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OMÜ 36 YAŞINDA

Törenler eş zamanlı olarak şehir merkezinde ve 
üniversitemiz yerleşkesinde bulunan Atatürk 
Anıtlarında gerçekleştirildi.

Şehir merkezindeki törene Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan ve Senato Üyeleri katıldı. Yerleşke içerisinde yapılan 
tören ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut, akade-
mik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleş-
tirildi.

Törenlerde Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardın-
dan saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 

- özenilen üniversite -2

Üniversitemizin 
36. Kuruluş 
yıldönümü 
törenlerle 
kutlandı.

PROF. DR. HÜSEYİN AKAN’IN OMÜ’NÜN 36. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 

DOLAYISIYLA VERDİĞİ MESAJ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, öğretim üyesi sayısı ve niteliği, alt yapı imkânları ve 

birikimi bakımından Türkiye’nin önde gelen yüksek öğretim kurumlarındandır. Ba-

rınma, ulaşım, kültürel ve spor gibi sosyal imkânları ileri düzeydedir. Ender bulunur 

bir doğal çevreye, deniz orman birlikteliğine sahip üniversitemiz çalışanlarımızı ve 

öğrencilerimizi mutlu, keyifli ve verimli kılmaktadır.

36 yılda hızla büyüyen üniversitemizde açılan akademik birimlerle özenilen bir 

üniversite olmayı sürdürmeye yönelik çabalarımız, gençlerimize, ülkemize ve in-

sanlığa katkılarımızın artarak devam etmesini sağlayacaktır.

Üniversitemizin kuruluşunda emeği geçenleri bugün şükranla ve saygıyla 

anıyor, üniversitemize başarı dolu daha nice yıllar diliyorum.
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KÜTÜPHANEMİZDE YENİ SİSTEM
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OMÜ 
Kütüphane ve 

Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı 

tarafından 
Merkez 

Kütüphanesi’nde 
ödünç istasyonu 

(shelf check), 
internet parkı, 

multimedya ve 
sesli kütüphane 

birimlerinin 
açılışı yapıldı.

Açılışa Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
Dekanlar, Daire Başkanları, Yüksek 
Okul Müdürleri, öğretim elemanla-

rı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Merkez Kütüphanesi’nde kullanıcıların 
hizmetine girmiş olan birimlerin açılışını 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan yaptı. Akan; 
“Bu sistem öğrencilerimize ödünç kitap alır-
ken kolaylık ve yarar saylayacak. Sistemden 
öğrencilerimizin en iyi şekilde faydalanaca-
ğını düşünüyorum.” dedi.

Merkez Kütüphanesi Daire Başkanı Ömer 
Bozkurt “Kullanıcılarımızın kütüphane ma-
teryallerini bankoya uğramadan ödünç al-
malarını, süre uzatmalarını ya da iade et-
melerini sağlayan ödünç istasyonu Merkez 
Kütüphane’sinde hizmete girdi. Tüm kul-
lanıcılar materyalleri giriş katında yer alan 
ödünç istasyonunu kullanarak ödünç alabi-

lir, iade edebilir ve süre uzatımı yapabilirler. 
Kullanıcı, sistem üzerinden yaptığı işlemin 
bilgilerini içeren fişi alabilir ya da bu bilgileri 
e-posta adresine yönlendirebilirler. Bu sis-
tem Türkiye’de sadece İstanbul Teknik Üni-
versitesi, Gazi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi ve OMÜ’ de kullanıl-
maktadır.” dedi.

Multimedya biriminde araştırmacıların 
kullanımına açık 20 adet internet bağlantılı 
bilgisayar; oryantasyon hizmetinde kullanıl-
mak üzere 30 kişilik çok amaçlı salon; 2 adet 
sunucu; 500 adet sesli kitap; ağırlıklı olarak 
eğitsel, tanıtıcı ve belgesel içerikli video ve 
kasetler; yabancı dil eğitimi ilgili yardımcı 
ses kasetleri; müzik kasetleri ve CD’leri bu-
lunmaktadır.” dedi.

Geçtiğimiz üç ayın ortalamasında en çok 
kitap okuyan Esra Kiraz ve Tanju Aras’a ödül 
verildi. Öğrenciler ödüllerini Prof. Dr. Hüse-
yin Akan’dan aldı.

Açılıştan sonra kütüphanenin yeni birim-
leri gezilerek, bu birimler hakkında bilgi ve-
rildi.
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Samsun’un 
Çarşamba 

ilçesinde yapımı 
tamamlanan 

Ali Fuad 
Başgil Hukuk 

Fakültesi binası, 
üniversitemize 

törenle 
devredildi. 

Bilim insanı Ordinaryüs Profesör Doktor Ali Fuat Başgil 
adına hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu’nun kat-
kılarıyla ilçe girişinde DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nden tah-

sis edilen 100 dönüm alan içerisindeki 4 derslikli Ali Fuad Başgil 
Hukuk Fakültesi binası devir teslim törenine; Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Mustafa Demir, AKP Gurup Başkanvekili Suat Kılıç, AKP 
Milletvekilileri Binnur Şahinoğlu ve Fatih Öztürk, CHP Milletve-
kili Prof. Dr. Haluk Koç, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet 
Başsavcısı Canip Yetişir, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Ahmet Bulut ve Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, Çar-
şamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Hayırsever Mustafa Ke-
mal Güneşdoğdu, öğretim üyeleri, ilçe belediye başkanları, kamu 
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve Çarşamba halkı katıldı.

Açılış konuşması yapan Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Hakan Hakeri, fakülte binasının yapımında emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir de, önemli bir bilim 
insanının adının yaşatılacağı üniversitenin yapılmasından duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek hayırseverlere teşekkür etti. 

Samsun’un nereden nereye 
geldiğini ve nereye gideceğinin 
eğitime sağlanan katkı ile görüldü-
ğünü belirten Demir, şöyle konuş-
tu: “İlçelerinin nüfusu artan bir 
Samsun oluyor. Metropol olarak 
gelişen bir Samsun. Anadolu’da 
ilçelerinde doğalgaz kullanan ilk 
şehir olacak bir Samsun. Geçmiş-
te ihmal edilenleri de gideren bir 
Samsun ön görüyoruz. Eğitimde 
fiziki yapılaşmamızı sürdürüyoruz. 
Bundan sonra Samsun’da yapıla-
cak fakültelerin vatandaşlarımızın 
katkılarıyla yapılmasını sağlama-
ya çalışacağız. Kuzey Anadolu’da 
Samsun özellikle yüksek öğretim-
de ileri gitmek zorunda. Doğu-
sunda ve batısında olmak üzere 
bütün kılcal damarlarına kadar 
yayılmış bir üniversite kenti olması 
için çalışacağız.” 

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, 
üniversitelerin kentlere önemli 
katkılar ortaya koyduğunu, sosyal 
ve kültürel, ekonomik yararlarının 
bulunduğunu kaydetti. 

AK Parti Grup Başkan Veki-
li Samsun Milletvekili Suat Kılıç, 
“Kazandığını harcayabilmek zor-
dur. Kazandığını gelişi güzel işler-
de harcayabilmek kolaydır ama 
kazandığı helal alın terini millet ve 
millet meselelerini harcayabilmek, 
hesabını kitabını yapmadan harca-
yabilmek zor iştir.” dedi. 

Prof. Dr. Hüseyin Akan

Haluk Koç

Suat Kılıç Fatih Öztürk
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Ali Fuat Başgil’in bir anıt insan olduğunu anlatan Kılıç, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Adına ve değerlerine layık bir üniversite ile içinde 
Adalet Meslek Yüksek Okulu barındıran bir hukuk fakültesiyle eşsiz 
hemşerimizin yaşatılması noktasında ifti-
harını yaşıyoruz. Samsun’un Doğusu’nda 
Yeşil Irmak Kampusu, Batısı’nda Kızılırmak 
Kampusu kurulmalı ve bu işlem gerçekleş-
melidir. Bu iki kampa kampuslaşma olarak 
bakmalıyız. Bölümleri ihtiyaca göre belir-
lemeliyiz. Diplomalısı, diplomasızı iş bula-
cak şekilde yapmalıyız.” dedi.

CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç, 
“Ali Fuad Başgil adına Hukuk Fakültesi 
açılması beni çok sevindirdi. Sözüm kim-
seye değil ama eğer üniversitelerimizi, 
benim siyasi partim de dahil Ankara’daki 
siyasi partiler gibi idare edersek başarısız 
oluruz. Üniversitelere özerklik getirilme-
si doğrudur. Üniversitelere sadece bilimsel mali özerklik değil idari 
özerklik de gerekiyor. İşte bunun için birbirimizi taşlamaktan vaz-

geçip, 12 Eylül Anayasasını, faşist anayasanın üniversitelerle ilgili 
tüm maddelerini önümüzdeki dönem el birliği ile kaldırmak zorun-
dayız. Gerçekçi olmak durumundayız. Yoksa kendimizi aldatırız ve 

süslü törenlerle geçiştiririz.” açıklamasında bulundu. 

AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk de fa-
kültenin önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, ABD’deki üniversi-
telerle önemli işbirliği yapacaklarını, özellikle hukuk 
alanında yetişmiş öğretim üyesi sıkıntısının yaşandı-
ğını ama zor imkânlara rağmen Türkiye’nin önemli 
fakülteleri arasına gireceklerini ifade etti. 

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da, 
eğitime her zaman destek vermeye hazır olduklarını, 
fakülte alanını kampus olarak imar planına alacakla-
rını belirtti. Daha sonra, OMÜ Rektörü Akan, hayırse-
ver Güneşdoğdu’ya temsili fakülte anahtarını, Beledi-

ye Başkanı Dündar ise onur belgesi takdim etti. Açılışın ardından 
fakülte gezildi.

Mustafa Kemal Güneşdoğdu

Prof. Dr. Hakan Hakeri Hüseyin Dündar Hüseyin Aksoy
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OMÜ’LÜ DOKTORLAR DÜNYADA BİR 
İLKİ BAŞARDI!

Bilimsel 
alanda 

çalışmalarını 
sürdüren 

üniversitemiz 
Sağlık Uygulama 

ve Araştırma 
Hastanesi’nde 

gerçekleştirilen 
ameliyat tıp 

literatürlerine 
girmeyi başardı. 

Genel Cerra-
hi Anabilim 
Dalı öğretim 

üyesi Yrd. Doç. Dr. İl-
han Karabıçak ve ekibi 
tarafından gerçekleş-
tirilen ameliyatla halk 
arasında ‘köpek kisti’ 
olarak bilinen hastalık 
literatürlere ilk olarak 
giren yöntemle tedavi 
edildi. Kedi, köpek, kurt, 
tilki gibi hayvanların ba-
ğırsaklarında yaşayan 
‘tenya ekinokokus’ adlı 
parazit yoluyla insanlara 
bulaşan ve larvaların ka-
raciğere yerleşmesiyle 
‘kist hidatik’ hastalığının 
oluşmasına neden olan 
hastalık, tek kesiden ka-
palı ameliyat yöntemi olarak uygulanan SILS ameliyatı 
ile dünyada ilk defa tedavisi gerçekleştirildi.

Genelde açık ameliyat ve laporoskopik yöntemlerle 
gerçekleştiren kist hidatik ameliyatları ye-
rine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi’nde ilk defa SILS 
yöntemiyle Ordu’nun 
Kumru ilçesinden 
gelen 71 yaşındaki 
Saliha Al’ın, gö-
beğinden açılan 
3 santimetrelik 
kesiden kansız, 
ağrısız 70 dakika 
süren ameliyatla 
karaciğerinin 6’da 
biri alınıp tedavisi 
sağlandı. Ameliyat 
hakkında bilgi veren 
Yrd. Doç. Dr. İlhan Kara-
bıçak, hastanın karın ağrısı 
çekmesi üzerine bilgisayarlı to-
mografide karaciğer 2 ve 3. kısım ara-
sında 5 santimetrelik ‘kist hidatik’ saptandığını söyle-
di. Hasta ile yapılan görüşmenin ardından safra kesesi, 
böbrek, dalak gibi ameliyatlarda kullanan SİLS yöntemi-
nin uygulanmasına karar verildiğini belirten Karabıçak, 
“Hastanın göbeğine 3 santimetrelik kesi uygulandı. Gö-
beğe yerleştirilen özel bir port içinden kamera ve cer-
rahi aletler karın içine sokularak hastanın karaciğerinin 
2. ve 3. kısımları, yani karaciğerin yaklaşık altıda biri, 
içindeki kist ile birlikte kesilerek, delikten karın dışına 

çıkartıldı. Yaklaşık 70 dakika süren ameliyat sonrasında 
hasta, birinci günü evine taburcu edilecek kadar rahat 
geçirdi. Karaciğerden alınan kistin patlaması halinde 
çok büyük sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabi-
lirdi. Parça karın içerisinde özel bir torbaya konularak 

bulaşma riski ortadan kaldırılarak çıkarıldı.” 
dedi.  Tek kesiden kapalı ameliyatın 

dünyada son yıllarda uygula-
nan yeni bir cerrahi teknik 

olduğuna dikkat çeken 
Karabıçak, “Bu teknikte 

hastalara daha az kesi 
yapıldığı için iyileş-
me süresi daha hız-
lı olmakta ve daha 
iyi kozmetik sonuç 
elde edilmektedir. 
Tek kesiden kapalı 

ameliyat dünyada 
ve ülkemizde şimdi-

ye kadar safra kesesi, 
dalak, böbrek gibi farklı 

organların cerrahisinde uy-
gulanmıştır. Karaciğer tümör-

leri için uygulanmış çok az hasta 
vardır. Hastalığın cinsi ve uygulanan yön-

temle dünyada bir ilki başardık” diye konuştu.

Hasta Saliha Uzun, dünyada gerçekleştirilen ilk 
ameliyatı Türk doktorlarının kendisinde uygulamasın-
dan ayrıca gurur duygununu belirtti. OMÜ Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, OMÜ Tıp 
Fakültesi’nin artık dünyada örnek gösterilen hastane 
konumuna geldiğini, uluslararası alanda başarılar elde 
edildiğini ifade etti.

6 - özenilen üniversite -
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TIBBİ İLAÇ OLABİLECEK KİMYASAL
MOLEKÜLLER TESPİT EDİLDİ

OMÜ Ziraat 
Fakültesinde, 

tıbbi kimyasal 
ilaçların 

yapımında 
kullanılan vücut 

enzimlerinin 
(vücut 

reaksiyonlarını 
hızlandıran 

biyomolekül) 
aktivitesini 
azaltan ya 

da durduran 
kimyasal 

moleküller 
(inhibitör) tespit 

edildi.

Fakültenin Tarımsal Biyoteknoloji Bölümün-
de yapılan araştırmalarda bilim adamları, 
bugüne kadar hastalıkları durdurucu ve 

kontrol altına alıcı potansiyeli yüksek 40 civarında 
enzim inhibitörü molekülü sentezlerken, bunların 
vücuda yan etkilerini de inceliyor. Özellikle glokom, 
obezite, epilepsi, ülser, nörolojik bozukluklar ve os-
teoporoz tedavisinde kullanılacak enzim inhibitörle-
rinin tıbba önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

 
Beş yıldır inhibitörler üzerine araştırma yapan 

bilim adamları, kimya laboratuvarlarında tespit et-
tikleri kimyasal moleküller üzerinde modifikasyon-
lar yaparak maksimum etkinlik ile minimum yan etki 
gösterecek ve tıbbi ilaç olarak kullanılabilecek mole-
külleri belirliyor. Bu moleküller, model organizmalar 
üzerinde denenerek etki ve zararları tespit ediliyor. 
Tıpta tedavi amaçlı kullanılabilecek ucuz ve zararsız 
moleküller elde edilmesinin hedeflendiği araştırma-
da, kimyasal ve fonksiyonel özellikleri bilinen meta-
bolik enzimler için madde dizaynı gerçekleştiriliyor.

 
Araştırma hakkında bilgi veren Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Enzim ve Mikrobiyal 
Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Deniz Ekinci Almanya, Kanada, İtalya ve Yunanistan 
ile ortak yürüttükleri araştırmada belirlenecek mo-
leküllerin tıp dünyasına önemli katkılar sağlayacağı-
nı kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Ekinci “Bugüne kadar onlarca kıy-
metli molekül belirledik ve bunların enzim inhibitö-
rü olma potansiyellerini tespit ettik. Araştırmaları-
mızdan elde ettiğimiz bulguları 30’dan fazla bilimsel 
makale yazarak dünyaca tanınan prestijli dergilerde 
yayınladık. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam 
ediyor. Bu proje sonunda tıpta tedavi amaçlı kulla-
nılabilecek ucuz ve zararsız moleküller elde etmeyi 
hedefliyoruz.” bilgisini verdi.

 
     
Hastalıklarla mücadelede enzimlerin rolüne 

dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Ekinci, “İnsanda bir sürü 
hastalık, enzim aktivitesi ile ilişkilidir. Bu durumda 
hastalığın tedavi edilmesi için ilgili enzimlerin du-
rumu belirlenerek ona göre ilaçlı tedavi yöntemi 
uygulanıyor. Bunu da biz araştırarak kimyasal mo-
leküllerle yapılabilirliğini belirlemeye çalışıyoruz. 
Enzimin bugüne kadar kullanılmış inhibitörlerine ve 
piyasada bulunan ilaçlara bakıyoruz. Etki gösterecek 
inhibitörlerin yapısını belirliyoruz, o yapı üzerinde 
modifikasyonlar yaparak daha etkin ve toksik etkisi 
azaltılmış moleküller elde etmeye çalışıyoruz. Beş 
altı senedir bu moleküller üzerine çalışıyoruz ve çok 
sayıda molekül sentezledik. Bunlar ilaç potansiyeli 
olabilecek moleküller. Deneyimlerimiz sayesinde 
kimyasal ve fonksiyonel özelliklerini çok iyi bildiği-
miz önemli metabolik enzimler için inhibitör dizaynı 
gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Deniz Ekinci
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DR. MEHMET MERCİMEK’İN BAŞARISI

OMÜ Tıp 
Fakültesi Üroloji 

Anabilim Dalı 
Araştırma 

Görevlisi Dr. 
Mehmet N. 
Mercimek, 

Avrupa Üroloji 
Birliği’nin (EAU) 

yazılı ve sözlü 
sınavlarında 

başarılı olarak 
FEBU (Fellow of 

European Board 
of Urology) 

Diploması aldı.

Kilis 1980 doğumlu olan Dr. 
Mercimek, ilk ve ortaöğ-
renimini Kilis’te tamam-

ladıktan sonra 1999 yılında girdiği 
OMÜ Tıp Fakültesi’nden 2005 me-
zun oldu. Mercimek, aynı yıl TUS’ta 
elde ettiği dereceyle OMÜ Tıp Fa-
kültesi Üroloji Anabilim Dalında 
Üroloji ihtisasına başladı. Uzmanlık 
eğitiminin son yılında EBU sınavla-
rına da başvuran Dr. Mercimek, Ey-
lül 2010’da Prag’da girdiği yazılı sı-
navı başarması üzerine, 18 Haziran 
2011’de Warşova’da girdiği sözlü 
sınavda da başarılı olarak FEBU 
Diploması almaya hak kazandı.

Üroloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Şaban Sarıkaya, Temmuz 
2011’den itibaren Tokat, Erbaa 
Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmetine baş-
layacak olan Dr. Mehmet Mercimek’i OMÜ 
Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından FEBU 
Diploması alan ilk uzmanlık öğrencisi olduğu-
nu ve OMÜ Üroloji Uzmanlık eğitiminin kalite-
sini kanıtladığı için kutladı.

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Hay-
dar Şahinoğlu da Dr. Mehmet Mercimek’in 
başarısının Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencileri ve üroloji asistanlarına 
bir örnek olmasını temenni ederek başarıları-
nın devamını diledi.

OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN
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OMÜ Tıp 
Fakültesi 

bünyesindeki 
Karadeniz’in 

en büyük 
Yenidoğan 

Yoğun Bakım 
Ünitesi, 

dünyaya 
gözlerini açan 

bebeklerin 
hayata 

tutunmasını 
sağlıyor. 

OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN

YENİ DOĞAN BEBEKLER OMÜ’DE
 HAYAT BULUYOR

Yeni doğan servisinde iki 
neonatoloji uzmanı, iki yan 
dal araştırma görevlisi, beş 

çocuk sağlığı ve hastalıkları araştırma 
görevlisi ve 29 hemşire bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi’nin en önem-
li üniversite hastanelerinden olan 

OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi 
bünyesinde hizmet veren Yenidoğan Yo-

ğun Bakım Ünitesi, bölgenin en büy ük servisi 
ile dünyaya ‘merhaba’ diyen yeni doğan bebek-
lerin doğumdan sonra oluşan her türlü kompli-
kasyonlarında yardımına koşuyor. Serviste, nor-

mal gelişim sürecinde olmayan bebeklere de her 
türlü tedavi imkanı sunuluyor. 

Yeni doğan servisine Türkiye’nin dört bir yanın-
dan hasta geldiğini, tercih edilen bir hastane olarak 
yoğun ilgi gördüklerini belirten Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, Karadeniz Bölgesi’nin 
en büyük yenidoğan ünitesi konumunda hizmet ver-
diklerini söyledi. Yıllık bin 200 hasta yatışıyla, ünitenin 
Türkiye’de en çok hasta yatışı yapan ilk iki üniversite 
hastanesi arasında yer aldığına dikkat çeken Şahinoğ-
lu, “Sloganımız, ‘bir bebek için hepimiz’dir. Yenidoğan 
üniteleri önemli servislerimizden biridir. Yapılan ça-
lışmalar sonucunda Türkiye’nin önemli hastanesi 
konumu ve servisleriyle ön plana çıkmaya başladık. 
Birçok bebeğimizin yeniden yaşama dönmesini sağ-
layarak hem ailelerimize hem de bebeklerimize umut 
oluyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından hasta kabul 
ediyoruz. Tercih edilen bir hastane olmak bizleri mut-
lu ediyor. İnsanların en zor ânında umut olmak, tarif 

edilemez bir duygudur. Ünitede 15 ventilatör (sun’î 
solunum cihazı), 30 kuvöz ve 10 bebek yatağı bulun-
maktadır. Servisimizde şu anda 40 bebeğimiz tedavi 
görmektedir” dedi.

 
Prof. Dr. Şükrü Küçüködük ile birlikte çalışmaları 

yürütülen servisin genel işleyişi hakkında bilgi veren 
yeni doğan yoğun bakım sorumlusu Doç. Dr. Canan 
Aygün, ünitenin şu anda ikinci ve üçüncü düzey ola-
rak hizmet verdiğini kaydetti. Serviste iki neonatolo-
ji uzmanı, iki yan dal araştırma görevlisi, beş çocuk 
sağlığı ve hastalıkları araştırma görevlisi ve 29 hemşi-
renin bulunduğu bilgisini veren Doç. Dr. Aygün, şun-
ları söyledi: “Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 
Dalı’nda gerçekleşen doğumlara bir çocuk doktoru 
eşlik etmektedir. Çok düşük doğum ağırlıklı bebekle-
re gerekirse ameliyathanede ya da doğum salonun-
da akciğer açıcı surfaktan tedavisi uygulanmaktadır. 
İlk tedavisi doğumu takip eden dakikalar içinde ya-
pılan bebek, transport (nakil) kuvözü ile Yenidoğan 
Ünitesi’ne çıkartılmaktadır. Burada suni solunum ci-
hazına bağlanmakta, göbek kateterleri takılmakta ve 
sindirim sistemi henüz tam gelişmemiş olan bebek 
damardan beslenmektedir. Ağır solunum yetmezliği 
olan bebekler gerekirse, dakikada 600- bin 200 kez 
solutan cihazlarda izlenerek tedavileri gerçekleşti-
rilmektedir. Ünitede ayrıca 24 saat süreyle 2 kanallı 
EEG kaydı yaparak bebeklerdeki nöbetleri (havale) 
erken saptayan bir cihaz da kullanılmaktadır.”

 
Aygün, ağızdan beslenmeyen bebeklerin damar-

dan beslenmelerinin, hastanedeki dolum ünitesinde 
hazırlanan özel sıvılarla gerçekleştirildiğini de sözle-
rine ekledi. 

- özenilen üniversite - 9



2011 / Nisan-Mayıs-Haziran

- özenilen üniversite -10
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7. GELENEKSEL BETON BAYRAMI
KUTLANDI

Etkinlikler, 2010-2011 bahar yarıyı-
lında, “Yapı Malzemeleri” dersi oku-
yan 1. ve 2. öğretim öğrencilerinin 

dönem boyunca yaptıkları çalışmalarla ilgili 
sunumlarıyla başlandı. Sunumu 1. ve 2. öğ-
retim öğrencileri adına Adalet Selin Arapoğlu 
yaptı. 

Etkinlik kapsamında; Mühendislik Fakül-
tesi Konferans Salonu’nda panel yapıldı. Os-
man Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Baş-
kanı Prof. N. Ruhi Aydın ve Anadolu Üniver-
sitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşlet-
me Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurhan 
Aydın’ın konuşmacı olduğu, “İnşaat Mühen-
disliğinin Öğretim ve Uygulamasında Dene-
yimin Önemi” konulu panelde, Yrd. Doç. Dr. 
Fahri Birinci panel başkanlığı yaptı.

Panele; Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Bu-
lut, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Fatih Yüksel, Mühendislik Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fahri Birinci, 
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Hüseyin Genççelep, İnşaat Mühen-
disleri Odası Samsun Şube Başkanı Hüseyin 
Tüfek’le birlikte oda üyeleri, öğretim üyeleri 
ve öğrenciler katıldı. 

- özenilen üniversite -10

Her yıl 
geleneksel 

olarak, 
Mühendislik 

Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği 

Bölümü 
tarafından 

organize 
edilen Beton 
Bayramı’nın 

bu yıl 7.’si 
düzenlendi. 

Prof. Dr. Nurhan Aydın

Prof. N. Ruhi Aydın 

10
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Prof. N. Ruhi Aydın öğrencilere yönelik olarak 
yaptığı konuşmada, “Burada bulunduğunuza göre, 
mühendis olmanın ötesinde inşaat mühendisi ol-
maya karar vermişsiniz. Bence inşaat mühendisliği, 
mühendisliğin bir üst gömleğidir. Mühendislik her 
şeyden önce bir ciddiyet ve ardından da sorumluluk 
ister. Sorumluluk, bilinç; bilinç de bilgi ister. Bu kadar 
yoğun bir yük altında acaba sizler bunu başarabile-
cek durumda mısınız? Mutlaka öyle olmalı. Ancak 
siz kendi potansiyelinizin bazen farkında olamaya-
bilirsiziniz ve karamsarlığı kapılabilirsiniz. Ben sizle-
rin iyi mühendisler olabileceğinizi biliyorum” dedi. 
“Yapı Sistemlerini Analiz ve Tasarımında Kullanılan 
Yöntemler” başlıklı sunumunda, “İnşaat mühendis-
liğinde öngörülen temel koşullar; güvenlik, rijitlik ve 
ekonomidir. Gerilme problemi ve esneklik problem-
leri için çeşitli hesaplama yöntemler vardır. Bu he-
saplar yapılırken de bazı hatalar ve göz önüne alın-

mayan şeyler vardır. Bu sebeple yaptığımız hesap, bir 
yaklaşımdır. Bunu unutmamak lazım” diyen Aydın, 
öğrencilere yapı mühendisliği ile ilgili bilgiler verdi. 
Konuşmasından sonra öğrencilere mühendislik ile il-
gili bir soru yönelten Prof. N. Ruhi Aydın, sorusunun 
cevabını öğrencilerden aldıktan sonra kendi cevabını 
da öğrencilerle paylaştı.dan sorusunun cevabını öğ-
rencilerle paylaştı. 

Prof. Dr. Nurhan Aydın, mühendislik eğitimi alan 
öğrencilerin sosyal bilimler dersi de alması gerek-
tiğini belirterek konuşmasını soru-cevap şeklinde 
sürdürdü. Panelin sonunda konuklara günün anısına 
plaket, teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Panelin ardından; Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Laboratuarı’nda, Mühendislik Fakültesi öğrencileri-
nin organize ettiği yemek verildi. 

11
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BİR UMUT IŞIĞI DA SEN OL!

Terme Meslek 
Yüksekokulu Gıda 

İşletme Bölümü 
Gıda Teknolojisi 

Programı 
öğrencileri, 

Terme Meslek 
Yüksekokulu 

öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Sibel 

Özçakmak’ın 
desteğiyle, “Bir 

Umut Işığı da Sen 
Ol” başlıklı sosyal 

yardım projesi 
başlattılar.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu 6. ve 
7. sınıf öğrencilerinin yılsonu resim 
sergisinin açılışının ardından projey-

le ilgili bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Sibel Özçak-
mak şunları söyledi: “Amacımız gözden uzak 
kalmış bir şekilde eğitim olanakları ve maddi 
imkânsızlıklar nedeniyle hayat yarışında daha 
fazla desteğe ihtiyaç duyan miniklerimize, 
yarınlarımıza, bir nebze olsun yardımcı ola-
bilmekti. Yaptığımız araştırmalar ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler 
sonucunda sosyal projemizin pilot okulu, Ter-
me Cumhuriyet İlköğretim Okulu olmuştur. 
Bu sosyal yardım projesi kapsamında; kütüp-
hanede mevcut bulunan kaynakların güncel-
lenmesi, zenginleştirilmesi, kırtasiye malzeme 
ihtiyaçlarında yardımcı olmak, giysi yardımın-
da bulunmak, her çocuğa bir diş fırçası ve diş 
macunu temin etmek, ilk yardım malzeme 
desteği sağlamak, Gıda Bölümü olarak ‘hijyen 
ve beslenme’ konusunda sizlerle bilgilerimizi 
paylaşmak, proje içinde görev alan arkadaş-
larımızla birlikte hazırladığımız 2 tiyatro gös-
terisi sunmak gibi konularda destek olmaya 
çalıştık. Tiyatro gösterisiyle birlikte bağlama 

ve gitar solo konseri sunarak da sizlere farklı bir gün 
yaşatmak istedik. Kişisel değerlerimiz ve duyarlılığı-
mızı göstermemiz gerektiğine inandığımız bu sosyal 
yardım organizasyonu içinde sesimizi duyurabildi-
ğimiz kadarıyla bizlere katkıda bulunan herkese çok 
teşekkür ediyoruz. Bir miniğin gözlerinde, belki ge-
lecekteki meslektaş adaylarımızın gözlerinde parıltı 
olabildiysek ne mutlu bizlere.”

