gençlere ulaşacak yolları arayıp bulma-
sı gerekiyor. Gençler çok farklı bir üslup içinde 
yetişiyorlar. Ellerindeki cihazlarla dünyada olup 
biteni takip ediyorlar. Bizim bu din dilini değiş-
tirmemiz veya gençlere hitap edecek bir kanal 
bulmamız gerekiyor. Yoksa önümüzdeki dönem-
de şikâyetlerimiz çok daha artacaktır.” şeklinde 
konuştu.

“Dinî ilimler, hâlâ Nizamiye anlayışının 
devamı niteliğinde sürmektedir”

Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Ali Bardakoğlu 
da, dinî  ilimlerin İslamiyet’ten sonraki ortaya 
çıkış serüveninin iyi bilinmesi gerektiğini 
belirterek, “Dinî  ilimler beşerî, insani, tabi bir 
seyir içerisinde Müslümanların arayışına cevap 
olarak ortaya çıktı. İslam’a ters düşmeden bir 
yol arayışıydı bu. Bir bakıma dinî  ilimleri biz 
kurtarıcı bilgiler olarak gördük. Böyle olduğu 
için de tarihe sığınan bir bakış açımız oldu. Dinî  
ilimler hicri, 4.-5. asırda zirveye ulaştı. Önemli 
eserler klasik bir öğretiye kavuştu. Nizamiye 
Medreselerinin kuruluşu ilahiyat açısından son 
derece önemlidir. Buradaki eğitim, dışarıdan 
gelecek farklı rüzgârlara karşı ana gövdeyi 
korumaya yönelik kurulmuş olsa da kendi içinde 
kalan, dış dünyayla ilişkilerini azaltan, dört duvar 
arasında kalan bir eğitime dönüşmüş oldu. Bu 

açılma asıl olarak 19. yüzyılda başladı. Bugün 
dinî  ilimler, hâlâ Nizamiye anlayışının devamı 
niteliğinde sürmektedir. Güçlü yönünü bırakıp, 
güçsüz yönüyle yol almaya çalışmaktadır. Dinî  
ilimlerin en güçlü kısmı, din ile insanın kurduğu o 
derin ilişkidir; ahlaktır, iç sorumluluktur, manevi 
yükseliş ve yüceliştir. Zayıf kısmı ise daha çok örf 
ve kültürle ilişkili olan şekil ve kurallar kısmıdır. 
Bunlar toplumların o günkü şartlarıyla alakalıdır. 
Dinî  ilimleri klasik dönemden itibaren daha çok 
öz ve iç dindarlık yönüyle değil, kalıp ve şekil 
yönüyle değerlendirildiği için bu ilimler giderek 
bir kabuğa dönüştü.” ifadelerini kullandı.

“Yüksek din öğretimi nice ıslahatların 
konusu olmuştur”

Din öğretimi konusunun öneminden söz eden 
Prof. Dr. Mehmet Görmez ise şunları kaydetti: 
“Tarihimize baktığımız zaman yüksek din öğre-
timi nice ıslahatların konusu olmuştur. Sözde 
nice reformların konusu olmuştur. Ancak bugün 
geldiğimiz noktada 100 yıllık bir bilgi, birikim 
ve tecrübeye sahip bir ülke gibi konuşmuyoruz. 
İşin en üzücü tarafı ise dünyanın büyük deği-
şimlere sahne olduğu ve İslam coğrafyasında 
belki de en büyük alt-üst oluşlarının yaşandığı 
bir zaman diliminde bunu konuşuyor olmamız 
konuyu, 100 yıllık gelişimine baktığımız zaman 
7 safhada ele alabiliyoruz: Darülfünun tecrübe-
si, bir fetret döneminden sonra Ankara İlahiyat 
tecrübesi, üçüncüsü 1959’da yüksek İslam ens-
titüleri tecrübesi, dördüncüsü bu enstitülerin 
ilahiyata dönüşmesi, beşincisi 28 Şubat süre-
cinde kontenjanların daraltılması, programların 
çeşitlendirilmesi, altıncısı ilahiyat fakülteleri sa-
yısının 105’e çıkartılması, yedincisi de ilahiyatın 
kendi içinden çıkardığı bir programla kendisini 
işlevsizleştirmeye başlaması. Toplumun ilahiyat OM
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fakültelerinden 4 beklentisi var: Birincisi din ko-
nusunda rehberlik yapacak akademisyen, âlim 
insanlar yetiştirilmesi. İkincisi, 100 bin camimiz 
var. Bunlarda manevi rehberlik yapacak insanla-
ra ihtiyaç duyulur. Üçüncüsü çocuklarımızın okul 
öncesi ve sonrası din eğitimine ihtiyacı var. Çün-
kü din eğitimi, genel eğitimin çok önemli bir par-
çası. Son yıllarda ise bu beklentilerimize bir tane 
daha eklendi. Coğrafyamızda büyük değişimler 
yaşandı. SSCB dağıldı. Neredeyse 150-200 mil-
yon dindaşımız ortaya çıktı, onların ihtiyaçları 
var. Sonuçta oralarda yaşayanlar, kendi evlatla-
rını din eğitimi için Türkiye’ye göndermek istedi-
ler. Bir de bu açıdan uluslararası ilahiyat alanına 
ilim adamı yetiştirmeyi de beklemeye başladık.”

Çalıştay, soru-cevap şeklinde devam ederken, 
programın sonunda ise Rektör Prof. Dr. Sait Bil-
giç tarafından katılımcı konuşmacılara fidan ser-
tifikası takdim edildi.

Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı 
Sonuç Raporu 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün hi-
mayesinde İlahiyat Fakültesi tarafından  18-
19 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen 
“Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi Çalıştayı” so-
nuç raporu açıklandı. Eski Diyanet İşleri Baş-
kanları Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Prof. Dr. 
Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Görmez’in 
konuşmacı olarak yer aldığı çalıştayda sunu-
lan bildiriler ve yapılan müzakereler sonunda 
Türkiye’de yüksek din öğretiminde tespit edilen 
sorunlar ve çözüm önerileri 11 maddede özet-
lendi. 

Raporda Türkiye’de yüksek din öğretiminde 
tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri şu 
şekilde ifade edildi:

1. Ülkemizde sayıları 105’i bulan ilahiyat fakül-
telerinin; akademik altyapı, öğrenci niteliği ve is-

tihdam politikaları konusunda önemli sorunları 
bulunmaktadır. Bu sorunların çözümü noktasın-
da yapısal düzenlemelerin bir an evvel gerçek-
leştirilmesi elzemdir.

2. Türkiye’nin din alanında ihtiyaç duyacağı in-
san kaynağı konusunda projeksiyon çalışması 
yapılmalı ve fakültelerin sayısı, öğrenci konten-
janları ve akademik altyapısı buna göre düzen-
lenmelidir.

3. İlahiyat fakültelerinin amacı ve misyonu ulu-
sal, bölgesel ve küresel ölçekli sorunlar bağla-
mında yeniden gözden geçirilmeli; toplumun ve 
kurumların ihtiyaçlarına göre gerekli program 
çeşitliliği sağlanmalıdır.

4. Yüksek din öğretimi alanında yaşanan kurum-
sal gelişmeyle birlikte, din görevlilerinin eğitim 
seviyelerini yükseltmek ve 28 Şubat sürecinde 
yaşanan mağduriyetleri asgari düzeye indirmek 
için bir imkân olarak görülen “İlahiyat Lisans Ta-
mamlama (İLİTAM)” programlarına yönelik ihti-
yaç ortadan kalkmıştır.

5. İlahiyat fakültelerinin sayı ve kontenjan ola-
rak haddinden fazla açıldığı bir dönemde farklı 
üniversiteler bünyesinde İLİTAM Programlarının 
açılarak YÖK tarafından sınavsız öğrenci kon-
tenjanı belirlenmesi, ilahiyat gibi hassas bir ala-
nın niteliksizleştirilmesi tehlikesini beraberinde 
getirmektedir. Ayrıca bu programlar; zaman 
içinde çeşitli dinî  yapıların ve cemaatlerin kendi 
kurumlarında yetiştirdikleri bireyleri devlet ka-
demelerine yerleştirmesinin bir aracı hâline ge-
tirilerek istismar alanına dönüştürülmüştür.

6. 105 ilahiyat fakültesinin bulunduğu ülkemiz-
de İLİTAM programlarının ivedi olarak kapatıl-
ması; bunun yanında ilahiyat fakültelerindeki 
ikinci öğretim programlarına öğrenci alımının da 
durdurulması nitelikli insan kaynağı yetiştirme 
açısından son derece önemli görülmektedir.
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7. Yüksek din öğretimi kurumlarının öğrenci 
kaynağını, çoğunlukla imam hatip okullarının 
oluşturması nedeniyle yüksek din öğretiminin 
sorunlarını imam hatip okullarından ayrı düşün-
mek ve analiz etmek doğru bir yaklaşım değil-
dir. Dolayısıyla imam hatip okullarında niceliksel 
artışa paralel olarak öğrenci niteliğindeki azalış 
yüksek din öğretimi kurumlarının öğrenci profili 
ve kalitesinde düşüşe neden olmaktadır. Eğitim, 
hukuk ve tıp fakültelerinde olduğu gibi ilahiyat 
fakültelerine girişte de asgari yüzdelik başarı di-
limi belirlenmelidir.

8. Son zamanlarda medrese eğitimi modelinde 
din öğretimi verme girişiminde bulunan yapıla-
rın ilahiyat fakültelerine eş değer sayılmasına 
yönelik talepler, çeşitli resmî-gayriresmî ya da 
sivil toplum platformlarında dile getirilmektedir. 
Bu talep ve söylemlerin, uzun bir din öğretimi 
tecrübesine sahip olan ülkemizin din eğitimi ve 
öğretimi için önemli riskler barındırdığı değer-
lendirilmektedir.

9. Ülkemizde ilahiyat fakültelerini itibarsızlaş-
tırmaya yönelik söylemlerin son yıllarda arttığı 
müşahede edilmektedir. Maksatlı ve taraflı bir 
şekilde belirli odaklar tarafından ortaya atılan 
bu tür söylemlerin ve girişimlerin boşa çıkarıl-
ması için ilgili kurumlar tarafından gerekli çaba 
ve hassasiyet gösterilmelidir.

10. Din-siyaset ilişkisi bağlamında yaşanan 
zihniyet kutuplaşmasının yüksek din öğretimi 
üzerindeki yansımalarının ürettiği sorunların 
aşılabilmesi için ilahiyat akademyası kendi so-
runlarıyla yüzleşmeli, özgürce ve cesaretle so-
runları tanımlayarak çözüm yolları aramalıdır.

11. Yüksek din öğretiminin “nasıl” yapılacağının 
yanında, “neyin” “niçin” öğretileceği konusu da 
tartışmaya açılmalı, özellikle çağdaş İslam ila-
hiyatının; varlığı, hayatı, insanı ve dinî  anlamaya 
dair temellerinin veya paradigmalarının yeniden 
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Prof. Dr. Sait BİLGİÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Sait YAZICIOĞLU
Devlet Eski Bakanı ve Diyanet İşleri Eski Başkanı

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Eski Başkanı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Eski Başkanı, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı

Prof. Dr. Cengiz BATUK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ali BOLAT
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Erkan PERŞEMBE
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Hüseyin PEKER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Kemal ATAMAN
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Latif TOKAT
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dinî  İlimler Fakültesi

Prof. Dr. M. Zeki İŞCAN
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA
İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Prof. Dr. Mevlüt KAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Recai DOĞAN
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Sönmez KUTLU
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Vejdi BİLGİN
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL
Diyanet İşleri Başkanlığı

Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Faruk SANCAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. H. Yusuf ACUNER
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Hasan DAM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. İbrahim TURAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Kenan AYAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ATSIZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Katılımcılar:
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Karadeniz Meme Kongresi İlkadımın 
100. Yılında Samsun’da
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Meme Der-
neği, Türk Tıbbî Onkoloji Derneği ve Türk Rad-
yasyon Onkolojisi Derneği iş birliğinde düzenle-
nen “5. Karadeniz Meme Kongresi” Samsun’da 
gerçekleştirildi.

Kongre hakkında bilgi veren Samsun Meme Der-
neği ve Karadeniz Meme Kongresi Eş Başkanı ve 
OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Özen, kongreye 
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden ve hasta-
nelerinden cerrahların, radyologların, radyas-
yon onkologlarının, patologların ve Tıbbî onko-
logların geleceğini söyledi.

“Menopozdan sonraki obezite, meme kanse-
rine yakalanma riskini artırıyor”

Kongrede meme hastalıklarının tedavisi ve tanı-
sıyla ilgili bilgiler de verileceğini ifade eden Özen 
“Bu bilgileri de etrafımıza yayarak bölge halkı-
mıza hizmetimiz oluyor. Kongrenin ana tema-
larından bir tanesi de obezite. Bununla ilgili de 
konuşmalar yapılacak. Menopoz çağına kadar 
kişilerin obezitesinin meme kanseriyle ilişkisi-
nin pek olmadığını ama menopozdan sonra kilo 
almanın son derece tehlikeli olduğunu ve o dö-
nemde alınan kiloların meme kanseri riskini ar-

tırdığını söyleyebiliriz. Toplumda obezite, meme 
kanserine yol açıyor gibi algılanıyor. Burada bir 
yanlışı düzeltmek istiyorum. Menopozdan son-
raki obezite, meme kanserine yakalanmayı daha 
fazla artırıyor. Kongrenin bitiminde de konuyla 
ilgili yeniden raporlar düzenlenecek.” dedi.  

Sheraton Samsun Oteli’deki kongrede katılım-
cılar kendi alanlarındaki konuları sunumlar eşli-
ğinde 2 gün boyunca katılımcılar ile paylaştı.

28-30 Mart tarihleri arasında yapılan “5. Kara-
deniz Meme Kongresi”ne Türkiye genelinden 
yaklaşık 200 uzman katıldı.
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“Anadolu’da Türk Varlığı Açısından Millî 
Mücadele ve Samsun”
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü; Cumhu-
riyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Samsun’da Millî Mücadele meşalesini yaktı-
ğı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkin-
likleri kapsamında, 27 Şubat 2019 tarihinde 
“Anadolu’da Türk Varlığı Açısından Millî Müca-
dele ve Samsun” temalı konferans düzenledi.

Fen-Edebiyat Fakültesi akademisyeni ve aynı 
zamanda Türk Tarih Kurumunda (TTK) Bilim Ku-
rulu Üyesi olan Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu’nun 
konuşmacı olduğu etkinlik, Fakülte bünyesinde-
ki Fevzi Köksal Konferans Salonu’nda gerçek-
leşti. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Bekir Batı, Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nedim 
İpek, öğretim elemanları ve kalabalık bir öğrenci 
topluluğu ise konferans katılımcısı olarak salon-
da yer aldı.

“Millî devlet modelimiz bize özgüdür”

Konferans öncesi selamlama konuşmasıyla ka-
tılımcılara hitap eden Tarih Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Nedim İpek, günümüzde devletlerin ve top-
lumların markalarıyla öne çıktığına işaret ede-
rek “Hiç mübalağa etmeden rahatlıkla şunu ifa-
de edebilirim ki bizim millî devlet modelimiz bize 
özgü bir modeldir. Ancak bunun farkına varıp 
her şeyden önce bunu çok iyi bir şekilde kendi 
toplumumuza tanıtmamız gerekir; çünkü bunu 

kavradığımız zaman, inanıyorum ki bizlerde öz 
güven duygusu oluşacak ve bu sayede çeşitli 
problemleri çözeceğiz.” diye konuştu.

Türkler çok daha önce Anadolu’da 
bulunuyordu 

Tarih Bölümünün; 1919’un 100. yılı kapsamın-
daki etkinlikler serisinin ilki olan konferansta 
söz alan Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu Anadolu’daki 
Türk varlığını kanıtlayan somut delillerden ör-
nekler verirken 1998’de Hakkâri’de arkeolog-
larca bulunan taşların, Türklerin tarih boyunca 
yaşadıkları farklı coğrafyalarda da görüldüğüne 
dikkat çekti. “Hakkâri Taşları” olarak bilinen bu 
tarihî kalıntıların Türklere ait olduğu yönünde 
herhangi bir şüphenin bulunmadığını söyleyen 
Tellioğlu “Bu taşlar, MÖ 3000 yıllarına tarihle-
niyor. Bu, bizim işin çok somut bilgi ve belgedir. 
Dolayısıyla bu tarihlerde Hakkâri Kalesi’nin he-
men yanında Türklerin bulunduğunu söyleyebi-
liyoruz.” bilgisini paylaştı.