Prof. Ergin Öztürk

Yrd. Doç. Dr. Sibel Özçakmak

12
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Yrd. Doç. Dr. Sibel Özçakmak’ın ardından söz alan Terme 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Ergin Öztürk konuşma-
sında, “Terme’de sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma için 
OMÜ Terme Meslek Yüksekokulu’nun lokomotif görevi göre-
rek öncülük etmesini hedefliyoruz. 

Bu amaçla; Terme’ye ait gerek sosyal içerikli, gerekse eko-
nomik içerikli olan ürünlerin, değerlerin ön plana çıkarılması 
ve desteklenmesi gerekmektedir. Terme yerel yönetimi, si-
vil toplum, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak 
projeler hayata geçirilmelidir. Başlangıç olarak da, ‘Bir Umut 
Işığı da Sen Ol!  Sloganı ile bir sosyal yardım projesi başlat-
tık. Amacımız, Terme’de taşımalı eğitim veren Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu’nda okuyan, taşıma yolu ile çevre köylerden 
gelen öğrencilere bir nebze olsun destek sağlamak. Bunun 
için de; kütüphanede mevcut bulunan kaynakların güncelle-
mesi, kırtasiye eksikliklerinin giderilmesi, geleceğimizin temi-

natı olan çocuklarımıza diş fırçası ve diş macunu, ilk yardım 
malzemesi sağlamak gibi konularda destek olarak projemizi 
başlattık ve başarıya da ulaştık. Okulumuza bir de fotokopi 
makinesi hediye ettik. Projede emeği geçen herkese çok te-
şekkür ederim.” dedi

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Terme Mes-
lek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü öğrencilerine, İlçe Be-
lediye Başkanı ve Yüksekokul Müdürü tarafından teşekkür 
belgeleri verildi. Törenin ardından Meslek Yüksekokulu Gıda 
Bölümü öğrencileri, “Veli - Öğretmen İlişkileri” adlı tiyatro 
oyunu sergilediler. 

Programa; Terme Belediye Başkanı Ahmet Yirmibeşoğlu, 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ergin Öztürk, Cumhu-
riyet İlköğretim Okulu Müdürü Salih Yalçın Kaya, Meslek Yük-
sekokulu öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi 5. sınıf (İntörn) 
öğrencileri düzenlenen teknik gezide; Aytaç Entegre Et Fabrikası 
(Çerkeş- Çankırı), İtimat Çiftliği (Yenişehir-Bursa), Bursa Uludağ 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Hayvan Hastanesi, Uygulama Çiftlikleri, Et 
ve Süt Ünitesi), Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Sığırcılık Üni-
tesi, Koyunculuk Ünitesi, Kangal ve Akbaş Köpek Yetiştiriciliği Ünitesi, Saf-
kan Arap Atı Yetiştiriciliği Ünitesi), Bursa Türkiye Jokey Klübü Safkan İngiliz 
Atı Harası, Dört mevsim Et Entegre Tesisleri (Susurluk- Balıkesir) Yaprak Süt 
İşletmesi (Balıkesir), Eskişehir Mahmudiye Atçılık MYO ve Eskişehir Mah-
mudiye Türkiye Jokey Klübü Harası’nı ziyaret ettiler.

Öğrenciler böylece; mezbaha, yem fabrikası, süt işletmesi, et entegre te-
sisleri ve haralar gibi birçok mesleki kuaruluşu ülkemizdeki en büyük ölçekli 
fabrika ve çiftlikler ile safkan Arap atı, çeşitli bölgesel koyun ve sığır ırkları, 
ülkemiz için çok önemli olan yerli köpek ırklarından Akbaş ve Kangal köpek 
yetiştiriciliği gibi önemli hayvan ırklarını yerlerinde gördüler. Bilgi, görgü ve 
mesleki becerilerini artırmaya yönelik olarak yedi gün süren teknik gezinin 
son gününde öğrenciler, Gelibolu yarımadasındaki Çanakkale Şehitliğini de 
ziyaret ettiler. Böylece Veteriner Fakültesi mezun adayları, dayanışma için-
de mesleki birliktelik ortamını yaşama fırsatı  bulmuş oldular. 

OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN

VETERİNER FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİNİN TEKNİK GEZİSİ

14
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OMÜ’DEN
OMÜ’ DEN

TEMİZ KAMPÜS 
TEMİZ ÜNİVERSİTE

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri; Elif Gültekin, Sinem Kilit-
cioğlu, Esra Çıkrık ve Burcu Günaydın, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi için, “Temiz 
Kampus Temiz Üniversite” başlıklı proje hazırladılar. Projenin uygulamasına Eğitim Fa-

kültesi bahçesinde başladı. 

Elif Gültekin yaptığı açıklamada, amaçlarının öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve gelecek 
nesillere daha iyi yaşanabilir bir çevre bırakmak olduğunu, bunun için de hazırladıkları proje kap-
samında, Eğitim Fakültesi’nden, Tıp Fakültesi’ne kadar çöp toplayacaklarını ifade etti.

15
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OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ’NDEN
ANLAMLI DESTEK

Giresun ili, Çamoluk İlçesi Gazi İlköğretim 
Okulu’nun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mevlüt 
Yamaç tarafından organize edilen kütüphane 

projesi kapsamında, OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 
Bölümü akademisyen ve öğrencileri tarafından toplanan 
400’ün üzerindeki farklı sınıf düzeylerine uygun kitap ve 
bazı öğretim materyalleri Gazi İlköğretim Okulu’na ulaş-
tırıldı. 

Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrt. Gör. Kadir Yalınkılıç, Arş. 
Gör. Mehmet Emre Çelik ve beraberlerindeki bölüm öğ-
rencileri Gazi İlköğretim Okulu’na ulaştıkları andan itiba-
ren büyük bir ilgi ile karşılandılar. 

Okulun kütüphane açılışına Çamoluk ilçesinin birçok idari temsilcisi ile birlikte öğrenci velilerinin de ka-
tılımı açılışı oldukça renkli hale getirdi. Öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansırken, böylesi önemli bir işi 
gerçekleştirerek mesleki sorumluluklarının farkına varan bölüm öğrencileri bunun bir başlangıç olduğunu, 
kütüphanesi bulunmayan okullara ellerinden geldiğince ulaşmaya çalışacaklarını ve bu tür etkinlikleri yaygın-
laştıracaklarını belirttiler.

Çamoluk ilçesi
Gazi 

İlköğretim
Okulu’na, 

Türkçe Eğitim’i 
Bölümü
kitap ve
öğretim 

materyalleri
sağladı.
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OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN

 ENERJİ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA 
PROJELERİ

Proje hazırlama süreci olarak belirlenen 3 
aylık süre içerisinde yarışma için Samsun 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araş-

tırma Projeleri Komisyonu’na 13 farklı proje ile baş-
vuru yapıldı. 30 Mayıs 2011 tarihinde yarışma jürisi 
tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, ka-
zanan projeler 75.000 Avro değerindeki ödülün sa-
hibi oldu. 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Orta ve 
Doğu Avrupa’nın lider enerji grubu OMV, geçtiğimiz 
Şubat ayında OMV’nin Türkiye’de şu ana kadar ger-
çekleştirdiği eğitim odaklı sponsorluk projelerinin en 
önemlilerinden birini duyurmuştu. Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Memduh Er-
kin, Prof. Dr. Hasan Gümüş ve Doç Dr. Aydın Durmuş, 
OMV üst düzey yetkilileri Korkut Öztürkmen, Duygu 
Özsoy Alphan ve Tanju Oral ile birlikte Samsun Tica-
ret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Haluk 
Tan’dan oluşan jüri üyeleri 30 Mayıs 2011 tarihinde 
yapılan toplantıda başvuruları değerlendirdi. Jüri 
üyeleri yaptıkları açıklamada bir birinden değerli 
12 eser arasından 3’ünü seçmekte zorlandıklarını, 
ancak proje yarışması olmasından dolayı sadece 
üçünün desteklenebileceğini açıklamışlardır. Seçilen 
projeler arasında herhangi bir derecelendirme yapıl-
mamış olup her üçünün de özgün değer, yapılabilirlik 
ve yaygın etkisi göz önünde bulundurularak aşağıda 
belirtilen miktarlar ile desteklenmesi uygun görül-
müştür. Yarışma hakkında konuşan Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Bulut, “Önce-
likle OMV’nin bu projeye verdiği desteği memnuni-
yetle karşılıyoruz. Tecrübeli ve alanında lider sanayi 
şirketleriyle işbirliği içerisinde projeler gerçekleştir-
mek üniversiteler için her zaman önemli bir şans. 

Bu proje yarışmasının üniversitelerde üniversite 
sanayi işbirliği için yeni alan olduğunu ve akademik 
çalışmalara bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu ve 
buna benzer işbirlikleri ile üniversitelerde yapılacak 
araştırmalar daha yenilikçi çalışma ve ürünlerin orta-

ya çıkmasına neden olacaktır. Söz konusu destek ile 
akademisyenlerimiz projelerini geliştirebilme fırsatı-
nı yakalayacaklar.” dedi.

OMV Samsun Elektrik Genel Müdürü Korkut 
Öztürkmen de, “OMV olarak bizler sürdürülebilir 
büyümenin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları 
ile birlikte gerçekleşebileceği inancındayız. Eğitim 
konusu da bu çerçevede büyük bir önem arz ediyor. 
Bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle birlikte ener-
ji bilimleri konulu proje yarışmamızın kazananlarını 
açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyo-
ruz ki bu destek ile söz konusu projeler geliştirilebi-
lecek ve daha da ileriye götürebilecek. Büyüyen bir 
enerji sektörüne sahip olan Türkiye son zamanlarda 
bu alanda önemli projelere ev sahipliği yapıyor. Bu 
nedenle enerji sektöründe ülkemizde bir yandan 
nitelikli iş gücü ihtiyacı ortaya çıkarken, diğer yan-
dan akademisyenlerimiz ve mühendislerimiz tara-
fından yaratılan uygulanabilir enerji projelerine de 
ihtiyaç duymaktayız.  Bu nedenle Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’ne bizlere akademisyenlerimizi bu doğ-
rultuda destekleme imkanı sunduğu için teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Dereceye Giren Projeler:
1. Proje Başlığı: Nanodizel Yakıtların Sentezlen-

mesi, Motor Performansı ve Eksoz Emisyonu Üzerine 
Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

2. Proje başlığı: Katalitik Yöntemle Hidrojen Üre-
timi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK

3. Proje başlığı: Alternatif Enerji Kaynağı Hidrojen 
Depolama Özelliğine Sahip Bazı Yeni Metal-Organik 
Kafes Yapılarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Kulla-
nım Alanlarının Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yıldıray TOPCU

Şubat ayında 
hayata geçirilen 

ve OMV ile 
Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi 
işbirliği ile 

“Enerji Bilimleri” 
konulu araştırma 

projelerini 
desteklemek 

amacıyla 
gerçekleştirilen 

yarışmada 
dereceye girenler 

açıklandı. 
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KONGRE-SEMPOZYUM

Törene; Rektör Vekili Prof. Dr. Ferşat Kol-
bakır, Atakum Belediye Başkanı Metin 
Burma Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 

Haydar Şahinoğlu, Kongre Koordinatörü 
Prof. Dr. Murat Günaydın, öğretim üyeleri 
ve öğrenciler katıldı.

Müzik Öğretmenliği Bölümü 
Öğrencileri’nin ve Samsun Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosu’nun dinletileriyle baş-
layan törenin açılış konuşmasını yapan Bi-

limsel Araştırma Kulübü Başkanı Cenk Tur-
gut; “BAK olarak yıllardır hekim adaylarının iş 

birlikli çalışmalarını önemsedik. Düzenlediğimiz 
üç ulusal kongre ve bir etkinliği geride bıraktık. 
Türkiye’den 272, 20 ülkeden 220 hekim adayının 
katıldığı Uluslararası Öğrenci Kongresi’nin organi-
zasyon aşamasında çok yorulduk, yer yer ümitsizli-
ğe düştük ama yolumuza devam ettik. Uluslararası 
paylaşımımızın bilimsel, sosyal, kültürel açıdan 

dolu dolu geç-
mesini diliyo-
rum.” dedi. 

K o n g r e 
Koordinatörü 
Prof. Dr. Mu-
rat Günaydın; 
“Bağımsızl ık 
hareketimizin 
başladığı yer-
de düzenle-
nen kongrede, 
genç insanla-
rın bilim için 
tıp için bir ara-
ya gelmeleri 
çok önemli. Bir sözümüzü hatırlatmak istiyorum; 
‘Bir fincan kahvenin, kırk yıllık hatırı vardır.’ Uma-
rım, birlikteliğimiz dünya barışına katkıda bulu-
nur” dedi.

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI 
TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ

OMÜ Bilimsel 
Araştırma Kulübü 

tarafından ilki 
düzenlenen, 

“Uluslararası 
Türk Dünyası 

Tıp Öğrenci 
Kongresi”nin 
açılış töreni, 

Atatürk Kongre 
ve Kültür 

Merkezi’nde 
yapıldı. Prof. Dr. Ali Haydar ŞahinoğluProf. Dr. Murat Günaydın Prof. Dr. Ferşat Kolbakır
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KONGRE-SEMPOZYUM

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu; “Bal-
kan, Karadeniz, Orta Asya ülkelerinin katılımıyla gerçekleşen 
bu organizasyonun, yoğun bilgi paylaşımının yanı sıra kültürel 
kaynaşmayı da gerçekleştireceği görüşündeyim. BAK, zor bir 
işi başardı. Tıp ve sağlık alanında ortak akılla proje üretmek, 
somut adımlarda bulunmak temennimizdir” dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Ferşat Kolbakır; “Üniversitemiz şeh-
rin, ülkenin sınırları aşıp globalleşen dünyada yerini almıştır. 
Üniversitemizin 36. yılında yakaladığımız ivme ile hedefimiz 

uluslararası yayınlarda ilk 10’a girmektir. Kongre’de ülkemizin 
en iyi şekilde temsil edileceğine hiç şüphem yoktur.” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Metin Burma ise; “Uluslararası 
kongre düzenlemek önemlidir. Dünyanın ürünü olarak görü-
len bilim, görüyoruz ki engel tanımıyor. Kentimizi Türkiye ve 
Dünya ölçeğinde iddialı görüyorum.” şeklinde konuştu.

Kongre’nin bilimsel konferans bölümünde; Dr. Mehmet 
Güllüoğlu tarafından “Yeryüzü Doktorları” başlıklı sunum 
gerçekleştirildi.
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Tepe Otel’de düzenlenen sempozyumun açı-
lış toplantısına Vali Yardımcısı Haluk Şahin, 
Atakum Belediye Başkanı Metin Burma, Tıp 

Fakültesi Dekan Yardımcısı Ayhan Dağdemir, Tıp 
Fakültesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Mustafa Bekir Selçuk, Pediatri Anabilim Dalı Başka-
nı Prof. Dr. Kemal Baysal, öğretim üyeleri ve hasta 
yakınları katıldı.

 Kök Hücre Nakil Merkezi’nin bağış destekleriy-
le hizmete girdiğini belirten Prof. Dr. Kemal Baysal, 
merkezde 50’ye yakın hastaya kök hücre nakli yapıl-
dığını kaydetti.

 Samsun Lösemili Çocuklar Derneği Başkanı ve 
Çocuk Hematoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Davut Albayrak, “Klasik tedavi yöntemleri başarısız 
kaldığında hücre nakli karşımıza çıkıyor. Ünitemiz-
de Türkiye’deki pek çok ilin hastaları tedavi oluyor. 
Tıbbi yükü bir kenara, tedavi süresince hasta birçok 
sosyal desteğe ihtiyaç duyuyor. En büyük problemi-
miz dışardan gelen hasta ve yakınlarının konakla-
masıydı. Temaslarımız sonunda Atakum Belediyesi 
bize yer tahsis etti, Rotary Kulübü destek verdi. Ke-
mik iliği nakli ekip birliğiyle başarılabilecek bir şey. 
Valiliğin, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin 
işbirliği gerekli” şeklinde konuştu.

KONGRE-SEMPOZYUM
KONGRE-SEMPOZYUM

OMÜ Sürekli 
Eğitim Merkezi ve 

Tıp Fakültesi Çocuk 
Anabilim Dalı, 

Hematoloji Bilim 
Dalı  işbirliğiyle, 

OMÜ Tıp Fakültesi 
Sadettin Vasfi 

Baysal Kök Hücre 
Nakil Merkezi 

2. Hasta Aile 
Sempozyumu 

düzenlendi.

OMÜ KÖK HÜCRE NAKİL
MERKEZİ 2. YILINDA

Prof. Dr. Davut Albayrak Celil Kurada
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KONGRE-SEMPOZYUM

   Atakum Belediye Başkanı Metin Burma yaptığı ko-
nuşmada, “Nakil aileleri destek projesi” (NADEP) hakkın-
da bilgi verdi. “Bugün çok anlamlı bulduğum bir etkinlik-
teyiz. LÖSAM’ın çalışmalarını yakından takip etmekteyim. 
Bu işe gönül verdiklerini gördüm. Toplumun bir çok yarası 
iyleştiğinde daha mutlu olacağız. Belediyelere çok iş düş-
mektedir. Uzaktan gelen ailelerin sıkıntılarını bilmekteyiz. 
LÖSAM’ın ilgisi, arayışı ve talepleri gündeme gelince biz de 
belediye olarak hasta yakınlarına yer imkânı sağladık. Bu 
proje ileriye dönük örnek bir projedir” diyerek kök hücre 
nakli konusunda OMÜ’nün başarılarını oldukça önemsedi-
ğini belirtti ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

  Tabloyu görmek, görüp de etkilenmemek mümkün de-
ğil diyen Atakum Rotary Kulübü Başkanı Celil Kurada sem-
pozyumda, Çocuk Kök Hücre Merkezi’nin fiziksel donanımı 
konusunda bilgi verdi.

  Birçok ilde çalıştığını ancak Samsun’daki birlikteliği 
hiçbir yerde göremediğini söyleyen Vali Yardımcısı Haluk 

Şahin, “Toplanış amacımız çok kutsal. En büyük ibadetler-
den biri bu bence. Kimin emeği geçtiyse Allah kabul etsin” 
dedi.

  Kök hücre nakli konusundaki deneyimleri slaytlarla 
anlatan Çocuk Hematoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. 
Tunç Fışgın ise, “2 yıllık süreçte 41 hastaya kök hücre nakli-
ni başarıyla uyguladık. Bölgesel olsun, ulusal ama mutlaka 
uluslararası olsun diye hedef koyduk. 2011 yılı için koydu-
ğumuz hedefte; Avrupa kemik iliği grubu içinde yer almak 
istediğimizi belirledik. Gereken temasları gerçekleştirdik. 
Kök hücre her şeyden önce grup işi” diyerek, hizmetin üre-
tilmesindeki her gruba teşekkür etti.

  Hasta aileleri ve ilgililerin karşılıklı bilgi ve fikir alış ve-
rişinde bulundukları sempozyumda; Vali Hüseyin Aksoy’a, 
Atakum Belediye Başkanı Metin Burma’ya, Sadettin Vasfi 
Baysal’a, Atakum Rotary Kulübü ve Samsun Rotaract Kulü-
bü temsilcilerine ve OMÜ Veteriner Fakültesi temsilcilerine 
teşekkür belgesi verildi.

Metin Burma Doç. Dr. Tunç FışgınHaluk Şahin
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Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen Kongrenin Açılış Töreni’ne; Vali Hü-
seyin Aksoy, YÖK Üyesi Rektör Vekili Prof. 

Dr. Sait Bilgiç, dekanlar, çeşitli şehirlerden gelen ka-
tılımcılar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Düzenleme Kurulu adına Düzenleme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Kudret Kevseroğlu yaptığı konuş-
mada, “Bu bilimsel ortamın oluşmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ederim. Kongrenin önemli 
bir yönü de dostlukları pekiştirmek, yeni dostluklar 
edinmektir” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ku-
ran konuşmasında, “Tarımsal üretimin başlangıcı 
ve birçok bitkinin çoğaltım materyali tohumdur. 
Tohumlar gıda zincirinin ilk halkasını, biyolojik ve 
kültürel çeşitliliğin ise yapısal göstergesini oluştu-
rurlar. Ülkemizde iyi tohumun sağlanmasına yö-
nelik çalışmaların olduğuna dair birçok kayıt bu-
lunmasına karşın, kaliteli tohumluk üretimi ile ilgili 

ilk çalışmalar Cumhuriyet Dönemi’nde başlamıştır. 
Tohuma yatırım yapılmadığından dışarıya bağımlı 
bir ülke idik, ancak şimdi kendi üretimlerimizi yapa-
biliyoruz.” Dedi ve katılımcılara Ziraat Fakültesi’ni 
tanıttı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Kurtuluş to-
humunun atıldığı yerde ve o tarihin ismine sahip 
üniversitede bulunmanızdan onur duyuyorum. 
Kollarımızı kavuşturamayacağımız büyüklükteki ulu 
ağaçlar, serüvenine bir tohumla başlamaktadır.” 
şeklinde konuştu.

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ise konuşmasında, 
“Türkiye’de ve Dünya’da tohumculuk ile ilgili birçok 
kongre yapılmaktadır. Bunlardan birinin Samsun’da 
olması bizi onurlandırıyor. Son yıllarda tohumculuk 
ile ilgili çalışmaların hızla arttığını bilmekteyiz. Buna 
rağmen çalışma yapılmamış konuların bilim insan-
ları tarafından tartışılması gereklidir.” dedi ve katı-
lımcılara Samsun’u anlattı.

TÜRKİYE 4. TOHUMCULUK KONGRESİ

Bu yıl
4.üncüsü

düzenlenen 
Türkiye 

Tohumculuk 
Kongresi’ne, 
OMÜ Ziraat 
Fakültesi ev 

sahipliği 
yaptı.

Prof. Dr. Mehmet KuranProf. Dr. Sait BilgiçHüseyin Aksoy
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Konuşmaların sonunda günün anısına onur konukları ile kongreye katkısı olan kurum ve kuruluşlara plaketleri verildi. Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Fulya Anıt ve Yrd. Doç. Dr. Yakup Alper Varış müzik dinletisi sundular. 

Ara verilmesinin ardından; Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Abak, “To-
humculukta AR-GE’nin Önemi: Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler” başlıklı sunumunda, “Verimliliğin ve kalitenin temeli ıslah edil-
miş çeşit ve özenle üretilmiş kalite tohumluktur. Nitelikli tohum tek başına verimi %50 artırabilir. Dünya’daki en büyük ihracatçılar; 
Hollanda, ABD, Fransa, Almanya iken, en büyük ithalatçılar; ABD, Fransa, Hollanda, Almanya’dır. Türkiye ise gelişmek için araştırma 
ve geliştirmeye yatırım yapmalı, teknoloji transferi gerçekleştirmelidir. Genç ve yetişkin ıslahçı eğitimi yapılmalı, tarım veya tohum 
teknoparkları inşa edilmelidir. Firmaların ortak olacağı bir ileri AR-GE merkezi kurulmalıdır.” dedi. 

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. S. Ahmet Bağcı; “Türkiye’de Tohumculuk Sektöründe Yeni Yapılanma Modeli ve He-
defler” ve TÜRKTED Genel Sekreteri Müfit Engiz; “Türkiye Tohumculuk Sektörü ve Türkiye Tohumculuk Endüstrisinde TÜRKTED’in 
yeri ve önemi” başlıklı sunumlar yaptılar. 

23
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Enfeksiyon Hastalıkları ile Tıbbi Mikro-
biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri 

tarafından gerçekleştirilen ve Başkanlığını Prof. 
Dr. Hakan Leblebicioğlu’nun, Başkan Yardımcılığını 
ise Prof. Dr. Murat Günaydın’ın yaptığı kongrenin 
açılışı; Bosna-Hersek Federasyonu Sağlık Bakan 
Yardımcısı Goran Çerkez ile Türkiye’nin Saraybos-
na Büyükelçiliği Müsteşarı Emre Zeki Karagöl tara-
fından yapıldı.

Kongrede 15 farklı ülkeden 93 konuşmacı ve 
400 katılımcı yer aldı. 22 sözlü, 250 poster su-
numunun yer aldığı kongrede farklı ülkelerden 
gelen katılımcılar enfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji ile ilgili deneyimlerini paylaştılar. 
Kongrede hastane enfeksiyonları, virakl hepatit-
ler, gastrointestinal sistem enfeksiyonları, cinsel 
yolla bulaşan enfeksiyonlar, zoonotik enfeksiyon-
lar, antimikrobiyal direnç, salgınlara karşı alınacak 
önlemler, uygun antibiyotik kullanımının yanı sıra 
güncel bir sorun olan Enterohemorajik E. coli en-
feksiyonu tartışıldı. 

Akademisyenler ve farklı uzmanlık alanlarında 
çalışan kişiler arasında yeni köprülerin kurulduğu 
ve yeni projelerin ortaya çıktığı kongre; enfeksi-
yon hastalıklarının yayılımında sınırların ortadan 
kalktığı dünyamızda uluslararası bir forum niteliği 
kazandı. Kongre ayrıca; Türkiye ile Bosna-Hersek 
arasında yüzyıllardır süregelen tarihsel, ekono-

mik, sosyal ve kültürel derin bağlara, bilimsel alanı 
da içerecek şekilde yeni bir boyut kazandırdı. Bu 
işbirliğinin gelecekte düzenlenecek benzer toplan-
tılar, ortak projeler, bilgi ve teknoloji transferi ile 
artarak devam edeceği de dile getirildi.

4. AVRASYA ENFEKSİYON HASTALIKLARI 
KONGRESİ

Avrasya 
ülkelerinde 

bilimsel paylaşımı 
artırarak, 

enfeksiyon 
hastalıklarını 
önlemek için 

başlatılan, daha 
önce Kırgızistan, 

Kazakistan ve 
Azerbaycan’da 

yapılan, “Avrasya 
Enfeksiyon 

Hastalıkları 
Kongresi”nin 
dördüncüsü, 
1-5 Haziran 

2011 tarihleri 
arasında, Bosna-

Hersek’in Başkenti 
Saraybosna’da 

düzenlendi.

Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu
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Kongre kapsamında düzenlenen panelde, “‘Antibiyotiklerin 
kullanımı’” konusu bilim adamlarınca tartışıldı. Prof. Hakan Leble-
bicioğlu, yaptığı konuşmada, antibiyotiklerin kullanımı konusun-
da Türkiye’de ve tüm dünyada ciddi sorunların olduğunu anlattı. 

Yanlış antibiyotik kullanımının dirençli bakteri enfeksiyonlarına 
neden olabildiğine işaret eden Leblebicioğlu, şu bilgileri verdi: 
“Yanlış antibiyotik kullanımı sorunları büyütmekte. Antibiyotik-
lerin uygunsuz kullanılmasında ana sorunların başında ilaçların 
eczanelerden reçetesiz alınabilmesi ve hekimlerin zaman zaman 
gereğinden fazla antibiyotik yazması geliyor. Antibiyotikler her 
mikroorganizmayı öldürmüyor. Örneğin virüs dediğimiz mikro-
organizmaya, gribe, nezleye antibiyotiklerin etkisi yok. Ancak an-
tibiyotiklerin en çok grip ve nezle gibi durumlarda kullanıldığını 
görüyoruz. Bu şekilde antibiyotikler yanlış kullanılıyor. Elimizde 
bugün çok fazla kullanabileceğimiz antibiyotik yok. Şu anda çalış-
ması sürdürülen yeni bir antibiyotik de yok. Dünya antibiyotikler 
ve mikroorganizmalar açısından bir kısır döngüye girmek üzere. 
Bunu kırmamız lazım.”

Alanında önde gelen derneklerin desteklediği kongrede; 
Türkiye’den Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitisü, Antibiyotik ve Ke-
moterapi Derneği (ANKEM), Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derne-
ği (KLİMUD), Türk Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (Hİ-
DER), Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) Dezenfeksiyon Antisepsi 
ve Sterilizasyon (DAS) Derneği, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Viral Hepatitle 
Savaşım Derneği (VHSD), Bosna’dan Association of Microbiolo-
gists in Bosnia and Herzegovina, Association of Infectiologists 
in Bosnia and Herzegovina, Association of Epidemiologists and 
Environmental Health Specialists, Klinicki Centar Univerziteta Sa-
rejevo, University Clinical Center Tuzla ile International Society of 
Chemotherapy (ISC) ve ESCMID Study Group for Antibiotic Polici-
es (ESGAP) düzenledikleri panellerle aktif olarak yer aldılar. 

Bilimsel programın yanı sıra kongre; görkemli güzelliği ile bü-
yüleyen Saraybosna’yla katılımcıları Başçarşı’da Osmanlı tarihi ile 
kucaklaştırdı. Katılımcılar Mostar’ın mistik ve doğal güzellikleri ile 
kültürel çeşitliliğini de gözlemlediler.
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Açılışa; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Ata-
kum Belediye Başkanı Metin Burma, Fen 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol 

Eren,  Matematik Bölüm Başkanı ve Sempozyum 
Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çalış-

kan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mus-
tafa Çayıroğlu, , sempozyum katılımcıları 

ve öğretim üyeleri katıldı. 

  Prof. Dr. Mustafa Çalışkan, “Bu yıl 9.’su 
düzenlenen, geometriye gönül vermiş araştır-

macıların bir araya geldiği sempozyum bu yıl On-
dokuz Mayıs Üniversitesi’nde yapılıyor. Geometri; 
yunanca yer ölçüsü anlamına gelir. Geometri de-
nildiğinde; Euclid, Tales, Pisagor, Archimet, Eflatun 
(Platon) gibi isimleri söylemek gereklidir. Platon 
akademisinin girişine; ‘Geometri bilmeyen gire-
mez’ yazmıştır. Çünkü geometri bilimi felsefe ile 

yakından ilgilidir. Bu da diğer bilimler ile bağlantı 
kurmayı kolaylaştırır. Sempozyuma; 4’ü yurt dı-
şından olmak üzere 160 bilim insanının katılacak, 
çağrılı konuşmalar ve posterlerle birlikte 100 adet 
sunum olacaktır.” dedi ve maddi manevi destek 
sağlayan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 
Akan’a, üniversitedeki ilgili tüm birimlere, spon-
sorlara, Matematik Bölümü öğretim elemanlarına 
ve katılımcılara teşekkür etti.

  Sempozyumun Onursal Başkanı Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan, geometriyle ilgili bir anısını an-
lattıktan sonra, “Hayatımız boyunca geometriyi 
hep kullanıyoruz. Biz tıpçılar da hesaplama yapar-
ken geometriyi kullanıyoruz. Üniversitemizde bi-
limsel ve kültürel toplantılar yapmaktan gurur du-
yuyoruz” dedi ve sempozyumun düzenlenmesinde 
emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.  