“Millî Mücadele başarıya ulaşamasaydı 
Türklerin bin yılda elde ettiği birikim yok 
olacaktı”

Anadolu’yu Türklerin kesin olarak yurt edinme-
lerinin ardından Batılı kaynaklarda bu coğrafya-
nın Turcia (Türkiye, Türklerin ülkesi) adıyla bili-
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nir olduğunu, sunduğu Batılı referanslarla gözler 
önüne seren akademisyen Tellioğlu, Anadolu’da 
Türk varlığının Batılılarca da kabul edildiğini söz-
lerine ekledi. Tellioğlu, Türklerin Anadolu’da kar-
şılaştığı tehlikeleri ise Haçlı Seferleri, Moğol İs-
tilası ile Sevr Anlaşması olarak sıraladı. Atatürk 
ile başlayan Millî Mücadele’nin hayati önemine 
değinen Tarihçi Prof. Dr. Tellioğlu “Millî Müca-
dele başarıya ulaşamasaydı Türklerin bin yılda 
elde ettiği birikim yok olacaktı. Kurtuluş Sava-
şı’ndaki askerî zaferimizi diplomatik yollarla da 
devam ettirmeye çalıştık. Bana göre Misakımillî 
büyük ölçüde başarılmıştır.” sözlerine yer verdi.

“Strateji teorileri Anadolu’da düğümleniyor”

Günümüzdeki strateji teorilerinden bahseden 
Prof. Dr. Tellioğlu, “kara hâkimiyet teorisi”nin 
Anadolu’da düğümlendiğini, yine “deniz 
hâkimiyet teorisi”yle de Boğazlar’ın öne çıktığı-
nı vurgularken Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi 
yaşadığımız çağda da iktisadi, siyasi ve ekono-
mik mücadelesini sürdürdüğünü dile getirdi. 

“Samsun’dan kurtuluş mücadelesini başlatan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün silah arka-
daşları ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve sev-
giyle anıyorum.” diyerek sunumunu tamamla-
yan Prof. Dr. Tellioğlu katılımcılara şükranlarını 
sundu.

“Bu coğrafyada var olmaya devam etmemiz, 
güçlü olmamıza bağlı”

Konferans sonrası teşekkür konuşması yapan 
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir 
Batı ise verdiği değerli bilgiler için akademis-
yen Tellioğlu’na teşekkür ederek “Anadolu çok 
kıymetlidir, Anadolu’da yaşamak çok zordur, bu 
coğrafyada yaşamak ve var olmak için güçlü ol-
mak lazımdır. Güçlü olmak için de çok çalışma-
lıyız. Yani bütün bu süreç, birbirini takip ediyor. 
Bunun farkında olarak önümüze bakmak ve de 
geleceğimizi buna göre planlamak zorundayız. 
Vurgulamalıyım ki çok çalışmak, olmazsa olma-
zımız olarak bizleri motive etmeli.” ifadelerini 
kullandı.
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Ulusal Egemenliğin Tarihi Boyutu 
Konuşuldu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
tarafından 19 Mayıs’ın 100. yılı etkinlikleri kap-
samında 22 Nisan’da “Ulusal Egemenlik Paneli” 
düzenlendi.

Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen panele; 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Eğitim Fakültesi De-
kan Vekili Prof. Dr. Seher Balcı Çelik, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Kaya Tuncer 
Çağlayan, Prof. Dr. Serpil Sürmeli, Prof. Dr. Dur-
sun Ali Akbulut, Prof. Dr. Nedim İpek ise panelde 
konuşmacı olarak yer aldı.

Moderatörlüğünü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tari-
hi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın yaptığı panelde ko-
nuşmacılar, geleneksel devlet anlayışından ulus 
devlete geçiş süreci, müdafaa-i hukuk cemiyet-
lerinin ortaya çıkışı ve Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinin açılış süreci hakkında bilgiler verdi.

“Millî egemenlik Türkiye için büyük bir 
nimettir”

Panelin açılış konuşmasını yapan Çağlayan, 
“Samsun, aziz Türk milletinin Anadolu’daki var-
lığını yok etmek isteyen büyük güçlere karşı ve-
rilen mücadelenin başladığı şehirdir. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bu büyük mücadeleyi başlat-
tığı yerde 100. yılın coşkusunu yaşamaktayız. Bu 
coşkuya hem katkı sağlamak hem de bu coşku-
nun parçası olmak adına bu paneli düzenledik. 
Türk tarihinde çok sayıda devlet kurulmuştur. 
Bugün 7 devlet ve bir millet olarak dünya üzerin-
de varız. Türkiye açısından bakılınca egemenlik 
konusu öne çıkmaktadır. Egemenlik 2 yönlüdür; 
biri şahsi, diğeri ise millî egemenlik. Egemenli-
ğin bir kişide toplandığı, asırlar boyunca devam 
eden yönetim anlayışı, 18.-19. yüzyıllarda millî 

egemenliğe doğru kaymıştır. Türk tarihine bakı-
lınca da millî egemenlik bize yabancı bir uygula-
ma değildir. Toylarda belirlenen hükümdarların, 
ülke yönetirlerken de divanlar oluşturduklarını 
görüyoruz. Bugün baktığımızda Müslüman coğ-
rafyasının gerçek anlamda demokratik bir düzen 
içinde yaşamadıklarını görüyoruz. Millî egemen-
lik bu anlamda Türkiye için büyük bir nimettir, 
kazanımdır.” diye konuştu.

“Millî Mücadele’yi anlayabilmek için 
1820’lerden itibaren bakmak gerekir”

Çağlayan’ın konuşmasının ardından söz alan pa-
nelistlerden Prof. Dr. Nedim İpek, Osmanlı’dan 
itibaren süregelen geleneksel devlet anlayışın-
dan ulus devlet anlayışına nasıl geçildiği konu-
sunda bilgiler verdi. 

Tarihteki yönetim şekillerinin günümüze gele-
ne kadar gösterdiği değişiklikleri aktaran İpek 
“Tarihî süreç içerisinde değişik devlet şekilleri 
var. Orta Asya’da bozkır imparatorlukları oluş-
muş. Mezopotamya sahasında toprak impa-
ratorlukları, Batı’da ise feodal olarak tanımla-
nabilecek birtakım yapılanmalar söz konusu. 
Kendi tarihimize baktığımızda ise Osmanlı’da 
hanedanlık var. 16. yüzyıldan itibaren karşımıza 
âyanlık çıkıyor. 1680’de yerel âyanların seçimle 
belirlendiğini görüyoruz. 19. yüzyılda birtakım 
değişiklikler olsa da son söz yine sarayda. Ulu-
sal egemenlik kavramına baktığımızda, bu proje 
Tanzimat döneminde uygulanmış ama başarılı 
olamamıştır. Bunun yerine millî hâkimiyet ikame 
edilmiştir. Çünkü Müslüman toplum, Türk mille-
tini oluşturacaktır. Ben ulusla milleti birbirinden 
ayırıyorum. Millet, din birlikteliğinden dönüşen 
bir toplum; buna karşılık ulus ise toprak üzerin-
den yapılan bir tanımlama. Sonuç olarak Millî 
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Mücadele’yi bence anlayabilmek için, Türkiye’yi 
ve Mustafa Kemal’i anlayabilmek için en azından 
1820’lerden itibaren Türk toplumuna bakmak 
gerekir. Eğer buradan değil de 1910’lardan ba-
kacak olursak çok sağlıklı tespitler yapamayız.” 
ifadelerini kullandı.

“Cemiyetlerin tek amacı bölgelerinin 
Türklüğünü ortaya koymaktı”

Panelistlerden Prof. Dr. Serpil Sürmeli, müdafaa-i 
hukuk cemiyetlerinin ortaya çıkış süreci hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. 23 Nisan 1920’yi anlaya-
bilmek için bu süreci iyi kavrayabilmek gerektiği-
ni vurgulayan Sürmeli “Osmanlı, müttefikleriyle 
birlikte kaybettiği Birinci Dünya Savaşı’nın son-
rasında imzaladığı Mondros Mütarekesi’ne rağ-
men siyasi bir kaygı yaşamamıştır. Bunun sebebi 
ise 14 maddelik Wilson İlkeleri’nin özellikle 12. 
maddesinin Osmanlı Devleti üzerindeki rahatla-
tıcı etkisiydi. Ancak İtilaf Devletleri önce Musul 
daha sonra İskenderun ve İstanbul’u işgal edince 
Osmanlı artık işlerin iyiye gitmediğini anladı. Os-
manlı Devleti’nin Wilson İlkeleri ile yaşadığı bu 
rahatlığın işgaller sonrası bitmesiyle birlikte  ve 
15 Mayıs’ta İzmir’in işgali neticesinde Anadolu’da 
haksız işgallere karşı koyabilmek için medeni ve 
hukuki bir mücadele başlatılarak müdafaa-i hu-
kuk cemiyetleri kurulmaya başlandı.” dedi.

Konuşmasının devamında kurulan cemiyetler 
hakkında katılımcılara bilgi veren Prof. Dr. Ser-
pil Sürmeli “Kalem ile medenice yapılan bu mü-
cadelede cemiyetlerin tek amacı; bölgelerdeki 
Türklüğü ve millî varlığı hem nüfus istatistikleri 
hem dinî hem de kültürel ve coğrafi olarak ortaya 
koymaktır.” diyerek sözlerini noktaladı.

“Mustafa Kemal, kurulan meclisin daha 
katılımcı olmasının önemine işaret etmiştir”

Son panelist olarak söz alan Prof. Dr. Dursun 
Ali Akbulut ise TBMM’nin açılış süreci hakkın-
da katılımcılara bilgi verdi. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 23 Nisan 1920’de kurulduğunu ancak 

bayram olarak kutlamamızın daha sonra olduğu-
nu belirten Akbulut “Daha önce mutlak monarşi-
lerde ferman, töre ve benzeri kavramlar vardı ve 
bunlara uyulması gerekiyordu. Daha sonra meş-
ruti monarşiler devreye girdi ve Osmanlı, geç de 
olsa bu sistem içerisinde yer almaya başladı. An-
cak bu sistemin eski sistemlerden farklı olması 
için anayasa hukukunun göz önünde bulundurul-
ması gerekiyordu.” diye konuştu.

16 Mart 1920’de İstanbul’un işgali üzerine Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 17 Mart 1920’de 12 
maddeden oluşan bir genelge yayımladığını ha-
tırlatan Akbulut “Atatürk bu genelgede kısa bir 
zamanda kurucu bir meclisin açılması gerektiği-
ni belirtmiştir. Kurulan bu meclisin ise daha katı-
lımcı olmasının önemine işaret etmiştir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, başkanlığını Şerif Bey’in 
yaptığı 45 dakikalık sembolik bir açılıştan sonra 
ve nihayet 24 Nisan 1920’de asıl oturumun ya-
pılması ile resmen açılmış oldu.” ifadelerine yer 
verdi.

Program, Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın pa-
neli değerlendiren sözlerinin ardından sona erdi.
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100. Yılda Nörolojik Yoğun Bakım 
Sempozyumu’na Samsun  
Evsahipliği Yaptı
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin 
atıldığı Samsun’da Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, Millî Mücadele’nin 100. 
yılında “8. Nörolojik Yoğun Bakım 
Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı.

Organizasyonunu Türk Nöroloji Der-
neği Nöroyoğun Bakım Bilimsel Ça-
lışma Grubunun yaptığı ve Sheraton 
Grand Hotel’de düzenlenen sempoz-
yuma; yurt içi ve yurt dışından birçok 
nöroloji uzmanı akademisyen, eği-
tim aşamasındaki genç nörologlar ve 
hemşireler katıldı.

16-19 Mayıs tarihlerini kapsayan sempozyumun 
ikinci günkü bilimsel programının açılışında ise 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Vekili 
Prof. Dr. Vedat Ceyhan ile sempozyumun organi-
zasyon sorumlularından OMÜ Tıp Fakültesi De-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Güngör yer aldı.

“Bilim dünyasının en kıymetli anları bu 
ortamlardır”

Programa ev sahipliği yapmaktan duyulan mem-
nuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Rektör 
Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan “Bilim dünyasının 
en kıymetli anları bence bu ortamlardır. Sosyal 
ağımızı geliştirdiğimiz, bilgi alışverişi yaptığımız 

ve birbirimizi yakından tanıdığımız bu tür etkin-
likleri fazlasıyla önemsiyoruz. Bu sempozyum-
da öğreneceğimiz bir kelime ya da bir kavram, 
esasında toplumun bundan sonraki geleceğini 
kurtaracak bir inovasyonun, bir teknolojinin, bir 
araştırma bulgusunun sonucu olabilir. Bu mana-
da hem organizasyon komitesine hem katılım ve 
katkılarınızdan ötürü sizlere çok teşekkür edi-
yor, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“Çok yol aldık ama daha da yapacaklarımız 
var”

Ardından söz alan Sempozyum Başkanı ve Ha-
cettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana-
bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Murat OM
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Arsava, 100 yıl önce Atatürk’ün önderliğinde 
Millî Mücadele’nin başladığı Samsun’da bulun-
maktan duydukları memnuniyeti belirterek, ev 
sahipliğinden dolayı OMÜ’ye şükranlarını sundu. 
Sempozyuma dair bilgiler veren Prof. Dr. Arsa-
va “Bu sempozyumlar dizisinin sekizincisini ne 
mutlu bizlere ki kurtuluş mücadelesinin 100. yı-
lında Samsun’da gerçekleştiriyoruz. Bu sempoz-
yumlarda çok yol aldık ama daha da yapacakla-
rımız var ve nicelerini diliyorum.” diye konuştu.

“19 Mayıs’ta güneşin doğduğu Samsun’da 
olma düşüncesi bizleri çok gururlandırdı”

Ardından konuşan Türk Nöroloji Derneği Başka-
nı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk “Bu sempozyumun 
19 Mayıs’ta Samsun’da yapma fikri Prof. Dr. Le-
vent Güngör tarafından iletilince yönetim kurulu 
olarak gerçekten hepimiz çok heyecanlandık. 
100. yılda, tam da 19 Mayıs’ta güneşin doğduğu 
Samsun’da olma düşüncesi bizleri çok gururlan-
dırdı. Dileğimiz odur ki bu güzel ülkeye, bu güzel 
şehirde nöroloji gibi önemli bir alandan katkı ya-
pabilmektir.”

Açılış konuşmaları sonrasındaysa “Nörolojik Yo-
ğun Bakımın Kör Noktaları” ve “Nörolojik Yoğun 
Bakımda Zor Vakalar” başlıklı oturumlar ger-
çekleşirken, bu oturumların moderatörlüğünü 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 
Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hadiye Şirin ile Eski-
şehir Osmangazi Üniversitesi Nöroloji Anabilim 
Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir 
üstlendi.

Uygulamalı ve interaktif kurslar da vardı

Sempozyumda ilk 2 gün; geleneksel hâle gelmiş 
“Kardiyopulmoner Resüsitasyon” ve “Nörolojik 
Yoğun Bakım Hemşireliği” kurslarına ek olarak 
“Mekanik Ventilasyon”, “Nörolojik Yoğun Ba-
kımda Temel İlkeler” ile “Nütrisyon” kursları da 
uygulama ağırlıklı ve interaktif olarak verildi.

8. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu’nun son 
2 gününde yine farklı konu başlıklarının işlendiği 
oturumlara yer verildi ve ardından katılımcılar, 
19 Mayıs Pazar günü kentteki 100. yıl etkinlik-
lerine katıldı.
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İlk Adımın 100. Yılında Çalışma 
Hayatında Kadın 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, OMÜ Yerleşkesi’nin 
çeşitli noktalarında düzenlenen bir dizi etkinlikle 
kutlandı.

OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (OKTAM) , Mühendislik Fakültesi ve Eği-
tim Fakültesinin AKM’de ortaklaşa düzenlediği 
kutlama töreninde “İlk Adımın 100. Yılında Ça-
lışma Hayatında Kadın” konulu panelle kadınla-
rın sorunları tartışıldı. Etkinlikte Eğitim Fakültesi 
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Topluluğu mini bir 
konser verdi.