9. GEOMETRİ SEMPOZYUMU

OMÜ Fen 
Edebiyat Fakültesi 

Matematik 
Bölümü 

tarafından 
düzenlenen 
9. Geometri 

Sempozyumu, 
OMÜ Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlendi.

Prof. Dr. Hilmi Hacısalihoğlu  Prof. Dr. Mustafa Çalışkan
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Bilecik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hilmi Hacısalihoğlu, “OMÜ artık oturmuş örnek bir üniversitedir. Bu yüzden 
ilerlemeyi gelişmeyi çok güzel takip ediyor. Bu kadar güzel bir organizasyonu her yerde göremezsiniz. Üniversite sadece ders 
etkinliklerinin yapıldığı yer değildir. Bu şekildeki etkinliklerin de yapıldığı yerdir. Buranın daha kalabalık olsun isterdim ama 
insanlar matematikten korkarlar. Okulda birçok ders görülür ama unuturlar. Matematik kalıcıdır. Bir bakkal eğer matematik 
işlemleri yapmayı unutursa, artık orda kalamaz. İnsanların matematikten korkmasını istemiyorsanız matematiği hitap edece-
ğiniz topluluğa göre anlatmalısınız.” Dedi. Hacısalihoğlu, ‘ölçme’yle ilgili olarak da şunları söyledi; “Cumhuriyetten önce ölçme 
birçok değişik şekilde yapılırdı. İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde ‘feet’ ölçüsünü kullanır. Çok eski ve manasız bir ölçek. Kimin 
ayağı? Evrende hesaplama yaparken uzun yollar var. Bu uzunluklar ayakla, parmakla ölçülmez. Bu yüzden Atatürk bunu gör-
dü ve ölçü birimlerini metre, kilogram gibi birimlere çevirdi.  Bu Atatürk’ün matematik hayranlığının ve ileri görüşlülüğünün 
göstergesidir. ” dedi. Astronomik uzaklıklara ve fraktallara ilişkin sunum yapan Hacısalihoğlu, “Evrende hesaplama yaparken 
güneş merkez olarak alınıp, güneşten çıkan bir ışık bize 8 dakika sonra ulaşmaktadır. Evrende güneş etrafındaki yapılanma ile 
bir çekirdekteki yapılanma da aynıdır. Yerimizin çapı ile bir hücrenin çapı self-similarity sentezine uymuştur. Doğada aldığınız 
her nesnede matematik vardır. Simetri kavramı en kuvvetli ölçü aletidir. Dünyadaher şey tekrarla oluşmaktadır. Her şeyin 
bir karşılığı ve uyumu vardır. Spirals yapı özellikle deniz-
de ağırlıkla görülmektedir. Evrenimiz de spirals yapı ile 
oluşmuştur. Bu sarmal hiçbir zaman durmaz” şeklinde 
konuştu. Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, Prof. Dr. Hilmi Hacısalihoğlu’na plaket ve çiçek tak-
dim etti.

  Programda, OMÜ Güzel Sanatlar Eğitimi öğrencile-
ri tarafından verilen ve şefliğini Metin Solmaz’ın yaptığı 
Türk Halk Müziği konseri de gerçekleşti. Konser katılım-
cılar tarafından beğeniyle dinlendi. Konserin sonunda 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan tarafından Metin Solmaz’a; 
Prof. Dr. Mustafa Çalışkan tarafından da Türk Halk Mü-
ziği Kulübü Akademik Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Yaşar 
Turanlı’ya çiçek ve plaket takdim edildi. Prof. Dr. Ahmet 
Yaşar Turanlı kendisine takdim edilen çiçeği 4 yıldır ko-
roda bulunan solist öğrenci Ethem Paya’ya takdim etti. 
Programda, sempozyuma maddi katkıda bulunan kurum 
ve kuruluş yöneticilerine de plaket verildi. Sempozyum, 
10 Haziran Cuma günü sona erecek.
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Törene; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ali Haydar Şahinoğlu, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Baş-

kanı Prof. Dr. Kemal Baysal, Çocuk Nefroloji 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söyleme-
zoğlu, öğretim üyeleri ve hekimler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. 
Ozan Özkaya; “Çocuk Nefroloji Derne-
ği, geleneksel olarak iki yılda bir kong-
re ve ara dönemlerde de farklı illerde 
sempozyumlar düzenlemektedir. Pa-
nayırımıza 28 merkezden 85 bildiri 
gönderildi. Konu zenginliğinin dikka-
te alınarak, her merkezden bir sözlü 
olgu sunumun seçildiği panayırımız-
da ilginç olguların yanı sıra sık gö-
rülen ancak karşılıklı paylaşımının 

faydalı olacağını düşündüğümüz olgu-
lara da yer vermeye çalıştık. Olgu panayırımızın 
verimli geçmesini diliyorum” dedi.

Çocuk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz 
Söylemezoğlu, “Dernek olarak düzenlediğimiz ça-
lıştayda, planlarımızı ve stratejilerimizi belirledik. 
Değişik paydaşlarımızla; hastalarla, aile hekimle-
riyle, pratisyenlerle, öğrencilerle bir araya geldik” 
dedi. Söylemezoğlu, Çocuk Nefroloji Derneği Ye-
terlilik Kurulu’nun başlattığı kurum akreditasyon-
larına da değindiği konuşmasında, kurulun yürüt-
tüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu; “Son dönemde 
tıp alanında bizleri çok heyecanlandıran organi-
zasyonlar gerçekleştirdik. Bilimsel ve sosyal şölen 
havasında geçeceğini umduğum panayırda, inte-
raktif katılımlarla da kalıcılık sağlanacaktır” şek-
linde konuştu.

Akredite belgelerinin verildiği tören, Prof. Dr. 
Murat Danacı’nın “Bulutlar Ülkesi” dia gösterisiy-
le sona erdi. Törenin ardından oturumlara geçil-
di.

13-14 Mayıs 
tarihleri arasında 

Çocuk Nefroloji 
Derneği ve 

OMÜ işbirliğiyle 
düzenlenen “Çocuk 

Nefrolojisi Olgu 
Panayırı”, Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde açılış 
töreniyle başladı. 

ÇOCUK NEFROLOJİSİ OLGU PANAYIRI

Doç. Dr. Ozan Özkaya Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Dekanlığı tarafından düzenlenen, 
“2011 Resüsitasyon Kılavuzu (Erişkin ve 

Çocuk)” konulu panel, OMÜ Tıp Fakültesi Pembe 
Salon’nda düzenlenen panele; Tıp Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, Dekan Yardımcı-
sı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Tıp Eğitimi Anabilim 
Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Tontuş, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Panelin moderatörü Doç. Dr. Deniz Karakaya, 
resusitasyon kılavuzlarının hazırlanma süreci hak-
kında genel bilgi verdi.

Doç. Dr. Elif. B. Şener, 2011 Erişkin Resusitas-

yon Kılavuzu ve daha önceki kılavuzlardan fark-
lılıkları hakkında bilgi verirken, acil yardım ekibi 
gelene kadar olay yerinde bulunan insanların yap-
tığı işlemlerin önemine dikkat çekti.  Daha sonra 
Doç. Dr. Ahmet Güzel, çocukluk çağı hastalıkları 
ve resusitasyon gerektiren hastalarda yapılması 
gerekenler açısından erişkinlere göre farklılıklar 
üzerinde yoğunlaşan konuşmasında; pediatrik 
hastalarda hiçbir ilacın dozunun erişkin dozunu 
aşmaması konusuna çok dikkat edilmesi gerekti-
ğini vurguladı.

Toplantı sonrasında katılımcılar soruları ile ko-
nunun derinlemesine tartışılmasını sağladılar

2011 RESUSİTASYON KILAVUZU

Ondokuz 
Mayıs Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi 
Dekanlığı tarafın-
dan düzenlenen, 

“2011 Resüsi-
tasyon Kılavu-

zu (Erişkin ve 
Çocuk)” konulu 

panel düzenlen-
di.

               Doç. Dr. Ahmet Güzel            Doç. Dr. Deniz Karakaya Doç. Dr. Elif B. Şener
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TÜRKİYE OBEZİTE İLE
MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI
Türkiye obezite 

(şişmanlık) ile 
mücadele ve 

kontrol programı 
çerçevesinde,  

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi ile İl 

Sağlık Müdürlüğü 
işbirliğiyle paneller 

düzenlendi.

Obezite, yeterli dengeli beslenme ve fi-
ziksel aktivite“ konulu paneller dizisinin 
ilki Samsun İlk Adım İlçesi Kız Meslek Li-

sesi Konferans Salonu’nda düzenlendi. 

Obezite ve yol açtığı hastalıklar konusunda 
halk arasında farkındalığı artırmaya yönelik olarak 
düzenlenecek paneller, Samsun’u ve ilçelerini kap-
sayacak şeklide devam edecek.

Panele; OMU Tıp Fakültesi İç Hastalıkları En-
dokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 
Başkanı Prof Dr Ramis Çolak, OMU Yaşar Doğu 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu öğretim üyesi 
Prof Dr Osman İmamoğlu ve Tıp Fakültesi Uzman 
Diyetisyeni Güzin Tümer panelist olarak katıldılar.

Prof. Dr. Ramis Çolak konuşmasında, obezi-
tenin hem dünyada hem de ülkemizde giderek 
salgın halini alan önemli bir sağlık problemi oldu-
ğunu,  Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2006 
yılında dünyada 400 milyonun üzerinde obez ve 
1.6 milyar aşırı kilolu birey bulunduğunu ve 2015 
yılında obez sayısının 700 milyonu, aşırı kilolu in-
san sayısının da 2.3 milyara ulaşacağının öngörül-
düğünü kaydetti. 

Prof Dr Ramis Çolak yaptığı açıklamada şunları 
söyledi: “ Şişmanlığın tıp dilindeki adı ‘obezite’dir. 
Nedeni tam olarak açıklığa kavuşturulamamış ol-
makla beraber, şişmanlığın oluşumunda anne ve 
babamızdan aldığımız genetik yük, yaktığımızdan 
fazla besin almak ve hareketsizlik önemli rol oy-
nar. Şişmanlık, gerek ülkemizde gerekse diğer ül-

kelerde, en önemli sağlık problemlerinden biridir 
ve salgın bir hastalık halini almıştır. Şişmanlık, sa-
dece şeker, kalp ve damar hastalıkları ve tansiyon 
yüksekliğine neden olmakla kalmaz, ömrümüzü 
de kısaltır. Çocuklardaki şişmanlık sıklığında da 
son yıllarda çok hızlı bir artış, hatta patlama vardır. 
Bu nedenle, eskiden erişkin yaşlarda görülen Tip 
2 şeker hastalığı artık çocukluk veya ergenlik ça-
ğında da görülmeye başlamıştır. Fransa’da son 10 
yılda çocuklarda şişmanlık sıklığı 5 kat, ABD’de ise 
1976 yılından bu yana 2 kat artmıştır. Çocukluk ça-
ğındaki şişmanlık Türkiye’de de hızla artmaktadır. 
Çocuklarda şişmanlığın bu denli hızlı artmasından 
çevre faktörlerindeki değişiklikler sorumludur. 

Prof. Dr. Ramis Çolak



2011 / Nisan-Mayıs-Haziran

- özenilen üniversite - 31

PANEL
PANEL

Hareketsiz bir yaşam biçiminin egemen olması; tele-
vizyon ve bilgisayar önünde fazla vakit geçirme, karbon-
hidratlar ve yağlı besinlerle aşırı beslenme, çocukların 
okullarda dar bir çevrede kalmaları, oyun ve egzersiz 
yapamamaları, televizyonlarda yapılan besin, şeker ve 
çikolata reklâmları bu artışta başlıca etkenlerdir. Yapılan 
bir çalışmayla, günde iki saatten fazla televizyon seyre-
den çocukların %52’sinde aşırı kilo ve %28’inde şişman-
lık saptanmıştır. Eğer zamanında yeterli tedbirler alın-
masa çok daha ciddi sağlık problemleri ile karşılaşılması 
kaçınılmazdır. 

Erişkin yaşlarda kilo almaya veya şişmanlığa neden 
olan başlıca faktörler hare-ketsizlik ve aşırı beslenmedir. 
Bunun dışında yaşın ilerlemesiyle de kilo almaya başla-
rız. Kadınlar için kilo alımının en yüksek olduğu dönem-
ler gebelik, emzirme ve menopoz dönemleridir.Şişman-
lığın vücutta neredeyse bozmadığı organ yoktur. Bunlar 
içinde kalp, tansiyon ve şeker hastalığı yaşamı kısaltan 
önemli hastalıklardır. Kadınlarda 18 yaşından, erkekler-
de ise 20 yaşından sonra kilo alınması şeker hastalığı ris-
kini artırmaktadır. Kilo alımı ile hipertansiyon arasında 
da kuvvetli bir ilişki vardır. Şişman hastaların %60’ında 
hipertansiyon vardır.  Şişman kişilerde kalp ve damar 
hastalıklarından dolayı ölüm oranı şişman ol- mayan ki-

şilere göre 4 kat fazladır. Şişman hastalarda safra kesesi 
taşı, safra kesesi iltihabı, karaciğer yağlanması ve reflü 
özofajit denen midedeki asidin yemek borusuna kaç-
ması hastalığı daha sık görülür. Safra kesesi taşı, şişman 
hastalarda şişman olmayanlara göre 3 kat daha fazla 
oluşur. Uykuda nefes durması da (apne) şişmanlarda sık 
görülür. Bu hastalarda uyku sırasında üst solunum yol-
larındaki tıkanma nedeniyle nefes kesilir ve bu nedenle 
hasta gece uyuyamaz ve gündüz uykulu vaziyette dola-
şır. Astım ve solunum yolu enfeksiyonları da şişmanlarda 
daha sık görülür. 

Bazı kanserler şişman kişilerde daha fazla görülür. 
Kadınlarda meme, rahim ve safra kesesi kanseri, erkek-
lerde ise kalınbağırsak, rektum ve prostat kanseri sıklığı 
fazladır. Şişman kadınlarda adetlerde düzensizlik ve yu-
murtlamada bozukluklar olur. Bu nedenle çocuk yapma 
şansı azalır. Yukarıda sözünü ettiğimiz, yumurtalarda 
kistlerin ortaya çıktığı; polikistik over sendromu şişman 
kadınlarda daha sık ortaya çıkar. Erkeklerde ise cinsel 
istekte ve testosteron düzeylerinde azalma gözlenir. 
Kadınlarda ise kanda erkeklik hormonu olarak bilinen 
testosteron hormonunda artış ve buna bağlı olarak tüy-
lenme görülebilir. Kilo verilmesiyle bu hastalıkların olu-
şumu belirgin şekilde azaltılabilmesi mümkündür. ” 
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ULUSLARIN GERÇEK ZENGİNLİĞİ

Birleşmiş 
Milletler Kalkınma 

Programı 
kapsamında 
hazırlanan, 

“ Ulusların Gerçek 
Zenginliği: İnsani 

Gelişmenin 
Yolları ” başlıklı 

2010 İnsani 
Gelişme Raporu, 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Konferans 
Salonu’nda 

düzenlenen panelle 
tanıtıldı. 

Panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Bulut, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi De-
kan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mutlu, 

öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. İktisadi ve İda-
ri Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin 
Alper Güzel tarafından yönetilen panelin konuşma-
cıları; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
Türkiye Mukim Temsilcisi Shahid Najam ve Doç. Dr. 
Kürşat Demiryürek idi.

 Najam; “Son 30 yılda milli gelirde yaşanan 
%112’lik artışla Türkiye ekonomik büyüme anlamın-
da kayda değer kazanımlar elde etti ve bu durum 
gayri safi milli gelire yansıdı. Ancak İnsani Gelişme 
Endeksi’nin hesaplanmasında milli gelirin yanı sıra, 
ülkelerin sağlık ve eğitim düzeylerine ilişkin temel 
veriler de kullanılıyor. Türkiye’nin, İnsani Gelişme 
Endeksi’nde ülkeyi OECD ve AB standartlarına yak-
laştırabilecek daha üst sınırlara ulaşabilmesi için ça-
balarını doğumda yaşam beklentisini (2010’da 72.2 
yıl ) ve ortalama eğitim süresini (2010’da 6.5 yıl ) ar-
tırmaya yönlendirmesi gerekiyor. Bu sene deneysel 
olarak; ‘Eşitsizliğe Uyarlanmış İGE, Cinsiyet Eşitsizliği 
Endeksi ve Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi’ başlıkla-
rıyla üç yeni endeks geliştirildi. 2010 İnsani Gelişme 
Raporu kişilerin uzun, sağlıklı ve yaratıcı yaşamlar 
sürmek; değerli buldukları başka amaçlara ilerlemek 
ve paylaşılan bir gezegende eşit ve sürdürülebilir bir 
gelişme faaliyetine aktif olarak katılabilmek için ge-
rekli özgürlüğün genişletilmiş hâli olan temel insani 
gelişme kavramını bir kez daha teyit ediyor” dedi.

Doç. Dr. Kürşat Demiryürek, raporun içerik ve 
yöntemi ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini aktar-

dığı konuşmasında; Yapılan literatür çalışması sonu-
cunda önceki raporlara yapılan eleştiriler nelerdir? 
Maddi anlamdaki gelişim, insani politikalara nasıl 
dönüştürülebilir? Türkiye’ye insani gelişme yolunda 
neler önerilebilir? Sorularını eğitim, sağlık, yaşam 
standardı başlıklarıyla analiz etti. 

Panelistler kendilerine yöneltilen soruları da ce-
vapladılar. Panel, Prof Dr. Ahmet Bulut’un Shahid 
Najam’a takdim ettiği armağan ve çekilen hatıra fo-
toğrafının ardından düzenlenen kokteylle sona erdi.
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YERLİ DİZİLERDE KADIN PORTRELERİ

Okul Öncesi 
Eğitim Kulübü 

tarafından 
hazırlanan, Yrd. 

Doç. Zeynep Alat, 
Öğretim Görevlisi 
Yasemin Yüce Tar, 

OMÜ personeli 
Nurten Yoğunali 

Kurt’un konuşmacı 
olarak yer aldığı 

‘Caroline’den 
‘Yahşi Cazibe’ye 
Yerli dizilerdeki 

Kadın Portreleri’ 
başlıklı panel 

Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 

düzenlendi.

Öğretim üyelerinin ve çok sayıda öğ-
rencinin katıldığı panelin yöneticiliğini 
yapan Yrd. Doç. Zeynep Alat, “Geçmiş-

ten günümüze kanal sayısının artışına bağlı olarak 
yerli diziler de arttı. Neredeyse herkesin popüler 
bir yerli dizisi var. Diziler hayatımızın bir parçası 
oldu. Dizileri ihraç eder olduk. Sizce, globalleşme 
varken insanlar neden yerli dizilere yönelme ihti-
yacı hissediyor?” sorusunu sordu.

Sosyolog Yasemin Yüce Tar, “Dizi izlemek, ak-
şamın en eğlenceli işi. Dizi eğlence sektörünün 
bir malzemesi, dizi bir kurmaca. Hikayeyi anlatış 
şekli, dizilerle olan ilişkimizin temel belirleyicisi-
dir. Bu durum dizilerle toplumsal gerçeklik ara-
sındaki ilişkiye farklı yerden bakmamızı zorunlu 
kılıyor. Boş zamanlarımız modern algılayıştaki 
gibi hobilerle dolu değil. Kadınlar çalışma hayatı-
na, istihdama daha az katılıyor, diziler de kadınla-
rın hayatına daha fazla giriyor. Dizi, gerçekliği ve 
sizi yansıttığı için caziptir. Dizilerdeki kendi hika-
yemize benzer hikayeler ilgimizi çeker. Dizilerin 
kadınlık rolleri ve hallerine etkisi nelerdir sorusu-
nu yanıtlamamız gerekiyor. Globalleşme, batıyı 
daha da büyütürken az gelişmiş ülkeleri, 3. dünya 
ülkelerini de yerelleştirmiştir, içe döndürmüştür” 
şeklinde konuştu.

Medyada çizilen kadın imajlarını analiz eden 
Yasemin Yüce Tar, “Biz kadın ve erkek olarak doğ-
muyoruz, cinsiyet rollerini sosyalleşmemiz içeri-
sinde öğreniyoruz. Öğretilmenin daha fazlası kit-
le iletişim araçlarıyla yapılıyor. İstatistiklere göre, 
son 4 yılda kadına uygulanan şiddetin %2.000 art-
tığı gözlemleniyor. Kadın sorununun diziler üze-
rinden nasıl yaratıldığı ve içselleştirildiği önemli 
bir konudur. Bizim itirazımız dizilerin uydurulmuş 
olmasına değil, iyi ve kötü kadın tiplerinin keskin 
çizgilerle bize öğretiliyor olmasınadır” dedi.

Nurten Yoğunali Kurt, dizilerin medyayla ilişki-
sine değindiği konuşmasında ise, “Dizi kâr amaçlı 
bir sektör. Ben kadının bu sektördeki duruşuna 
değinmek istiyorum. Medya, kadınlık durumla-
rını kurgulamakta, eşitsizlik konumu üreterek 
bedenleri sömürülen kadınları arzu nesnesi ola-
rak sergilemektedir. Siyah ve beyazın gösterildiği 
medya ve popüler kültürde asla griye yer veril-
miyor. Kitle kültürü, gerçek yaşama dair sorun-
ları unutturur, kısa süreli keyif ve memnuniyete 
oturtulmuştur. Bu durum, kadının rutin ev işleri 
arasında nefes almasını, dizilerdeki karakterlerle 
özdeşleşmesini sağlar. Nesneleştirilmiş kadının 
başrolde olduğu diziler kadınlara hitap eder şe-
kilde sunuluyor.” dedi.

Yasemin Yüce Tar Yrd. Doç. Zeynep Alat Nurten Yoğunali Kurt

33
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KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİ

Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
tarafından 

düzenlenen, 
“Kent Kültürü ve 
Kentlilik Bilinci” 

başlıklı panel 
AKM’ de yapıldı.

Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci başlıklı panal-
de; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş, 

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Kartal, Selçuk Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. M. Akif Çukurçayır ve Uludağ Üniversitesi İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Bekir Parlak yer aldı. 

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen panele; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Ata-
kum Belediye Başkanı Metin Burma, İlkadım Belediye 
Başkanı Necattin Demirtaş, Bafra Kaymakamı Ayhan 
Boyacı, OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Fatih Yüksel, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Mutlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan, “OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
miz, önümüzdeki yıl ilk mezunlarını verecek olan genç 
bir fakültedir. Yeni açılacak olan Arkeoloji ve Sanat Ta-
rihi bölümleri, İletişim Fakültesi gibi akademik birim-
lerle üniversitemizin sosyal yanı da hızlı bir gelişme 
içindedir. Sosyal Bilimler ve mühendislik dalları şehir-
üniversite gelişimine en fazla katkı sağlayan dallardır. 
Panel konusuyla ilgili olarak birkaç şeye değinmek is-
tiyorum. Küçük yerlerden İstanbul ya da Samsun gibi 
büyük şehirlere gelen insanların şöyle bir övünme 
unsurları vardır; ‘Ben köydeki özelliklerimi kaybetme-
dim. Ben şehirleşmedim’ derler.  Kırsallık özelliklerini 
kaybetmesinler diye dernekler kurarlar. Bu bana çok 
doğru gelmiyor. O şehirde yaşayan insanların yaşadık-
ları kente aidiyet hissetmesi gerekir diye düşünüyo-
rum. Bunu da hocalarıma sormak istiyorum. Geçmi-
şe baktığımızda medeniyetlerin kentlerle kurulmuş 
olduğunu görüyoruz. Köyler o medeniyeti kuramaz. 
Bir diğer şey de; bazı insanlar şehrine çok sahip çıkı-
yor. Bazı topluluklar da o şehri han gibi, kervansaray 
gibi görüyor. Geldim geçeceğim buradan diyor. Bu da 

sanırım o şehri kendimizin kurmamış olmasından kay-
naklanıyor.” dedi ve gelen konuklara teşekkür etti.

Panelin Oturum Başkanlığını yapan Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ruşen Keleş, “Bu vesileyle bir Karadenizli olarak 
yeniden Samsun’a, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne 
gelmek benim için fırsat olmuştur” dedi. Kimlik söz-
cüğünün sözlük anlamını açıklayan Keleş, “Kimlik 
sözcüğünü açıklarken insan olarak bireyin kimliğini 
oluşturan unsurlar dikkati çekmektedir. Kent dediği-
miz olgu sosyolojik bir kurumdur. Kent ekonomik ve 
toplumsal bir üründür.  İnsanlar kentleri yaratırlar, 
kentler de insanları. İnsan kültürü kentlerin oluşma-
sında çok etkilidir. İnsan yaşadığı kentin kültürünü 
benimsemeli ve onu her zaman korumalıdır. Bu ba-
kımdan Rektör Bey söylediğinde haklıdır. Önemli 
olan kentlere gelmiş olan insanların yeni değerleri 
kazanmalarıdır. Türkiye’de baktığımızda kentlerimi-
zin pek çok tarihi öğesi olduğunu görüyoruz. Ama biz 
bu değerlere yeterince sahip çıkamamaktayız. Şehir-
de yaşayan insanların o kent üzerinde hakları vardır, 
olmadır da. Fakat ihmal edilen şey şudur; bireylerin 
o kente dair yükümlülükleri ve sorumlulukları vardır. 
Asıl mesele budur. Bu bilinci geliştirmeliyiz. Kurumsal 
ve yaygın eğitim araçlarıyla bu bilinci geliştirmek ge-
rekir” dedi ve ilk sözü Giresun Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal 
Kartal’a verdi.

Prof. Dr. Kemal Kartal, Sedat Simavi ödülü almış 
olan; “Ekonomik ve sosyal yönleriyle Türkiye’de kent-
lileşme” kitabıyla aynı başlığı taşıyan konuşmasında 
kendisinin de doğduğu köyün özelliklerini taşıdığını, 
kentleşmenin kolay olmadığını söylerken bir taraftan 
da bunun iyi ve yararlı bir şey olduğunu da vurguladı. 
Anadolu’nun her tarafı kent özelliklerine sahip oldu. 
Ben buna kentleşen köyler diyorum. Dolayısıyla; bü-
tün satıh kentlerin işlevlerine sahip değil ama kentin 
olanaklarından yararlanıyor.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ruşen Keleş Prof. Dr. Kemal Kartal Prof. Dr. M. Akif Çukurçayır
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 “Kentlilik ve katılım” konusunda konuşan Selçuk Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Akif Çukur-
çayır, “Kent, kentleşme ve kentlilik iç içe geçmiş kavramlardır. Kentli 
olmak daha uygar davranışlar sergilemek demektir. Kent özgürleş-
tiren bir mekândır. Kentlilik demek özgürleşme demektir. Kentleş-
me ise nüfus birikimi sürecidir. Kent insanlara bir şeyler öğreten bir 
mekândır. Kent birçok yerde yaşayan bir organizmaya benzetilir. Biz 
kentleşmeyi başaramayan toplumlardan, ülkelerden biriyiz. 1950’ler-
den itibaren arabesk popüler kültür bizim kentleşmemizi belirlemiş-
tir. Bizde mimari yoktur. Bizde beton kültürü vardır. Alt geçit kültürü 
vardır. Bizde bir marka kent söylemi gelişti. Belediye başkanları söy-
lüyor sıklıkla. Hâlbuki kent insanı yücelten bir mekân olmalı oysaki 
bizim kentlerimiz insanı 
öğütüyor. Ziya Paşa’nın 
dediği gibi; ‘Ayinesi iştir 
kişinin, lafa bakılmaz’. 
Toplumların yaptığı iş-
ler kentlerin fotoğraf-
larında görülür. Bizim 
fotoğraflarımız çok yo-
rucu. Mekân insanların 
tutum ve davranışlarını 
etkiler. Hastalıklı kent-
leşme insanların tutum 
ve davranışlarını etkiler. 
Bizim kentlerimiz zihin-
sel ve kültürel anlam-
da zenginleştirmekten 
öte… Bir belediye baş-
kanı benim yaşadığım 
kenti düzenlerken bana 
sormalıdır. Bu katılım 
sağlanmalıdır. Genel-
likle yöneticilerimiz ve 
siyasetçilerimiz halkın bu tür girişimlerde bulunmasından dahi hoş-
lanmıyorlar. En basit katılma biçimi oy vermektir. ‘Kötü yöneticiler 
seçimlerde oy kullanmayan vatandaşlar tarafından seçilir’ cümlesi 
çok ironik ve çok anlamlı bir cümledir. Birçok belediye oy kullanma 
mekanizmasını çalıştırmıyor. Birçok belediye başkanı hizmet yarı-
şındayım vatandaşı dinleyerek vakit kaybedemem diyor. Birçok kent 
konseyinde genel sekreterlere dahi ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla işi-
miz fazlasıyla zor” dedi. Katılım yaşamı birlikte kurgulanması gerek-
tiğini vurgulayan Çukurçayır, bir kentte yapılacak değişiklikler için o 

değişikliğin halkın oylamasına sunulması gerektiğini belirtti.
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Bekir Parlak ise, “Kent kültürü ve kentlilik bilinci” başlık-
lı konuşmasını “Bursa” örneğinden yola çıkarak anlattı. “Şehirlerimizi 
gül gibi güzelleştireceğimiz yerde kabak tarlasına çevirdik” diyen Par-
lak, “Kentleşme konusu Türkiye’de düalist kentleşme dediğimiz ironik 
kentleşme durumuyla ortaya çıktı. Kentleşme probleminin başında 
kentlileşememe yer almaktadır. Şehirde gördüğünüz her şey bunun 
bir çıktısıdır. Yukardan aşağı halısını çırpan komşunuz, asansörde se-
lamlaşmayan adam, kaldırımda el açan kadın, sokakta ağlayan çocuk 
kentlileşememenin çıktılarıdır. Medeniyetler şehirlerde kurulur ve 
büyür. Kentler medeniyet zincirinin halkasıdır. Kentleşme kavramı 

sosyal, mekânsal bir kavram-
dır. Bir insan kentte kır yaşa-
mını sürdürmeye çalışıyorsa 
orda ciddi bir problem vardır. 
Kentleşmenin göstergeleri 
vardır. İnsanlarımızın yüzde 
75’i kentte yaşıyor ama kent-
lileşmiş olarak değil. Kentli-
leşme; kentli kültürün, kentli 
değerlerin benimsenmesidir. 
Eğer bir şehirde hem şehri 
dernekleri fazlaysa ve mem-
leketlerinden gelen insanlar-
la bütünleştikleri gibi kentle 
bütünleşmiyorlarsa, kente 
bir çıktıları yoksa bu dernek-
ler kanserli urlar gibidirler. 
Sahip çıkılmayan yer taru-
mar olmaktadır” dedi. ‘Bana 
kentini söyle sana kendini 
söyleyeyim’ diyen Parlak, 
kentlileşmeye dair kritik so-

rular sordu ve Bursa’da gerçekleştirmiş oldukları “Kentimiz Gelece-
ğimiz” adlı projeden söz etti. Parlak, “Kentlileşmenin altın anahtarı 
kent kültürü ve kentlileşme bilincidir” diyerek sözlerine son verdi.