“Toplumumuzda kadının yeri çok önemlidir”

Kadınların emekle özdeşleşen gününü kutlaya-
rak konuşmasına başlayan Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan “Dinî mize, medeniyetimize 
ve özümüze döndüğümüzde toplumumuzda ka-
dının yeri çok önemlidir. Kadın sürekli şiddetle 
anılıyordu. Kadın ve şiddet aynı cümlede geç-
meye mahkûmmuş gibi algılandı. Kadını yaşadı-
ğı şiddetten kurtaracak önlemleri almak, devlet 
olarak kadının yanında olmak tabii ki çok önem-
li ama kadını şiddetin ötesinde farklı bir alana 
taşımak adına bir irade göstermek gerekliydi. 
Bugün geldiğimiz noktada başta Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizler, 
bu ülkenin geleceğine yön veren kadrolar olarak 
kadını nesne pozisyonundan alıp özne pozisyo-
nu yapmanın gayreti içerisinde olduk. Bunu da 
son zamanlarda yaptığımız yasal düzenlemeler-
le, kadının annelikle kariyeri arasında bir tercih 
yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak yap-
tık.” değerlendirmesinde bulundu.

Hayatın her alanında kadınların daha fazla ka-
tılımını hedeflediklerini dile getiren Karaaslan, 
hükûmet olarak siyasetin yanı sıra kız çocuk-
larının eğitimi hususunda da verimli çalışmalar 
yaptıklarına işaret etti. Karaaslan “Başta biz ka-
dın milletvekilleri olmak üzere omuzlarımızdaki  
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sorunların elbette farkındayız. Ka-
dın güçlenirse, aile güçlenir. Aile 
güçlenirse de toplum güçlenir.” 
dedi.

Samsun’da kadınların her alanda 
güçlü olmasından gurur duyduğunu 
ifade eden Karaaslan başta Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç olmak üzere et-
kinliği düzenleyenleri tebrik etti.

“Türk toplumunda kadının yeri 
diğer toplumlardan daha da 
ileride”

Bugün pek çok ülkede kadınların toplumsal 
sorunlarının dile getirildiğini ve bu sorunların 
çözümleri üzerinde konuşulduğunu kaydeden 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise “Türk toplu-
munda kadının yeri batımızda ve doğumuzda-
ki toplumların daha ilerisinde. Bunu, Orhun 
Abideleri’nden başlayarak Türk devlet yöneti-
mine kadar pek çok alanda görmemiz mümkün. 
Kendinî  ve eşini tanıtırken ‘Ben sizin Hanını-
zım, bu da benim hanım’ diyen bir hakan. Veda 
Hutbesi’nde insanların birbirleri üzerinde olan 
haklarından ve özellikle de kadınların hakla-
rından ilk kez resmî olarak bahsetmiş yüce bir 
peygamber. Türk kadınına seçme ve seçilme 
hakkı başta olmak üzere pek çok hakkı kanun-
lara dayandırarak veren ulu bir önder. İşte bü-
tün bunlar Türk toplumunda kadının yerini tespit 
etmede somut örneklerdir.” şeklinde konuştu. 
“Üniversiteler olarak gençlerimize kadın 
hakları konusunda hassasiyet ve farkındalık 
kazandırmalıyız”

Üniversitelerin kadın hakları  konusundaki rolü-
ne işaret eden Rektör Sait Bilgiç “Kadın zarafe-
tiyle şekillenen bir sosyal hayata ve gelişmiş bir 
topluma kavuşmamız için kadının sosyal hayata 
daha çok katılması gerektiğini unutmamalıyız. 
Biz üniversiteler olarak özellikle gençlerimize 
kadın hakları konusunda hassasiyet ve farkın-

dalık kazandırmayı bir görev olarak biliyoruz. 
Üniversitemiz de çalışanları ve öğrencileri ba-
kımından kadın oranının oldukça yüksek olduğu 
bir üniversite. Akademisyenler bakımından da 
Üniversitemiz yüzde 50’ye yakın bir oranda ka-
dın akademisyene sahiptir.” dedi.

“Kadınların olduğu yerde sevgi, saygı ve 
adalet çok daha fazla”

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol 
Elevli de Türkiye’de kadınların, erkeklere oranla 
daha az istihdam edildiğinin altını çizdi. Mühen-
dislik mesleğinde istihdamın daha da az oldu-
ğuna dikkat çeken Prof. Dr. Elevli, mühendislik 
öğrencilerinin ise sadece yüzde 35’inin kadın 
olduğunu belirtti.

“Kadının ilerlemesi toplum için de çok 
önemlidir”

OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (OKTAM) Müdür Vekili Doç. Dr. Hatice 
Kumcağız da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kap-
samında kadınların sorunlarını dile getirmeyi 
amaçladıklarını belirterek “Toplumun en etkili, 
yönlendirici ve birleştirici unsuru olan kadının 
ilerlemesi, sosyal adaletin bir şartı olmakla bir-
likte sadece kadın için değil, toplum için de çok 
önemlidir. Demokratik ve ileri bir toplum oluş- OM
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turmak için; kadınların güçlendirilmesi, etkinlik 
alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, si-
yaset gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan 
faydalanmaları büyük önem taşımaktadır.” söz-
lerine yer verdi.

“OKTAM kadınların sesini duyurmayı görev 
edindi”

Kadınların yer alamadığı hiçbir sosyo-kültürel ve 
siyasi hareketin başarılı olamayacağının tarihî 
bir gerçeklik olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ha-
tice Kumcağız “Bizler OKTAM olarak kadınlara 
ulaşmayı ve seslerini duyurmayı görev edindik. 

Kadınların sorunlarının çözümü için kamuoyu ve 
farkındalık oluşturmak adına çalışmalarımız her 
zaman devam edecektir.” dedi.

“İlk Adımın 100. Yılında Çalışma Hayatında Ka-
dın” konulu panelle devam eden etkinlikte Panel 
Başkanı Doç. Dr. Hatice Kumcağız, Doç. Dr. Mu-
cize Ünlü, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çalış Boyacı ve Mü-
hendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 
öğrencisi Ayşe Güdükçam kadının iş hayatında 
karşılaştığı olumlu ve olumsuz koşulları tartıştı. 
Doç. Dr. Mucize Ünlü ayrıca, “Cumhuriyet Sonra-
sı Dönemde Kadın Hakları”, Ayşe Güdükçam da 
“İş Yaşamında Kadın” konulu birer sunum yaptı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki etkinliğin sonrasında Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindekiler Tıp Fakültesi Hastanesi Doğum Servisindeki hasta ve 
çalışanları ziyaret ederek karanfil dağıttı.  
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İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat 
Sezgin OMÜ’de Anıldı
İslam bilim tarihinin tüm dünyada tanıtılması-
na yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiren ve 
geçtiğimiz yıl haziran ayında hayatını kaybeden 
dünyanın önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. 
Fuat Sezgin, OMÜ’de düzenlenen konferansla 
anıldı.

Üniversitenin 19 Mayıs’a özel 100. yıl etkinlik-
leri arasında yer alan ve Fen-Edebiyat Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Fahri Sakal’ın konuşmacı 
olarak katıldığı konferansa; Rektör Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, 
Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, 
Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer, 
akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Hocasının sözleri, bizlere bıraktığı büyük 
eserleri ortaya çıkardı”

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çok 
önemli bir bilim insanı olduğunun altını çizerek 
“Fuat Sezgin, 1960 yılındaki askerî darbeyle üni-
versiteden atılmış bir bilim insanı. Daha sonra 
Almanya’ya gitmiş; burada oryantalist hocasıyla 
çalışmalarını sürdürürken, hocası İslam bilimle-
rinin bugünkü gelişmelere temel oluşturduğunu 
kendisine anlatmıştır. Bunun üzerine kendinî n 
de yaptığı çalışmalar, bugün bizlere bırakmış 
olduğu büyük eserleri ortaya çıkarmıştır. Fuat 
Sezgin ‘Benim amacım İslam toplumuna men-
sup insanlara, İslam bilimlerinin gerçeğini tanıt-
mak, benlik duygularını olumsuz etkileyen yanlış 

yargılardan onları kurtarmak ve ferdin yaratıcılı-
ğına olan inancını onlara kazandırmaktır’ diyor. 
Bu sözleri bütün çalışmalarının odak noktasını 
oluşturuyor. Şu bir gerçek ki insanın kendisinin 
başarısız olacağına olan inancı, hiçbir çalışmay-
la telafi edilebilecek bir şey değil. Bu nedenle 
Fuat Sezgin İslam biliminin ne kadar güçlü oldu-
ğunu, önemli çalışmalar yaptığını, Avrupa’nın ve 
gelişmiş ülkelerin bütün kazanımlarını bu çalış-
maların üzerine inşa ettiğini ortaya koymuştur.” 
ifadelerini kullandı.

“Bilimin Batı’ya, İslam dünyasından 
geçtiğini ortaya koydu”

Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Fahri Sakal ise OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen konferansta, Prof. Dr. 
Fuat Sezgin’in bilim dünyasına yaptığı katkıları 
aktardı.

Prof. Dr. Fahri Sakal, Sezgin’in özellikle Arap-
İslam Bilim Tarihi (Geschichte des Arabischen 
Schrifttums) eserinin; Kur’an ilimleri, hadis 
ilimleri, tarih, fıkıh, kelam, tasavvuf, şiir, tıp, 
farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya, kimya, 
botanik, ziraat, matematik, astronomi, astroloji, 
meteoroloji, dil bilgisi, matematiksel coğrafya, 
İslam’da kartografya, İslam felsefe tarihi gibi 
birçok alanda çok önemli ve kapsamlı bilgiler 
ortaya koyduğunu ifade etti. Konferansın ardın-
dan Rektör Bilgiç, Prof. Dr. Sakal’a günün anısına 
fidan sertifikası takdim etti.
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100 Farklı Çocuk Resminden Atatürk 
Panosu Yaptılar
Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği ve Sınıf 
Öğretmenliği Topluluğu öğrencilerinin ortaklı-
ğıyla yapılan “100 Farklı Çocuk Resminden Olu-
şan Atatürk Panosu” sergilendi. 

Eğitim Fakültesinde sergilenen panoların açılı-
şına Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan,  Dr. Melek 
Baba Öztürk ve Dr. Selma Karaahmet Balcı’nın 
yanı sıra bölüm öğrencileri katıldı.

Sergilenen panolar, Sınıf Öğretmenliği Topluluğu 
ve Resim-İş Öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin 
katıldığı ve Dr. Selma Karaahmet Balcı tarafın-
dan gerçekleştirilen workshop (atölye çalışma-
sı) etkinliğinde Millî Mücadele’nin 100. yılı anı-
sına 100 farklı çocuk resmi kullanılarak yapıldı.

“100. yıl anısına kalıcı bir eser oluşturmak 
istedik”

Yapılan çalışmaları değerlendiren Dr. Selma 
Karaahmet Balcı, etkinliğin amaçlarını dile ge-
tirerek şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz 
Workshop öncesi burada bir seminer gerçekleş-
tirdik. Seminere olan ilginin yüksek olması biz-
lere, çocuk resimleriyle alakalı neler yapılabilir 
diye düşündürdü. Arkadaşlarımızın destekleri 
ve fikirleriyle birlikte 100 farklı çocuğun resmini 
kullanarak iki adet Atatürk Panosu oluşturduk. 
Hem 100.Yıl Anısına kalıcı bir eser olsun hem de 
Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin dikka-
tini çocuk resimlerine çekmek istedik.” ifadele-
rini kullandı.

 

“İçinde bulunduğumuz tarih bizim için çok 
önemli”

Etkinliğin önemini ve bundan duyduğu mutlulu-
ğu dile getiren Dr. Melek Baba Öztürk ise “İçinde 
bulunduğumuz tarihin Millî Mücadele’nin 100. 
yılı olması bizim için çok önemliydi. Bu yüzden 
çalışmamıza böyle bir anlam yüklemek istedik. 
Bu çalışmanın bir parçası olmaktan ve toplulu-
ğumuzun da böyle bir işe imza atmasından dola-
yı çok mutluyum.” sözlerine yer verdi.
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Millî Mücadele’nin 100. Yılında 
Kurtuluş Yolu Sergisi Amasya’da Açıldı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Amasya Üni-
versitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu ve Eğitim 
Fakültesi ortaklığıyla  ‘Millî Mücadele’nin 100. 
Yılında Kurtuluş Yolu Sergisi’ açılışı gerçekleş-
tirildi.

Millî Mücadele’nin ve Amasya Genelgesi’nin 
100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 
Amasya’da 12-22 Haziran tarihlerinde düzen-
lenen Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Fes-
tivali kapsamında OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sevgi Koyuncu ‘Millî Mücadele’nin 100. Yılında 
Kurtuluş Yolu Sergisi’ni açtı.

Hazeranlar Konağı’ndaki serginin açılışında 
Amasya Valisi Osman Varol, Amasya  protoko-
lü, OMÜ akademisyenleri ile sanatseverler hazır 
bulundu.

Serginin açılışında sunum konuşmasını OMÜ 
öğretim üyesi Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan yaptı 
ve emeği geçenlere teşekkür etti. Sergide, OMÜ 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ortak bil-
diri metni okundu.

Sergilenen resimleri inceleyen Vali Varol,  100. 
yıl etkinliklerine anlam katan sergisi dolayısıyla 
Prof. Dr. Sevgi  Koyuncu’yu tebrik etti.
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‘Yüzde 100’ Resim Sergisi
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Metin Eker; 19 Mayıs 1919’un 100. yılı kutlama-
ları kapsamında hazırladığı ‘Yüzde 100’ isimli 
kişisel resim sergisini Samsun’da açtı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü Sanat 
Galerisi’nde açılan resim sergisine; AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletve-
kili Çiğdem Karaaslan, CHP Samsun Milletvekili 
Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletve-
kili Bedri Yaşar, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ali Tomak, kamu kurumlarının temsil-
cileri, belediye başkan adayları, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı.

“Bu mücadele milletimizin yüzde 100’lük bir 
kahramanlık iştiraki ile karşılık bulmuştur”

Serginin açılışında söz alan Prof. Dr. Metin Eker 
“Yüzde 100 isimli bu sergi, 100 yıl öncesine ait 
belleğimizi tazelemek ve gelecek 100 yıllar için 
beklentilere dönük projeksiyona içerik oluştur-

ma maksadıyla mahiyetini de biçimlendirmek-
tedir. 19 Mayıs 1919’da büyük önder Atatürk’ü 
ve silah arkadaşlarını, kıymetiyle Samsun’a 
ulaştıran Bandırma Vapuru yüzde 100’lük bir 
inanç, yüzde 100’lük bir şuur, yüzde 100’lük bir 
irade yüküyle doluyken bu mücadele, milleti-
mizin yüzde 100’lük bir kahramanlık iştiraki ile 
karşılık bulmuştur. Çünkü ‘Yüzde 100’, Millî Mü-
cadele ruhunu yansıtmanın katıksızlığı ve oran-
sızlığı ile anlam kazanmaktadır.” diye konuştu

Sergi hakkında da bilgi veren Eker, sergide 2 
yıllık bir çalışmanın ürünü olan 45 adet tablo 
bulunduğunu ve ilerleyen süreçte bu eserlerin 
Türkiye’nin çeşitli illerinde sergileneceğini de 
sözlerine ekledi. 

Prof. Dr. Metin Eker’in konuşmasının ardından 
sergi, milletvekillerinin açılış kurdelesini kesme-
siyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ardın-
dan davetliler, sergiyi gezerek resimleri yakın-
dan inceledi.

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
20

19
10

0.
 Yı

l Ö
ze

l S
ay

ı

94

Kültür Sanat Resim



“Yüzde 100” Bu Kez Amasya’da
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğre-
tim üyesi ve Samsun Kültür ve Sanat Platfor-
mu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Metin Eker, “Yüzde 100” adını verdiği ve yak-
laşık 45 eserden oluşan resim sergisini bu kez 
Amasya’da açtı.

İlk olarak Ekim 2018’de İtalya’da, sonra Ara-
lık 2018’de İstanbul’da ve daha sonra Nisan 
2019’da Samsun’da Millî Mücadele’nin 100 Yılı 
kapsamında sergilediği “Yüzde 100” adlı kişisel 
sergisinde Eker,“ “Millî Mücadele, kahramanlık 
Destanları, Kurtuluş Savaşı, Samsun ve İlk adım, 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 
Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları Türk halkının 
mücadelesini yansıtıyor. 