Panelin soru cevap bölümünün ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan panelistlere günün anısına plaket takdim etti.

Panelin sonunda eski Samsun fotoğraflarının yer aldığı, “Samsun 
Yerel Tarih Grubu Sergisi” gezildi. 
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KARADENİZ İÇİN ÇOK GEÇ OLMADAN!

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi, 

üniversitemiz 
çevre Sorunları 

Araştırma ve 
Uygulama 
Merkezi ve 
DenizTemiz 

Derneği/
TURMEPA 

işbirliğiyle, 
Karadeniz’in 

sorunları 
tartışıldı.

Büyük Samsun Oteli’nde düzenlenen ve bir 
dizi konferansın verileceği, “Karadeniz İçin 
Çok Geç Olmadan” başlıklı program açılış 

konuşmalarıyla başladı. Açılışa; Samsun Valisi Hüse-
yin Aksoy, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Ku-
rumu Başkan Yardımcısı Mehmet Menengiç, Sam-
sun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, 
üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Bulut, DenizTemiz 
Derneği/TURMEPA 
Genel Müdürü Ak-
şit Özkural ve çok 
sayıda Samsunlu 
yönetici ve davetli 
katıldı.

Açılış konuş-
masını yapan De-
nizTemiz Derneği/
TURMEPA Genel 
Müdürü Akşit Öz-
kural, Türkiye’nin 
kıyı alanları çok 
ciddi tahrip edili-
yor. Halkımız de-
nizlerimizi temiz 
tutmak için çalışmalı-
dır. Karadeniz’e kıyısı olan birçok yerleşkede arıtma 
tesisi bulunmamakta. Toplumumuzun bilinçlenmesi 
konusunda tüm mesaimizi harcıyoruz. Konferansın 
sonunda Karadenizlilerin ses getireceğini umuyo-
rum. 2011 TURMEPA’nın Karadeniz yılıdır.” dedi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut, 
“Dünyanın en büyük ve en özel drenaj havzasına 
sahip eşsiz su yapısı ile Karadeniz, irili ufaklı bir çok 
nehrin ulaştığı sok noktadır. Bununla birlikte son yıl-

larda Karadeniz dünyanın en zarar görmüş bölgesel 
denizi haline gelmiştir. Yılda yaklaşık 60 bin geminin 
seyahat ettiği Karadeniz’de gemi kazaları ve atıkla-
rı da kirlenmeye önemli derecede etki etmektedir. 
Karadeniz insanı için son derece önemli olan ham-
sinin, gemi atığı ile memleketi Doğu Amerika kıyıları 
olan bir tür denizanası (Mnemiopsis) tarafından yok 
edilme tehdidi altında olması, Karadeniz’i korumak 

için ne kadar ciddi 
tedbirler alınması 
gerektiğini açıkça 
ortaya koymakta-
dır. Üniversitemiz-
de ayrıca çevre 
sorunlarına karşı 
duyarlı öğrenci 
kitlesi ve bu ko-
nuda farkındalık 
oluşturmak için 
çeşitli etkinlikler 
yapan üç ayrı öğ-
renci kulübümüz 
vardır. Bafra Kızı-
lırmak Deltası’nda 
gerçekleştir i len 
Doğa Eğitimi ve Bi-

lim Okulu gibi çeşitli 
projelerle de bu alanda çalışan bilim insanları mo-
tive edilmektedir. Bu konferansta bildirileri ile çalış-
malarını bizimle paylaşan değerli akademisyenlere 
teşekkür ederim.” dedi. 

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, 
“Bu konferans ile Karadenizimizin kirletilmemesi 
adına çok önemli kararlar alınacağını umuyorum. 
Samsun’a ve Karadeniz’e hayırlı olsun” şeklinde ko-
nuştu.

KONFERANS
KONFERANS
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                       Prof. Dr. Ahmet Bulut

Turan Çakır Mehmet Mengiç Akşit Özkural
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Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Kurumu Başkan 
Yardımcısı Mehmet Menengiç Kurum 
tanıtımını yaptığı slayt gösterisi 
ile başladığı konuşmasın-
da, “TURMEPA gibi sivil 
toplum kuruluşları ile 
ortaklaşa çalışmalar 
yapıyoruz. Bizlere 
verdikleri destek 
için kendilerine 
teşekkür edi-
yorum. Bizim 
kurum olarak 
ideal hedefimiz 
koruma ve kul-
lanma dengesini 
gözeterek çevre 
değerlerini sürdürü-
lebilir kılmaktır.” dedi. 

Son olarak söz alan Sam-
sun Valisi Hüseyin Aksoy ise, “TUR-
MEPA çok önemli ve başarılı bir sivil toplum ku-
ruluşu. Buradan önceki görev yerlerimde de TURMEPA 

ile çalışmalar gerçekleştirdik. Karadeniz’de yapılan bu 
çalışmanın çok önemli olduğunu düşü-

nüyorum. Samsun’da da kısa za-
manda yapılacak olan arıtma 

tesislerinin olacak olması 
sevindiricidir. Denizle-

rimizin temizliği için 
karadan temizliğin 

önemi çok büyük. 
Bu toplantının 
Karadeniz’in kirli-
liğinin önlenmesi 
için bir başlangıç 
olmasını diliyo-

rum.” dedi. 

Açılış konuşmala-
rının ardından TURME-

PA Genel Müdürü Akşit 
Özkural; Samsun Valisi Hüse-

yin Aksoy’a, Samsun Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır’a 

ve üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Bulut’a plaket verdi.
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Pisokoljik 
Danışmanlık ve 
Rehberlik (PDR) 

Kulübü tarafından 
düzenlenen “ Akıl 

Kârı Olmayan 
İşler ” konulu 

konferans, 
OMÜ Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde, 

Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet 
Bulut, öğretim 

üyeleri ve 
öğrencilerin 

katılımıyla 
düzenlendi.

AKIL KÂRI OLMAYAN İŞLER

Prof. Dr. Ramazan Abacı

Konferansın konuşmacısı Sa-
karya Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bö-

lümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Ramazan Abacı idi.

“ Kaç tür fare öldürme tekniği var-
dır? ” sorusu ile öğrencileri şaşırtan 
Abacı gelen önerilerden sonra, aslında 
en etkili yöntemin fareyi görmezden 
gelmek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ra-
mazan Abacı, Batı ve Doğu toplumla-
rından bahsettikten sonra; batılıların 
daha iyisi, daha ilerisini isteyen, yani 
sahip olduklarının daha fazlasını iste-
yen, doğu toplumlarının ise yetinme-
ci, mütevazı ve kanaatkâr bir anlayış 
içinde olduğunu söyledi. Abacı, “Akıl 
aldatır aldatmayan duygulardır ama 
öyle tabularımız var ki her şey duygula-
rımızın önüne geçer. İnsanoğlu çocuk-
luktan sıkılır, büyümek için acele eder, 
sonrada çocukluğunu özler. Önce para 
kazanmak için sağlığını harcar, sonrada 
yitirdiği sağlığı kazanmak için parasını. 
İnsanoğlu çocukken akşama kadar oy-
nar da yorulmaz ama büyüyünce; ma-
hallenin çocuklarına, ‘ akşama kadar 
oynuyorlar da yorulmuyorlar ’ der. Hiç 
ölmeyecekmiş gibi yaşar. Sonrada hiç 
yaşamamış gibi ölür. Yarını o kadar dü-
şünür ki, bugünün elinden uçup gittiği-
ni fark etmez. ” dedi.

OMÜ Müzik Eğitim Anabilim Dalı 
öğrencileri olan; Cansu Hardal, Pakize 
Köprülü, Özlem Güler, konferansa katı-
lanlara mini bir konser verdiler. Prof. Dr. 
Ramazan Abacı, okuyucuların kitapları-
nı imzaladı ve fotoğraf çektirdi.

Günün anısına Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Bulut tarafından Prof. 
Dr. Ramazan Abacı’ya plaket verildi. 
PDR Kulübü öğrencileri de kulüplerine 
verilen katkılardan dolayı; Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan’a iletilmek üzere Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut’a 
ve kulüp akademik danışmanı Yrd. Doç. 
Dr. Ercüment Ersanlı’ya plaket verildi.
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Psikolojik 
Danışmanlık ve 

Rehberlik Kulübü 
“Eğitimde Etkili 

İletişim” başlıklı 
konferans, 

OMÜ Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde 
düzenlendi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen konferansın 
konuk konuşmacı olarak Eskişehir Os-

mangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Ayhan Aydın katıldı. 

Prof Dr. Ayhan Aydın, “Eğitim Sevgidir” başlıklı 
slayt gösterisiyle desteklediği konuşmasında; “Dik-
kat yaşıyorsun, yaşadığın anın bir tekrarı yok, hayat 
mucizevi bir şeydir. Üzgünüm ama yaşayan çok az 
insan gördüm. Hayret, şaşkınlık, dikkat; eğitimin 
tanımı budur. Eğitimci olarak tek boyutlu insanlar 
yetiştirmeyelim. Bir toplumda herkes aynı şeyi dü-
şünüyorsa hiç kimse bir şey düşünmüyordur. Bilir 
misiniz bazı insanlarının cenaze merasimi, onlar 
ölmeden önce yapılırmış. Eğitim; yaşamın ne ol-
duğunu sorgulamalıdır. Eğitim; mutluluğun resmini 
yapmaktır, yeni düşünceler yaratmaktır, bilmiyo-
rum demektir, birlikte öğrenmektir” dedi. Aydın, 
ilköğretim öğrencileriyle yaşadıklarına da değindiği 
konuşmasında; “Eğitim nezakettir. Japonya’da ger-
çekleşen büyük felaket sonrası, halkın 7 saat içme 
suyunu beklediği kuyrukta küçücük bir karışıklılık 
görülmemesi tüm dünyaya olağanüstü ders ver-
miştir. Hayat varsa sorunlar da vardır. Gerçek öğret-
men, tek başına bir ordudur, en güçlü ve en yalnız 
olandır. Eğitim; umuttur, cesarettir. Felsefe, yaşama 
sevgisidir, felsefe olmadan eğitim olabilir mi? Sağ-
lıklı insan uyanıkken tam uyanık, uykuluyken tam 
uykuludur; oysa günümüz insanı uyanıkken yarı uy-
kuludur. Yetkin bir insan da çocuk gibidir, her şeye 
merak ve şaşkınlıkla bakar, hayatı özümseyerek 

yaşar. Dünya’nın en şanslı insanı öğretmenlerdir.” 
şeklinde konuştu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Köçer, öğretim 
üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katıldığı konfe-
ransın soru-cevap bölümünün ardından, Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Köçer, Prof. Dr. Ayhan 
Aydın’a çiçek takdim etti. Prof. Dr. Ayhan Aydın ki-
taplarını da imzaladı.

EĞİTİMDE ETKİLİ İLETİŞİM

Prof. Dr. Ayhan Aydın
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Psikolog Ya-
zar Doğan Cü-
celoğlu, OMÜ 
Atatürk Kong-

re ve Kültür 
Merkezi’nde, 

“Eğitimde 
Geliştiren 

İletişim” baş-
lıklı konferans 

verdi. 
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EĞİTİMDE GELİŞTİREN İLETİŞİM

Sosyal Bilimler ve Kültür Kulübü tarafından 
düzenlenen konferansa; Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, dekanlar, öğre-

tim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sosyal Bilimler ve Kültür Kulübü Akademik 
Danışmanı Doç. Dr. Osman Keskiner yaptığı açılış 
konuşmasında: “Aramızda gerçekten sahasının 
duayeni olan kıymetli bir hocamız var, teşekkür 
etmek konusunda söyleyecek söz bulamıyorum, 
şeref duyuyorum.” dedi.

Soru cevap şeklinde gerçekleşen söyleşide 
Cüceloğlu, iletişim ve eğitim konularına çarpıcı 
örneklerle yaklaştı. Konuşmasına bir ağacı örnek 
göstererek başlayan Doğan Cüceloğlu; “Ağacın 
köklerini önemsemeyen çiftçi başarılı olamaz. 
Ağacın kökleri onun yaşam kaynağıdır. ‘Akıl odur ki, 
görünmeyeni görür, söylenmeyeni duyar’ derler. 
Bebeklik ve sonrasında ilk 7 yıl; bu yıllar köklerin 
atıldığı yıllardır. Köklere önem veren toplum akıl-
lıdır. Bir toplum çocuklarının ilk yedi yılına önem 
veriyorsa o toplum akıllı toplumdur. İnsan doğası 
gereği ‘belirsizlikten rahatsız olacaksın ve belirgin 
hale getirmek için elinden geleni yapacaksın’ şek-
linde programlanmıştır. Doğan her çocuk potan-

siyel bir filozof, potansiyel bir bilim adamıdır. ‘Ne 
için yaşamak?”,  “Nasıl yaşamak?” soruları temel 
sorulardır. Yaşamla ilgili temel gerçekler vardır. Ya-
şam ertelenemez. Belirsizliği sevmeyiz. Belirsizliğe 
tahammülümüz olmadığından da sürekli seçimler 
yaparak yaşarız ve bu seçimleri yaparken kendi-
mize göre anlamlı olanı seçeriz. Anlamlı olan de-
ğerlidir. Örneğin ailede dürüstlük yoksa çocuğun 
öğrenmesi zordur. Ülkemizde de dürüstlük sorunu 
var. Eğitim düzeyi arttıkça etik değerlerde azalış ol-
duğunu gözlemledim. 25 yıl Amerika’da yaşadım. 
25 yıl uzun bir süre. Ülkemizle Amerika arasındaki 
farklıklıları gözlemleme fırsatım oldu. Amerika’da 
bir üniversite profesörü ‘senin hakkında yazı yaza-
cağım’ diyorsa yazar. Yazamayacaksa onu da söy-
ler. Türkiye’de iki faktör gördüm; eğitim ve şehir-
leşme. Ülkemizde bir kişi şehirleşmişse ve eğitim 
almışsa Amerika’da gözlemlediğim şeyin tam tersi 
oluyor. O kişi iyice namussuz oluyor. Türkiye’de 
milli eğitim camiası içinde olan insanlar kendile-
rine şu soruyu sormalılar; Biz ne yapıyoruz? Biz 
ne yapıyoruz da yetiştirdiğimiz insanlar böyle olu-
yorlar. Biz malumat yapıyoruz. Bizde olan biten bir 
şeyler var. Bizim eğitim hadisemiz değerleri yok 
edip gidiyor. Değerler bilinci olmazsa malumat 
Türkiye’yi kurtaramaz. 

                       Doğan Cüceloğlu
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İnsan gelişirken iki ortam oluşuyor. Bu ortamlardan biri 
köklere, biri araca yöneliyor. Bunlara ‘geliştiren’ ve ‘kalıp-
layan’ ortamlar diyoruz. Geliştiren ortam nedir? Geliştiren 
ortamda; anlamlı, coşkulu ve güçlü bir yaşam amaçtır. Ka-
lıplayan ortam ise yaşam, mevki, mal, mülk edinmek için 
bir araçtır. Benim içinde yaşadığım ortamda (Türkiye’de) 
‘ürünler’ önemli. Gayret değil netice önemli. ‘Hatice’ye de-
ğil neticeye bak!’ diyoruz. İnsanlar 
benim çevremde gayretleriyle de-
ğil, sonuçlarla değerlendiriliyorlar. 
Oysa önemli olan zaferin kendisi 
değil, o zafer için uğraşabilmektir. 
Yaptığın işi zevki için yapmak çok 
önemlidir” şeklinde konuştu. Ço-
cuğun özgüven gelişiminde kendi-
sine olanak sağlanması gerektiğini 
söyleyen Cüceloğlu, “Hayatta ba-
şarısızlık diye bir şey yoktur, öğ-
renme fırsatı vardır.” dedi.

Çocuğun gelişiminde rol oy-
nayan beş temel özgürlükten söz 
eden Doğan Cüceloğlu bunları; 
“Şimdi ve burada olanı duyma 
ve görme (algılama) özgürlüğü”, 
“Kendi düşündüğün olduğu gibi 
ifade edebilme özgürlüğü”, “Kendi 
duygularını olduğu gibi ifade ede-
bilme özgürlüğü”, “Kendi arzuları-
na göre bir şeyi isteme ya da red-

detme özgürlüğü”, “Olmak istediği yönde gelişerek kendi 
özünü gerçekleştirme özgürlüğü.” şeklinde sıraladı.

İlişki biçimlerinden de söz eden Cüceloğlu, “Sen, Ben 
ve Biz” başlıklı ilişki biçimlerini sahneye iki izleyiciyi alarak 
anlattı. Cüceloğlu sözlerine “Bir toplum gerçeğe saygı gös-
termedikçe bilimde başarılı olamaz.” diyerek son verdi.
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DÜNÜ UNUTMA, YARINA HAKKIN OLSUN

Kazım 
Karabekir’in kızı 

Timsal Karabekir
Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde

konferans 
verdi. 

OMÜ Sosyal Bilimler ve Kültür Kulübü tara-
fından düzenlenen, “Dünü Unutma, Yarına 
Hakkın Olsun-Çanakkale’den Cumhuriyet’e 

Karabekir Fotoğraf Arşivinden Sunum” başlıklı kon-
feransa, Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir Ata-
türk Kongre ve Kültür Merkezi’nde konferans verdi. 

Açılış konuşmasını Sosyal Bilimler ve Kültür Ku-
lübü Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Osman 
Keskiner yaptı. Keskiner, “Tarihte bizim kadar bol 
kahramanı olan başka bir millet olduğunu düşün-
müyorum. İsimli, isimsiz çok sayıda kahramanımız 
var. 7’den 70’e herkes tarafından bilinen isimler 
var; Kazım Karabekir de bunlardan biridir.” dedi.

Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi Komutanı Ka-
zım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir Yıldıran konuş-
masına Samsun’da bulunmaktan duyduğu heyecanı 
belirterek başladı. “Atatürk’ün Samsun’a çıkıp milli 
mücadeleyi başlatması Türk ulusu için yeniden bir 
varoluştur. Babam Kazım Karabekir Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesi’nde Atatürk’e destek vermiş, daha sonraki 
dönemlerde de hep yanında yer almıştır” dedi. Yıldı-
ran, Kurtuluş Savaşı yılları ve babasına ait resimlerden 
oluşan slayt gösterileri eşliğinde yaptığı konuşmasın-
da, sözde Ermeni soykırımı iddialarına da babasının 
hayatından verdiği örneklerle karşı çıktı. Ermeniler’ 
in yaptığı zalimlikler sonrasında Osmanlı’nın tehcir 
kararı aldığını ifade eden Yıldıran, “Babam Kazım 
Karabekir’in çocukluğu Van ve Harput’ta Ermeniler ile 
dostluk ilişkileri içinde geçmiştir. Yani şimdilerde soy-
kırım yapıldığı iddia edilen bölgelerde. O güne kadar 
rahat ve huzurlu bir hayat sürdüren ve Osmanlı’nın 

‘sadık vatandaş’ dediği Ermeniler, 1915’li yıllarda Rus-
lar ile birlik olarak, Birinci Dünya Savaşı’nda zayıf dü-
şen Osmanlı’yı arkadan vurmaya başladı. Sizi arkadan 
vurmaya çalışana siz ne yaparsınız? Osmanlı savaşın 
içindeydi, bazılarıyla savaştı, ileride problem yarata-
cak olan gruplarında yerlerini değiştirmeye başladı. 
Yani şimdilerde sık sık gündeme gelen ‘Tehcir’ olayı 
oldu. Tehcir sırasında da, kafilelerin güvenliği ve isti-
rahatı için gerekli tedbirler alındı. Aciz ve fakirlerin yi-
yecekleriyle giyecekleri temin edildi. Her kafilede bir 
doktor görevlendirildi. Hastaların tedavisi ile lohusa 
kadınlar ve çocukların sağlığının korunması için her 
türlü malzeme sağlandı. Siz hiç öldüreceğiniz insanla-
ra doktor, hamile kadınlarına ve çocuklarına süt verir 
misiniz? Çanakkale’ye akın akın evlatlarımız ölmeye 
gittiler. Dünya tarihinde böyle bir savaş görülmedi 
ve dünyaya haykırdık;  ‘Çanakkale Geçilmez’ diye. 
Çanakkale geçilemedi. Ama ne üzücüdür ki uğursuz 
bir Mondros imzalanmasıyla Çanakkale geçildi. Eğer 
geçmişimizi bilemezsek geleceğe de hakkımız olmaz. 
Bu ülke ve millet üzerinde yüzyıllardır oyunlar oynan-
dı. Ama biz tarihimizi iyi bilir ve ondan ders alırsak, 
yabancı güçlerin dün olduğu gibi bugün de oyunlarını 
boşa çıkartırız. Bu millet Çanakkale’de muhteşem bir 
kurtuluş mücadelesi verdi. Çanakkale’de bu vatan için 
omuz omuza canını verenlerin savaşıydı” dedi. Tim-
sal Karabekir Yıldıran ayrıca; babasının Sarıkamış’ta 
yetim kalmış 4 bin erkek ve 2 bin kız çocuğunu hima-
yesine alarak eğitimlerini üstlendiğini ve babasının 
gayretiyle çocukların  jimnastik, tiyatro, müzik öğren-
diğini, bunun yanı sıra cepheye asker kaputu ve potin 
dikerek ilaç hazırladıklarını ve sözü edilen çocukların 
birçoğunun sıhhiyeci olarak yetiştiklerini belirtti.

Timsal Karabekir Yıldıran
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Timsal Karabekir Yıldıran; Geçmişini bilmeyen milletlerin geleceğe de hakkının olamayacağı sözlerini ye-
niden vurgulayarak konuşmasına son verdi. Sözlerini Kazım Karabekir’in yazmış olduğu marşların dinletisinin 
ardından, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Kemal Çayıroğlu, Timsal Karabekir Yıldıran’a plaket ve 
çiçek takdim etti.
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BİR DAHİNİN PORTRESİ

VEDA

Elimde, 
sükutun nabzını 

dinle, 
Dinle de 

gönlümü alıver 
gitsin! 

Saçlarımdan 
tutup, kor 
gözlerinle, 

Yaşlı gözlerime 
dalıver gitsin! 

Yürü, gölgen 
seni uğurlamakta, 

Küçülüp 
küçülüp kaybol 

ırakta 
Yolu tam 

dönerken arkana 
bak da, 

Köşede bir 
lahza kalıver 

gitsin! 

Ümidim yılların 
seline düştü, 

Saçının en 
titrek teline düştü, 

Kuru yaprak 
gibi eline düştü, 

İstersen 
rüzgara salıver 

gitsin! 
(1923)

  
Necip Fazıl 
Kısakürek

OMÜ Kitap Kulübü tarafından Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi Konferans 
Salonu’nda düzenlenen “Bir Dahi Port-

resi Necip Fazıl” başlıklı konferansa, emekli öğretim 
görevlisi M. Halistin Kukul konuşmacı olarak katıldı. 
Konferansa; Vali Yardımcısı Mesut Kamer Genç, öğ-
retim üyeleri ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

Açılış konuşmasını Kitap Kulübü Akademik Da-
nışmanı Doç. Dr. Rıza Karagöz yaptı. Karagöz; “Necip 
Fazıl Kısakürek hakkında bizi kim bilgilendirebilir? 
Necip Fazılı bize en iyi kim anlatabilir? Sorusundan 
yola çıktık ve yakınımızda bir isim aklımıza geldi; 
Sayın M. Halistin Kukul hocamıza bizi kırmayarak 
geldikleri için teşekkür ediyoruz.” dedi.

M. Halistin Kukul yaptığı konuşmada; “Necip 
Fazıl gibi bir şahsiyetin ölümünün 28.yıl dönümü 
olan bugünlerde beni  buraya davet ettiğiniz için 
teşekkür ederim. Necip Fazıl gibi büyük bir şahsiye-
ti anlatıp kavratabilmek için dünyanın öbür ucuna 
bile gidebilirim. Necip Fazıl Kısakürek sadece Cum-
huriyet Dönemi Türk Şiirine sıkıştırılamaz. Çünkü 
Necip Fazıl geriye ve ileriye doğru bize ışık tutan, 
hedef gösteren bir dahidir. Türk edebiyatının en 
önemli tiyatro yazarıdır. Onu anlatmak için önce 
anlamak gerekir.” şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda Doç. Dr. Rıza Karagöz, M. 
Halistin Kukul’a günün anısına çiçek takdim etti.

Doç. Dr. Rıza Karagöz
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EDEBİYATIMIZ VE ÖMER SEYFETTİN

Eğitim 
Fakültesi’nde 

düzenlenen
konferansa 
konuşmacı 

olarak Gazi 
Üniversitesi

 Eğitim 
Fakültesi öğretim 

üyesi 
Prof. Dr. Nazım 

Hikmet Polat 
katıldı.

Türkçe Kulubü tarafından düzenlenen 
“Edebiyatımız ve Ömer Seyfettin” başlıklı 
konferans düzenlendi. Eğitim Fakültesi’nde 

düzenlenenkonferansa konuşmacı olarak Gazi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Nazım Hikmet Polat katıldı. 

Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Ömer Seyfettin’e 
yapılan eleştirilere cevap verdiği konuşmasında; “Ol-
guları, olayları, kişileri kendi döneminin şartları için-
de değerlendirmek gerekir. Ömer Seyfettin, 14-15 
yaşlarında başlamıştır edebiyata. Bu dönemde yaz-
dıkları, bugün tanıdığımız Ömer Seyfettin’den epey-
ce uzaktır. 1911, edebiyatımız için Ömer Seyfettin’in 
doğum tarihidir. 1911’e kadar yürüttüğü faaliyetlerle 

sıradan biri olarak anılabilirdi. Düşünce dünyası ile 
de bize biz yapan değerlere kıymet vermiş, değerle-
rimizi zenginleştirmiş simalardan biridir” dedi. Ömer 
Seyfettin’in yazın hayatını iki dönemde inceleyen Po-
lat; “1911’deki Yeni Lisan Hareketi’nin 100’üncü yılın-
dayız. Yeni Lisan Makalesini yazdıran ruh ne yazık ki 
bugün pörsümüştür. Yeni Lisan tek başına dil anlayışı 
değildir; yeni insan projesinin parçası, yenileşmenin, 
bu pörsümüş ruhtan kurtularak yeni ruh yaratmanın 
toptan adıdır.” dedi.

Çok sayıda öğretim üyesinin ve öğrencinin katıl-
dığı konferansta, Ömer Seyfettin’in dizelerinden yola 
çıkılarak, mevcut dönemle ilgili analizlerde bulunul-
du.

                        Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat

Ömer Seyfettin
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Mehmet Âkif Ersoy

46

2011 yılının “Mehmet Âkif 
Ersoy Yılı” olması ne-
deniyle, “Asım’ım Nesli 

Âkif’i Anıyor” sloganından yola çı-
kılarak; Eğitim Fakültesi Dekanlığı, 
Türkçe Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü, İlâhiyat Fakülte-
si, Türkçe Kulübü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ünye Anadolu Öğretmen 
Lisesi,  Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı işbirliğiyle hazırlanan, 
“İstiklâl ve İstikbâl Şairi Mehmet Âkif 

Ersoy” başlıklı program, OMÜ Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzen-
lendi ve Koordinatörlüğünü Doç. 

Dr. Yavuz Bayram ve Yrd. Doç Dr. 
Şeyma Büyükkavas Kuran’ın üstlen-
diği programın yapımcısı ve yönet-
meni Fatih Ordu idi.

Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin görev aldığı 
programda; Mehmet Akif Ersoy’u anlatan video ve 
slayt gösterilerinde, Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri, 
yazıları, hatıraları, anekdotları paylaşıldı. Programın “ 
Vefâtının 75. Yılında Âkif’e Vefâ!...” bölümünde, Prof 
Dr. Burhanettin Tatar ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çakır 
ney ve ud resitalleriyle, seslendirdikleri Mehmet Âkif 
Ersoy şiirleriyle de Doç. Dr. Yaşar Kurt ve Kamuran 

Yılmaz yer aldı. Öğrencilerin, Mehmet Âkif Ersoy’un 
eserleri hakkında bilgiler sunduğu program, çağdaş 
yazarlarının ağzından Ersoy’un anlatıldığı canlandır-
malarla devam etti.

“ Âkif’e Vefâ ” töreni, programda yer alan öğre-
tim üyeleri ve öğrencilere verilen başarı belgeleri ve 
çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.
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ÇEVRE VE KANSER

Tıp Fakültesi 
Dekanlığı 

Pembe Salon’da 
düzenlenen 

“Çevre ve 
Kanser” konulu 

panele
Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. 

Dr. Ali Haydar 
Şahinoğlu, 

Dekan 
Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Levent 

Altıntop, Dekan 
Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Ayhan 

Dağdemir, 
öğretim üyeleri 

ve öğrenciler 
katıldı.

Moderatörlüğünü Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Prof Dr. Cihat Dündar’ın 
yaptığı panele; Radyasyon Onkolojisi Ana-

bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. A. Deniz Meydan, 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Bahiddin Yılmaz ve İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Okan 
Karaoğlanoğlu konuşmacı olarak yer aldılar.

Prof Dr. Cihat Dündar, “Çevre bilimciler çevreyi; ‘or-
ganizma dışında bulunan her şey’ olarak tanımlıyorlar. 
Bu nedenle canlı cansız varlıklarda enerji akışı olmakta-
dır. Bu transferler sırasında elbette zararlı maddeler or-
taya çıkacaktır ancak beden, hücreleri vasıtasıyla bunu 
yok etmeye çalışacaktır. Eğer bunda başarısız olursa 
kendisi değişime uğrayacaktır. Kanser oluşumunda ge-
netik faktörlerin rolü yaklaşık % 20, çevresel faktörlerin 
rolü ise % 80’dir. Bu sebeple çevreyi korumak gereklidir. 
Kanserin % 72 oranında görüldüğü ülkeler orta ya da 
düşük gelirli dünya ülkeleridir. Sağlık Bakanlığı kanser-
den korunabilmek için 4 şey söylemiştir: Kilo almaktan 
vazgeçin,  kronik hastalıklardan sakının, tütün kullanı-
mını bırakın ve spor yapın.” dedi.