Amasya Tamimi’nin de 100. yılı 
kutlamaları programında yer alan 
serginin açılışına Amasya Valisi Os-
man Varol, protokol üyeleri ve sa-
natseverler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Prof. Dr. 
Metin Eker “Yüzde 100 adıyla ifade 
edilen bu oransal göstergeli slo-
ganın da ortaya çıkardığı üzere biz 
yüzyıl olduğu gibi bugün de yüzde 
100 oranında vatanımıza, milleti-
mize, mukaddesatımıza bağlıyız. 
Yüzde 100 oranında vatanperver 
ve milletimize sadığız. Yüzde 100 
ile keskinleşen Türk halkının mü-
cadeleci ruhu, burada sergilenen 
sanat eserlerine içerik oluşturmuş-
tur. Söz konusu sergim; Atatürk’ün 
100 sene önce Millî Mücadele’nin 
başlangıcını sergileyen rotasını ve 
mekânlarını takip etmektedir. Millî 
Mücadele’nin 100. yılında gelecek 

ay Erzurum’da, eylül ayında Sivas’ta ve ekim 
ayında ise Ankara’da açılacak olan sergilerle 
güzergâh tamamlanmış olacak. Bu sergi için 
desteklerini esirgemeyen Sayın Valim Osman 
Varol’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

Amasya Valisi Osman Varol ise açılış konuş-
masında söz alarak “Metin Hocam ziyaretime 
gelip bu sergi projesi ve güzergâhından bahset-
tiğinde çok etkilendim. Malumunuz Cumhurbaş-
kanlığımız himayelerinde gerçekleştirilen Millî 
Mücadele’nin 100. yılı etkinliklerinin Amasya 
olarak bir parçasıyız ve bu yıl diğer yıllara oranla 
daha fazla etkinlik ve daha fazla heyecanla katkı 
sağlıyoruz. Bu vesileyle değerli hocama bu et-
kinliği Amasya’da gerçekleştirdiği için teşekkür 
ediyor, başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.
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Gülten İmamoğlu’ndan 100. Yıl Sergisi
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Gülten İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve si-
lah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yılına 
ithafen, yurt içi ve yurt dışında kişisel resim ser-
gisi açtı.

2018 yılında New York’ta Saphira& Ventura 
Gallery’de düzenlediği “The Mirror Reflecting” 
adlı serginin yanı sıra Washington DC ve Gal-
lery NK’ da düzenlediği sergilerle, yurt dışındaki 
sanatseverlerin de beğenisini toplayan Gülten 
İmamoğlu,  Türkiye’de ve yurt dışında eserlerini 
sergilemeye devam etti.

Prof. Dr. Gülten İmamoğlu’nun “tohum” teması-
nı işlediği, kataloğunu Prof. Dr. Kıymet Giray’ın 
yazdığı ve 28 eserin yer aldığı sergideki eserle-
re, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, 2019 yılının ilk ser-
gisini 18 Mart’ta “Tohum” adıyla İstanbul Tünel 
Sanat Galerisi’nde açtı. İkinci sergisi de yine 
İstanbul’da, 11 Nisan tarihinde “Tohum-II” 
adıyla Artgalerim Bebek’te gerçekleşti. 

İmamoğlu’nun bu yılki üçüncü sergisi ise 
Singapur’da sanatseverlere hitap etti. “Nucle-
us” ismi verdiği ve Miaja Art Collections’ta görü-
cüye çıkan sergi için Prof. Dr. Gülten İmamoğlu 
duygularını “Sergi benim için 3 açıdan özel an-
lam ifade ediyor. İlki, bu yılın Atatürk ve silah 
arkadaşlarının Samsun’a çıkmasının 100’üncü, 
ikincisi Türkiye ile Singapur arasında diplomatik 
ilişkilerin kurulmasının 50’nci yılı olması, üçün-
cüsü de Singapur’u daha önce ziyaret ettiğimde 
gördüğüm güzellikleri; sanatçı sezgileriyle hafı-
zamda biriktirerek ve Türk kültürüne ait dostluk 
sembolleriyle harmanlayarak resimlerinde yan-
sıtabilme mutluluğu.” şeklinde aktarmıştı. 
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100. Yıl Onuruna Sanat Müziği Konseri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Sanat 
Müziği Topluluğunun, kurtuluş mücadelesinin 
başlangıcının 100. yılına atfen oluşturduğu re-
pertuvar sanatseverlerin beğenisini kazandı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşen Türk Sanat Müziği Konseri’ne, Samsun 
Valisi Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ 
Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halil Kütük, TSM Akade-
mik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu, 
OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör 
Kural, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

2 bölüm olarak gerçekleştirilen ve Mustafa Ke-
mal Atatürk temalı görsel sunumlarla destekle-
nen konserin şefliğini Samsun Devlet Klasik Türk 
Müziği Korosunda ses sanatçısı olarak görev ya-
pan İzzet Tekeli yaptı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sev-
diği şarkıların yer aldığı konserde; “Yemen Tür-

küsü” , “Ne Dert Kalır Ne Hüzün”, “Bakmıyor 
Çeşmi Siyah Feryade”, “Bülbülüm Altın Kafeste”, 
“Samsun’dan Bir Işık Gibi Vatana” gibi sevilen 
eserler, koro ve solo olarak seslendirildi.

Konserin ikinci bölümü bağlama resitali ile baş-
larken, Muharrem Ertaş’ın “Kalktı Göç Eyledi 
Avşar Elleri” eseri ile izleyicilere keyifli dakikalar 
yaşatıldı.

Konserin finalinde, vatan için canlarını feda eden 
aziz şehitlerimize ithaf olunan Vatan Marşı ve 10. 
Yıl Marşı’na, Vali Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç ve protokol üyeleri  koroya katılarak 
eşlik etti. Seyircilerin de zaman zaman eserlere 
eşlik ederek keyifli anların yaşanmasına sebep 
olduğu konserde Rektör Bilgiç, programı hazırla-
yan OMÜ Türk Sanat Müziği Topluluğuna teşek-
kür etti.

Konserin sonunda Vali Osman Kaymak, Şef İzzet 
Tekeli’ye fidan sertifikası takdim etti.
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19 Mayıs’tan Büyük Zafere Tematik 
Konseri Samsunluları Büyüledi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde gerçek-
leştirilen  “Mücadelenin 100. Yılında Kurtuluş 
Yolu” adlı serginin akabinde “19 Mayıs 1919’dan 
Büyük Zafere” tematik konser düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa, 
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve salonu hınca 
hınç dolduran sanatseverler katıldı. 

Konser ilk olarak “Mücadelenin 100. Yılında 
Kurtuluş Yolu” sergisiyle başladı.

“Bu sergi öğretim elemanlarının ürettiği 
çalışmalardır”

Sanat Merkezi Fuaye Alanı’nda gerçekleşen ser-
gide açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Sevgi Ko-
yuncu “Bugün başlattığımız Millî Mücadele’nin 
100. Yılında Kurtuluş Yolu sergimiz OMÜ Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü öğretim 
elemanlarının ürettiği çalışmalardır. Valiliğimiz 
ve Rektörlüğümüzün yürüttüğü projeler kap-
masında planlanan sergimiz, 24 Kasım Öğret-
menler Günü’nde, ‘Büyük Ankara Buluşması’ 
ile sona erecektir. Destekleri için Valiliğimize ve 
Rektörlüğümüze teşekkür ederiz.” dedi.

“Bir şehir kemerse sanat da o kemerin 
taşlarıdır”

Ardından söz alan proje sorumlularından Prof. 
Dr. Ata Yakup Kaptan ise “Bir medeniyetin ya-
şaması için duvarlar örmek, şehirler kurmak ka-

dar cümleler, dizeler kurmak, tasvirler yapmak, 
duyguyu ezgiye aktarmak da önemlidir. Çünkü 
bir şehir kemerse sanat da o kemerin taşları-
dır. Mustafa Kemal Atatürk bunların farkınday-
dı. Samsunlu sanatçılar olarak bizim de iddia-
mız, 100. yılda o kemere taş taşımak, taşınmış 
taşların izinde gitmektir. Sergimizle birlikte 
Samsun’da yakılan ve hiç sönmeyecek meşale-
yi, ülkemizin güzel ırmaklarına, şehirlerine taşı-
mak istiyoruz.” şeklide konuştu.

Müzikal öncesi gerçekleşen ve açılış konuşmala-
rının ardından ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği 
sergide, eser sahibi öğretim elemanları hatıra 
fotoğrafıyla bu özel anlarını ölümsüzleştirdiler.

“19 Mayıs 1919’dan Büyük Zafere”

Serginin ardından “19 Mayıs 1919’dan Büyük 
Zafere” adlı tematik konser gerçekleşti.

OMÜ Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk 
Müziği Anasanat Dalı öğrencilerinden ve konuk 
sanatçılarından oluşan koroyu,  Geleneksel Türk 
Müziği Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr.Serhat Ye-
ner yönetti.

Konserin açılışında selamlama konuşması için 
kürsüye çıkan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat 
Ceyhan, “Milî Mücadele’de ilk adım atıldıktan 
sonra çok şey yaşandı. Canını verenler, malını 
mülkünü bağışlayanlar ve birçok duygu... OMÜ 
olarak bu duyguları birlikte paylaşmamız gerek-
tiğini düşündük. Duyguları anlatmak değil yaşa-OM
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mak önemlidir, bu anlamda duygularımızı pay-
laşıp bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür 
ediyorum.” sözlerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar ge-
çen süreyi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
doğum günüm dediği 19 Mayıs’ın 100. yılı ile 
özdeşleştirmenin amaçlandığı programda kur-
tuluş mücadelesinin anlatıldığı görsel sunum, 
geleneksel müzikler ve teatral canlandırmalar 
da yer aldı.

Konserde Erzurum, Ankara, Denizli, Yozgat, 
Muğla ve Sivas yörelerine ait “Eledim Eledim”, 
“Seymen Zeybeği”, “Kerimoğlu”, “Asker Yolu 
Beklerim”, “Yağar Yağmur Zeybeği” gibi eserler, 
salonu dolduran seyirciler  ile buluştu.

Konserin sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç 
tüm ekibe teşekkür ederek Prof. Dr. Sevgi Ko-
yuncu ve Şef Doç. Dr. Serhat Yener’e, Prof. Dr. 
Ata Yakup Kaptan tarafından tasarlanan “19 
Mayıs 2019 OMÜ 100. Yıl Anı Para” tasarımını 
takdim etti.

“Millî Mücadele ruhunu günümüze 
taşıdılar”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan 
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç “19 Mayıs 
1919’dan Büyük Zafere konulu müzikali izledik. 
Bizi 100 yıl öncesine götürdüler. O günlerdeki 
Millî Mücadele ruhunu günümüze taşıdılar. Ya-
pılan hazırlıklar ve performansları muazzamdı. 
Salon hınca hınç doluydu. Bu başarılı çalışma, 
ben dâhil salonu dolduran herkesi etkiledi. Bu 
ve benzer çalışmaların Samsun dışında diğer il-
lerde de sergilenmesinde fayda var.” ifadelerini 
kullandı.

Konser bitiminde tüm ekip arkadaşlarına tek tek 
teşekkür eden Şef Doç. Dr. Serhat Yener ”100. 
yılda tüm Türkiye’yi, OMÜ çatısı altında bu sa-
londa birleştirdik.” diyerek seyirciye, konsere 
gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

Konserin videosunu  OMÜ youtube 
kanalından izleyebilirsiniz. 
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OMÜ 100. Yılı Haluk Levent ile Karşıladı
19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Samsun’a ge-
len rock müziğin sevilen sesi Haluk Levent, Ya-
şam Merkezi’nde verdiği konserle OMÜ’lülere 
unutulmaz bir gece yaşattı.

Anadolu rock ve halk müziğinin güçlü sesi Ha-
luk Levent, Millî Mücadele’nin 100. yılı dolayı-
sıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşam 
Merkezi’nde konser verdi. Yaklaşık 35 bin kişinin 
katılımıyla gerçekleşen konserde Haluk Levent, 
en güzel şarkılarını OMÜ’lüler ve Samsunlular 
için seslendirdi.

Tüm Samsunlulara açık olan konserde ilk olarak 
sahne alan Güzel Sanatlar Fakültesi Modern Mü-
zik Topluluğu ile Grup Nena, söyledikleri parça-
larla alanı dolduran kalabalığı coşturdu.

Sevilen şarkılarını OMÜ’lüler için 
seslendirdi

Mini konserlerin ardından sahneye çıkan Haluk 
Levent, “Sevenler Ağlarmış”, “Yollarda Bulurum 
Seni”, “Ankara”, “Elfida”, “Aşkın Mapushane”, 
“Anlasana” gibi sevilen parçalarının yanı sıra; 
Cem Karaca’nın “Islak Islak”, “Deniz Üstü Kö-
pürür” gibi unutulmaz parçaları ile 19 Mayıs’a 
özel parçalar seslendirdi. Bir şarkısında kalaba-
lığa karışan ve hayranlarının arasında yürüyen 
Haluk Levent, bu sırada küçük bir hayranıyla da 
dans etti.

Zaman zaman yoğun yağış altında gerçekleşen 
konseri takip edenler arasında yer alan halk 
müziğinin sevilen sesi Oğuz Aksaç’ı da sahneye 
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davet eden Haluk Levent, mikrofonu kendisine 
bıraktı. Aksaç da kendine has tarzıyla söylediği 
türküyle alanda bulunan kalabalığı coşturdu.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Ha-
luk Levent, saatler gece yarısını gösterdiğin-

de ise geçtiğimiz yıl yeniden yorumladığı İzmir 
Marşı’yla konserini noktaladı. OMÜ’lülere ve 
Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşatan Ha-
luk Levent, 19 Mayıs’ın 100. yılında Samsun’da 
bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Konser öncesi Rektör Bilgiç’le bir araya 
geldi

Haluk Levent, konser öncesinde Rektör Prof. 
Dr. Sait Bilgiç’le bir araya geldi. Samsun’da 
bulunmaktan ve OMÜ öğrencileri ile bir araya 
gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade 
eden sanatçıya Rektör Bilgiç, davetlerine 
icabet ettiği için teşekkür etti. Rektör Bilgiç, 
günün anısına Levent’e hediye takdim etti. 
Buluşmaya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Mehmet Kuran ve Prof. Dr. Vedat Ceyhan, 
Genel Sekreter Doç . Dr. Menderes Kabadayı 
ve üniversite yetkilileri de katıldı. OM
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Türkülerini 100. Yıla Özel 
Seslendirdiler
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Halk Müziği 
Topluluğunun 19 Mayıs’ın 100. yılına özel reper-
tuvarla hazırladığı konser, sanatseverlere keyifli 
dakikalar yaşattı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen konsere; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, fakül-
te dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve koro 
üyelerinin aileleri katıldı.

2 bölüm olarak gerçekleştirilen ve Mustafa Ke-
mal Atatürk temalı görsel sunumlarla destekle-
nen programın sunuculuğunu Şule Arslan yaptı.  
Zülfi Gaydan şefliğindeki konserin akademik da-
nışmanlığını ise Öğr. Gör. İlyas Şenel üstlendi.

Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara, Balı-
kesir, Rize, Tokat, Kırklareli, Tekirdağ, Trabzon ve 
Rumeli yörelerinden türkülerin yer aldığı konser-
de; “Çarşamba Dedikleri”, “Bulguru Kaynatırlar”, 

“Ankara’nın Taşına Bak”, “Bir Fırtına Tuttu Bizi”, 
“Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme”, “Ah Tren 
Kara Tren”, “İnce Giyerim İnce” gibi sevilen tür-
küler, koro ve solo olarak seslendirildi.

Rektör Bilgiç ve Rektör Yardımcısı 
Kuran’dan koro sürprizi

Toplam 24 eserin yer aldığı konserin finalindeki 
Trabzon yöresine ait “Ah Dağlar Serin Dağlar” 
türküsüne Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da koroya 
katılarak eşlik etti. Seyircilerin de zaman zaman 
türkülere eşlik ederek keyifli anların yaşanması-
na sebep olduğu konserde Rektör Bilgiç, progra-
mı hazırlayan OMÜ Türk Halk Müziği Topluluğuna 
ve katılım gösteren sanatseverlere teşekkür etti.

Konserin sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Şef 
Zülfi Gaydan ile Akademik Danışman Öğr. Gör. İl-
yas Şenel’e çiçek ve fidan sertifikası takdim etti.
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Piyanist Tuluyhan Uğurlu Bestelerini 
OMÜ’lüler için Çaldı
Piyanist-Besteci Tuluyhan Uğurlu Millî 
Mücadele’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde sanatseverler-
le buluştu. Uğurlu, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk’ü 
anlatan ve 21 bölümden oluşan “Mustafa Kemal 
Atatürk ve Güneşin Askerleri” isimli eserini ses-
lendirdi. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 

500’ün üzerinde konser veren Tuluyhan Uğurlu 
‘nun performasında eser boyunca müzikle eş 
zamanlı olarak Atatürk görüntülerinden de ya-
rarlanıldı. Eser aralarında zaman zaman o gün-
leri ve yaşanılan zorlukları da anlatan Uğurlu, 
konser sonunda ayakta alkışlandı.  
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Çanakkale Şehitleri Konserle Anıldı
Çanakkale Şehitlerini Anma ve İstiklal Marşı’nın 
kabulünün yıl dönümü dolayısıyla 13 Mart tari-
hinde OMÜ İlahiyat Fakültesinde “Samsun Dev-
let Klasik Türk Müziği Korosu Konseri” düzen-
lendi.

Prof. Dr. Yavuz Bayram ile Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
Aydın’ın konuk konuşmacı olarak katıldığı kon-
ser programında birbirinden güzel eserler, sa-
natçılar tarafından icra edildi. Proje danışman-
lığını Kemal Yurt’un, koordinatörlüğünü ise Prof. 
Dr. Ahmet Çakır’ın üstlendiği konserde “Çanak-
kale İçinde”, “Yanık Ömer”, “Hey Onbeşli” gibi 
sevilen türküler ve ilahilerle şehitler anıldı.

“Anadolu dünyanın kalbidir, merkezidir”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk, akademisyen-
ler ve çok sayıda öğrencinin takip ettiği konser 
programında “Çanakkale” konulu bir konuşma 
yapan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın “Türkler 11. 
yüzyıldan itibaren Anadolu coğrafyasına hâkim 
oldu. Anadolu dünyanın kalbidir, merkezidir. 
Türk milleti kanıyla canıyla burayı yurt edinmiş, 
bedelini ödemiş ve bedel ödemeye hâlen devam 
etmektedir.” dedi. Aydın, Çanakkale cephesinin 
içerisinde yer aldığı 1. Dünya Savaşı’na Osmanlı 
Devleti’nin katılma sürecini ve sonuçlarını de-
ğerlendirdi.  

“Çanakkale Şehitlerine şiiri olmasaydı 
Çanakkale ruhunu bulamazdık”

Programda “Şiirde Çanakkale ve Millî Mücadele” 
konulu konuşmasında Prof. Dr. Yavuz Bayram 
“Tarih kitaplarında yanlışlar ve eksiklikler vardır 

ama türkülerde yoktur. Bunların hepsi gerçektir. 
Bir ruhu ayakta tutan, sanattır. Mehmet Akif’in 
‘Çanakkale Şehitlerine’ şiiri olmasaydı biz bu-
gün o ruhu bulamazdık. İstiklal Marşı olmasay-
dı, Millî Mücadele’nin anlamı aynı şekliyle ka-
lamazdı. Çanakkale’den, Kurtuluş Savaşı’ndan 
çıkarmamız gereken en önemli derslerden biri 
de oradaki yürekli insanları kendimize örnek 
edinmektir. Bu insanların kanlarıyla, canlarıyla 
emanet ettiği ülkeye sahip çıkmamız için hama-
si söylemlerle yetinmememiz gerekiyor.” diye 
konuştu.
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100. Yıla İthafen Flüt ve Piyano Resitali
Atatürk’ün Samsun’a çıkış tarihi olan 
19 Mayıs 1919’un 100. yılına ithafen 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet 
Konservatuarında Flüt ve Piyano Re-
sitali gerçekleştirildi.

OMÜ Devlet Konservatuvarı Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleşen prog-
rama; öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı.

Flütte öğretim üyesi Doç. Dr. Seyhan 
Bulut, piyanoda ise Samsun Dev-
let Opera ve Bale Sanatçısı Anna 
Tarakanova‘nın yer aldığı konser din-
leyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Dinletinin açılış konuşmasını ve kısa 
anlatılarını gerçekleştiren Doç. Dr. 
M. Özgü Bulut, konserin; Atatürk’ün Samsun’a 
çıkışının 100. yılına ithafen gerçekleştirilmesi ve 
ayrıca geçmişten geleceğe Türk bestecilerinin 
eserlerini kapsaması sebebiyle önem taşıdığını 
dile getirdi. 

Resitalde Muammer Sun’dan “Küçük Bir Öykü”, 
Onur Özmen’den “Yalnız Bir Su Sineği”, Mem-

duh Özdemir’den “Yemen Türküsü”, İlke 
Karcılıoğlu’dan “Sa-na-ne”, Yusuf Yalçın’dan 
“Sultaniyegâh Sirto”, Ebru G. Canbey’den “Gey-
şanın Hüznü”, Mesruh Savaş’tan “Hamsi in Chi-
cago”, Yusuf Yalçın’dan “Şehnaz Longa, Kâtibim 
ve Nihavent Longa”, anonim eser olan “Tepebaşı 
Horon” eserleri flüt ve piyano eşliğinde müzik-
severlerle buluştu.
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Sanatın İzinde Millî Mücadele:
“100. Yıl Animasyon Filmi”
Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Samsun’a çıkışının 100. yılına özel Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafın-
dan hazırlanan animasyon filmi, büyük beğeni 
topladı.

Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölü-
mü akademisyenleri Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ayvaz 
Tunç ve Arş. Gör. Esin Güler tarafından yapılan 
animasyon filmi, kurtuluş mücadelesinin 100. 
yılına özel olarak hazırlandı.

Millî Mücadele’nin, bağımsızlığın, inancın ve 
umudun anlatıldığı filmin müziği ise Muammer 
Sun’a ait. “Bozkırın Sesi” adını taşıyan müzikle 
animasyon filminin oldukça başarılı bulunan bü-
tünlüğü, izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor.

2 dakika 40 saniye süren film, Mustafa Kemal’in 
Bandırma Vapuru ile Tütün İskelesi’ne varışı ile 
başlıyor ve Başkomutan’ın duygulandıran gör-
selleri ile devam ediyor.

samsun1919.com.tr ve OMÜ’nün sosyal medya 
hesaplarında kullanıcılarla paylaşılan animas-
yon filmi, on binlerce kişi tarafından izlenirken, 
videoya yapılan yorumlarla da izleyenler, beğe-
nilerini dile getirdi. 

İzlemek için kare kodu okutunuz
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Hemşirelikte ‘Atatürk ve Sinema’ 
Etkinliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 
“Atatürk ve Sinema” etkinliği düzenlendi.

“Olmak Üzerine Konuşmalar” başlığı altında 
düzenlenen ve Sinema Yazarı ve Senarist İlker 
Mutlu’nun konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte 
Cumhuriyet Dönemi Türk sinemasının gelişimi, 
Atatürk’ün sinemaya dair öngörüleri, Atatürk’ün 

halkın sinemaya ilgisini arttırmaya dönük giri-
şimleri ve sinemada Atatürk konulu filmler ko-
nuşuldu.

Katılımcıların sorularıyla zenginleşen etkinlikte 
Mutlu, günümüz Türk sineması ve Samsun’daki 
sinema kültüründen de bahsederken, öğrencile-
re mesleklerine odaklanmaları ve bir sanat dalı 
ile ilgilenmeleri tavsiyesinde de bulundu.
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Ünlü Yazar Hasan Ali Toptaş OMÜ’de 
Onur Konuğu Oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Edebiyatı ve 
Şiiri Topluluğunun, UZEM Konferans Salonu’nda 
düzenlediği  “Grinin Gölgeleri” konulu panelde, 
Türk edebiyatının usta kalemi Hasan Ali Toptaş, 
onur konuğu olarak yer aldı.

Hasan Ali Toptaş’ın eserlerinin,  akademisyenler 
tarafından farklı yönleriyle ele alındığı panele; 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Kuran, akademisyenler ve çok 
sayıda öğrenci katıldı.

2 oturumda gerçekleşen panelin selamlama 
konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Üniversitede düzenlenen etkinlikler sayesin-
de değerli sanat, düşünce ve bilim insanlarını 
ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek 

“Büyük bir düşünürümüzün dediği gibi ‘medeni-
yetleri inşa edenler siyasetçiler değil, sanatçılar 
ve âlimlerdir.’ Bugün de Hasan Ali Toptaş gibi 
kıymetli bir yazarımızı ağırlıyor olmamız çok gü-
zel. Kendisine, yapılan daveti kırmayarak geldiği 
için Üniversitem ve öğrencilerim adına teşekkür 
ediyorum.” dedi.

“Ülkemizin geleceğinin sorumluluğu 
öğrencilerimizdedir”

Öğrencilere, ülkenin geleceğinden sorumlu ol-
duklarını da hatırlatan Rektör Sait Bilgiç şöyle 
devam etti: “Dün bu sorumluluk bizdeydi, bugün 
de sizlerde. Gördüklerime dayanarak söyleyebi-
lirim ki sizler geleceğe daha güvenli, daha sağ-
lam ve hür bir iradeyle yürüyorsunuz. Tüm bun-
ların yanında ihmal etmemeniz gereken şey,  çok 
çalışmak. Çok çalışın ki ümitlerini bize bağlamış 
mağdur ve mazlum milletlerin de ümitlerini boşa 
çıkarmayın. Unutmayın ki dünyadaki kötülüğün 
giderilmesinde sizler de rol alacaksınız. Bu ne-
denle birbirinizi sevin, sayın ve birbirinize güve-
nin. O zaman bir bütün olacaksınız ve daha çok 
kazanacaksınız.”

Konuşmasının sonunda Rektör Sait Bilgiç, Hasan 
Ali Toptaş’a günün anısına Atatürk’ün portresini 
hediye ederek bir de fidan sertifikası takdim etti. OM
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“Bir öğrencinin rüyasını gerçekleştirdiğiniz 
için size teşekkür ediyoruz”

Panelde konuşan OMÜ Eğitim Fakültesi Türk-
çe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. 
Şeyma Büyükkavas Kuran ise “Bugün burada 
oluşumuz, Türkçe Eğitimi 4. sınıf öğrencisi Şev-
val Okur’un hayalinin, Hasan Ali Toptaş tara-
fından gerçeğe dönüştürülmesi sayesindedir. 
Şevval’in, hayranı olduğu yazarın peşinden git-
mesi ve hocamız Prof. Dr. Şaban Sağlık’ın deste-
ğiyle bu güzel günü yaşıyoruz. Sevgili yazarımız, 
size bir öğrencinin rüyasını gerçekleştirdiğiniz 
için teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Rektör Sait Bilgiç, Hasan Ali Toptaş’ın OMÜ’ye 
gelmesine vesile olan OMÜ Türkçe Eğitimi 4. sı-
nıf öğrencisi Şevval Okur ve tüm salonla birlikte 
bir de özçekim gerçekleştirdi.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Şaban Sağlık’ın yönetiminde başlayan 
panelin birinci oturumda OMÜ Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü öğretim üyeleri; Dr. Öğr. Üyesi İlk-
nur Tatar Kırılmış, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Kon-
yalı, Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gündoğdu ve Dr. Öğr. 
Üyesi Servet Gündoğdu post modern edebiyatın 
en önemli temsilcilerinden biri olan Hasan Ali 
Toptaş’ın eserlerini üslup ve anlatım açısından 
ele alarak yorumladı. 

Panelin sonunda Hasan Ali Toptaş, kitaplarını 
imzalayarak katılımcılardan gelen soruları ya-
nıtladı.
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Samsun’da Cumhuriyet Dönemi 
Mimarlığı Sergisi 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 
100. yılı anısına, 14-24 Mayıs 2019 tarihleri ara-
sında “Samsun’da Cumhuriyet Dönemi Mimarlı-
ğı” konulu bir sergi düzenledi.

Serginin açılış törenine; Sergi Küratörü Mimar-
lık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği 
Başkanı Taner Gürler, Samsun Büyükşehir Be-
lediyesi ve Samsun Mimarlar Odası yetkilileri,  
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Serginin temasını, içeriğini 
zenginleştirerek kitaba dönüştürmeyi 
planlıyoruz”

Sergi açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Derya 
Oktay, Samsun Valiliği ve OMÜ Rektörlüğü ta-
rafından başlatılan 100. yıl etkinliklerine, Fa-
külte olarak katkıda bulunmayı amaçladıkları-
nı belirterek şöyle devam etti: “Bu sebeple bu 
sergi için 19 Mayıs’ın sembol şehri Samsun ile 
Cumhuriyet-i, mimarlıkla birleştiren bir tema 
seçtim. Böylece bir dönemin yapı ve yerleşim 
alanlarının sadece anılarda ve hikâyelerde kal-
maması için mevcutlarıyla ve yitirilenleriyle 
Samsun kent hafızasına katkı sunacak bir belge 
oluşturmayı amaçladım. 4 aydır üzerinde çalış-
tığımız bu sergiyi oluşturmak, mimari kaynakla-
rın kısıtlı olması sebebiyle düşündüğümden de 
zor bir iş oldu. Çalışmalarımızın sonucunda da 
Samsun’da 1920’li yıllardan itibaren tasarlanıp 
inşa edilmiş binalar, anıtlar, iskeleler, meydan-
larla ilgili öz bilginin sunulduğu; araştırma ile 
görselleri birleştiren bir sergi ortaya çıkardık. 
Serginin temasını, içeriğini zenginleştirerek ki-
taba dönüştürmeyi planlıyoruz.”

 

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
20

19
10

0.
 Yı

l Ö
ze

l S
ay

ı

110

Kültür Sanat



OMÜ, Uluslararası Anı Para Tasarımı 
Sergisi’nde Temsil Edildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fa-
kültesi İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Serpil 
Kaptan, başkent Ankara’da açılan Uluslararası 
Anı Para Tasarımı Sergisi’nde OMÜ’yü temsil 
etti.

Dr. Öğr. Üyesi Serpil Kaptan, Hacettepe Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 
düzenlenen ve küratörlüğünü Prof. Dr. İncilay 
Yurdakul’un yaptığı Uluslararası Anı Para Tasa-
rımı Sergisi’ne katılarak tasarımlarıyla dikkat 
çekti.

100. yıla ithafen tasarlandı

Sergideki eserler, Mustafa Kemal Atatürk ve si-
lah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yılına 
ithafen Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına tasar-
landı.

1 Nisan’da açılışı yapılan Uluslararası Anı Para 
Tasarımı Sergisi; 12 Nisan’a kadar Hacettepe 
Üniversitesi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi’nde 
sanatseverlerle buluştu.

1800’lü yıllarda tütün fabrikası olarak inşa edi-
len ancak bu yüzyılda, ticari ve sosyal merkez 
olarak yeniden işlev kazanan Bulvar AVM gibi 
yapıları da taşıdıkları önem nedeniyle sergiye 
dâhil ettiklerini ifade eden Dekan Prof. Dr. Der-
ya Oktay “Serginin hazırlanmasında ve bu nok-
taya taşınmasında Fakültemizdeki genç akade-
misyenlerden ve Fakülte dışındaki araştırmacı, 
arşiv sahibi ve mimarlardan yardım aldım. Hep-
sine yardım ve destekleri için teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

Konuşmasının ardından Dekan Prof. Dr. Derya 
Oktay, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte 
serginin açılış kurdelesini kesti.

Sergide; özellikle 1920’li yıllar ile 1960’lı yıllar 
arasında inşa edilen sağlık, endüstri, konut, ko-
naklama, ulaşım, ticaret, eğitim, kültür yapıları 
ile idari, dinî ve sosyal yapılardan önemli örnek-
ler, açıklayıcı bilgi ve görsellerle sunuldu.
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Kurtuluş Savaşı’na Dair Çok Özel 
Belgeler Sergilendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Cumhur-
başkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafın-
dan hazırlanan ve Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarına dair çok özel 
yazışmalarından oluşan “Kurtuluş Savaşı Belge-
leri Sergisi”, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı 
Salon’da 8-10 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçek-
leştirildi.

Sergi için Samsun Valisi Osman Kaymak, Sam-
sun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa De-
mir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlkadım 
Kaymakamı İbrahim Keklik ve çok sayıda davet-
linin katıldığı bir açılış töreni gerçekleştirildi.

Atatürk’ün Samsun’a çıkış dönemi ile ilgili 
belgeler

Açılışta konuşan OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim 
Tellioğlu “Bu belgeler, Devlet Arşivleri Baş-
kanlığının arşivlerinde yer alıyor. Belgelerin al-
tında açıklayıcı bilgiler bulunuyor. Atatürk’ün 
Samsun’a çıkmasından önceki dönemden baş-
lıyor ve Amasya’ya kadar olan bölümü içeriyor. 
Bunun yayımlanmasında büyük katkısı olan 
Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Önal’a ve sergide 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

 

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilen 
sergi, halkın beğenisine sunuldu. Daha sonra 
protokol üyeleri sergiyi gezerek Tellioğlu’ndan 
belgelerle ilgili bilgi aldı.