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. A. Deniz Meydan “Çevre ve Kanser” başlıklı 
sunumunda; “Kanser, vücudun bir kısmındaki hücrele-
rin kontrol dışı büyümeye ve çoğalmaya başlamasıdır. 
DNA hasarı olduğunda normal hücre ya hasarı tamir 
eder ya da hücre ölür ama bazen normal hücre bölün-
mesini etkileyen DNA mutasyonları gerçekleşir. Bunun 
sonucunda tümör oluşur ancak oluşan her tümör kan-
ser değildir. Dünya genelinde ve Türkiye’de kanser, bi-
rinci sıradaki kalp-damar hastalıklarından hemen sonra 
gelmektedir. Genetik ve çevresel faktörlerin eş zamanlı 
ya da ardışık bir şekilde organizmaya etkisiyle kanser 
meydana gelmektedir. Kansere sebep olan bazı çevre-
sel kanserojenler; nikotin bağımlığı (aktif ve pasif içici-
lik),  beslenme şekli, obezite, alkol, radyasyon, mantar 

toksinleri, medikal ilaçlar, pestisitler, solventler, fiberler, 
ince partiküller, tozlar, fiberler, dioksinler, çeşitli metal-
ler ve araştırılmaya devam eden elektromanyetik alan-
lardır.” dedi.

 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. 

Dr. Bahiddin Yılmaz “Kanserden Koruma” başlıklı sunu-
munda, “Her dokuda ve organda kanser gelişebilir. Kan-
serin kontrolü; korunma ve erken tanı ile başlar. Kan-
serin % 90’ı yaşam tarzı ve çevresel faktörler rol oynar. 
Kanserden korunmak 3 koruma basamağıyla gerçekle-
şir. Birinci basamak olan primer koruma; kanser başla-
yıp gelişmeden bireysel riskleri azaltmaktır. Tütün, kan-
serlerin % 20sine sebep olmaktadır ve bu önlenebilir bir 
etmendir. Beslenmeye dikkat edilmeli, spor yapılmalı-
dır. İkinci aşamadaki koruma tipi olan sekonder koruma; 
kanser gelişiminden önce görülen anormal değişiklikleri 
gözlemlemektir. Bu aşamada kanser tarama yöntemle-
ri kullanılır. Son aşama olan tersiyer koruma ise; teşhisi 
konmuş hastalıklarda kullanılır.” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Okan Karaoğlanoğlu ise 
“Türkiye ve Samsun’da Kanser ve Kanserle Savaş Akti-
viteleri” başlıklı sunumunda, “Kanser insidansı 2000 ve 
daha öncesinde çok düşük iken artık giderek yükseldi. 
Türkiye’de en çok görülen kanser tipi, akciğer ve bronş 
kanseridir.  Kadınlarda çoktan aza görülen kanser çeşit-
leri; meme, deri, kolorektal, tiroid, mide, uteruskorpus 
ve akciğer kanseri, erkeklerde ise; akciğer, prostat, deri, 
kolorektal, mesane, mide kanseridir. Türkiye geneline 
göre Samsun’daki kanser oranı, hem erkek hem de ka-
dında düşüktür. Ulusal Kanser Kontrol Programı (UKKP); 
önleme, tarama, tedavi gibi konularda nelerin yapılabi-
leceğine ilişkin araştırmalar yapmaktadır. Samsun’da da 
bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkez-
leri (KETEM) ise;  önleme, eğitim ve tarama çalışmaları 
yapılmaktadır.” dedi. Panel, soru-cevap bölümüyle sona 
erdi.

47
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GELENEKSEL DAMAK TADINDAN
DÜNYA MARKASINA 

Mühendislik Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü 
ve OMÜ iktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi işbirliğiyle, “İş 
yaşamı ve girişimcilik” konulu 
konferans düzenlendi. Mühendislik 

Fakültesi’nde düzenlenen konferansa; 
Simit Sarayı Anonim Şirketi Yönetim 

Kurulu Başkanı Haluk Okutur konuşmacı 
olarak katıldı.

Geleneksel Damak Tadından Dünya Markasına başlıklı 
konferansa; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, 
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr.  Hüseyin 
Genççelep, İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Ahmet Mutlu, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Simit Sarayı’nın tanıtım filminin gösterilmesinin ardından 
konuşan Haluk Okutur, “Çocukken böyle bir hayalim yoktu. Ben 
de sizler gibi üniversitede eğitim aldım. Eğitimimi tamamlan-
dıktan sonra iş yaşamıma ilişkin endişelerim oluştu. 1980’lerde 
mahalle bakkalları vardı. Mahalle bakkalı her ailenin güvenebi-
leceği, evin anahtarının bırakılabileceği yerlerdi. Ancak yabancı 
marketlerin Türkiye piyasasında artmaya başlamasıyla birlikte 
insanlar daha çok o mağazaları tercih etmeye başladılar. Böyle-
ce bakkallar yavaş yavaş kapanmaya başladı. Bakkalların ayakta 
kalmaları için kendimce bir proje yaptım. Proje çerçevesinde ha-
zırladığım kitap için 8 yılımı harcadım. 8 yılın sonunda o kitabı 
satacağım müşterileri kaybettim. Türkiye’de o yıllarda çok stabil 
bir ekonomi yoktu. Yapacağım iş; insanların ucuza ve çok sayıda 
satın alabilecekleri bir şey olmalıydı. Aklıma gelen tüm mamul-
leri listeledim. İlk sırada ekmek vardı. Ama o tarihlerde kıyasıya 
bir rekabet vardı. Ben o rekabet ortamında olmak istemedim. 
Hem gücüm hem de sermayem yoktu. 2. sıraya baktığımda si-
midi gördüm. Simit kültürümüzde olan, yapımı basit, sağlıklı, 
ucuz ve mütevazı bir üründü. Böylece simitçi olmaya karar ver-
dim. 2002’de Boğaziçi Üniversitesi’nin karşısında 1 mağazamız 

varken şimdi 200 tane ma-
ğazamız var. İlki Hollanda’da 
olmak üzere dünyanın birçok 
ülkesinde mağazalarımız var. 
Hedeflerimizden bir tanesi 
dünyada en fazla mağazaya 
sahip olmaktır. Diğeri de ça-
lışan sayımızın 100.000 ol-
masıdır.

Kurumsallaşmak ge-
reklidir. Misyonumuz tüm 
dünyaya simit yedirmek, 
vizyonumuz ise Türkiye’de 
ve dünyada ilk olan yenilikçi 
yaklaşımlarla simit sarayını 
bir dünya markası yapmaktır. 
Hedefimiz, dünyanın mağa-
za sayısı en fazla olan zincir 
markası olmaktır” dedi. Oku-
tur konuşmasının ardından 
kendisine yöneltilen soruları 
da cevapladı.

Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazı-
cı yaptığı konuşmada, “Biz 
öğretim üyeleri her dönem 
derslerde pek çok şey an-
latıyoruz. Ancak aradan bir 
dönem geçer geçmez, öğ-
rencilerin anlattıklarımızı unuttuklarını görüyoruz. Bu konuşma 
uygulamaya dönük olduğundan kalıcı olacağını umuyoruz. Üni-
versitede kazanılan tecrübe, tecrübelerin en değerlisidir.” dedi 
ve organizasyonda emeği geçenlere herkese teşekkür etti.

Konferans, çiçek ve plaket takdimleriyle son buldu.

Mühendislik 
Fakültesi’nde 

düzenlenen 
konferansa; Simit 

Sarayı Anonim 
Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Haluk Okutur 
konuşmacı olarak 

katıldı. 
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KAFKASLARDA BİR TÜRK YURDU:
NAHÇIVAN

Nahçıvan 
Başkonsolosu 

Ayhan Enginar 
üniversitemizde, 

“Kafkaslarda 
Bir Türk Yurdu: 

Nahçıvan” başlıklı 
konferans verdi. 

                             Ayhan Enginar

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Pembe 
Salon’da Uluslararası İlişkiler Birimi tarafın-
dan düzenlenen konferansta konuşan ve 

Pakistan’dan Güney Amerika’ya kadar çok sayıda gö-
rev yaptığını söyleyen Samsun doğumlu Başkonsolos 
Ayhan Enginar, Nahçıvan’la ilgili ayrıntılı bilgi verdi. 

Başkonsolos Ayhan Enginar şunları söyledi: “Nahçı-
van Özerk Cumhuriyeti, kuzeyi ve doğusu Ermenistan’la, 
güneyi ve batısı İran topraklarıyla çevrilmiş olup, batı-
sında yer alan Türkiye Cumhuriyeti ile 13 kilometrelik 
sınırı vardır. Bu sınır bölgesi Türkiye tarafından Dilucu 
olarak adlandırılmaktadır. Azerbaycan’a bağlı olmakla 
birlikte, bu ülkeyle fiziki bağlantısı olmayan Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyetleri arasında Tür-
kiye ile fiziki bağlantısı bulunan tek toprak parçasıdır. 
Nahçıvan şehir merkezi ile Türkiye’nin Iğdır ili arasın-
daki uzaklık 170 km olup, iki şehir karayolu ile birbirle-
rine bağlanmaktadır. İki ülke arasındaki ulaşım ve ticari 
ilişkiler Dilucu Kapısı’ndan gerçekleştirilmektedir. Nah-
çıvan Özerk Cumhuriyeti içişlerinde özerk, savunma ve 
dış politikasında ise Azerbaycan’a bağımlı bir statüye 
sahiptir. Nahçıvan kırsal ağırlıklı bir ülkedir. Ülkede 5 il, 
7 reyon var. Ülkenin Yüzde 80’i kurak, geri kalan yüzde 
20 ise çok verimlidir. Buralarda gerçek anlamda doğal 
tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Buğday patates gibi 
hayati ürünler bolca yetiştirilebilmektedir.

Nahçıvan’ın tarihine baktığımızda da 
3500 yıllık bir şehirden bahsetmek-
teyiz. Nuh’un Gemisi’nin de, 
Nahçıvan’ın sembolü diye-
bileceğimiz yılanlı dağdan 
geçtiği düşünülmektedir. 
Tarih boyunca sürekli el 
değiştirmiş bir yer olan 
Nahçıvan Anadolu Türk-
lerinin bağlantısının ge-
çiş yolunu sağlayan bir 
bölge olması açısından 
da önemlidir. Nahçıvan’ın 
Azerbaycan’a bağlı özerk ol-
masını Ruslara karşı bizler ka-
bul ettirdik. Bu nedenle Türklerin 
bu konu üzerinde büyük etkisi vardır. 
Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti’nin statüsünün devamında dolaylı ola-
rak bir güvence unsuru haline gelmiş ve Nahçıvan’ın 
sınır bütünlüğünü kabul etmiştir. Azerbaycan’ın lideri 
Haydar Aliyev de Nahçıvanlıdır. 1992 tarihinde Türkiye 
ve Nahçıvan arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri’nin çöküşünü izleyen 
dönemde Türkiye Nahçıvan’a bu protokolle kardeşlik 
elini uzatmıştır. Bizim ‘Hasret Köprüsü’, Nahçıvanlıla-
rın ise ‘Ümit Körpüsü’ dedikleri köprü böyle açılmıştır. 
Köprünün açıldığı tarih bir bayramdır. Etrafı Ermenis-
tan, İran ve Türkiye’yle çevrili olan Nahçıvan için o 

dönem Türkiye üzerinden dünyaya bağlandıkları bir 
dönem olmuştur.”

Nahçıvan’ın ekonomisi, dış ticareti, turizmi, eğitimi, 
bilimi ve kültürü gibi konulara da değinen Başkonsolos 
Ayhan Enginar, “ Nahçıvan küçük bir ülke olmasına rağ-

men 35 ülkeyle ticaret yapmaktadır. Tarımsal 
alt yapısı güçlüdür. Bir numaralı tica-

ret ortağı Türkiye’dir. Ülkede 2 
üniversite bulunmaktadır. 20 

kadar üniversiteyle proto-
kolleri var.  Devlet üni-
versitesinde 200 kadar 
Türk öğrenci öğrenim 
görmektedir. Türkiye’de 
de 300 kadar Nahçıvan-
lı öğrenci vardır. Nahçı-
van, resim, müzik ve gü-

zel sanatlara oldukça ilgi 
duyan bir ülkedir. Ülkede 

Haydar Aliyev tarafından yap-
tırılmış olan görkemli bir kültür 

sarayı bulunmaktadır. 30 kadar küçük 
müzik okulu ve 20 kadar müze vardır. Nahçıvan 

şehri içinde Nuh’un türbesi de bulunmaktadır.” dedi.

Sözlerine Başkonsolosluğun faaliyetlerini anlatarak 
son veren Ayhan Enginar’a Uluslararası İlişkiler Birim 
Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Mennan günün anısına plaket 
verdi. Prof. Dr. Hüsrev Mennan yaptığı konuşmada, 
“Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nden açık davet mektu-
bu aldık Bize; sağlık, organik tarım ve hayvancılık ko-
nularında işbirliği yapmak istediklerini ilettiler. Biz de 
elimizi uzatmamız gereken bir ülke olduklarını anladık 
ve çok memnun olduk.” dedi.
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OMÜ’DE TIP EĞİTİMİ

Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

Dekanlığı ve Tıp 
Eğitimi Anabilim 

Dalı işbirliğiyle, 
“Tıp Eğitimi” 
başlıklı panel 

düzenlendi.

Tıp Fakültesi Pembe Salon’da yapılan 
panelde konuşan Tıp Fakültesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Mustafa Fevzi Dikici, tıp 

eğitimi tarihi ile gelecek nesillerde uygulanma-
sı muhtemel tıp eğitimi modellerinden bahset-
ti ve ülkelerin tıp eğitimi üzerinde sürekli kafa 
yoran, daha iyiyi arayan çalışma gruplarının bu-
lunması gerektiğine dikkat çekti.

OMÜ’de uygulanan tıp eğitiminden yola 
çıkarak dünyada ve Türkiye’de tıp eğitimi hak-
kında değerlendirmelerde bulunan Tıp Fakül-
tesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. H.Ömer Ton-
tuş konuşmasında, tıp eğitimi planlayıcılarının 
bölgesel farklılıklara dikkat etmeleri gerektiğini 
vurguladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Özden Palaoğlu, tıp eğitiminin 
her zaman değişim yaşanan bir bilim dalı oldu-
ğunu, ancak her değişimde olduğu gibi tıp eği-
timinde yaşanan değişimlerde bazı zorlukların 
bulunduğunu kaydetti.

Toplantının yöneticiliğini yapan Prof. Dr. 
Ayhan Dağdemir, toplantı sonrasında soru-
cevaplarla daha iyi tıp eğitimi kurgusu üzerine 
yoğunlaşılmasının toplantının hedeflerine uy-
duğunu belirtti. Panelin kapanış konuşmasını 
yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar 
Şahinoğlu ise, tıp eğitiminde zaman zaman, 
hatta gerekirse alınan öğrenci profiline göre 
yıllık değişiklikler ve yeniden yapılanmalara 
gidilebileceğini, bu bağlamda OMÜ’de de gele-

cek yıldan itibaren eğitim yapılanmasında fark-
lılıklar yaşanacağını açıkladı. Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ferşat Kolbakır da yenilenmenin bir 
motivasyon aracı olarak bir ihtiyaç olduğuna 
vurgu yaptı.

Çok sayıda öğretim üyesinin, öğrencinin yer 
aldığı ve civar üniversitelerden katılımın dikkat 
çekici olduğu toplantıya; Giresun Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Yalçın, To-
kat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şemsettin Şahin, 
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhe-
kimi Prof. Dr. S. Sırrı Kılıç, OMÜ Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, OMÜ 
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Alışarlı ve OMÜ Diş Hekimliği Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. İnci Devrim katıldı.

 Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu
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SALDIRGAN HASTA: TUTMAK MI?
KAÇMAK MI?

Tıp Fakültesi 
Dekanlığı 

Pembe Salon’da 
“Saldırgan Hasta: 

Tutmak mı? 
Kaçmak mı?” 

isimli konferans 
düzenlendi. 

Konferans, Psikiyatri Anabilim Dalı öğre-
tim üyesi Doç. Dr. Ömer Böke ve Adli Tıp 
Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Ahmet Turla tarafından verildi. 

Konferansa; Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Levent Altuntop, Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi 
Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Tontuş, 
Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Yücel Yavuz, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Ömer Böke; “Saldırganlık; ajitasyon 
(yoğun huzursuzluk), agresyon (öfke, kızgınlık) ve 
şiddet (saldırganlık eylemi) olarak tanımlanabilir. 
Bu saldırganlık riski tüm klinik çalışanlarında var-
dır. Bu saldırılar beklenen ve beklenmeyen tarzda 
olabilir. İnsanlar kışkırtıcı tavır, sinirli görünüm, 
yüksek sesle konuşma, gergin postür, beden po-
zisyonunu sürekli değiştirmek ve volta atmak gibi 
tepkiler gösterebilir ancak eğer duvara vurmaya, 
su şişesini atmaya başlıyorsa saldırı eylemi içine 
girebilir diye düşünülebilir. Bu sebeple alkol mad-
de kullanımını, psikozluğu, kişilik bozukluğu olup 
olmaması, geçmiş şiddet öyküsü, tedavi uyumsuz-
luğu öyküsü veya demografik ve sosyoekonomik 
faktörleri sorgulamak gereklidir. Eğer riskli hastaya 
müdahale etmek gerekirse hastanın silahsız oldu-
ğundan emin olunmalıdır. Eğer silahlı ise bu duru-
ma müdahale etmek güvenlik ekiplerinin görevidir. 
Bu tedavinin amacı ise olabildiğince tipik bir hasta 
hekim ilişkisini yedinden sağlamaktır. Tedavide ise 
sözel müdahale, fiziksel bağlama ve kimyasal bağ-
lama aşamaları ile olur” dedi. Böke konuşmasında, 
hastanede alınabilecek güvenlik önlemlerinden 
bahsetti ve hekimlikteki performans sistemi ile ilgi-
li olarak; “Performans sisteminin hekimliğe uygun 
bir sistem olmadığını düşünüyorum ve bu bizim 

mesleğimizi elimizden alıp götürecek. Bu sistemde 
atlar iyi iş yapabilirler, yunuslara birçok şey öğre-
tebilirsiniz ama hekimlik performansla yapılmaz. 
Bunun için bu herkesin öncelikle de hastalarımızın 
zararına olan bir sistemdir. Bu yüzden herkesin bu 
konuda mücadele etmesi gerekir” dedi ve salon-
dan büyük bir alkış aldı.

Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Ahmet Turla sunumunda; “Şiddet; güç ve bas-
kı uygulayarak insanların bedensel ya da ruhsal 
açıdan zarar görmesine neden olan bireysel ya da 
toplu hareketlerin tümü olarak tanımlanabilir. Bir 
yerde şiddet artmışsa; okulda da var, sağlık siste-
minde de vardır. Toplum şiddeti çözüm bulmada 
bir metot olarak kullanmaya başlanmışsa, kullanı-
mı da yaygınlaşacaktır. Buna rağmen ceza yasamız-
da sağlık personelinin mağdur olduğu eylemeler 
ilişkin özel düzenlemeler bulunmamaktadır” dedi.

Sunumun ardından öğretim üyelerinin soruları 
Doç. Dr. Ömer Böke, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turla ta-
rafından cevaplandı.

Doç. Dr. Ömer Böke Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turla 
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SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONU

Tıp Fakültesi 
Dekanlığı Pembe 

Salon’da, OMÜ 
Üroloji Anabilim 

Dalı öğretim üyesi 
Doç. Dr. Y. Kamil 

Yakupoğlu ve OMÜ 
Tıp Fakültesi Genel 

Cerrahi Anabilim 
Dalı öğretim 

üyesi Yrd. Doç. Dr. 
İlhan Karabıçak’ın 

konuşmacı 
olarak katıldığı, 

“Solid Organ 
Transplantasyonu” 

konulu konferans 
düzenlendi.

Konferansa; Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan 
Dağdemir, Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Ömer Tontuş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Y. Kamil Yakupoğ-
lu, “Renal Transplantasyon” başlıklı sunumunda organ naklinin 
tarihçesinden bahsetti. Yakupoğlu, “Türkiye’de ilk başarılı böbrek 
naklini yapan kişi Prof. Dr. Mehmet Haberaldır. Haberal, 1975 yılın-
da canlıdan böbrek naklini, 1978’de ise kadavradan böbrek naklini 
gerçekleştirmiştir. Organ nakliyle ilgili ilk yasa 1979 yılında çıkarıl-
mış ve 1982 yılında yeniden düzenlenmiştir. Ülkemizde 53 adet 
böbrek, 26 adet karaciğer, 14 adet kalp, 1 adet akciğer, 1 adet ince 
bağırsak nakil merkezi vardır. Kronik böbrek hastalığı 3 aydan uzun 
sürer. İdrar, kan ya da görüntüleme yöntemleri ile saptanır. Kronik 
böbrek hastalığının çeşitli evreleri vardır. Organ nakli için organa 
ihtiyaç vardır. Ancak bekleme listesi artmaktadır. Kadavradan elde 
edilen organlar bu talebi karşılamamaktadır. Türkiye nakilde dün-
ya devletleri arasında oldukça aşağılarda yer almaktadır. Diyalize 
başlamadan böbrek nakli (preemptif) Türkiye’de %12 oranında 
iken, OMÜ’ de %12,2 oranında yapılmaktadır” dedi. Sunumu-
nu video ve görsellerle destekleyen Yakupoğlu, organ ticareti ve 
mafyalar ile ilgili olarak da, “Organ ticareti yapmak ve buna aracı 
olmak, yasadışı olmasının yanında bir insanlık suçudur” şeklinde 
konuştu.

 Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. İlhan Karabıçak sunumunda, “İlk karaciğer nakli 1963 yı-
lında yapılmıştır. Karaciğer naklinin böbrek naklinden farkları; kan 
uyumunun yeterli olması, doku uyumuna gerek olmaması, çoğu 
zaman ortotopik olması, en kötü hastanın sıralamada en başta ol-
ması, bekleme listesinin değişken olması ve morbidite ile mortali-

tesi daha fazla olması, ameliyat süresinin uzun olması, rejeksiyon 
oranının daha az olması, soğuk iskemi süresinin daha kısa olması, 
parça karaciğer (Segment) takılabiliri olmasıdır. Karaciğer nakil 
ekibinde Tx cerrahı, gastroentero-hepatolog, anestezi uzmanı, 
kardiyoloji uzmanı, radyoloji uzmanı, patoloji uzmanı, mikrobiyo-
loji uzmanı, biyokimya uzmanı, organ nakli koordinatörü, psikiyat-
ri uzmanı ve kan merkezi bulunmalıdır ” dedi.

Sunumun ardından Doç. Dr. Y. Kamil Yakupoğlu ve Yrd. Doç. 
Dr. İlhan Karabıçak kendilerine yöneltilen soruları cevaplandılar. 
Böbrek nakli yapılmış hastalar da duygu ve düşüncelerini dinleyi-
cilerle paylaştılar.

Yrd. Doç. Dr. İlhan Karabıçak Doç. Dr. Y. Kamil Yakupoğlu
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2. GELENEKSEL TÜRKİYE GENELİ
ÖZEL EĞİTİM SEMİNERİ

Üniversitemiz 
Öğrenci Konseyi 

tarafından 
düzenlenen, 

“2. Geleneksel 
Türkiye Geneli 

Özel Eğitim 
Semineri”, 

Atatürk Kongre 
ve Kültür 

Merkezi’nde 
verildi.

Öğrencilerin daha aktif rol almalarının 
hedeflendiği ve Türkiye genelinden 9 
üniversiteden öğretim üyeleriyle bir-

likte toplam 400 öğrencinin katıldığı seminerin 
açılışına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat Kol-
bakır, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Barut, öğretim üyeleri ve öğ-
renciler katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan Konsey Başkanı 
Mustafa Uğur Can, “Zihinsel ve İşitme Engellileri 
sosyal bireyler ha-
line getirmek, top-
luma katılımlarını 
sağlamak amacıyla 
yapılan etkinlik-
lerden biri de bu 
seminerdir. Katılan 
öğretim üyelerine 
ve öğrenci arka-
daşlarımıza çok 
teşekkür ediyoruz” 
dedi. 

Özel Eğitim 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yaşar Barut, “Yeryü-
zünde belkide yüzlerce meslek vardır. İnsanlığa 
hizmet eden her meslek kutsaldır, önemlidir. Bu 
meslekler arasında ‘Özel Eğitim Öğretmenliği’ ön 
plana çıkmaktadır. Bölümümüz yeni kurulmuş 
olmasına rağmen Türkiye’deki işitme engelliler 
öğretmenliği bölümlerinden birisi de bizim bölü-

mümüzdedir. Geleneksel hale getireceğimiz Özel 
Eğitim Seminerlerinin her geçen gün daha çok 
katılım ve içerikle gelişeceğine olan inancımı be-
lirtmek isterim. Çalışmada emeği geçenlere; baş-
ta Rektörümüz olmak üzere Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı’na ve Öğrenci Konseyi üyelerine 
çok teşekkür ederim” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır 
da yaptığı konuşmada Özel Eğitim Öğretmenliği 
mesleğinin sabırlı olmayı gerektirdiğini vurguladı 

ve “Bu mesleği 
yapanlar sabırlı 
olmakla beraber 
aynı zamanda 
da son derece 
iyi donanımlı ol-
malıdırlar” şek-
linde konuştu.

“İşitme En-
gelli Bireylerin 
İletişim Bece-
rilerinin Geliş-
t i r i l m e s i n d e 

Kullanılan İletişim Yöntemleri ve Eksikliği”, Özel 
Eğitimde Drama”, “Down Sendromlu Bireyle-
rin Eğitimi”, Erken Çocukluk”, “Psikoloji ve Aile 
Eğitimi Bakışı”, “Engellilerde Cinsel Gelişim” ve  
“Otizm” gibi konuların ele alındığı seminer, 17 
Nisan günü gerçekleştirilen sosyal etkinliklerle 
sona erdi.
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YÖNETİM BECERİLERİ VE PERFORMANS 
YÖNETİM SİSTEMİ

OMÜ 
Tepe Otel’de  
Akademik ve 

İdari personele 
“ Kurumsal 

Kapasitenin 
Güçlendirilmesi, 

Etkin Hizmetin 
Verilebilmesi ve 

Süreç Temelli 
Yönetimin 

Sağlanabilmesi ” 
konulu eğitim 

seminerleri 
düzenlendi. 

OMÜ Akademik ve Kalite Geliştirme Kuru-
lu (ADEK) ve Milli Prodüktivite Merkezi 
(MPM) işbirliğiyle, 17-18 Mayıs tarihle-

rinde, akademik ve idari personele yönelik olarak, “ 
Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, Etkin Hizme-
tin Verilebilmesi ve Süreç Temelli Yönetimin Sağlana-
bilmesi ” konulu eğitim seminerleri düzenlendi. 

Düzenlenen seminerin ilkine; OMÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Prof. Dr. Ferşat 
Kolbakır, dekanlar ve dekan yardımcıları, ikincisine 
ise; Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, 
daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

OMÜ Tepe Otel’de düzenlenen seminerlerin 
ikinci bölümü de, 23-24 Mayıs tarihlerinde, “ Per-
formans Yönetim Sistemi ” konusunda yapıdı.

Uzm. Ali Doğan, “ Yönetim becerilerine, iş etü-
tünde kullandığımız iş sistemi yaklaşımıyla yaklaşı-
rız. Buna göre bütün iş sistemlerinin belirli görevleri 
vardır. İş sistemlerinin yedi unsuru bulunmaktadır. 
Bu unsurlar; görev, girdi, çevre koşulları, insan, iş 
akışı, çalışma araçları ve çıktı şeklindedir. Bütün ya-
pıları bu iş sistemi yaklaşımıyla baktığımızda siste-
min temel görevi ortaya çıkıyor. 

Uzm. Ali Doğan
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Önemli olan her bir parçanın 
göreve uygun olarak tasarlanıp, o 
göreve göre düzenli ve kusursuz bir 
şekilde çalışmasıdır. Her birinin ayrı 
bir görevi vardır. Bir yöneticinin her 
gün karşılaştığı en önemli ve zor 
işlerin başında; ne yapılması, neyin 
ertelenmesi, nelerin yapılmaması 
gerektiğine karar vermesidir. 
Bunlar gibi bir çok istek arasında 
önceliklerin yöneticinin zamanına 
göre belirlenmesi önemli bir yönetim 
becerisidir. ” dedi. 

Uzm. Ali Doğan konuşmasında 
planlama süreci, motivasyon, zaman 
yönetimi ve disiplin konularından 
örnekler vererek söz etti. 

MPM İnsan Kaynakları Başkanlığı Bölümünden Uzm. 
Deniz Koç “ Performans Yönetim Sistemi ”  konusunda 
seminer verdi.

Uzm. Deniz Koç, “ Performans yönetimi, insanların 
yeteneklerinin iş hedefleriyle bütünleştirilerek kurum 
ve kuruluşların hedeflerinin gerçekleştirilmesi için 
oluşturulan sistemleri ifade ettiğini”.Çalışanın işine ne 
kadar başarılı olduğunun çeşitli yöntemler kullanılarak 
belirleme ve kendisine geri bildirim verme sürecidir.
Örgütlerde çalışanların aperformanslarının sistematik ve 

formel olarak degerlendirilmesinin ilk örnekleri,1900’lü 
yılların başlarında ABD’de kamu hizmeti veren ordu 
ve hükümet tarafından terfi amaçıyla kullanılmıştır.
Ülkemiz’de ise performans değerlendirme once kamu 
kesiminde ortaya çıkmıştır.Özel sektörde 1970’li yıllarda 
kullanılmaya başlamıştır. “dedi.

İnsan Kaynakları Uzmanı Deniz Koç konuşmasının 
sonunda performans yönetim sistemi değerlendirme 
sürecinin,geliştirilmesi,planlanması,değerlendirilmesi 
ve ölçülmesi konularına değinerek konuyla ilgili soruları 
cevapladı. 

Uzm. Deniz Koç
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EV VE SÜS HAYVANLARI SATICILARINA 
ÖNERİLER

“Ev ve Yaban  
Hayvanı Satışı 

Yapan İşletme-
ci “ ve “Yerel 

Hayvan Koruma 
Gönüllüleri”
başlıklı eği-

tim seminerleri, 
OMÜ Atatürk 

Kongre ve 
Kültür Merkezi 

Pembe Salonda 
düzenlendi.

Samsun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü koordi-
natörlüğünde; Tarım İl Müdürlüğü, Büyükşehir 
Belediyesi ve Veteriner Fakültesi işbirliğiyle dü-

zenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Çevre ve 
Orman İl Müdürü Ömer Albayrak; “ 5199 sayılı Hayvan-
ları Koruma Kanunu, 2006’da yürürlüğe giren uygulama 
yönetmeliğiyle; hayvanlara rahat yaşam temin etmeyi, 
hayvanların uğradıkları mağduriyetleri önlemeyi amaç-
lamıştır. 2007-2008 yıllarında düzenlenen iki eğitim ça-
lışması ile 30 kişiye belge verilmiştir. ” dedi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı; 
“ Ev ve süs hayvanları satıcı adaylarına verilen eğitim, 
günümüz toplumunda ihtiyaç haline gelmiştir. Eğitimin 
danışmanlık hizmetlerini de amaçlamasını önemsemek-
teyim. Bu çeşit kurslar, yeni iş sahları açması yönüyle de 
önemlidir. Kursun, gençlerimize açacağı bu kapı dilerim 
hayırlı olur. ” şeklinde konuştu.

9-12 Mayıs tarihleri arasında devam eden eğitimin, 
“ Hayvanların kanuna uygun yaşaması için yapılan uygu-
lamalar ” konulu ilk dersi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 
çalışanı Biyolog Abdullah Sevinç tarafından verildi.

Seminerlere toplam 134 kişi katıldı.

Prof. Dr. Mustafa Alişarlı

Ömer Albayrak

Abdullah Sevinç 
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Seminer programının sonunda eğitmenlere teşekkür belgeleri       
törenle verildi.

Veteriner Fakültesi’nde yapılan törene; Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Alişarlı, Samsun Çevre ve Orman Müdürü Ömer Albayrak, Samsun Çev-
re ve Orman Müdürlüğü Biyologu Abdullah Sevinç, Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Veteriner Hekimi Nurhan İşler ve Tarım İl Müdürlüğü Veteriner Hekimi Bekir Kara-
osmanoğlu katıldı.

Samsun Çevre ve Orman Müdürü Ömer Albayrak “ İlimizde görmüş olduğumuz 
bir eksikliği gidermiş olduk. 125 tane petshop’a belgeleri verildi. Her çalışmamızda 
üniversiteyi yanımızda görmek istiyoruz. Kurumum adına üniversitenin ve diğer 
kurumların vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. ” dedi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, “ Gelen teklife ben sadece 
evet dedim. Bu program zaten süregelen bir programdı. Piyasada epey kaçak işçi 
bulunduğunu biliyoruz. Bundan korunmanın yolu da onları sertifikalandırmaktır. 
Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. ” dedi ve katılımcılara teşekkür etti.

Programdaki eğitimcilere katkılarından dolayı Veteriner Fakültesi öğretim üye-
lerinden Prof. Dr. Ali Ertekin, Doç. Dr. Murat Erdem Gültiken, Doç. Dr. Bülent Teke, 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Salman, Yrd. Doç. Dr. H. Özlem Nisbet, Yrd. Doç. Dr. Duygu 
Çakıroğlu, Yrd. Doç. Dr. S. Serhat Ay, İl Çevre Orman Müdürlüğü’nden Biyolog Ab-
dullah Sevinç, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden Veteriner Hekim Nurhan İşler 
ve Tarım İl Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Bekir Karaosmanoğlu’na teşekkür 
belgeleri verildi.

Tören, teşekkür belgelerinin verilmesiyle ardından düzenlenen mini bir kok-
teylle sona erdi.
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OMÜ Tıp Fa-
kültesi Hastane-
si Başhekimliği, 

Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı 
işbirliğiyle, 25 

Nisan-27 Mayıs 
2011 tarihle-

ri arasında, 
hastane idari 

personeline 
yönelik enterak-

tif, “İletişim ve 
Empati” eğitimi 

düzenledi.

Tüm katılımcılar için teorik bilginin yanı sıra 
pratik uygulamalarla da gerçekleşen eği-
timde; hastane personelinin hasta ve hasta 

yakınlarıyla empati kurarak, talepleri ve sorunları 
karşısında onları anlayabilmesi ve daha iyi bir hizmet 
sunulabilmesi amaçlanıyor.

Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir 
Selçuk, hastanede çalışan personelin yoğun iş tem-
posu arasında motivasyonunu yükseltmek, bilgi ve 
becerisini arttırmak ve aynı zamanda kendilerinden 
hizmet alan hastaların profesyonel ve kaliteli hizmet 
anlayışıyla, alanında uzman bir ekip tarafından kar-

şılanarak, güler yüzlü hizmet aldıkları, hem hizmet 
sunanların hem de hizmet alanların memnun olduk-
ları; “yüzü gülen, yüz güldüren bir hastane” hayalini 
gerçekleştirmek amacıyla, sürekli ve düzenli olarak 
personel eğitim programlarına devam ettiklerini 
söyledi.

Eğitim programında; OMÜ Tıp Fakültesi Aile He-
kimliği Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Füsun Yarış, Doç. 
Dr. Mustafa Fevzi Dikici, Yrd. Doç. Dr. Füsun Ayşin 
Artıran İğde, Asistan Dr. Ercüment Kadıoğlu, Asistan 
Dr. Fulya Yarar, Asistan Dr. Selma Aydın ve Asistan Dr. 
Öznur Altuntaş, eğitmen olarak görev alıyorlar.

İLETİŞİM VE EMPATİ 
EĞİTİMİ
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HAYAT BOYU EĞİTİM

Hemşirelik 
Haftası 

dolayısıyla, 
OMÜ Sağlık 

Uygulama 
ve Araştırma 

Hastanesi Mavi 
Salon’da “Ailede 

Demokrasi 
Kültürü ve 

Çocukta Şiddet” 
konu seminer 

düzenlendi. 

OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Mavi Salon’da düzen-
lenen Seminer, Hayatboyu Eğitim 

Gelişim Derneği Genel Başkanı Adem Solak 
tarafından verildi. 

Adem Solak; “ Çocukta şiddet başlı başına 
bir meseledir. Sadece Türkiye’de değil dün-
yada da sıkıntılı bir meseledir. Suça bulaşan 
bütün çocuk-
lar bize aileyi 
gösteriyor. Yani 
temel aileye 
dayanıyor. O 
yüzden aile-
deki ortam ço-
cukların kişilik 
kazanmasında 
en etkili yer. Bir 
insanın temel 
kişilik özellik-
leri 12 senede 
oluşuyor ve 12 
seneden sonra 
temel özellikler 
değişmiyor. Suça bulaşan çocukların önemli 
bir kısmı okulla ve ailesiyle sorunlar yaşıyor. 
Çocuklar suçun kenarında dolaşırken onları 
kurtarmalıyız; bunu da aile içi iletişimle sağla-
yabiliriz. Aile içi iletişimin nasıl olması gerekti-
ği, kimin ne yapması gerektiği hakkında durup 
düşünmeli ve çocuklarımızı endişe, gerginlik, 
öfke durumlarından uzak tutmalıyız. Aile içi 
demokraside, kültür önemli bir yere sahiptir. 
İnsanların birbirlerine saygı ve sevgi gösterdi-

ği bir ev ortamı çok önemlidir. Merhamet ve 
şefkat duygularını çocuklarımıza aşılamalıyız. 
Günümüzde çocuklarımızı binalara hapsettik 
ve onların sokakta oyun oynama haklarını el-
lerinden aldık. Evlerimizde misafir odalarımız 
var fakat oyun odalarımız yok. Çocuklarımızın 
oyun oynayabileceği yerler oluşturmalıyız. 
Çünkü çocuklarımızın terapik düzeyde oyun 
oynaması gerekir. ” dedi. Solak, 3 yıldır sürdür-

düğü Türkiye’nin 
Suç Haritası çalış-
malarında ilginç 
sonuçlar aldıkla-
rını belirtti ve “ 
Karşınızdaki in-
sanların gözlerine 
bakarak sohbet 
edin. İnsan iliş-
kilerinde iletişim 
çok önemlidir. ” 
diyerek sözlerine 
son verdi.

Seminerin ar-
dından kitaplarını 

imzalayan ve katılımcılarla fotoğraf çektiren 
Adem Solak’a Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 
Şepnem Kayan günün anısına çiçek ve plaket 
takdim etti.

Seminere; Samsun Vali Yardımcısı Haluk 
Şimşek, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir 
Selçuk, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Sümbül, çok sayıda hemşire katıldı.

- özenilen üniversite - 59

Adem Solak
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HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYET
PROGRAMI

OMÜ Personel Daire 
Başkanlığı Hizmet İçi 
Eğitimi Birimi tara-

fından düzenlenen “Hizmet İçi 
Eğitim Faaliyet Programı”, Zira-
at Fakültesi Prof. Dr. Fahrettin 
Tosun Konferans Salonu’nda 
anlatıldı.

Üniversitemizin hizmet içi 
eğitim yönergesi çerçevesinde 
idari personellerine yönelik ha-
zırlanan programda; personelin 
görevinin gerektirdiği beceri ve 
davranışlara sahip olmasını sağ-
lamak, hizmette verimliliği ar-

tırmak ve personeli geliştirmek 
amaçlandı.

Program kapsamında; İç De-
netim Birim Başkanı Ali İşleyen 
tarafından  “5018 Sayılı Kamu 
Mali Yönetim ve Kontrol Kanu-
nu” ,  İç Denetçi Mete Erdem 
Özgül tarafından  “Taşınır Mal 
Yönetmeliği”, ve Strateji Geliş-
tirme Daire Başkanı Birsen Kah-
ramaoğlu tarafından ise  “4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu-4735 
sayılı Kamu İhale Kanunu” ders-
leri verdiler.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özgür Yazılım ve Açık 
Kaynak Kulübü tarafından düzenlenen “Bilgisayarı-
nız Ne Kadar Özgür” başlıklı seminer programı çer-

çevesinde; Pardus Geliştiricisi Onur Küçük, Linux Kullanıcıları 
Derneği’nden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mesut Can Kurt, Debian 
geliştiricisi Murat Demirten ve Kerem Erzurumlu konuşmacı ola-
rak yer aldılar.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda 28-29 
Nisan tarihleri arasında gerçekleşen seminerde konuşan Mesut 
Can Kurt, dinleyenlere özgür yazılıma nasıl destek verileceğine 
dair sorular sordu. “ Destek olmak için; kullanmak ve yaymak, 

belgelendirme yapmak, testler yapmak, hata girmek, hata/so-
run gidermek, çeviri yapmak, kod yazmak gereklidir. Belgeler 
düzenleyerek ve staj yaparak da destek verebiliriz. ” şeklinde ko-
nuşan Kurt özgür yazılımların öğrencilere katkılarından söz etti. 

Mesut Can Kurt konuşmasının sonunda dinleyicilerin sorula-
rını da yanıtladı.

BİLGİSAYARINIZ 
NE KADAR
ÖZGÜR?

M
es

ut
 C

an
 K

ur
t

HİZMET İÇİ EĞİTİM
PROGRAMI

Çiçek Tomrukçu

Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Birimi tarafından, 
üniversitemizde çalışan aday memurlara yönelik düzenlenen 
“Hizmet İçi Eğitim Programı”  anlatıldı.

Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Fahrettin Tosun Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen ve toplam 21 aday memurun katıldığı programın,“İletişim 
ve Halkla İlişkiler” konulu ilk dersi; Samsun Meslek Yüksekokulu Öğ-
retim Görevlisi Çiçek Tomrukçu tarafından verildi.

60
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FARABİ ORYANTASYON PROGRAMI

Farabi Değişim 
Programı’nda 
değişime hak 

kazanmış 
öğrencileri 

bilgilendirmek 
amacıyla 

düzenlenen 
Oryantasyon 

Programı 
Mühendislik 

Fakültesi’nde 
yapıldı. Uluslararası İlişkiler Birimi Farabi Değişim 

Ofisi Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Hanife 
Büyükgüngör, Kurum Koordinatör Yardım-

cısı Ayşe Kuleyin ve Ofis Danışmanı Funda Göktaş; 
öğrencileri Farabi Değişim Programı konusunda bil-
gilendirdiler.

Kurum Koordinatör Yardımcısı Ayşe Kuleyin, 
“2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı Farabi Oryantasyon 
Programı” başlıklı sunumunda; “Farabi Değişim Prog-
ramı, yüksek öğretim kurumları arasında bir veya iki 
yarıyıl süresince, öğrenci ve öğretim üyelerinin kendi 
kurumları dışında bir yüksek öğretim kurumunda eği-
tim öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçla-
yan değişim programıdır. Her geçen yıl programa öğ-
rencilerin ilgisi artmakta ve 2009 yılından bu yana 58 
üniversite ile Farabi anlaşmamız bulunmaktadır. Öğ-
renci ve öğretim üyelerinin, her yıl güz dönemi için 
15 Şubat - 15 Mart, bahar dönemi için de 15 Eylül 
- 15 Ekim tarihleri arasında başvuru yapması gereki-
yor. Farabi programına seçilmek için; daha önce Fa-
rabi öğrencisi olmamak, bölümünü kapsayan Farabi 
protokolünün olması, hazırlık veya 1. sınıf tamamla-
mış olmak, not ortalamasının lisansta 2.00 ve üzeri, 

lisansüstünde en az 2.50 olması gereklidir. Gerekli 
belgelerin elektronik ortamda hazırlanması ve isteni-
len sayılarda Farabi ofisine teslim edilmesi gerekiyor. 
Bu süreçte dersler ve krediler ile ilgili problemlerle 
karşılaşırsanız, yapacağınız ilk iş bölüm koordinatö-
rünüze başvurmaktır. Diğer sorunlarla ilgili hemen 
ofisimizle iletişime geçmeniz gerekir” dedi.

Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Hanife Büyükgün-
gör, “Farabi programı karşılıklı gönüllülük ilkesine 
göre yapılır. Kontenjanlar bölümlerin kendi iç dina-
miklerine göre belirleniyor. Bu sebeple lütfen şan-
sınızın farkında olun ve bizi orada temsil ettiğinizi 
unutmayın. Eğer gittiğiniz yıl bizi iyi temsil ederse-
niz, bir sonraki yıl bize ayrılan kontenjanın artmasını 
sağlayabilirsiniz. Formlarınızı hatasız doldurulup, son 
tarihe kadar mutlaka bize ulaştırın” dedi ve ardından 
öğrencilerin sorularını cevapladı.

Sunumların ardından Ofis Danışmanı Funda Gök-
taş öğrencilere, Farabi öğrencisi seçildikten sonra 
neler yapmaları gerektiği, hazırlanması gereken bel-
geler ve belgelerin nasıl doldurulacağı ile ilgili bilgi 
verdi.

Funda GöktaşAyşe KuleyinProf. Dr. Hanife Büyükgüngör
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Proje ile öncelikle ilimizde okulöncesi, il-
köğretim ve ortaöğretim kademelerinde 
müfettiş, yönetici, öğretmen, öğrenci ve 

velilerden elde edilen verilerle tespit edilen ana prob-
lemler üzerinden çözüm önerilerinin belirlenmesi ve 
programların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bunun-
la beraber proje, geliştirilen programların ilgili öğre-
tim kademelerinde uygulanarak değerlendirilmesi ve 
buna bağlı süreçleri içermektedir. Aynı zamanda proje 
kapsamında 2011 Eylül’de yapılması planlanan ve ili-
mizde ilk defa yapı-
lacak olan “Samsun 
Eğitim Şurası” ile 
paydaşlarla tanım-
lanan problemlerin 
ve çözüm yollarının 
değerlendirilmesi, 
paylaşılması ve so-
nuçlarının yazılı ola-
rak ortaya konulma-
sı amaçlanmaktadır. 
Ayrıca projenin nihai 
aşamasında ulusal 
düzeyde tertip edi-
lecek olan Sempoz-
yum ile Samsun’un 
2019 eğitim yol 
haritası belirlenerek paydaşlara duyurulacaktır. İli-
mizin eğitim politikalarının oluşturulması sürecinde 
projenin, eğitimin dünü-bugünü-yarını ilişkisini kuran 
önemli bir boyutu bulunmaktadır. 

Proje Üniversitemiz rehberliğinde Valilik, İl Özel 
İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün etkin işbirli-
ği ile yürütülmekte olup, eğitimin tüm paydaşlarının 
nitelikli katılımını hedeflemektedir.  Bu kapsamda 

Üniversitemiz bünyesinde Eğitim, Fen Edebiyat ve 
İktisadi İdari Bilimleri Fakülteleri olmak üzere çeşitli 
akademik birimlerden 50’ye yakın akedemisyen ile İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü İlköğretim Müfettişleri Kuru-
lu, Program Geliştirme, Eğitim Öğretim, Strateji Ge-
liştirme Şubeleri ve Ar-Ge Ekiplerinden araştırmacılar 
da projede aktif olarak görev almaktadırlar. 

Proje, Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. 
Doç. Dr. İsmail Gelen ile Yrd. Doç. Dr. Yakup Keskin 

tarafından yürütülmekte 
olup, Eğitim Fakültesi’nde 
tahsis edilen Proje Ofisin-
de Arş. Gör. İhsan Onay, 
proje asistanı Fatma 
Bulut ve kısmi zamanlı 
6 adet lisans ve yüksek 
lisans öğrencisi ile çalış-
malar devam etmektedir.  

Proje çevirimi süre-
cinde gelinen aşamada 
Samsun il genelinde-
ki (toplamda yaklaşık 
18700 iç paydaş) öğrenci, 
öğretmen, veli, yönetici 
ve müfettişlere eğitim-

de gördükleri 3 sorun ile sorunlara ilişkin 3 çözüm 
önerilerini yazacakları veri toplama araçları uygulan-
mıştır. Toplanan veriler proje ekibimiz tarafından İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekiplerinin desteğiyle 
NVIVO (nitel veri analizi) programına aktarılarak ana-
liz edilmiştir. 17 ilçe ölçeğinde yapılan analizler ilçe 
Ar-Ge ekiplerinin de desteğiyle raporlaştırma aşama-
sına gelinmiştir. İlçelere ait raporlar Samsun Eğitim 
Şûra’sında taraflara sunulacaktır. 

BAP (1907) 
kapsamında 

hazırlanan 
“Samsun 2019 
Eğitim Vizyonu 

Projesi” başladı.
 09 Nisan 

2010 tarihinde 
onaylanmış olan

projenin
24 ay sürmesi 
öngörülüyor. 

SAMSUN 2019 EĞİTİM VİZYONU 
PROJESİ
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 “Satış Staj 
Programı ve 

Bosch&Siemens 
Samsun Çağrı 
Merkezi Part-
time Çalışma 

İmkanları” 
konusunda 

tanıtım 
toplantısı 

düzenlendi.

OMÜ’DE KARİYER GÜNÜ

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Küçük 
Salon’da, OMÜ Ekonomi ve Kariyer Kulübü 
ile Bosch&Siemens İnsan Kaynaklan Depart-

manı işbirliğiyle düzenlenen, “Satış Staj Programı ve 
Bosch&Siemens Samsun Çağrı Merkezi Part-time Ça-
lışma İmkanları” konusunda tanıtım toplantısı düzen-
lendi. 

Toplantıya İnsan Kaynakları İşe Alma Bölümünden 
Melin Yürüşen ve Çağrı Merkezi Müdürü Osman Fırat 
konuşmacı olarak yer aldılar.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı toplantıda; Staj ve 
eğitim programının amacı ve başvuru süreci hakkında 
bilgi verildi.

Melin Yürüşen , “Bugüne kadar 11 üniversite gez-
dik. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi bizim için 
önemli. Çünkü Samsun’da bir çağrı merkezimiz bulu-
nuyor. Çalışan yetiştirmeye üniversite sıralarından baş-
ladık. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ederken 
üniversite sıralarından arkadaşlarımızı seçip bünyemi-
ze katmak istiyoruz. Bu staj ve eğitim programıyla satışı 
severek ve özveriyle yapacağınız bir meslek olarak gö-
rüp, kariyerini satış alanında konumlandırmak isteyen 
gençleri aramızda görmek ve Türkiye’nin en deneyimli 
satış ekibiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Staj ve eğitim 

programı çerçevesinde başvurular alıyoruz bunları de-
ğerlendirdikten sonra kabul edilen öğrenciler 3.ve 4. 
sınıf sonunda yapılacak olan toplam 4 aylık staj / eği-
tim programında başarılı olan gençlerimize BSH Satış 
Eğitim Başarı Sertifikası veriyoruz. Türkiye çapında bu 
stajlara 20 kişi alıyoruz.” dedi.

Osman Fırat ise, “Müşterilerin, çalışanların, bayile-
rin ve tedarikçilerin ilk tercihi olma vizyonuyla hareket 
eden bir firmayız. Yaptığınız işte başarılı olmak için; 
Kendinizi seveceksiniz, insanları seveceksiniz, çalıştığı-
nız işi seveceksiniz ve çalıştığınız firmayı seveceksiniz. 
Hizmet sektöründe başarılı olmanın temeli insanları 
tanımaktır. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimiz-
de aşamayacağımız kapı yoktur. Çünkü inanmak başar-
manın yarısıdır. 

Peki neden Samsun? Deprem, ilk nedenimiz. Bir 
doğal afet sırasında İstanbul’daki çağrı merkezimizde 
aksaklıklar olduğunda Türkiye’deki tüm çağrılarımız 
Samsun’a yönlenmiş olacak. İkinci nedenimiz ise; İs-
tihdam. Samsun’da kalite seviyesi yüksek. Bu yüzden 
Samsun’da bir çağrı merkezi oluşturduk.” şeklinde ko-
nuştu.

Toplantı, öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla 
son buldu.
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SEMİNER-TOPLANTI
SEMİNER-TOPLANTI

OMÜ Tepe 
Otel’de Türk 

Çocuk Cerrahisi 
Derneği ile 

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’ 

nin ortaklaşa 
düzenlediği ve 

bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirilen 

“Çocuk 
Cerrahisinde 
Endoskopi ve 

Endoskopik 
Cerrahi Kursu” 

düzenlendi.

ÇOCUK CERRAHİSİNDE ENDOSKOPİ VE 
ENDOSKOPİK CERRAHİ KURSU

Etkinliğe çeşitli üniversitelerden 7 eğitmen 
ve çeşitli illerden gelen 16 kursiyer katıldı. 
Kursun bilimsel kurulunda (eğitmenlikte), 

OMÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Tander’in koor-
dinatörlüğünde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Haluk Emir ve Osmangazi Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Baran Tokar; yerel düzenle-
me kurulunda ise üniversitemiz öğretim üyelerin-
den Yrd. Doç. Dr. Ünal Bıçakcı ve Yrd. Doç. Dr. Mithat 
Günaydın görev aldılar.

3 bölüm halinde gerçekleştirilen etkinliğin birin-
ci bölümde kursiyerler internet üzerinden bir kurs 
gördüler. Çocuk cerrahisinde uygulanan kapalı ve 
kansız ameliyat olarak da adlandırılan endoskopik 
ameliyatların teorik ve temel bilgilerinin öğretimi-

nin ardından, bilgilerini belirlemek amacıyla sınav 
yapıldı. Bu sınavı başaranlar, görsel malzemenin 
(ameliyat videoları, sunu ve ameliyat fotografları) 
ön planda olduğu kursun ikinci bölümüne katıldılar. 
Bu bölümde kurs eğitmeni öğretim üyeleri, yoğun 
eğitim vererek bu tür endoskopik ameliyatların 
nasıl yapıldığını gösterdiler. Kursun üçüncü ve son 
bölümünde ise kursiyerler uygulama eğitimi yaptı-
lar. Kurs eğitmenlerinin gözetiminde kursiyerlere; 
maketlerde ve “çalışma modülleri”nde uygulamalı 
eğitimler verildi. Bu eğitimler standart uygulamaları 
içerdi ve her bir kursiyerin uygulamayı başarı ile ta-
mamlaması sağlandı.

Kursun sonunda eğitmenlere ve kursiyerlere ba-
şarı sertifikaları dağıtıldı.
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ÇALIŞTAY
ÇALIŞTAY

OMÜ Veteriner 
Fakültesi ve ÖMÜ 

Sürekli Eğitim 
Merkezi işbirliğiyle 

düzenlenen
“ At Hekimliği 

Çalıştayı ”, OMÜ 
Atatürk Kongre ve 

Kültür Merkezi’nde 
yapıldı.

Szent Istvan Üniversitesi Veteriner Bilimleri 
Fakültesi Büyük Hayvan Kliniği Şefi Dr. Akos 
Tibor Hevesi’nin konuşmacı olarak yer aldığı 

çalıştaya; Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Murat Güzel, öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Murat Güzel “ Türkiye’de ilk defa bir 
“At Hekimliği Çalıştayı” düzenleniyor. Macaristan’dan gelen 
değerli konuklara ve sizlere teşekkür ediyorum. Çalıştayın 
devamlı hale gelmesini umut ediyorum.” dedi.

Düzenleme Komisyonu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Handan 
Hilal Yavuz, “ İşin içine girince, at hekimliğinin diğer hayvan 
hekimliğine göre farklı olduğunu gördüm. Bu nedenle Türkiye’de 
at hekimliğine ilişkin ilk çalıştayı yapmak istedim. Çalıştay için 7 

ay boyunca yoğun bir şekilde çalıştık. Umarım sizler için de faydalı 
olur. ” şeklinde konuştu.

“ Yüzünüz Gülsün ”

Dr. Akos Tibor Hevesi konuşmasında, Türkiye’ye ilk gelişi 
olduğunu ve üniversitemizde olmaktan onur duyduğunu söyledikten 
sonra Türkçe olarak, “ Yüzünüz Gülsün ” dedi ve bunun en önemli 
cümle olduğunu belirtti. Dr. Akos Tibor Hevesi, öğretim üyelerine 
bazı sorular yönelterek başladığı, “ Atlarda Solunum Yolunun 
Endoskopik Muayenesi ve Anormalitelerin Değerlendirilmesi ” 
başlıklı sunumunda atların solunum yollarının nasıl çalıştığından, 
solunum yolu hastalıklarının nasıl oluşabileceğinden söz etti ve kendi 
deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı. 

Uygulama kısmının At Rehabilitasyon ve Sağlık Merkezi’nde, 
Macaristan’dan gelen Dr. Veres Sandor’la birlikte yapılacağı Çalıştay 
5 Haziran günü sona erdi.

AT HEKİMLİĞİ ÇALIŞTAYI

Yrd. Doç. Dr. Handan Hilal
Yavuz

Dr. Akos Tibor Hevesi 
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ÇALIŞTAY
ÇALIŞTAY

Veteriner 
Fakültesi 

öğrenci eğitim 
seminerleri 

kapsamında, 
BEYPİLİÇ A.Ş.’in 

katkılarıyla, 5. 
Sınıf (intörn) 

öğrencilerine 
“Kanatlı 

Sektöründe 
Veteriner 

Hekimlik” 
konulu çalıştay 

düzenlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Alişarlı; sektörden kendilerine 

çok sayıda yetişmiş veteriner hekim talebi 
olduğunu ve bunu karşılamakta güçlük çektiklerini, 
bu çalıştayın amacının da sektör ve fakültenin 
işbirliğiyle bu talebi karşılamak olduğunu belirtti. 
Eğitim semineri düzenleyerek, bunu bir sertifika 
programına dönüştürmeyi de istediklerini söyleyen 
Alişarlı, ileriki dönemlerde kanatlı hekimliği, balık 
hastalıkları ve arı hastalıkları gibi spesifik konularda 
da sektörün ve ülkenin ihtiyacını karşılayacak 
yandal eğitim sunmayı planladıklarını ifade etti.  

Çalıştayda; Veteriner Hekim Recep Özel (Beypiliç 
Canlı Üretim Müdürlüğü, Bolu Bölge Şefi) ve 
Veteriner Hekim İbrahim Köse (Beypiliç Kesimhane 
Müdürlüğü, Kalite Kontrol Şefi) tarafından; Etlik 
Piliç Yetiştiriciliğine Genel Bakış, Entegrasyon 
Tanıtımı, Kanatlı Hayvan Kesimhanesi Uygulamaları 
(Ante-Mortem ve Post-Mortem Muayene, Üretim 
Prosesi ve Kontrolü, Sevkiyat ve Soğuk Zincir), 
Kalite Yönetim Sistemi ve HACCP Gıda Güvenliği 
Standartları, Temizlik Dezenfeksiyon ve Kontrolü, 
Haşere ve Kemirgen Mücadelesi, Personel Eğitimi, 
Yasal Mevzuatlar, Hayvan Refahı, Kesimhanelerde 
Biyogüvenlik, Laboratuar Muayeneleri ve Sonuçları 
Değerlendirilmesi, Etlik Piliç Yetiştiriciliğinde 
Biyogüvenlik, Broyler Civciv Sevk ve İdaresi 
(Havalandırma- Isıtma, Aydınlatma, Yem ve Su 
Hijyeni), Broyler Civciv Sevk ve İdaresi (Aşılama- İlaç 
Uygulamaları),  Etlik Piliç Yetiştiriciliğinde Hastalıklar 
Teşhis ve Tedavi,  Kuluçka – Broyler Damızlık Sevk 
ve İdaresi konularında teorik bilgiler verildi ve 
öğrencilere otopsi uygulamaları yaptırıldı.

KANATLI SEKTÖRÜNDE VETERİNER 
HEKİMLİK
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Diş Hekimliği 
Fakültesi’nin 

14. dönem 
mezunlarını 

verdiği Mezuniyet 
Töreni Atatürk 
Kongre Kültür 

Merkezi’nde 
yapıldı.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

45 diş hekimi adayının mezun olduğu Diş Hekimliği Me-
zuniyet Töreni’ne Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, Fen 

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Eren, Rektör Danışma-
nı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İnci Devrim, Diş Hekimleri Odası Başka-
nı Suat Semiz, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, “Genç 
meslektaşlarım, hikaye bu ya; iki balık yüzüyormuş. Yaşlı balık 
tam genç balıkların yanından geçerken, su nasıl diye sormuş. 
Genç balık ise ‘su ne acaba?’ demiş. Su; bu hikayede farkın-
dalık, temizlik ve dürüstlüktür. Mesleğinizi dürüstçe icra edin. 
Başarı; gerçek manada hayatı bir bütünlük içerisinde dürüstçe 
yaşamak, mesleğinizde dürüst olmaktır. Mesleğiniz; altın bile-
ziktir, değerini biliniz.” dedi.