Sergide 26 adet belge yer aldı

Atatürk’ün Samsun’a çıkışı öncesi yapılan yazış-
malar ve alınan kararlarla ilgili belgeleri içeren 
sergide, 7 Kasım 1918 ile 28 Ağustos 1957 ta-
rihleri arasındaki 26 adet belge yer aldı. 

Belgeler arasında; 30 Nisan 1919 tarihli “Mülga 
Yıldırım Orduları Kumandanı Mirliva (Tuğgene-
ral) Mustafa Kemal Paşa’nın Dokuzuncu Ordu 
Kıtaları Müfettişliğine tayin edildiğine dair Sultan 
Mehmet Vahdettin’in emri ve tayin belgesi;” 18 
Mayıs 1919 tarihli “Dokuzuncu Ordu Kıtaları Mü-
fettişliğine tayin olunan Mustafa Kemal Paşa’nın 
görev ve yetkilerine dair talimatnamenin içeriği-
nin uygun görüldüğüne dair Meclis-i Vükelâ ka-
rarı”; 19 Mayıs 1919 tarihli “Dokuzuncu Ordu Kı-
taları Müfettişi ve Padişah’ın FahrîiYaveri Mirliva 
Mustafa Kemal Paşa’nın öğleden önce saat 8’de 
Samsun’a ulaşarak görevine başladığına dair 
telgrafı”; 9 Haziran 1919 tarihli, “Mustafa Kemal 
Paşa’nın görevine son verilerek İstanbul’a çağ-
rıldığı, Hariciye Nezaretinden Dâhiliye Nezareti-
ne gönderilen tezkire” gibi resmî yazışmalar yer 
aldı.
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GSF Öğretim Elemanlarından
“Karma Sergi”
Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğretim ele-
manları tarafından hazırlanan 100. Yıl Karma 
Sergisi’nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

GSF Sanat Galerisi’nde hazırlanan serginin açılı-
şına; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak, öğretim 
elemanları ve öğrenciler katıldı.

“Katkıda bulunan öğretim elemanlarımızı 
tebrik ediyorum”

Açılışta konuşan Dekan Prof. Dr. Ali Tomak, “19 
Mayıs 1919’un 100. yılı kutlamaları kapsamında 
Fakültemizin düzenlediği ve öğretim elemanla-
rımızın çalışmalarından oluşan 100. Yıl Karma 
Sergisi’ne katkıda bulunan öğretim elemanları-
mızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının 
devamını diliyor ve bu açılış için çaba ortaya 
koyan ekibime de teşekkür ediyorum. Türki-
ye Cumhuriyetimiz ve Türk Milletinin özgürlük 
ve bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, 

kurtuluş mücadelesi ateşinin yakıldığı, aydınlık 
bir geleceğe olan inancın filizlendiği ve giderek 
güçlendiği 19 Mayıs 1919’un anısına, Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve 
bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri-
mizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.” ifa-
delerini kullandı.

Fakültenin 21 öğretim elemanının toplam 28 ça-
lışmasından oluşan sergi, 1 hafta boyunca sa-
natseverlerin ziyaretine açık kaldı.
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100. Yıla Özel Sergi : “Özel Koleksiyon 
Atatürk Fotoğrafları” 
Anıtkabir Müze Komutanlığının özel koleksiyonuna ait fotoğraflardan oluşan “Atatürk Fotoğrafları 
Sergisi” OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıldı.   

Sergi açılışına Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
100. yıl etkinlikleri kapsamında konser veren usta Müzisyen Tuluyhan Uğurlu, öğretim üyeleri, aka-
demik ve idari personel, üniversite öğrencilerinin yanı sıra Samsun ve çevre illerden lise ve ortaokul 
öğrencileri katıldı.

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
20

19
10

0.
 Yı

l Ö
ze

l S
ay

ı

114

Kültür Sanat



“Fotoğraflar o günlerin ne kadar sıkıntılı 
olduğunu anlatıyor”

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu’nun katkılarıy-
la OMÜ Rektörlüğü tarafından hazırlanan “Özel 
Koleksiyon-Atatürk Fotoğrafları Sergisi”nin açı-
lışında söz alan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet 
Ali Cengiz  “Millî Mücadele’nin 100. yılı kutlama-
ları sürecinin bir parçası olan ve özel günlerde 
yayınlanan Atatürk fotoğraflarının bir kısmını 
sergiliyoruz. Bu eserlerin buraya getirilmesinde 
emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. 
Bu fotoğraflar, bizlere o günlerin ne kadar sıkın-
tılı ve zor günler olduğunu anlatıyor, elde ettiği-
miz kazanımları gözler önüne seriyor. Bu fotoğ-
raflarda yer alan ve bu toprakları bizlere vatan 

yapan Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla 
yâd ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Sergi 2-4 Mayıs tarihleri arasında açık kaldı

Konuşmanın ardından serginin açılış kurdelesi 
törenle kesildi. Sergide bulunan fotoğraflar, açı-
lışa katılanlar tarafından meraklı gözlerle ince-
lendi. Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz 
ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
Anıtkabir Müze Komutanlığı tarafından gençlere 
yönelik olarak hazırlanan kitapçığı dağıttı.

Sergi, bütün ömrünü Türkiye Cumhuriyeti’ne ve 
Türk ulusuna adayarak yurdun dört bir yanını ka-
rış karış dolaşan, halkıyla bütünleşen Atatürk’ün 
başarılı bir komutan, büyük bir devlet adamı ve 
öne çıkan liderlik özelliğini yansıtan fotoğraflar-
dan oluştu.  Ayrıca Ulu Önder’in değişik tarihler-
de Samsun’a yaptığı ziyaretlerin fotoğrafları da 
sergide yer aldı. Toplam 41 fotoğraftan oluşan 
sergi, 3 gün boyunca ziyarete açık kaldı.
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OMÜ-TİT’ten 100. Yıla Özel
“Kuvayı Millîye Destanı”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğu 
(OMÜ-TİT) tarafından sahneye koyulan Kuva-
yı Millîye Destanı, izleyicilerin büyük beğenisini 
kazandı.

Kurulduğu 1988 yılından beri tamamı öğrenci-
lerden oluşan OMÜ-TİT’in 100. yıl etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirdiği Kuvayı Millîye Des-
tanı adlı tiyatro oyunu, Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde sahnelendi.

Tek perdelik, 7 oyuncunun rol aldığı oyunda; İs-
tiklal Mücadelesi’nin en önemli yapı taşlarından 
Kuvayı Millîye ruhu, sanatsal bir dille tiyatrose-
verlere aktarıldı.

“Gerekli ve zor olan, o günleri anlamak”

İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan oyunu, 
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de takip etti. Oyu-
nun sonunda duygularını paylaşan Rektör Bil-

giç “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşuna giden 
yolda, Atatürk’ün ilk adımı atarak başlattığı Millî 
Mücadele’nin şehri Samsun’da bu özel günleri 
kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Sahneledik-
leri bu güzel oyunla da o günleri hatırlamamızı 
sağlayan Tiyatro Topluluğumuza çok teşekkür 
ediyoruz. O günleri hatırlamak kolay olanı; ge-
rekli ve zor olan, o günleri anlamak. O gün aşıl-
maz zannedilen engellerin nasıl aşılabildiğini, 
bugün engel gördüklerimizin aslında ne kadar 
kolay şeyler olduğunu bilmek zorundayız. Bu 
nedenle bir kez daha bizleri o günlere götüren ve 
o ruhu hissetmemize vesile olan OMÜ-TİT ekibi-
ne; emekleri, performansları, fedakârlıkları için 
Üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Bizim 
yüreklerimiz vatan, millet, bayrak, devlet için 
attıktan sonra sırtımızı yere getirecek hiç kimse 
yoktur. Gelecek bizimdir ve gelecek sizlersiniz.” 
ifadelerini kullandı.
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1919 kişi 19 Bin 19 Fidanla Türkiye 
Haritası Oluşturdu
Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merke-
zi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun 
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının 
iş birliğiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 
1919’da ulusal kurtuluş mücadelesini başlattığı 
Samsun’da, 100. yıl onuruna ve Orman Haftası 
kapsamında “100. Yılda 1919 kişiyle 19 bin 19 
Fidan Dikiyoruz” etkinliği gerçekleştirildi.

21 Mart’ta OMÜ’deki Nevruz kutlamalarının 
ardından doğa yürüyüşü ile başlayan etkinliğe; 
Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Cumhuriyet Baş-
savcısı Ahmet Yavuz, protokol üyeleri, kamu ku-
rum ve kuruluşlarının müdürleri ile 81 vilayetten 
gelen öğrenciler katıldı.

Dikilen fidanlar ile Türkiye haritası 
oluşturuldu

Günün anlam ve önemini ifade eden konuşma-
ların ardından 81 vilayetten getirilen toprak-
larla, Büyükoyumca Mahallesi’nde bulunan ve 
Samsun Orman İşletme Müdürlüğüne ait top-
lamda 20 hektarlık alanda 19 bin 19 fidan, Tür-
kiye haritası şeklinde dikilerek “100. Yıl Kurtu-
luş Ormanı” oluşturuldu.

Etkinlikte “vosvos” araç sergileri, Türk Enduro 
Platformu ve Samsun Offroad Kulübü Derne-
ğinin (SAMOFF) gösterileri, izci toplulukları da 
yer aldı. Protokol üyeleri Samsun’dan başlayan 
Amasya, Erzurum ve Sivas illeriyle devam eden 
kurtuluş yolu güzergâhları başta olmak üzere 
81 vilayeti temsil eden fidanları toprakla buluş-
turdu.OM
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Üniversite 23 Nisan’da Köy Okuluna 
Dokundu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğ-
rencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını Vezirköprü Kıranalan Çatma köyü 
okulu öğrencileriyle birlikte kutladı.

Öncesinden başlanılan hazırlıklar çerçevesinde 
okulun ihtiyaçları belirlenip öğrencilerin ve öğ-
retim elemanlarının katkılarıyla köy okulundaki 
öğrencilerin giyecek, oyuncak ve kitap başta ol-
mak üzere pek çok ihtiyacı karşılandı.

Sabah saatlerinde Kıranalan İlkokuluna giden 
öğretim üyeleri ve öğrenciler, miniklerin bayram 
eğlencesine gün boyunca ortak oldu. Eğlence-
lerde; tiyatrolar sergilenip, şarkılar söylenirken 
çuval ve yumurta kırma yarışmaları düzenlendi. 
Öğrencilerin bir kısmı ise okul dışındaki bir kulü-
beyi tamamen okuma, oyun ve eğlence odasına 
dönüştürdü.

Vezirköprü Belediye Başkanlığı ile yapılan gö-
rüşmeler sonucu okulun önündeki toprak ve 
çamurlu bahçenin karo taş ile döşenmesi için 
söz alındı. Etkinlik köy halkı tarafından heyecan-
la karşılanırken, yöreye ait yiyecekler de ikram 
edildi. 

Zemininin tamamen taş, duvarlarının soğuk, sı-
nıflarının sobalı ve tuvaletlerinin oldukça kötü 
şartlarda olduğu okul, OMÜ Sağlık Hizmetleri 
öğrencileri ve öğretim elemanlarının dokunu-
şuyla yepyeni bir kimliğe büründü.

Etkinlikle ilgili konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan, 

bu tarz sosyal projelerin sürekli hale getirilme-
sinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Müdür Tan, 
projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Öğr. 
Gör. Dr. Asuman Şener ve Öğr. Gör. Dr. Tuğba 
Çınarlı olmak üzere Yüksekokulun bünyesinde 
bulunan OMÜ Yaşatan Eller Paramedik Öğrenci 
Topluluğuna, öğretim elemanlarına, öğrencile-
rine, emeği ve katkısı bulunan herkese ve OMÜ 
Rektörlüğüne çok teşekkürlerini iletti.
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Çarşamba MYO’dan Gelecek Nesillere 
Anlamlı Bağış
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba 
Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu öğretim 
elemanları, mezun ve yeni öğrencilerinin deste-
ğiyle Çarşamba Mithat Yılmaz İlkokulu ve Orta-
okulunda kurulan “19 Mayıs 100. Yıl Kütüphane-
si” törenle açıldı.

Açılış töreni; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Çar-
şamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, 
okulu yaptıran iş insanı Mithat Yılmaz, İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, Hukuk Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, 
Çarşamba Ticaret Borsası MYO Müdürü Prof. Dr. 
İsmail Aydemir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur 
Bekiroğlu, İletişim Fakültesi ve Çarşamba Tica-
ret Borsası MYO öğretim elemanları ve öğrenci-
lerin katılımıyla yapıldı.

2300 kitap bağışlandı

Kütüphane, 19 Mayıs 1919’un 100. yılına özel 
olarak, Çarşamba Ticaret Borsası MYO akade-
misyenleri, mezun ve yeni öğrencilerin katkı ve 
destekleriyle hazırlandı. Okula, 2 bin 300’den 
fazla her yaşa hitap eden kitap, kütüphane araç 
gereci ve mobilya malzemeleri kazandırıldı. Raf-
ların tasarımından odanın dekorasyonuna kadar 
tek tek ilgilenen MYO öğretim elemanları ve öğ-
rencileri, çocukların ilgisini çekebilecek bir kü-
tüphane alanı oluşturdu.

Törenin açılışında konuşan Mithat Yılmaz İl-
kokulu ve Ortaokulu Müdürü Ufuk Güçlü, öğ-
rencilerinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan 
kütüphanenin kazandırılmasında emeği geçen 
Çarşamba Ticaret Borsası MYO öğretim eleman-
larına ve öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür etti. 

“Üniversite; çevresine ışık saçandır”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise törende bulun-
maktan duyduğu mutluluğu ifade ederek “Bili-
yorsunuz, bu yıl 19 Mayıs 1919’un 100. yılını kut-
luyoruz. Bu anlamlı dönem içerisinde Üniversite 
olarak birçok etkinliğin içerisinde yer almaya ça-
lışıyoruz. 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a 
ilk adımıyla başlayan Millî Mücadele,  Türk mil-
letinin bütün dünyaya esareti kabul etmeyeceği-
nin ilanıydı, mihenk taşıydı. Nihayetinde sayısız 
kahramanlık ve fedakârlıklarla bugünkü Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu gerçekleşmiştir. Bu 
vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah 

OM
ÜB

ÜL
TE

N 
20

19
10

0.
 Yı

l Ö
ze

l S
ay

ı

120

Toplumsal



arkadaşlarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
şunda emeği geçen herkesi rahmetle ve şükran-
la anıyorum.” dedi.

Eğitimin önemine vurgu yapan Rektör Bilgiç 
“Kütüphaneler eğitim için vazgeçilmez ve eği-
tim geleceğimiz için çok önemli, bu nedenle 
kütüphanede emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Üniversite; çevresine ışık saçandır, 
biz de burada bunun en güzel örneklerinden 
birini yaşıyoruz. Kitaplar yavrularımızın kendi-
lerini geliştirmelerinde ve çalışmalarında ya-
rarlı olacaktır. OMÜ Türkiye’nin en önemli üni-
versitelerinden birisi. Sevgili öğrencilerimizin 
inşallah bir kısmı orada eğitimlerini sürdürerek 
bu ülkeye hizmet edecek, önemli uzmanlıklar 
ve gelişmeler kaydedecek.” şeklinde konuştu. 
 
Açılış konuşmalarının ardından Kaymakam Yıl-
dırım, Rektör Bilgiç, ilçe protokolü ve akade-

misyenler “19 Mayıs 100. Yıl Kütüphanesi”nin 
açılışını gerçekleştirdi, kütüphanede inceleme-
lerde bulundu. Kütüphanenin kapısını el emek-
leri ile süsleyen İlkokul ve Ortaokul öğrencileri 
ise kütüphanenin açılmasını büyük bir sevinçle 
karşıladı. Nota defteri şeklinde tasarlanan renk-
li kitap raflarındaki her türden çocuk kitaplarını 
ilgiliyle inceleyen öğrenciler kısa bir süre sonra 
kitapları okumaya koyuldu. Çocukların ilgi ve 
heyecanlarını gözlemleyen ve kütüphanenin ka-
zandırılmasında rol oynayan öğretim elemanları 
ve üniversite öğrencilerinin ise duygulandıkları 
görüldü. 

Kütüphanenin incelemesinin ardından protokol 
üyeleri İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin oluş-
turduğu  “e-twinning” adlı İngilizce çalışmaların 
yer aldığı sergiyi gezdi. Açılış töreni, hatıra fo-
toğrafı çekilmesiyle sona erdi. 

Rengarenk kütüphanenin rafları nota defteri, sandalyeleri 
renkli, okuma minderleri armut şeklinde
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OMÜ’den 100. Yılda Çok Özel Etkinlik
100. yılın en anlamlı etkinliklerinden biri olan 6. 
Multipl Skleroz (MS) Hasta Kampı, Samsun Mavi 
Işıklar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde,  
MS hastaları ve yakınlarının katılımıyla gerçek-
leştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Mul-
tipl Skleroz Derneğinin desteği ile 5 gün süren 
kampta, Türkiye’nin farklı illerinden ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen  yaklaşık 
140 MS hastasına yönelik program düzenlendi. 
Program kapsamında, sunum ve pratik uygula-
malarla hastalığın farkındalığının artırılması, var 
olan özürlülüklerin azaltılması ve hoşça vakit 
geçirilmesi amaçlandı. 

Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalının yürüttü-
ğü “Multipl Skleroz Hasta Okulu Projesi” çerçe-
vesinde hastaları motive etmek, onların hayata 
dâhil olmalarını sağlamak ve MS ile ilgili doğru 
bilgilendirmek için 6 yıldır düzenlenen hasta 

kampı, aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek hasta 
kampı olma özelliğini taşıyor. Kamp sayesinde 
hastalar tatil yaparken hastalıklarını da detayla-
rıyla öğrenmiş oluyor.  Bu kamp sürecinde MS 
ile ilgili en güncel bilgilere ulaşma imkânı bu-
lan hastalara, psikologlar tarafından da destek 
verilerek aile terapisi programları uygulanıyor. 
Ayrıca program sürecinde düzenli fizyoterapi 
ve egzersiz programları ile birlikte yoga, plates, 
refleksoloji, fitoterapi, aromaterapi gibi aktivite-
lere de yer veriliyor. Kamp sürecinde hastalar;  
müzik, sinema, tiyatro, nefesterapi gibi aktivite-
lerde de yer alıyor. 

Hasta ve yakınlarının MS’i daha iyi öğrenebil-
me imkânı yakaladığı ve hastaların MS ile olan 
yolculuklarında daha başarılı olduğu hasta 
kampının, Türkiye’nin değişik ilerinden hasta 
ve yakınlarının katılımı ile her yıl düzenlenmesi 
planlanıyor.
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Veteriner Fakültesinin Genç Fidanları 
100 Fidanı Toprakla Buluşturdu
Veteriner Fakültesinden bu yıl mezun olacak 
öğrenciler tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi 
önünde bulunan alana 100 fidan dikimi yapıldı.

İl genelinde gerçekleştirilen törenlerle büyük 
coşku içinde kutlanan 19 Mayıs 1919’un 100. yılı 
dolayısıyla gerçekleştirilen fidan dikimine; Vete-
riner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Metin 
Çenesiz, bölüm hocaları ve öğrenciler katıldı.

“Buradaki son hatıralarını bu şekilde 
bırakmış olacaklar”

Etkinlikle ilgili konuşan Prof. Dr. Metin Çenesiz 
“Veteriner Fakültesinin intern mezunları, kurtu-

luş mücadelesinin 100. yılında 100 fidanı top-
rakla buluşturdu. Anlamlı bir dönemde anlamlı 
bir etkinlik olsun istedik. Üniversitemizin uygun 
gördüğü alanda bu fidanları toprakla buluştur-
duk. Mesleğe yeni atılacak öğrencilerimiz, kam-
püsteki son hatıralarını burada bu şekilde bırak-
mış olacaklar.” diye konuştu.

Etkinlikte yaklaşık 100 öğrenciye ilk olarak fi-
danların nasıl dikileceği anlatıldı. Daha sonra 
ise öğrenciler, Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan alanda 100 adet çınar yapraklı akça-
ağacı toprakla buluşturdu.
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100. Yılda “Nevruz” Bir Başka Güzel
Orta Asya ve Anadolu kültürlerinde doğanın 
uyanışı olarak kabul edilen ve baharın gelişini 
müjdeleyen Nevruz Bayramı, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) ailesi tarafından büyük bir 
coşku ve neşeyle kutlandı.

OMÜ Yaşam Merkezi’nin önünde bulunan açık 
hava sahnesinde düzenlenen nevruz kutlaması-
na; Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Mil-
letvekili Erhan Usta, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Prof. 
Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Sekreter Doç. Dr. 
Menderes Kabadayı, fakülte dekanları, akade-
misyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Kutlamalar öncesi fidan dikimi yapıldı

Bu Samsun Valiliğinin katkılarıyla yapılan ve 
Samsun’un resmî  nevruz kutlaması olarak kabul 
edilen kutlamalar öncesi OMÜ Vakfı Koleji önün-
de fidan dikimi gerçekleştirildi. Öğrencilerle bir-
likte fidan diken Vali Kaymak, Rektör Bilgiç ve 
protokol üyeleri, etkinlikte yer alan öğrencilerle 
bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 

“Nevruz; iyiliği, güzelliği, kardeşliği ve 
barışı çağrıştırıyor”

Protokol üyeleri buradan kutlama alanına geç-
ti. Bu yıl Hayriye Bakan, Arda Ersel ve Tarkan 
Kaleli’nin sunumuyla gerçekleşen kutlama tö-
reninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç “Baharın gelişini müjdeleyen 
Nevruz Bayramı, tarihin eski zamanlarından beri 
kutlanmaktadır. Özellikle bizim coğrafyamızda 
bu bayram, çok etkin bir şekilde yıllardır kutla-

nıyor. Ama 2010 yılından beri Birleşmiş Milletler 
Dünya Manevi Miraslarını Koruma Kurulunun ka-
rarıyla Dünya Nevruz Bayramı olarak da kutlan-
maya başlandı. Nevruz kelimesi; iyiliği, güzelliği, 
kardeşliği ve barışı çağrıştırıyor. İnsanlığın bu 
güzel değerlerini hatırlan böyle bir günde, OMÜ 
ailesi olarak misafirlerimizle birlikte Nevruz 
Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Allah, bütün günlerimizi kardeşlik ve barış içeri-
sinde yaşamayı nasip etsin.” diye konuştu.

“100. yıl bizim için ayrı bir anlam ve önem 
taşıyor”

19 Mayıs 1919’un 100. yılı olması münasebe-
tiyle önemli bir yıl içerisinde bulunduğumuzu 
hatırlatan Rektör Bilgiç “OMÜ olarak, 19 Mayıs’ı 
anmanın yanında anlayabilmek ve hissedebil-
mek için 100 adet etkinlik planladık. İnşallah bu 
etkinliklerde de birlikte olacağız. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşuna 
giden yolda ilk adımı attığı Samsun ilinde bulun-
mamız ve adımızı o günün tarihinden almamız 
sebebiyle de 100. yıl bizim için ayrı bir anlam 
ve önem taşıyor. Ayrıca Üniversitemizin; adını 
aldığı tarihe yakışır bir şekilde, tüm alanlarda 
Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden biri ol-
ması için her türlü adımı atmaktayız. Sizlerle bir-
likte de bu yılı çok özel ve anlamlı bir şekilde ge-
çireceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“Ülkemize ve tüm Türk dünyasına birlik, 
huzur, bereket getirsin”

Nevruzun Türk dünyasında kutlanan geleneksel 
bir bayram olduğunu dile getiren Samsun Vali-
si Osman Kaymak da “Nevruz; baharın gelişini 
müjdeleyen, birliğin, beraberliğin, bereketin 
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simgesi bir bayram. Böyle bir günde birlik olmak, 
bütünleşmek çok önemli. İnşallah 100. yıl et-
kinliklerinde de millî hâkimiyet ve irade ruhunu 
Samsun’dan bütün Türk gençliğine yansıtacağız. 
Tüm amacımız millî ruhun, Çanakkale ruhunun 
yaşaması ve yaşatılması olduğundan bu etkin-
likleri çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın 
himayesinde başlayan 100. yıl etkinlikleri için 
Üniversitemiz, bakanlıklarımız ve kurumlarımız 
çok ciddi hazırlıklar yapıyor.”

Nevruz ateşi unutulmadı

Konuşmaların ardından OMÜ Türkçe ve Eği-
tim Fakültesi öğrencileri, şiirlerini seslendirdi. 
Yine OMÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrenci-
lerinden oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu ve 
Modern Müzik Topluluğu tarafından gerçekleş-
tirilen mini konserler, büyük ilgiyle takip edildi. 
OMÜ Halk Oyunları Topluluğu ise Karadeniz ha-
vaları ile horon teperken, öğrencilerin katılımıy-
la büyük bir halka oluştu ve coşku tavan yaptı.

Nevruz kutlamalarının önemli ritüellerden biri 
olan “nevruz ateşi” de Rektör Bilgiç ve öğren-

ciler tarafından yakıldı. Eski Türk kültüründe 
temizlenme ve arınma sembolü olarak görülen 
ve insanları kötülüklerden ve hastalıklardan ko-
ruduğuna inanılan ateşin üzerinden atlayan Vali 
Kaymak, Milletvekili Erhan Usta, Rektör Bilgiç, 
akademik ve idari kadro ile öğrenciler, izleyici-
lerle birlikte keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte aynı zamanda Nevruz Bayramı’nın 
önemli sembollerinden olan demir dövme, yu-
murta tokuşturma, halat germe ve çuval yarış-
maları da etkinliğe renk kattı. Özellikle protokol 
üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen ve büyük 
bir çekişmeye sahne olan halat çekme yarışma-
sı da nevruz kutlamalarının çoşkusunu arttıran 
anlardan biri oldu.

Prof. Dr. Sait Bilgiç ve öğrenciler, uluslararası 
öğrencilerin açmış oldukları stantlarda sergile-
dikleri ve kendi ülkeleri ile kültürlerini tanıtan 
materyalleri de yakından inceledi. Öte yandan 
Vali Kaymak, Rektör Bilgiç ve protokol üyeleri, 
Yaşam Merkezi önünde açılan “Muhsin Yazıcı-
oğlu Fotoğraf Sergisi”ni gezdi.
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“Gelecek Zirvesi” 100. Yıl Anısına 
Samsun’da
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve Muhase-
be Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfının 
(MÖDAV) ortaklaşa Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) ev sahipliğinde düzenlediği “Gelecek Zir-
vesi”, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

İlki 2015 yılında Çanakkale’de, ikincisi 2017 
yılında Sakarya’da ve üçüncüsü ise bu yıl 
Samsun’da gerçekleştirilen etkinliğe; OMÜ Rek-
törü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran, TİDE Kurucu Onursal Başka-
nı Ali Kamil Uzun, TİDE Yönetim Kurulu Başka-
nı İbrahim Murat Çağlar, OMÜ İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin 
Doğan, OMÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. Ali Uzun, Marmara Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran 
Cömert, MÖDAV İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. 
Ömer Lalik, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğren-
ci katıldı.

Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a ge-
lişini temsilî olarak gerçekleştirmek amacıyla 
gemi yoluyla Samsun’a ulaşan öğrenciler, ilk 
olarak Atatürk Anıtı’nda tören gerçekleştirdi. 3 
gün süren etkinliğin ikinci gününde OMÜ’de açı-
lış programı yapıldı.

“O zorlu koşulları hatırlama imkânı bulduk”

Programda söz alan TİDE Kurucu Onursal 
Başkanı Ali Kamil Uzun “Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün emanet ettiği cumhuriyet’in evlat-
ları olarak onun yolunda gerçekleştirdiğimiz 
yolculukta 100 yıl öncesinin zorlu koşullarında 
yaşananları hatırlama, bugüne ve geleceğe dair 
sonuçlar çıkarma imkânı bulduk. 2 gece 3 gün 
süren yolculuğumuz boyunca yaşadığımız duy-
gular, yaşam boyu saklayacağımız ve büyük an-
lam ifade eden çok değerli anılar olarak belleği-
mizde yerini almıştır.” ifadelerini kullandı.
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“100 yılda bir yaşanacak önemli günlerden 
geçiyoruz”

19 Mayıs’ın 100. yılını kutlamanın onurunu ya-
şadıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç 
ise “Biz de sadece o günü hatırlamak ve anmak-
tan ibaret kalmasın istiyoruz. O günü anlamamız 
da çok önemli. O günü anlamalıyız ki geleceğe 
ümitle bakabilmenin mümkün olduğunu göre-
bilelim. Yapılan etkinlik çok önemli. Yaklaşık 2 
hafta önce Kazım Karabekir’in kızı Timsal Ka-
rabekir konferans için Samsun’a geldi. Onun 
da anlattıklarından nasıl bir bağımsızlık müca-
delesine başlanıldığını çok daha net bir şekilde 
anlayabiliyoruz. Eğer o günkü bağımsızlık ideali, 
iman, inanç, kahramanlık olmasaydı bugün bel-
ki biz bu topraklara vatan diyemeyecektik. Bu 
nedenle o günün kahramanlarını hakikaten iyi 
anlamamız ve bilmemiz gerekmektedir.” diye 
konuştu.

“Dünyada hiçbir gelişmiş ülke yoktur ki, çok 
güçlü ve gelişmiş üniversiteleri olmasın”

Üniversitelerin, bir ülkenin gelişmesinde önem-
li bir yer tuttuğunu dile getiren Rektör Bilgiç, 
şunları kaydetti: “Dünyada hiçbir gelişmiş ülke 
yoktur ki, çok güçlü ve gelişmiş üniversiteleri ol-
masın. Üniversitelerin önemini bildiğimiz içindir 
ki biz de Ondokuz Mayıs Üniversitesini, taşıdığı 
adın sorumluluğunu da bilerek daha güçlü yap-
mak ve daha hızlı gelişen bir üniversiteye dönüş-
türmek adına bütün gayretimizi ortaya koyuyo-
ruz. Daha nitelikli hizmet sunabilmek, kaliteli bir 
eğitim ve öğretim gerçekleştirebilmek, güvenilir 
bilgi üretmek adına gereken her şeyi yapmaya 
çalışıyoruz. İyi yetişmiş, alanında uzman kişileri 
yetiştirirken onların aynı zamanda iyi insan ola-
bilmelerini de önemsiyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından program, Eği-
tim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kaya Tun-
cer Çağlayan’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Samsun’a gelişini anlattığı “Ülkenin Kaderini 
Değiştiren Büyük Yolculuk” konulu konuşmasıy-
la devam etti.

Programda ayrıca; Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesinden Prof. Dr. Melih Erdoğan “Benliği-
min Farkındayım, Geleceği Anımsıyorum”, Fü-
türistler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emrah 
Kaya da “Gençlik, Gelecek, Girişimcilik” adlı su-
numlarını gerçekleştirdi. Daha sonra ise “Gele-
ceğe Ortak Olmak için Yarına Hazır Olmak” adlı 
panel düzenlendi.

Öte yandan açılış programı öncesi TİDE Yönetim 
Kurulu Üyesi Osman Bahri Turgut’un “Aradaki 
Renkler” isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
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14. Tanıtım Günü 100. Yılda Şenlik 
Havasında Geçti
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin üni-
versite adayları ve tüm ziyaretçilere 
kapılarını açtığı “14. OMÜ Tanıtım 
Günü”,  Kurupelit Kampüsü Yaşam 
Merkezi’nde düzenlenen bir dizi et-
kinlikle gerçekleşti.  Fakülte, mes-
lek yüksekokulu ve meslek tanıtım-
ları, seminerler, konserler ve spor 
turnuvalarıyla şenlik havasında ge-
çen tanıtım günü, Samsunlulardan 
ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen 
ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

19 Mayıs 1919’un 100. yılı nedeniy-
le ayrı bir anlamı olan tanıtım günü-
nün açılışına; Samsun ve Türkiye’nin 
farklı illerinden gelen binlerce lise 
öğrencisi ve öğretmenleri, Samsun 
Valisi Osman Kaymak, Samsun Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Demir, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Koç Holding Kurumsal Marka Koor-
dinatörü Okyar Tuncel, Üniversite 
yönetimi, akademisyenler ve çok 
sayıda OMÜ öğrencisi katıldı.