Diş Hekimleri Odası Başkanı Suat Semiz, “Bu mutlu ve bir 
o kadar da anlamlı gününüzde yaşadığınız mutluluğu paylaştı-
ğım için, ben de en az sizler kadar heyecanlıyım. Uzun ve zor 
bir eğitim tamamladınız. Sizleri şimdiden kutluyor, başarılar 

diliyorum.” dedi ve öğrencile-
rin ailelerinin bu tabloyla gurur 
duymaları gerektiğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, “Sizler, nitelik ve nicelik 
yönünden oldukça üst düzeyde 
bir eğitim aldınız, güzel meslek 
sahibi olduğunuz. Bu nedenle 
gururla, dürüstlükle mesleğinizi 
icra etmelisiniz.” dedi.

Derece yapan öğrencilere 
diploma, hediye, çiçek ve pla-
ketlerinin verilmesinin ardından 
Dönem Birincisi Sinem Demir, 
yaş kütüğüne adını çaktı. Tüm 
öğrencilere diplomaları verildikten sonra, Diş Hekimliği Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İnci Devrim’in öncülüğünde 
öğrenciler meslek andı içtiler ve coşkuyla keplerini fırlattılar. 
Mezuniyet töreni kokteyl ile sona erdi.

Prof. Dr. Selim Arıcı

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER
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Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi 
Mezuniyet Töreni, 

OMÜ Tahsin 
Tuncalı Gençlik 

Merkezi’nde 
düzenlendi.

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Törene; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Samsun il Jandarma Alay 
Komutan Jandarma Albay Mustafa Doğru, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Bulut, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, 

Dekan Yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı.

Mezuniyet töreni açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi birincisi, 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Mehmet Enes Sağar, 
“Bizler fakültemizde eğitim-öğretim sürecinin yaşam boyu devam ettiğini 
öğrendik. Bu bilinçle, 21. yüzyılın öğretmenleri olarak, bir yandan kişisel 
gelişimimizi sürdürmeye, bir yandan da öğrencilerimizi en güzel biçimde 
yetiştirmeye gayret edeceğiz.” dedi.

Eğitim Fakültesi  Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz konuşmasında, “Mezu-
niyetleriyle gurur duyduğumuz sevgili öğretmenlerimiz. Bugün öğretmen-
lik mesleğine başlangıcın ilk adımını atarken, ‘Türk Milletinin millî, ahlakî, 
insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimsemek, korumak ve geliştirmek’ için az sonra hep beraber yemin edeceğiz. Söz konusu 
ulvi gayeleri gerçekleştirmede ne kadar başarılı olduğumuzu, mezuniyet sevincini yaşayan siz sevgili öğretmenlerimiz bizlere gösterecek 
inanıyor ve ümit ediyoruz ki; Türkiyemiz, sizlerin yetiştireceği ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller’ sayesinde muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkacak, ulu önder Atatürk’ün gösterdiği hedefe ulaşacaktır.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise yaptığı konuşmada, “İnsanı  diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik daha rahat daha refah yaşa-
ması için bir bilgi ve beceri peşinde koşmasıdır. Bu bilgi ve  beceriyi  kazanmanın da  yolu; öğrenim ve eğitimdir. Bu işin de, yani öğrenim 
ve eğitimin rehberleri de siz öğretmenlersiniz.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Doğru ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Cevdet Yılmaz dereceye giren öğrencilere mezuniyet diplomalarını ve başarı belgelerini verdiler. Jandarma Albay Mustafa Doğru, mezun 
olan kızına diplomasını kendi elleriyle verdi. Öğretmen yeminin ardından mezun olan öğrencilerin keplerini havaya atmalarıyla tören 
sona erdi.
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Fen Edebiyat 
Fakültesi, 

2010-2011 
eğitim-öğretim 

yılı sonunda 
750 öğrencisini 

mezun etti. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER

Mezun olan öğrenciler, OMÜ Tahsin Tuncalı Genç-
lik Merkezi’nde düzenlenen törende aileleri ve 
öğretmenleriyle birlikte mezuniyet coşkusu ya-

şadılar. Törene; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Şenol Eren, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Bulut, dekanlar, öğre-
tim üyeleri, öğrenciler ve aile-
ler katıldı. 

Mezuniyet töreninde 
fakülte birincisi olan İs-
tatistik Bölümü öğren-
cisi Sinan Deniz, fakül-
te ikincisi olan İstatistik 
Bölümü öğrencisi Tolga 
Zaman ve fakülte üçün-
cüsü olan Kimya Bölümü 
öğrencisi Eda Dağsuyu’na 
ödülleri verildi.

Mezun olan öğrenciler adına 
konuşma yapan Türk Dili ve Ede-
biyat öğrencisi Ayşe Melike Kurtaran, 
“Birçok sıkıntı çekerek okulumuzu bitirdik. Bi-
zim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ailelerimiz sayesinde 
buralara geldik. Rektörümüze, hocalarımıza ve emeği geçen 
bütün idarecilerimize teşekkür ediyorum.” dedi. 

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Eren konuş-
masında, “Fakültemiz, fen ve sosyal bilimlerde üstün nitelikli 
bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında 
çalışmalar yapmayı ve bunları toplum yararına sunmayı görev 

edinmiştir. Bugün bu bilinçle birbirinden değerli öğretim üyesi 
ve öğretim elamanı arkadaşlarımızla eğitimlerini tamamladığı-
mız bu gençleri uğurluyoruz. Sevgili arkadaşlar, mezun oluyor-

sunuz. Mezuniyet gurur ve umut gibi insanın 
ayağını yerden kesen bir duygudur. Se-

vincinizi paylaşmaktan mutluyum. 
Artık her biriniz meslek sahibi 

olan, hayata yeni atılacak bi-
reylersiniz. Mesleğinizde 

en iyi olma gayretleriniz 
sizi başarıya ulaştıra-
caktır.” dedi.

Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan ise, 
“Her insanın hayatı 
bir romandır. Ben siz-

lerin üniversite mezu-
nu gençler olarak ken-

di romanınızı kendinizin 
yazmasını öneririm. Kendi 

yazdığınız romanı yaşamanızı 
tavsiye ederim. Üniversitenin bir 

bilgiden çok özgür bireyler yetiştirmesi-
ni amaçladığını ve bir kimlik kazandırması ge-

rektiğini düşünüyorum. Biz hep daha iyiyi yapmak zorundayız. 
Siz isteyeceksiniz biz başarmaya çalışacağız. Her yıl üniversite-
mize gelen öğrenciler, mezun olan öğrencilerden çok daha iyi 
imkânlara kavuşuyorlar. OMÜ’lü olmanın bilincini ve gururunu 
her zaman taşımanızı istiyorum.” şeklinde konuştu.

Törenin sonunda keplerini havaya atan öğrenciler, müzik 
eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendiler.

70

Ayşe Melike KurtaranProf. Dr. Şenol Eren
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İlahiyat 
Fakültesi 2010 – 
2011 Mezuniyet 

Töreni İlahiyat 
Fakültesi 

Konferans 
Salonu’nda 
düzenlendi.

Fakülteden 44 
öğrenci mezun 

oldu.

Mezuniyet törenine; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ya-
vuz Ünal, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Dalgın, Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Bolat, Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanı Mustafa Kemal Çayıroğlu, Samsun İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mustafa Hatipoğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri ka-
tıldı.

Törende açılış konuşması yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yavuz Ünal, “Modern dünyanın bakış açısı olan pozitivist bakış açı-
sının bütün meydan okumalarına karşı, Müslümanların önünde yer 
alacak gönül erlerini mezun ediyoruz. Bu gün sizler için farklı bir gün. 
Öğrenci kavramının tolere ettiği bazı şeyler vardır. Ancak artık öğrenci 
olmadığınızdan, bu günden sonra çok daha dikkatli olmalısınız. Çünkü 
bize bakan, kendi duruşunu bize göre şekillendiren kitleler var. Bu ce-
maat olabilir, aileniz olabilir ama birileri sizin duruşunuzu mihenk ka-
bul edecek. Bu nedenle eyleme döktüğünüz düşüncelerinizi özenlice 
seçmek zorundasınız. Bütün ibadetlerin zemininde güzel ahlak vardır. 
Eğer bir şeyi söyleyecekseniz önce kendiniz yapın. Eğer söyledikleri-
nizi siz yapamıyorsanız, söyle-
meyin. Kuranı hayat felsefemi-
ze dönüştürmek için okumak 
zorundayız. Peygamberi mo-
dellemek için öğrenmek zo-
rundayız. Bizim dindarlığımız 

ayet ve hadislerin şekillendirdiği bir dindarlık olmalıdır.” dedi.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER

Prof. Dr. Nihat Dalgın

Özlem Ceriyan

Fakülte birincisi Özlem Ceriyan yaptığı konuş-
mada, “İlahiyat öğrencisi olmak zordur. Ciddi bir 
sorumluluk bilinci, çalışkanlık ve sabır gerektirir. 
Öncelikle çok zorlu bir yarıştan geçerek üniversite-
ye girdik, ardından belki de daha zor bir maratonu 
uzun çalışmalar sonucuyla başarıyla sonlandırırdık. 
İlahiyatçı olmanın diğer mesleklerden farklı olan 
yanı her iki dünyayı da düşünmek zorunda olma-
sıdır. İlahiyat Fakültesi’nin akademik ve idari kad-
rosuna,  ailelelerimize ve arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin fotoğrafla-

rından oluşan videoların izlenmesinin ardından, 
Zeliha Kübra Karadoğan kendi yazdığı şiiri paylaştı 
ve göz yaşlarına hakim olamadı. Öğrencilerin pay-
laşımlarından ve konuşmaların ardından; İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun 
İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Hatipoğlu ta-
rafından derece alan öğrencilere mezuniyet bel-
geleri ve hediyeleri verildi.

Protokol üyeleri ve fakültenin öğretim üyeleri 
tarafından 44 öğrenciye mezuniyet belgelerinin 
takdim edilmesinin ardından fakültenin fuaye sa-
lonunda yapılan ikramla tören sona erdi.
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Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 
Mezuniyet Töreni, 
Yaşar Doğu Beden 

Eğitimi ve Spor 
Yüksek Okulu 

Spor Salonu’nda 
yapıldı. 

TIP FAKÜLTESİ 

Törene; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ferşat Kolbakır, , Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar 
Şahinoğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan 

Dağdemir, Samun Tabipler Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günay-
dın, Sağlık İl Müdürü Mustafa Kasapoğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler 
ve aileleri katıldı. 

33. dönem Fakülte birincisi olan Dr. Yücel Öztürk törende yaptığı 
konuşmada,  “Bir doktorun yetişmesi kolay olmuyor. Tıp eğitimi konu-
sunda bizim fakültemiz; Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) sistemi ile 
diğer fakültelerden ayrılıyor. Bizler PDÖ ile yetişen doktorlarız. Bu sis-
tem ile yetişen doktorlar olarak gittiğimiz yerlerde göğsümüzü gere 
gere ‘Ben Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunuyum.’ diyebiliriz. 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, “Sizler insan 
sağlığını korumayı, geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim aldınız. Mesleki 
bilginin yanı sıra fedakârlık ve sabır gibi özellikler de önemlidir. Ülke-
mizin hangi şartlarda kurulduğunu unutmamalıyız. Bizler Ulu Önder 
Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimize, bunu ancak halka hizmet 
ederek ödeyebiliriz. Sizler geleceğin aydınları olarak da bir sorumlu-
luk taşıyorsunuz. Hayallerinizi büyük kurun, azimle ve sabırla adım 
atın.” dedi. 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise, “Gerek zeka, gerek başarı ola-
rak; Türkiye’nin önde gelen bireylerisiniz. Hekimlik öyle bir meslek 
ki; hayatınız, araştırıp öğrenip çözümüne ulaşmaya çalışarak geçecek. 
İnsanın en önemli varlığını yani canını emanet edeceği tek grup he-
kim grubudur. Bu sebeple saygın bir meslektir. Sizlere yeni meslek 
hayatınızda başarılar diliyor ve tebrik ediyorum.” dedi. 

Derece alan öğrencilere; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 
Haydar Şahinoğlu ve Samun Tabipler Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mit-
hat Günaydın tarafından plaket, diploma, hediye ve çiçekleri verildik-
ten sonra; Dr. Yücel Öztürk, yaş kütüğüne adını çaktı.

Protokol üyeleri tarafından mezun öğrencilere diplomaları veril-

dikten sonra öğrenciler Dekan Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu öncü-
lüğünde meslek yemini ettiler. Yeminin ardından tören öğrencilerin 
keplerini havaya fırlatmalarıyla sona erdi.

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER
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Veteriner 
Fakültesi 

Mezuniyet 
Töreni OMÜ 

Atatürk ve 
Kongre Kültür 

Merkezi’nde 
düzenlendi

VETERİNER FAKÜLTESİ

Törene; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Erdem Koç,  Mühendislik Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Samsun-Sinop Veteriner Hekimleri Odası Baş-
kanı Prof. Dr. Murat Fındık, Yüksekokul Müdürleri,  Tarım İl Müdürü 
Kadir Güven, İl Kontrol Müdürü Osman Aydın ve çok sayıda davetli 
katıldı.

Öğrenciler adına ko-
nuşma yapan fakülte bi-
rincisi Banu Biber, “Böy-
le bir meslek grubuna 
mensup olarak mezun 
olduğum için son derece 
mutlu ve gururluyum. 
Genç ve dinamik meslek-
taşlarım; bilin ki bizlerin 
muhtaç olduğu kudret 
damarlarımızdaki asil 
kanda mevcuttur.” diye-
rek ailesine ve tüm hoca-
larına teşekkür etti.

Samsun-Sinop Ve-
teriner Hekimleri Odası 
Başkanı Prof. Dr. Mu-
rat Fındık konuşmasında, “Veteriner Hekimlik mesleği günümüzde 
çok önemli meslekler arasındadır. Veteriner Hekimliği 250 yıl önce 
Fransa’da ihtiyaçtan doğmuştur. Veteriner hekimlere günümüzde 
gerekli hassasiyet gösterilmemektedir. Ülkemizde özellikle Tarım 
Bakanlığı’ndaki istihdam artırılmalıdır. Mezun olan öğrencilerimizi 
odaya kayıt yaptırmaları için bekliyor, kendilerini ve ailelerini kutlu-
yorum.’’ dedi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, “Fakülte-
mizin 4. Dönem Mezuniyet Töreni’nde sizleri selamlamaktan ve 
öğrencilerimizin başarılarını birlikte kutlamaktan mutluluk ve onur 
duyuyorum. Sevgili öğrenciler; uzun ve yorucu bir eğitimden sonra 
Veteriner Hekim olarak insanlığa hizmet için ülkemizin dört bir yanı-
na dağılacaksınız. Ülkemizin hangi şartlarda kurulduğunu unutma-
malıyız. Bizler Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimize, 
bunu ancak halka hizmet ederek ödeyebiliriz. Bulunduğunuz yerler-

de üniversitemizi ve fakültemizi temsil 
edeceksiniz. Bu temsili başarıyla yapa-
cağınızdan hiç kuşkum yok.” şeklinde 
konuştu.

Son olarak söz alan Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan konuşmasına Veteriner 
Hekim mezunlarıyla Tıp Fakültesi me-
zunlarının birbirlerine göre şanslı ve 
şanssız oldukları yönlere değinerek 
başladı. Hekimlikte deneyimin öne-
mini vurgulayan Rektör Akan, öğren-
cilerin sanal simülatörlerle deneyim 
kazanıp daha sonra canlı üzerinde aynı 
işlemleri yapmalarının yararlı olduğu-
nu söyledi.”

Konuşmaların ardından Veteriner 
Fakültesi öğrencileri mini bir konser verdiler. 24 öğrencinin mezun 
olduğu törende dereceye girerek fakülte birincisi olan Banu Biber’e, 
ikinci olan Emre Dağlı’ya ve üçüncü olan Nergiz Aakan’a Rekör Akan 
plaket ve çiçek takdim etti. Dereceye giren öğrencilere diplomaları-
nı da Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından 
verildi. Mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından keplerin havaya 
fırlatılmasıyla tören sona erdi.

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER
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Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 

Mezuniyet 
Töreni, OMÜ 

Atatürk Kongre 
ve Kültür 

Merkezi’nde 
düzenlendi.

Mezuniyet Törenine; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, 

Dekan Yardımcıları,  öğretim üyeleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanı Mustafa Çayıroğlu, öğrenciler ve aileler katıldı.

“Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi ikincisine 
daima yenildi.”

Törende konuşma yapan Ziraat Fakültesi birincisi bahçe 
bitkileri bölümü öğrencisi Songül Yıldız, “ Türkiye bir tarım 
ülkesidir. Genç ve dinamik ziraat mühendisleri olarak; çalışarak, 
fedakârlık göstererek ve hoşgörü ile ülkemizin tarımsal alanda dışa 
bağımlılığını azaltmak ve tarımda daha ileri seviyelere gelmesini 
sağlamak için gayret göstermeliyiz. Büyük önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; ‘Kılıç ve saban; bu iki fatihten 
birincisi ikincisine daima yenildi.’ Biz ziraat mühendisleri savaşarak 
değil, tarım yolunda mücadelemizle ülkemiz tarımını geliştirmeyi 
hedefledik. Kutsal olduğunu düşündüğümüz büyük Türk milletine 
hizmet için seçtiğimiz bu yolun en doğru yol olduğuna inanıyoruz.” 
dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kuran yaptığı 

konuşmada, “Bugün Fakültemizin 31. dönem mezunlarını 
meslek hayatlarına uğurluyoruz. Ülkemiz tarımına hizmet etmek 
üzere 1976 yılından bugüne kadar mezun ettiğimiz 4466 ziraat 
mühendisine, 159 meslektaş daha ilave etmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu genç meslektaşlarımızın insanlığın beslenmesine, 
çiftçilerin gelirlerinin artırılmasına ve dolayısıyla toplumların sosyal 
ve ekonomik gelişmesine önemli katkılar yapacağına inanıyoruz.” 
dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan konuşmasında ‘OMÜ Zıraat 
fakültesinin ülkemizin sayılı ziraat fakültelerinden olduğunu. 
Tarım sektörünün çok önemli bir yer tutuğunu genç mezun ziraat 
mühendisler  olarak çok çalışarak ülkemize tarım ve tarıma dayalı 
faaliyetlerde faydalı olacaklarına inandığını söyleyerek. Mezun 
olan ziraat mühendislerin onları yetiştiren ailelerine, öğretim 
üyelerine teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Kuran ve emekli öğretim üyesi eski Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Selçuk dereceye giren öğrencilere 
mezuniyet diplomalarını ve başarı belgelerini verdiler. Mezun olan 
öğrencilerin keplerini havaya atmalarının ardından fuaye alanında 
verilen ikramla tören sona erdi.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER
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OMÜ Uzaktan 
Eğitim Programı 

kapsamında 
Türkiye 

genelinde Ebelik 
Lisans Bitirme 

Programı’na 
katılan 3300 

yüksekokul 
mezunu 

ebeden 2600’ü, 
2 yıl süren 

eğitimlerini 
tamamlayarak 
mezun oldular. 

OMÜ Kurupelit Yerleşkesi’nde düzenlenen 
mezuniyet töreninde, yıllardır hizmet 
veren ebeler kep giydi.

Programı birincilikle tamamlayan Fatma Kılınç 
konuşmasında, “Bugün burada eğitimin yaşı 
olmadığını uzaktan eğitimin artık çağdaş bir eğitim 
ve öğretim olduğunu bu başarımızla kanıtlamış 
olduk. Bugün ebelik sağlık yüksekokulu mezunları 
olarak dünyada kutsal sayılan ebelik mesleğini 
yapmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Prof. Dr. Yüksel Kesim, “8000’e yakın 
öğrencimizden bugün 4100’ünü mezun etmiş 
bulunuyoruz. 4100 öğrencinin 1367’si onur ve 
yüksek onur derecesi ile mezun oluyorlar. Ebelik 
bilim ve sanatı barındıran bir meslektir. Dünyada 
sağlık alanındaki meslekler içinde geçmişi en eski 
ve en saygın olan meslektir. Ebelerimiz sağlık 
ekiplerinin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Bu meslekte 
başarılı olmanın yolu önce eğitimden geçiyor, 
ondan sonra da severek isteyerek, keyifle coşkuyla 
sorumlulukların altından kalkarak profesyonel bir 

şekilde mesleğinizi yapıyorsunuz. Bundan sonra da 
buna devam edeceksiniz.” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Akan ise yaptığı konuşmada, 
“Bizim haziran ayımız mezuniyet töreni ile geçer. Bir 
çok birimimizin mezuniyet törenine katıldım ama 
en heyecanlandığım en gurur duyduğum tören 
bu tören. Hep birlikte çok büyük bir iş başardık. 
Sağlık Bakanlığı’nın bir projesiydi. Öğrencilerimiz 
olmasaydı bu proje olmazdı. Türkiye üniversiteleri 
son iki yılda uzaktan eğitimle ciddi projeler 
geliştirmeye ve yenilikler getirmeye başladı.” 
Şeklinde konuştu.

Ebelik lisans tamamlama programını büyük bir 
azim göstererek bitiren 60 yaşındaki 3 torun sahibi 
41 yıllık ebe Vesile Bal, diplomasını ve plaketini 
Prof. Dr. Faruk Alparslan’dan aldı.

Törende, OMÜ Müzik Bölümü öğretim 
görevlileri İlyas Şenel, Ömer Kanca ve arkadaşları 
da müzik dinletisi sundular. Tören, keplerin havaya 
atılmasıyla sona erdi. 

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İLK
MEZUNLARI VERDİ

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER

Fatma Kılınç

Şadiye Bayhan

Prof. Dr. Yüksel Kesim
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Samsun 
Sağlık 

Yüksekokulu, 
OMÜ Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 

Mezuniyet 
Töreni düzenledi. 

Yüksekokul’dan 
bu yıl 65’i 

hemşire, 60’ı da 
ebe olmak üzere; 

125 öğrenci 
mezun oldu.

SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencile-
rinin mini konseriyle başlayan törene; 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin 

Akan, Sağlık Yüksekokulu Mü-
dürü Prof. Dr. Yüksel Ke-
sim, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ve aileleri 
katıldı.

Yüksekokul bi-
rincisi Kübra Akdağ 
yaptığı konuşmada, 
“4 yılın nasıl geçe-
ceğinin hesabını ya-
parken, artık geleceğe 
yönelik planlar yapmak-
tayız. İnsanlara yardım et-
mek, şefkat ve sabır hemşireliğin 
temel felsefesidir. Aklın ve bilimin üstünlü-
ğünü benimseyeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. 
Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden 
yürüyeceğiz” diyerek Yüksekokulun akademik ve 

idari personeline, ailelere ve mezun olan öğrenci-
lere teşekkür etti. Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Yüksel Kesim, “Tüm Dünya’da olduğu gibi ülke-
mizde de sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir, sürekli, 
kaliteli ve en üst düzeyde sunulabilmesi için ekip 
çalışması gereklidir. Bu ekip içerisinde de hemşire 
ve ebeler olmazsa olmaz unsurlardandır” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise, “Hayat çok 
çabuk geçiyor. Daha nice 4 yıllar geçecek. O yüz-
den hayatınızdaki her gün önemlidir. Mevlana der 
ki ‘Hayat ölümden ödünç aldığımız vakitlerdir.’ 
Atatürk’ün dediği gibi; ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür’ nesiller olarak yetiştiniz. Oldukça zor bir mes-
leğiniz olmasına rağmen ihtiyaç duyulan meslek 
grubundan olduğunuz için şanslısınız.” dedi. 

Konuşmalardan sonra Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, Prof. Dr. Yüksel Kesim, Prof. Dr. Niyazi Taşçı, 

Yrd. Doç. Dr. Birsen Altay, Yrd. Doç. 
Dr. Serap Sezgin ve Doç. Dr. 

İlknur Aydın tarafından 
dereceye giren öğren-

cilere diplomaları 
verildi. Yüksekokul 
birincisi Kübra Ak-
dağ yaş kütüğüne 
adını çaktıktan 
sonra tüm öğren-

ciler, Yüksekokul 
Ebelik Bölüm Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Birsen Altay 
rehberliğinde meslek yemi-

ni ettiler.

Tören, mezun olan öğrencilerin keplerini ha-
vaya atmalarının ardından yapılan kokteyl ile son 
buldu.

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER
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Yaşar Doğu 
Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksek Okulu 
Mezuniyet 

Töreni,
BESYO

Spor 
Salonu’nda 
düzenlendi. 

80 öğrencinin mezun olduğu törene; 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut, 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Fehmi Yazıcı, BESYO Müdürü Prof. Dr. Osman 
İmamoğlu, OMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, 
öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Öğrenciler spor salonuna isimleri okunarak 
çağırıldılar. Mezun öğrenci adayı Canan Özyurt yaptığı 
konuşmada, “Hayatımızda bir sayfa kapatırken, yeni 
bir sayfa açıyoruz. Bizi yetiştiren hocalarımıza ve 
ailelerimize çok teşekkür ediyoruz. Milli mücadelenin 
başladığı tarihin adını taşıyan üniversiteden mezun 
olduğum için çok gururluyum.” dedi.

Beden Eğitimi Bölümü’nden 50, Antrenörlük 
Bölümü’nden ise 30 öğrencinin mezun olduğunu 
belirten BESYO Müdürü Prof. Dr. Osman İmamoğlu 
öğrencilere, “Bir sayfayı kapatıp, yeni bir sayfa 
açıyorsunuz. Hep dürüst, gururlu olun ve asla taviz 
vermeyin. Kendinizi geliştirin.” dedi.

“Mezun olan arkadaşımız, Ondokuz Mayıs 
ruhunu taşıyacağına söz verdi. Tüm öğrencilerimizin 
bu ruhu taşıması bizi de gururlandırır” diyen Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut, BESYO akademik 
kadrosu ile ilgili bazı bilgiler verdikten sonra ailelere 
“Özenle ve zorluklarla yetiştirdiğiniz çocuklarınız 
için içinizde bir korku olmamalı. Onlar yarışmalara 
katılarak üniversitemizi dünya çapında temsil 
ettiler. Bu durum ise onlara yönelik çabalarımızın 
boşa gitmediğinin göstergesidir. Mesleki ilişkileri 
sağlam, sorumluluğu üstlenen gençler yetiştirdik.” 
dedi. Bulut öğrencilere yönelik olarak da, “Mevcut 
bilgi ve donanımla, öğrencilerinizi Atatürk’ün, ‘Ben 

sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözü 
doğrultusunda yetiştireceğinizden hiç kuşkum 
yoktur.” dedi.

Dereceye giren öğrencilere Tıp Fakültesi Başhekimi 
Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, 
Prof. Dr. Osman İmamoğlu ve Prof. Dr. Ahmet Bulut 
tarafından belge, plaket ve hediyeler verildi. 

Yaş kütüğüne adını çakan BESYO birincisi Özlem 
Engeloğlu,  “Her başarının arkasında mutlaka birisi 
vardır. Ben de başarımın arkasındaki insanlara 
huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Aileme, 
hocalarıma ve arkadaşım Canan Özyurt’a çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Törenin sonunda öğrenciler hep birlikte 
öğretmenlik yemini ettiler. Mezuniyet belgelerinin 
verilmesinin ardından BESYO öğrencileri modern 
dans gösterisi yaptılar ve her yıl geleneksel olarak 
gerçekleşen “kep atma”yla tören sona erdi. 

YAŞAR DOĞU BEDEN EĞİTİM VE SPOR 
YÜKSEKOKULU

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER
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Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 

Bafra Meslek 
Yüksekokulu(MYO) 

mezuniyet töreni 
okul bahçesinde 

yapıldı.

Mezuniyet töreninde konuşma yapan 
Bafra MYO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Necdet Çamaş, okullarının 53 öğretim 

görevlisi ve 789 öğrencisinin bulunduğunu ve 3 
bölümden oluştuğunu belirtti. Bitkisel ve hayvansal 
üretim, muhasebe ve vergi uygulamaları ve bilgisayar 
teknolojileri olmak üzere 3 bölümde eğitim ve 
öğretim verdiklerini ifaden eden Doç. Dr. Necdet 
Çamaş, “Yüksekokulumuzun kadrosu ve kalitesi 
birçok yüksekokula örnek hatta ülke genelinde birçok 
fakülteden daha zengin bir yapıya sahiptir” dedi.

“Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi 
yetiştirebilmek adına var gücümüzle elimizden 
gelen bütün gayreti gösterdik” diyen Doç. Dr. 
Çamaş, “Evlatlarımızı bizlere yetiştiren başta anne ve 

babaları olmak üzere bizleri gururlandıran ve bundan 
sonraki yaşamlarında ülkemize çok önemli hizmetleri 
olacağına inandığımız öğrencilerimize teşekkür ve 
tebriklerimizi sunarım” şeklinde konuştu.

Okul Birincisi Özlem Gül, Okul İkincisi Esra 
Koçoğlu, okul üçüncüsü Muhammet Şen’e 
diplomalarının verilmesinin ardından mezuniyet 
programı kep atma töreni ile devam etti. Öğrencilere 
pilav ve tatlı ikramında bulunuldu. Öğrenciler müzik 
eşliğinde doyasıya eğlenerek stres attılar.

Mezuniyet törenine şehir dışından gelen 
öğrencilerin aileleri ve Bafra’da yaşayan öğrencilerin 
aileleri ile okul yönetimi katıldı.

BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER
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Çarşamba 
Ticaret Borsası 
Meslek Yüksek 

Okulu Mezuniyet 
Töreni, Çarşamba 

Cemil Şensoy 
Kültür Merkezi’nde 

düzenlendi. 

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK
YÜKSEKOKULU

240 öğrencinin mezun olduğu törene; Çar-
şamba Kaymakamı Nusret Şahin, Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan, Çarşamba Belediye Başka-

nı Hüseyin Dündar, çok sayıda veli öğrenci ve davetli 
katıldı.

Tören okul birincisi Semih Barutçu’nun konuşma-
sıyla başladı. Barutçu, “Sevgili anne ve babam, emek-
leriniz boşa gitmedi. Ben iş hayatıma atıldıktan sonra 
üzerime düşeni yapacağıma söz veriyor ve teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Çarşamba Ticaret Borsası Yüksek Okul Müdürü 
Doç. Dr. İsmail Aydemir, okulun 8. mezunlarını verdi-
ğini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 
“2 yıl önce yeni binasına taşınan okulumuz son derece 
modern bir okuldur. Okulumuzun bu seviyelere gel-
mesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 
Sizleri ve ailelerinizi kutlarım.” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, öğrencileri ve aileleri kutlayan Çar-
şamba Kaymakamı Nusret Şahin’in ardından söz alan 

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da, “Çar-
şamba için çok anlamlı bir tören. Nitelik ve sayı olarak 
büyüyen okulumuz ilçemizin gurur kaynağıdır.” dedi.