Tüm birimlerin stantları Yaşam 
Merkezi’nde yerini aldı

14. OMÜ Tanıtım Günü’nde; öğren-
ci alan 16 fakülte, 1 yüksekokul, 1 
devlet konservatuvarı, 11 meslek 
yüksekokulu ve 6 enstitünün yanı 
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sıra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Ulusla-
rarası İlişkiler Birimi, Uzaktan Eğitim Merke-
zi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi,OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor 
Merkezi gibi ilgili birimler de kendilerine ait 
tanıtıcı materyaller ve broşürlerle stantları-
nı açarak Yaşam Merkezindeki yerlerini aldı.  
Stant yetkilileri üniversite adaylarını; yerleş-
keler, burs olanakları, beslenme, sağlık ve ba-
rınma imkânları, sportif ve sosyal faaliyetler, 
öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları 
hakkında bilgilendirerek ziyaretçilerden ge-
len soruları yanıtladı.

Ayrıca Öğrenci İşleri Ölçme ve Değerlendirme 
sitemi’nin detayları aktarılırken, PUAMER’den 
Öğr. Gör Ayşe Gül sınav korkusunun nasıl yeni-
leceğini, Eğitim Fakültesi PDR Arş. Gör. Mustafa 
Bayraktar ve Öğrenci İşlerinden Cihan Aksoy ise 
doğru tercih sıralaması yapılırken dikkat edil-
mesi gerekenleri anlattı, öğrencilerin sorularını 
yanıtladı.  

Samsun protokolü stantları gezdi, 
fakültelerin faaliyetlerine katıldı

Stantları tek tek gezerek yetkililerle sohbet eden 
Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Rektör 
Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindeki protokol 
üyeleri de hem yetkililerden birimleri hakkın-
da bilgi aldı hem de fakültelerin tanıtım amaçlı 
getirdikleri araçları denedi. Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Demir, Güzel Sanat-
lar Fakültesinin standındaki seramik tezgâhında 
çömlek yapımını uygulamalı olarak öğrenirken 

Rektör Sait Bilgiç de İletişim Fakültesi öğrenci-
lerinin çıkardığı Genç İfade gazetesini inceledi. 
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi standında 
kurulan kalede de penaltı atışı yapan Rektör 
Sait Bilgiç, OMÜ Modern Müzik Topluluğunun 
verdiği konseri dinleyerek sahnede yer alan ba-
teriyi çaldı. Üniversite adaylarıyla da yakından 
ilgilenen Rektör Bilgiç, adaylarla günün anısına 
fotoğraf çektirdi.

Üniversite adayları hem kampüsü gezdi hem 
de konserlerle eğlendi

Konserler ve DJ İnanç Seven eşliğindeki müzik 
yayınıyla ziyaretçilerin eğlendiği tanıtım günün-
de akademisyen ve OMÜ öğrencileri üniversite 
adaylarıyla buluştu. Ayrıca düzenlenen kampüs 
ve fakülte gezisiyle üniversite adayları, tercih 
edecekleri okulları yerinde inceleme fırsatı ya-
kaladı. 100. yıl etkinlikleri kapsamında Anıtkabir 
Müze Komutanlığının desteğiyle açılan “Atatürk 
Fotoğrafları Sergisi” de tanıtım gününe özel ola-
rak ziyarete açıldı.
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Okçuluk
Birinci Havva Kavun,
Oryantiring
Birinci Sezgin Şahbaz
İkinci İrfan Karagöl
Üçüncü Ümit Şenoğlu
Dördüncü Esra Türkpençe
Masa Tenisi (Personel)
Birinci Metin Özkan
İkinci İrfan Cinsoy
Üçüncü Yaşar Balcı
Masa Tenisi (Öğrenci)
Birinciliği Yusuf Uyanık
İkinci Gökhan Eceli
 
 

Takım Olarak Yapılan Maçlarda ise Ödül Alan Birimler
Basketbol Dalında
Birinci Tıp Fakültesi
İkinci İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Üçüncü Eğitim Fakültesi
Dördüncü Mühendislik Fakültesi 
Voleybol Kadın Takımları
Birinci Tıp Fakültesi
İkinci Eğitim Fakültesi
Voleybol Erkek Takımları
Birinci Tıp Fakültesi 
İkinci Ziraat Fakültesi 
Futbol Personel Futbol Takımları
Birinci Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
İkinci Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Üçüncü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi (Karma) 

“100. Yıl Kupası Ödül Töreni” de yapıldı

14. OMÜ Tanıtım Günü, “100. Yıl Kupası Ödül Töreni”ne de ev sahipliği yaptı. 19 Mayıs 1919’un 
100. yılı nedeniyle “100. Yıl Kupası” olarak düzenlenen üniversite içi spor şenliklerinin kazananları, 
tanıtım gününde yapılan ödül töreniyle kupalarını aldı. 

Kazananlar, kupalarını Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve beraberindeki öğretim üyelerinin elinden aldı.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Kurumsal İletişim Birimi (Basın Yayın) organize edilen ve bahar 
şenliği havasında geçen etkinlik akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Finallerde Ödül Alan İsimler:  
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100. Yıl Anısına İstiklal Marşı’nı 
Gururla Söylediler

Kurtuluşun 100. Yılında Yaşlılar için 
Sokağa Çıktılar

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf 
öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Safa Çelebi rehberli-
ğinde 15 Mayıs’ta gerçekleştirilen şiir dinletisi 
için çok özel bir video hazırladı. Öğrenciler “İs-
tiklal Marşı”nı Samsun protokolü ve her mes-
lekten vatandaşın sesinden kaydetti ve Millî 
Mücadele’nin 100. yılı anısına paylaştı.

Videoda doktor, şoför, berber, inşaat işçisi, öğ-
retmen, polis, garson daha birçok meslek men-
subu ile birlikte, Samsun Valisi Osman Kaymak 
ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Sait Bilgiç de İstiklal Marşı’nı seslendirdi.

Hazırlanan video, vatanımız uğruna canlarını ve-
ren tüm kahramanlarımıza ithaf edildi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Ba-
kımı Programı öğrencileri tarafından, kurtuluşu-
muzun 100. Yılında yaşlı bakımında farkındalık 
oluşturmak için İstiklal Caddesi’nde etkinlik 
gerçekleştirildi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan, Öğr. Gör. Mükerrem Ka-
bataş Yıldız, Öğr. Gör. Sibel Yücetürk ve program 
öğrencileri tarafından yaşlı bakımına ve yaşlılar-
da sık görülen sorunlarla ilgili farkındalık oluş-
turmak, bu sorunlara çözüm önerileri sunmak 
ve yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini artırmak 
amacıyla bilgilendirilme sohbetleri yapılıp, bu 
konularda broşürler dağıtıldı.

Yaşlılığın insan hayatının kaçınılmaz bir süreci ve 
hayatın çok özel bir dönemi olduğunu ifade eden 
akademisyenler ve öğrenciler, sahip oldukları 
bilgi ve birikimle yaşayan tarihin canlı şahitleri 
olan yaşlıların “Yaşlılara Saygı Haftası”nı kutla-
yarak iyi dileklerde bulundu.

İzlemek için kare kodu okutunuz
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100. Yıl Anısına Hemşirelik Hatıra 
Ormanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü akademis-
yenleri, OMÜ-SUVAM hemşireleri ve hemşirelik 
Bölümü öğrencileri, “Millî Mücadele’nin Başlan-
gıcının 100. Yılı Anısına Hemşirelik Hatıra Orma-
nı” oluşturdular. 

3. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu kap-
samında yapılan etkinlikte, Sağlık Bilimleri Fa-
kültesinin kuzeydoğu bölgesine 50 adet akça-
ağaç fidanı dikildi ve fidanlara can suyu verildi. 

Etkinliğe katılan akademisyen ve klinisyen 
hemşireler ve hemşirelik öğrencileri, Millî 
Mücadele’nin Başlangıcının 100. Yılı Anısına 
Hemşirelik Hatıra Ormanı” oluşturmayı çok an-
lamlı bulduklarını belirterek etkinlikten çok keyif 
aldıklarını ve bu tür etkinliklerin devam etmesi 
yönündeki temennilerini dile getirdiler.

Etkinliğe katılan öğrenciler, destek çubuklarına 
adlarını yazarken, ağaçların sulanması sorumlu-
luğunu da üstlenebileceklerinin sözünü verdiler.
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Üniversiteliler 100. Yılda Şehitleri 
Aksu-Kocabaş Tepesinden Selamladı
OMÜ öğrencileri; 19 Mayıs 1919’un 100. yılında 
şehitlerin anısına Atakum ilçesi sınırları içerin-
de yer alan 420 metre rakımlı Aksu-Kocabaş 
Tepesi’ne tırmandı.

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesin-
ce organize edilen “100. Yılda Şehitlerimizi 
Anma Yürüyüşü”nde OMÜ’lü yaklaşık 200 öğ-
renci, Atakum ilçesi Aksu köyündeki Kocabaş 
Tepesi’ne ulaşarak Türk bayrağı açtı.

“Samsun’un bu role sahip olması bizler için 
onur verici”

Farklı fakültelerden öğrencilerin de eşlik ettiği 
yürüyüşte, kortej; Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fa-
kültesinden başlayan güzergâh boyunca şehit-
leri “Her şey vatan için, Ne mutlu Türküm diye-
ne, Vatan sana canım feda” sloganları ve İzmir 
Marşı ile selamlayarak Ziraat Fakültesine ulaşıp 
sonrasında Aksu köyüne yöneldi.

Topluluk, Aksu köyüne varmadan önce OMÜ 
Gölet’te bir süre mola verdi. Ardından Aksu-
Kocabaş Tepesi’ne doğru ilerleyen kortej, zorlu 
etabı tamamlayarak zirveye ulaştı. Öğrenciler 
zirvede Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk ve şehitleri sevgi, özlem ve rahmet-
le yâd etti, minnettarlıklarını dile getirdi.

Gidiş ve dönüş olmak üzere 20 kilometrelik 
güzergâh

Kocabaş Tepe’nde duygu ve düşüncelerini pay-
laşan Dekan Mehmet Yalçın Taşmektepligil ise 
“2019, ülkemizin kurtuluşunun 100. yılı ve Millî 

Mücadele’de başrolde Samsun vardı. Bizler de 
Fakülte olarak bir dizi etkinlik planladık ve bun-
lardan biri bu yürüyüşümüz. Bu yürüyüşümüzle 
bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimizin 
kutlu hatırasına sahip çıkmak ve onları anmak 
için Kocabaş Tepesi’ne tırmandık. Gidiş ve dö-
nüş olmak üzere yaklaşık 20 kilometrelik bu 
parkuru gönüllü ve severek katettik. Öğrencile-
rimizin yüzünden âdeta mutluluk ve neşe akıyor. 
Elbette bizler de çok mutlu olduk ve gurur duy-
duk. 19 Mayıs’ın 100. yılında etkinliklerimizin 
devamı gelecek.” sözlerine yer verdi.

Spor
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OMÜ, 100. Yıl Anısına Pedalladı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 19 Mayıs 
1919’un  100. yılı etkinlikleri kapsamında kam-
püste “Yüzüncü Yıl Anısına Pedallıyoruz” prog-
ramı düzenledi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi  (AKM) 
önünden başlayan etkinliğe; Rektör Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, Mezunlar Koordinatörü Doç. Dr. Nur-
sel Topkaya, Sağlık Kültür ve Spor Daire Baş-
kanı Güngör Kural, Kurumsal İletişim Koordi-
natörü Öğr. Gr. Mürsel Kan başta olmak üzere 
akademisyenler, öğrenciler ve idari personel ile 
Samsun Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyele-
ri katıldı. OMÜ’nün görme engelli öğrencileri de 
tandem adı verilen 2 kişilik bisikletlerle tura ka-
tıldı.  

“Rektör Bilgiç gençlere taş çıkarttı”

Etkinlikte Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de bisiklet 
sürenler arasında yer aldı. “100. yıl anısına pe-
dallıyoruz” diyerek bisiklete binen Rektör Bilgiç,  
yaklaşık 100 genç bisikletçinin katıldığı, yokuş 
ve inişlerden oluşan zorlu 4,6 kilometrelik par-
kuru ara vermeden tamamladı.

OMÜ-AKM önünden başlayan etkinlik sırasıy-
la; İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Yaşam Merkezi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim 
Fakültesini katederek, Karadeniz ve Münevver 
Ayaşlı Yurdu boyunca devam etti ve başlangıç 
noktası olan AKM’de sona erdi. 

Katılımcılar oldukça keyifli dakikalar yaşarken, 
etkinlik hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son bul-
du.
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OMÜ’lü Akademisyenlerden 100. Yılda 
Anlamlı Etkinlik 
Millî Mücadele’nin 100. yılı dolayısıyla, 
Samsun’dan yola çıkarak yol boyunca çeşit-
li şehitliklerden aldıkları topraklarla Sarp Sınır 
Kapısı’nda bulunan şehitlikte fidan dikme etkin-
liği gerçekleştiren  OMÜ’lü Öğretim Görevlileri 
Hayrettin Katipoğlu ve Mehmet Mustafa Tilekli, 
seyahat öncesi Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziya-
ret etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri 
Hayrettin Katipoğlu ve Mehmet Mustafa Tilekli, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşla-
rının Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla 23-
27 Haziran tarihleri arasında anlamlı bir etkinli-
ğe imza attı. 

Şehitliklerden aldıkları toprakla fidan dikti

OMÜ ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neği (MÜSİAD) Samsun Şubesinin desteğiy-
le gerçekleşen etkinlikte, Samsun’daki Tütün 
İskelesi’nden bisikletle yola çıkan iki akademis-
yen, çeşitli köylerden ve güzergâhtaki Fatsa, Es-
piye, Arsin ve Ardeşen’de bulunan şehitliklerden 
temsilî olarak toprak aldı. Son olarak ise varış 
noktası olan Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp 
Sınır Kapısı’nda bulunan şehitliğe aldıkları top-
raklarla birlikte fidan dikti. 5 gün süren yolculuk-
ta akademisyenler, yaklaşık olarak 550 kilomet-
relik yolu pedallayarak geçti. 

Rektör Bilgiç’e özel formayı hediye ettiler

Etkinlik öncesi akademisyenler, Yüksekokul 
Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Tan’la birlikte 

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti. Etkinlikle 
ilgili çeşitli bilgiler veren akademisyenler, Rektör 
Bilgiç’e etkinlikte giyecekleri ve özel olarak ha-
zırlanan formayı hediye etti.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise organizasyonun 
önemli ve anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade 
ederek bisikletle yola çıkacak iki akademisyene 
başarı ve sağlık dilekleriyle teşekkür etti.
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“11. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma 
Yürüyüşü” Gerçekleştirildi
Ondokuz Mayıs Dağcılık ve Doğa Sporları Ku-
lübü üyeleri ve dağcıları tarafından Tütün 
İskelesi’nden başlatılan “11. Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesi Anma Yürüyüşü” 2 günlük yürüyü-
şün ardından 25 Mayıs’ta Havza’da sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 
gerçekleştirilen 11. Ulusal Kurtuluş Mücade-
lesi Anma Yürüyüşü için Tütün İskelesi’nde tö-
ren düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan et-
kinlikler, 19 Mayıs’ta Atatürk’ü temsilen Tütün 
İskelesi’nden karaya çıkartılan Türk bayrağının 
Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından genç-
lere verilmesiyle devam etti.

“Millî Mücadele ruhunun diri tutulması 
lazım”

Vali Osman Kaymak, Millî Mücadele’nin 100. 
yılı nedeniyle Samsun’un pek çok etkinliğe ev 
sahipliği yaptığını belirterek “Bugün bizler hür, 
bağımsız bir Türkiye vatandaşı olarak hayatımı-
zı sürdürüyorsak, uluslararası arenada güçlü bir 
devlet olarak yolumuza devam ediyorsak bunu 
Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlere borçluyuz. 
100 yıl önceki Millî Mücadele ruhunun diri tutul-
ması büyük önem taşımaktadır.” dedi. 

Kurtuluş Yolu güzergâhında yürüdüler

Vali Kaymak’tan Türk bayrağını teslim alan dağ-
cılar, 50 kilometrelik Ulusal Kurtuluş Mücadele-
si Anma Yürüyüşü’ne başladı. 81 ilden dağcıla-
rın davet edildiği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) ile Samsun Dağcılık İl Temsilciliği spor-

cularının da katılımıyla başlayan yürüyüşte 
Kurtuluş Yolu güzergâhı takip edildi. Atatürk’ün 
Havza’ya geliş tarihi olan 25 Mayıs’ta ise yürü-
yüş tamamlandı ve dağcılar burada yapılan tö-
rende bayrağı teslim etti.
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