Son olarak söz alan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
gurur günümüze hoşgeldiniz diyerek başladığı konuş-
masında şöyle dedi: “Bugün bütün öğrenciler ve veli-
ler heyecanlı ve gururlular. Sevgili öğrenciler sizlere in-
san hayatında iki önemli başlıktan söz edeceğim; 1.’si: 
Çalışmak, 2.’si ise: Yaptığımız işi ciddiye almak. Millet 
olarak da bu hususlara dikkat edersek çok daha güç-
lü bir ülke olabiliriz. Sevgili öğrenciler; bundan sonra 
omuzlarınızdaki yük çok daha fazla olacaktır. Hepinize 
başarılar diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından diploma törenine geçildi. 
Okul birincisi Semih Barutçu’nun diplomasını Kayma-
kam Nusret Şahin, okul ikincisi Selma Bozbek’in dip-
lomasını Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, okul üçüncüsü 
Barış Özver’in ödülünü ise Belediye Başkanı Hüseyin 
Dündar verdi. Tören keplerin havaya atılmasıyla sona 
erdi.

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER
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Havza Meslek 
Yüksekokulu’nda 
Mezuniyet Töreni 

düzenlendi. 

HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU

Bu yıl Yüksekokul’dan 300 öğrenci mezun 
olurken; okulun Fizyoterapi Bölümü ilk 
mezunlarını verme mutluluğunu yaşadı. 

Fizyoterapi Bölümü’nün 90 öğrencisinden 85’i me-
zun oldu.

Mezuniyet törenine; Havza Kaymakamı Erol 
Rüstemoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bu-
lut,  Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza İlçe 
Emniyet Müdürü Murat Yılmaz, Havza MYO Mü-
dürü Prof. Dr. Nevzat Şahin, Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanı Mustafa Çayıroğlu, protokol üyeleri, 
öğretim üyeleri,  öğrenciler ve aileleri katıldı.

Okul birincisi Bünyamin Genel yaptığı konuş-
mada, “Okula ilk gelişimizde acemi bir telaş, içimi-
ze yerleşen üniversiteli olma heyecanı, düşüncele-
rimizde tatlı bir panik ve içimizde yeni bir eğitim 
hayatının verdiği hızla büyüyen bir sevinç yumağı 
vardı. Burada göreceğimiz eğitimde lise yıllarından 
kalma bir öğretmen korkusu vardı. Canımız sıkılın-
ca sırtımızı sıvazlayan, mutlu anlarımızda bizimle 
birlikte mutlu olan bir aile bulduk karşımızda” di-

yerek Yüksekokulun akademik ve idari personeline 
teşekkür etti.

Törende bir konuşma yapan Havza MYO Mü-
dürü Prof. Dr. Nevzat Şahin, okulun her yıl eğitim 
kalitesini arttığını belirterek, “Göreve başladığımız-
da fiziki şartları yetersiz, öğretim üyesi az bir okulla 
yolla çıktık. Bugün geldiğimiz noktaya, o gün gönül 
birliği ettiğimiz öğretim üyesi arkadaşlarım, Havza 
Belediyesi’nin ve diğer kurumların da destekleri ile 
hep birlikte geldik” dedi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut 
ise, “Ülkemizde ciddi manada ara eleman eksi-
ği var. Mezun olan siz gençler hedefinizi sadece 
kamu kurumlarında istihdam ile sınırlandırmayın. 
Özel sektörde sizlere çok büyük ihtiyaç var. Öğren-
diğim kadarı ile ilk kez mezun veren Fizyoterapi 
Bölümü’nü başarı ile bitiren tüm öğrencilerimize 
iş teklifleri gelmiş. Daha okulları biter bitmez iş 
imkânına sahip olmuşlar. Üniversitemiz ve Meslek 
Yüksekokulumuz adına onur verici bir haber bu.” 
dedi.

Havza Meslek Yüksek Okulu spor et-
kinlikleri çerçevesinde düzenlenen Futbol  
Turnuvası’nda birinci, ikinci ve üçüncüye 
kupaları verilmesinin ardından protokol 
üyeleri tarafından 300 öğrenciye mezuni-
yet belgeleri takdim edildi. Törende mezun 
olan öğrencilerden bazıları göz yaşlarına 
hakim olamadılar. Tören, mezun olan öğ-
rencilerin keplerini havaya atmalarıyla son 
buldu.

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER
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Kavak Meslek 
Yüksekokulu’nda 

düzenlenen 
Mezuniyet 

Törenine; 
öğretim üyeleri, 
kamu kurum ve 

kuruluşlarının 
temsilcileri, 

öğrenciler ve 
aileleri  katıldı.

Kavak Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen 
Mezuniyet Törenine; Kavak Kaymakamı 
Kenan Eskin, Rektör Yardımcısı YÖK Üyesi 

Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Ahmet Bulut, 
Belediye Başkanı Şerif Ün, Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Nazmi Polat, Vezirköprü Meslek 
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Halil Kütük, Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Çayıroğlu, 
öğretim üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcileri, öğrenciler ve aileleri  katıldı. 

Kavak Meslek Yüksekokulu birincisi Harita 
Kadastro Programı öğrencisi Emrah Sevinli 
yaptığı konuşmada, “Eğitim yaşam boyu sürecek 
mesleğimle ilgili bütün bilgi ve becerileri kazandığımı 
anladım. Daha önümüzde birçok engeller var. İyi 
eğiticilerin elinde, teknik eleman adayı olarak 
yetiştim. Başta Yüksekokul hocalarım olmak üzere; 
bütün öğretim elemanlarımıza şükran ve minnet 
borçluyum. Borcumu bu ülkenin kurumlarında 
çalışarak ödeyeceğim. Eğitim yolculuğum ömür 
boyu sürecek”. dedi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nazmi Polat 
konuşmasında, “Bugünün oluşumuna en büyük 
katkıyı, en büyük özveriyi şüphesiz ki velilerimiz 
yaptı. Doğduğu günden itibaren  evlatlarını 
canlarıyla beslediler, yemediler yedirdiler, 
içmediler içirdiler. ilkokul, lise ve Atatürk’ün doğum 
tarihinden ismini alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Kavak Meslek Yüksekokulu’na çocuklarını teslim 
ettiler. Biz emaneti elimize aldığımız andan 

itibaren OMÜ’nün yöneticileri ve Kavak Meslek 
Yüksekokulu’nun değerli öğretim elamanları bilgi 
dağarcıklarındakileri gençlerimize aktarmak için 
gece gündüz demediler. Eli öpülesi hocalarımız bu 
uğraşı yaparken ailelerini ihmal ettiler ama hiçbir 
zaman işlerini ihmal etmediler. Çocuklarımız bu 
ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesine üstüne 
götürme ideali olan Atatürk idealini gerçekleştirmek 
için hocalarından gördüklerini ailelerinden 
aldıklarını fazlasıyla vererek bu mücadeleye katkı 
vereceklerdir.” dedi.

Rektör yardımcısı YÖK üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç 
ise yaptığı konuşmada, “Bilindiği gibi hayat hepimizi 
iyi ve kötü şeylere muhatap eder. Hayat iyi ve 
kötü yanlarıyla güzeldir. Bugün güzel yanlarından 
birisinin içerisinde olmaktan dolayı hakikaten 
mutluyuz. ‘Yetişmiş insan gücü’ bir ülkenin en 
önemli gücünü oluşturmakta. Bu güce yeni üyeler 
katmakta olan bir üniversite olduğumuz için 
gururluyuz. Bu gençler burada edindikleri bilgi ve 
donanımla yarın hem ülkemizde hem de dünyanın 
değişik yerlerinde kendilerine duyulan ihtiyaç 
oranında çok önemli hizmetler verecekler. Mezun 
olan öğrencilere aile ve iş hayatlarında başarılar 
dilerim.” şeklinde konuştu.

 
Programın sonunda mezun olan öğrencilere 

diploma ve başarı belgeleri protokol üyeleri 
tarafından verildi. Öğrencilerin keplerini havaya 
atmalarının ardından verilen yemek ikramıyla 
mezuniyet töreni sona erdi.

KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER
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OMÜ Sağlık 
Hizmetleri 

MYO Okulu 
Mezuniyet 

Töreni, OMÜ 
Atatürk ve 

Kongre Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlendi. 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU 

230 öğrencinin mezun olduğu törene; Samsun Milletvekili 
Fatih Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, 
dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı.

 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Niyazi 

Taşçı yaptığı açılış konuşmasında, “Bu yıl da değerli hocalarımızın 
katkılarıyla 230 öğrencimizi mezun ediyoruz. Her geçen gün üni-
versite mezunlarının iş bulma şansı giderek azalsa da, okulumuz 
mezunları için bu durum geçerli değildir. Siz sevgili öğrenciler; siz 
sağlıkta olmazsa olmaz nitelikli işgücüsünüz. Ara eleman değil 
ana elemanlarsınız.” dedi.

Tüm öğrenciler adına konuşma yapan okul birincisi Gülçin 
Keskin, “Mezun olduğumuz okulun önem ve hassasiyetinin far-
kındayız. Ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Aile-
lerimize ve hocalarımıza sonsuz teşekkür ederim.” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır yaptığı konuşmada, 
“Burada şu an coşku ve hüznü bir arada yaşıyoruz. Bugün OMÜ 
36. yılında köklü bir üniversite olmuştur. Üniversitemiz geleceğe 
ışık tutacak bilim adamları yetiştirmektedir. Sağlık hizmetleri de 
insanımız için büyük önem taşımaktadır. Mezun olan öğrencile-
rimiz mesleklerini kazandılar. Mezun olan tüm öğrencilerimize 

meslek hayatlarında başarılar 
diliyorum. Yolunuz ve bahtınız 
açık olsun.” dedi.

Son olarak söz alan Samsun 
Milletvekili Fatih Öztürk ise, 
“Öğrencilerimize baktığımda 
heyecanlandıklarını görüyorum. 
Ben de tam 17 yıl önce aynı he-
yecanı yaşadım. Zaman çok hızlı 
ilerliyor. Tüm öğrencilerin başa-
rılarla dolu bir ömür geçirmesi-
ni diliyorum. Meslek olarak en 
hayırlı hizmetlerden birini yapa-
caksınız. İnsanlara hizmet ede-
ceksiniz. Değerli ailelerinizi ve 
hocalarınızı kutluyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 
Okulu birincisi Gülçin Keskin, okul ikincisi Dursun Geniş ve okul 
üçüncüsü Cansu Kandişe diplomaları ve ödülleri Samsun Millet-
vekili Fatih Öztürk tarafından verildi. Öğrencilerin keplerini hava-
ya atmalarıyla tören sona erdi.  

Prof. Dr. Niyazi Taşçı

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER
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Samsun 
Meslek 

Yüksekokulu 
Mezuniyet Töreni 

Atakum Sahnesi 
Konferans 

Salonu’nda 
düzenlendi. 

Yüksekokulun 21 
programından, 

285 öğrenci 
mezun oldu.

Mezuniyet törenine; Samsun İl 
Jandarma Komutanı Jandarma 
Albay Mustafa Doğru, Samsun 

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kamil 
Işık, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Fikret Özkahraman, Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanı Mustafa Kemal Çayıroğlu, 
öğretim elamanları, öğrenciler ve aileler 
katıldı. 

Mezuniyet töreni açılış konuşmasını 
yapan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölüm 
birincisi Hatice Emre, “Hiç bitmeyecekmiş 
gibi gelen iki yıllık üniversite hayatımız göz 
açıp kapayıncaya kadar geçti ve şimdi bizler, 
yaşamımızın hiç unutulmayacak bir dönemini 
noktalıyoruz. Bu süreçte kendi çabalarımızın 
yanında kıymetli hocalarımızın ve ailelerimizin sonsuz 
ilgi ve desteklerini göz ardı edemeyiz. Ben bütün 
arkadaşlarım adına bizlerden ilgilerini esirgemeyen 
hocalarımıza, ailelerimize ve yeni eğitim-öğretim 
binamız için de Sayın Rektörümüze teşekkür ederim. 
Bundan sonraki yaşantımızda bilgi ve becerilerimizi 
ülkemizi muasır medeniyetler seviyenin üzerine 
çıkarmak için kullanmaya gayret edeceğiz.” dedi.

Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kamil 
Işık yaptığı konuşmada, “1992 yılından günümüze 
eğitim ve öğretime devam eden yüksekokulumuzun 
19. yılında mezunlarına yenilerini eklemenin 
mutlu gururunu yaşıyoruz. 21 programa ulaşan 
yüksekokulumuz sadece ilimizde değil, bölgemizde de 
günden güne büyüyen yüksekokullarından biri olmaya 
devam etmektedir. Gelişen ve büyüyen ülkemizin, 
bugün en önemli itici gücü iyi yetişmiş ve kaliteli 

meslek elemanlarıdır. Meslek yüksekokullarının her 
geçen gün önemi sadece ülkemizde değil dünyada 
da artmaktadır. Yeni binamız ve kampüs alanımızla 
daha da güçlenerek sayılı yüksekokullarından biri 
olma yolundayız. Bizlere bu fırsatı sağlayan ve 
bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan 
başta Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Akan’a, tüm 
yöneticilerimize teşekkür ederim. Ayrıca, akademik ve 
idari personelimize gayretli çalışmalarından dolayı da 
çok teşekkür ederim.” dedi.

Samsun İl Jandarma komutanı Jandarma Albay 
Mustafa Doğru ve Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Kamil Işık tarafından derece alan öğrencilere 
mezuniyet belgeleri ve hediyeleri verilmesinin 
ardından yemek ikramına geçildi. Öğrenciler daha 
sonra kendileri tarafından hazırlanan mezuniyet 
eğlence programında gönüllerince eğlendiler.

SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU 

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER

Hatice EmreDoç. Dr. Kamil Işık
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Terme Meslek 
Yüksekokulu’nda 

düzenlenen 
mezuniyet 

töreniyle 184 
öğrenci mezun 

oldu. 

Törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Bulut, Belediye Başkanı Ahmet 
Yirmibeşoğlu, Terme Meslek Yüksekokulu 

Müdürü Prof. Dr. Ergin Öztürk, , İlçe Garnizon 
Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, OMÜ Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanı Mustafa Çayıroğlu, veliler ve 
öğrenciler katıldı.

Törende konuşma yapan okul 1.’si Emriye 
Salihoğulları, ailesine ve hocalarına teşekkür ederek 
arkadaşlarına iş yaşamlarında başarı diledi.

Prof. Dr. Ahmet Bulut törende yaptığı konuşmaya, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin dünyada 100’ün 
üzerinde üniversiteyle işbirliği içerisinde olduğunu 
belirterek başladı. Bulut, “Sizler büyük emek vererek 
okulunuzdan mezun oldunuz. Öğrencilerimizin bu 
günlere gelmesinde öncelikle velilerimize teşekkür 
ediyor, öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Ergin Öztürk ise, “Ülkemizin değişik yörelerinden 
Terme’ye gelerek burada birbirleriyle farklı kültürleri 
yoğuran ve kaynaşan öğrencilerimiz derslerinin yanı 
sıra sosyal ve kültürel anlamda da bir çok kazanımlar 
edindiler. Değerli öğrenciler, biliyorsunuz hayat sizin 
için bugün yeni bir sayfa açıyor ve bir bakıma yeniden 
başlıyor. Hepiniz gittiğiniz bölgelerde gerek mesleki 
donanımınız, gerekse yüksek ahlak terbiyenizle 
toplumumuza çok önemli katkılar sağlayacağınızı 
ümit ediyorum” şeklinde konuştu. 

Okul birincisi Emriye Salihoğulları’nın yaş 
kütüğüne adını çakması, diplomaların verilmesi 
ve halk oyunları gösterisinin ardından mezuniyet 
programı kep atma töreniyle sona erdi.

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU 

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER
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Vezirköprü 
Meslek 

Yüksekokulu’nda 
Mezuniyet Töreni 

düzenlendi. 

Törene; İlçe Kaymakamı Ozan Balcı, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Bulut, Garnizon Komutanı Yüzbaşı 
İlker Emirze, Emniyet Müdürü Hakan Karslı, Meslek 

Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Halil Kütük, Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanı Mustafa Çayıroğlu, öğretim üyeleri, kamu kurum 
ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileler katıldı.

Okul  birincisi olan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 
birinci öğretim öğrencisi Büşra Arslan yaptığı konuşmada, 
“Okula başladığımız andan bugüne kadar, hem alanımızla 
ilgili akademik ve teknik bilgiyi kazandık, hem de hayatımızı 
tek başına idame edebilmek, sorumluluk alabilmek ve kendi 
hedefleri doğrultusunda azimle yürüyebilmek adına büyük ve 
anlamlı deneyimler yaşadık. Bugün aldığımız diplomalar bize 
çalışma, başarma ve toplumda saygınlık kazanarak ülkemize 
fayda sağlama adına heves veriyorsa; gerçekten buradan 
mezun olabilmişiz demektir. Bizleri bugünlere getiren, 
istediklerimizi elde etmemiz için her türlü gayreti gösteren 
ailelerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

Okul Müdürü Prof. Dr. Halil Kütük yaptığı konuşmada 
Yüksekokul’dan 200 öğrencinin mezun olduğunu belirterek, 
“Bugün sizin ve bizim için çok farklı bir anlam taşıyor. 
Yaşamınızın bir dönemi kapanıyor ve ondan aldığınız güçle 
bir başka dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Yaşamdan, 
zorluklardan ve çok çalışmaktan korkmayın. Ailelerinizin 
sevgisi, ilgisi ve desteğiyle yetişen gençler olarak bugün 
buradasınız. Sevgili öğrencilerimiz yüksek okul dönemindeki 
2 yıllık öğrenimleriniz sonucunda derslerinizi başarmış olarak 
diploma almaya hak kazandınız. Gelecekteki başarılarınızın 
bizlerin gurur kaynağı olacağını belirtirken, sizleri ve ailelerinizi 
kutlarım” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut da Ondokuz 

Mayıs Üniversite’sinin bölgenin en büyük üniversitelerinden 
biri olmasının yanında, Türkiye’nin de prestij sahibi olan bir 
üniversitesi olduğunu vurguladı ve “Üniversitemiz sadece 
sesini bölgede duyurmak istemiyor aynı zamanda yetiştirdiği 
öğrencilerle Türkiye’ye ve dünya’ya hizmet eden bir üniversite 
olmak istiyor. Bu anlamda bünyemizde yalnızca ülkemizde 
istihdam alanı değil, dünya ölçeğinde de istihdam alanı 
olabilecek yeni programlar oluşturma çabası içerisindeyiz. 
Öğrenci ve akademisyen değiş – tokuşu yaptığımız 100 farklı 
üniversite ile işbirliğimiz var.” şeklinde konuştu ve mezun olan 
öğrencilere çalışma hayatlarında sağlık ve başarı diledi.

Okul birincisi Büşra Arslan’ın yaş kütüğünü çakmasının 
ardından mezun olan öğrencilere diploma ve başarı belgeleri, 
protokol üyeleri tarafından verildi. Öğrencilerin keplerini 
havaya atmalarının ardından sunulan yemek ikramıyla 
mezuniyet töreni sona erdi.

VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

MEZUNİYETLER
MEZUNİYETLER
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BAHAR ŞENLİĞİ

Gençlerimizin sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif etkinlik-
lere yönlendirilmesi ve eği-

tim öğretim yılının verdiği yorgunluğu 
atabilmeleri amacıyla her yıl gelenek-
sel olarak düzenlenen heryıl binlerce 
kişinin katıldığı OMÜ Bahar Şenliği’nin 
10’uncusu bu yıl da çok renkli ve coşku-
luydu. 

OMÜ Bahar Şenliği’nde katılımcılar 
gündüz saatlerinde çeşitli aktivitelerde 
yerakırken, akşam saatlerinde de ünlü 
isimlerin verdiği konserlerde eğlenerek 
şarkılara tempo tuttular.

88
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OMÜ 10. Bahar Şenliği’nde Hüseyin Turan, Man-
ga ve Hadise konser verdi.

Şenliğin ilk konser sanatçısı Hüseyin Turan idi. Aralık-
lı yağan yağmura ve serin havaya rağmen konser alanını 
terk etmeyerek türkülere eşlik edip halay çeken izleyiciler 
saatlerce eğlendiler.

Konser öncesinde OMÜ Sahnesi’nde öğrencilerle söy-
leşi yapan Manga grubu kendilerine yöneltilen sorula-

rı da cevapladılar. 2001 yılında kurulan ve yaptıkları her 
albümle giderek artan bir hayran kitlesine kavuşan Man-
ga Grubu, Oslo’da gerçekleşen 2010 yılı Eurovision Şarkı 
Yarışması’nda 2’nciliği alarak, Sertap Erener’den sonra 
şimdiye kadar en iyi dereceyi alan grup olmayı da başar-
mışlardı.

10. bahar şenliği Hadise konseri ile sona erdi. Binlerce 
dinleyicinin katıldığı coşkulu gecede Hadise şarkıları hep 
bir ağızdan söylendi.

HÜSEYİN TURAN-MANGA-HADİSE
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8. GELENEKSEL ÂŞIKLAR ŞÖLENİ

Geleneksel 
Âşıklar Şöleni’nin 

8.’si Bahar 
Şenliği Programı 

çerçevesinde, 
OMÜ Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 

yapıldı.  

ETKİNLİKLER
ETKİNLİKLER

Halkbilimi Araştırmaları Öğ-
renci Kulübü tarafından dü-
zenlenen ve Erzurum’dan 

Âşık Nuri Çırağı ve Âşık Fuat Çerke-
zoğlu, Kars’tan Âşık Mürsel Sinan 

ve Âşık Günay Yıldız, Kayseri’den 
Âşık Kul Mustafa, Samsun’dan da 
Âşık Sancak, Âşık Obalı ve Âşık 
Yavuz’un yer aldığı şölene; Vali 
Yardımcısı Mehmet Hulusi Kaya, 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat 
Kolbakır, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. 

Selahattin Özyurt, Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanı Mustafa Çayıroğlu, dekanlar, 

öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

OMÜ Halkbilimi Araştırmaları Öğrenci Kulübü 
Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Bekir Şişman 
yaptığı konuşmada aşıklı geleneğini anlattı. Şişman, 
“Halk Ozanı ya da diğer bir ifade ile Âşık, elinde 
sazı, dilinde sözü ile gerçek ya da hayalî bir sevgili-
nin peşinden diyar diyar gezen, kültür taşıyıcılığı ya-
pan, dili güzel kullanan, gittiği yerde halk hikâyeleri 
anlatan, karşılaştığı âşıklarla atışma yapan, halkın 
sözcülüğünü üstlenen, zaman zaman da ulaklık gö-
revini yerine getiren sanatçı tipidir. Âşıkların sanat-
larını icra etmeleri belirli bir düzenle olmaktadır ve 
yüzyıllarca değişmeyen bu disipline tarihi süreç içe-
risinde “Âşıklık Geleneği” denilmiştir. Gelenek içe-
risinde doğaçtan şiir söyleme, halk dilini kullanma, 
nazım birimi olarak dörtlük, nazım ölçüsü olarak 
heceyi tercih etme, müzik eşliğinde icra ve icrada diyalog gibi özellikler yüzlerce yıldır devam ede gelmiştir 
ve bugün Türk Dünyasında yaşayan ozanlık geleneğinin değişmez unsurları olmuştur.” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Bekir Şişman
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 Anadolu’da halk şâirlerinin “âşık” olarak nitelendi-
rilmesinde onlarla ilgili anlatılan menkıbelerin önemli 
bir rolü olduğunu belirten 
Yrd. Doç. Dr. Bekir Şişman, 
“Gelenek yeni toplum dü-
zeni karşısında zayıflamaya 
ve özünü kaybetmeye baş-
lamasına rağmen; âşıklar 
toplumdaki yerlerini ko-
ruma mücadelesinin içine 
girdiler.  Bozahanelerde, 
kahvehanelerde, mesire 
yerlerinde, panayırlarda 
ve şölenlerde icra edilen 
geleneğin, bugün elektro-
sazlarla konserlerde, ka-
setlerle veya kliplerle icra 
edilmeye çalışılması hep 
bu mücadelenin bir yansı-
masıdır. Âşıklardaki kültürel kaygı da artık yavaş yavaş 
yerini ekonomik kaygıya bırakmıştır. Buna rağmen tari-
hi süreçte Yunus Emre’yi, Karacaoğlan’ı, Dadaloğlu’yu, 

Pir Sultan’ı, Gevherî’yi, Ercişli Emrah’ı, Bayburtlu 
Zihnî’yi çıkarmaya muktedir olan gelenek; bu yüzyılda 

da Sümmanî’yi, Âşık Veysel’i, 
Âşık Reyhanî’yi, Mahzunî 
Şerif’i, Şeref Taşlıova’yı, 
Murat Çobanoğlu’yu, Sefil 
Selîmî’yi, Âşık Meydanî’yi, 
Âşık Rahmanî’yi, Mevlüt 
İhsanî’yi, Nuri Çırağı’yı, Erol 
Ergani’yi, Fuat Çerkezoğlu’yu, 
Günay Yıldız’ı, Mürsel Sinan’ı, 
Kul Mustafa’yı ve Samsun-
lu Âşık Kemâlî Bülbül’ü de 
çıkarmaya muktedir olmuş-
tur.” dedi ve katılımcılara te-
şekkür etti.

Âşıklar şölende; güzelle-
me, taşlama, koçaklama ve 

ağıt, türünde âşık tarzı şiir örnekleri sundular. Ayrıca 
Muamma ve Lebdeğmez örneği ile seyir zevki yüksek 
olan atışma ve taşlama örnekleri de verdiler.
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SÖYFEST

CEM ÖZER

YAKUP
YAVRU

OMÜ Gençlik 
Kulübü 

20 - 26 Nisan 
tarihleri arasında 

Söyleşi Festivali 
(SÖYFEST)
düzenledi.

ETKİNLİKLER
ETKİNLİKLER

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen ilk söyleşinin 
konuğu Cem Özer’di. Söyleşiye öğretim 

üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Çeşitli tiyatrolarda ve sinemalarda rol alan Cem 
Özer’e hukuk bölümünü neden bıraktığı sorulunca 
“Hukuk okumak istedim ama Türkiye’de hukuk ol-
madığını gördüm bu sebeple bu mesleği yapmak 
abesle iştigal etmek olacaktı.” dedi.

Öğrencilerin iktidara karşı olan protestolarını 
nasıl karşıladığı sorulduğunda “Sanatçı da öğrenci 

de iktidara muhalif olmalıdır. Çünkü iktidar bazı 
vaatlerle seçilir. Vaat verilip yapıldığında aferin 
denmeyeceği gibi, övgü de gereksizdir. Ancak 
vaat edilenler yapılmazsa yerilir. Bu sebeple ben 
her zaman muhalifim. Muhalif olma özgürlüğü-
mü kısıtlamamak için de hiçbir derneğe üye deği-
lim. Sivil Toplum Kuruluşları’na (STK) da karşıyım. 
Çünkü STK’ların var olduğu yerde birey özgür ve 
güçlü değildir, hukuk yoktur. Ancak sendikaların 
yanındayım. Sendikası olmayan işçiyi çalıştırma 
yasak olmalıdır. Bizde ise bir işçi sendikalıysa ça-
lıştırılmıyor.” dedi.

Lüks yaşamı sevmediğine değinen Özer, “Ak-
lını, yüreğini, dilini satmayan herkesin gelecekle 
ilgili kaygıları vardır. Çok para kazanabilirdim. Ben 
olmaktan vazgeçmemek için onlardan vazgeçtim. 
Şu anda küçük bir evde oturuyorum. 400 metre-
karelik evde de oturdum. Ama kullanım alanım 
15 metrekare. Mutlu olduğum hayata bakıyorum. 
Aşk acısı çekmekten vazgeçin” diyen Özer, “Gidene 
değil gelene bakın. En saçma acı aşk acısıdır. Çok 
deneyimliyim bu konuda. Kendinizi önemseme-
meye başladığınızda kırılmalar, üzülmeler kalkı-
yor.” dedi. 

Söyleşinin sonunda OMÜ Gençlik Kulübü aka-
demik danışmanı Doç. Dr. Metin Eker, Cem Özer’e 
çiçek takdim etti.

Yakup Yavru; “Özünde tiyatrocu de-
ğilim. Öğretmenlikten tiyatroya ge-
çişim figürasyonlukla başladı. Fakir 

büyümenin faydasını farklı küçük işlerde çalı-
şarak, insanları gözlemleyerek gördüm. Gazete 
ilanıyla figürasyonluğa başladım. Figürasyonla 
başlayıp, okullu olmayıp, kısa sürede çok şey-
ler kaydettiğim söyleniyor. 30’a yakın sinema 
filminde oynadım. 60’ıncı reklam filmimi çeke-
ceğim. Günümüzde dizilerin toplum üzerinde 
etkileri çok fazla. Bazı diziler kötü örnek olur-
ken, bazı diziler iyi örnek oluşturuyor.” dedi.

Söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını 
da cevaplayan ve öğrencilerle fotoğraf çekti-
ren  Yakup Yavru’ya, OMÜ Gençlik Kulübü Aka-
demik Danışmanı Doç. Dr. Metin Eker çiçek ve 
plaket takdim etti.

OMÜ Resim İş Öğretmenliği Bölümü öğ-
rencisi Caner Sayan, Yakup Yavru’nun kendisini 
çizmiş olduğu karikatürünü verdi.

Cem Özer
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SÖYFEST

MEHMET TURGUT

YAŞAR

SÖYFEST’in
bir diğer

konuğu da
 fotoğraf sanatçısı 

Mehmet Turgut
idi.

ETKİNLİKLER
ETKİNLİKLER

Mehmet Turgut’un öğrencilerin sorularını cevapladığı söyleşinin en çok tartışılan konusu; 
“Fotoğraf makinesinin kaliteli olmasıyla mı, yoksa fotoğraf makinesinin arkasındaki kişinin 
sanatçı olmasıyla mı daha iyi fotoğraf elde edilir?” oldu.

Söyleşinin sonunda OMÜ Gençlik Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Metin Eker Mehmet Turgut’a 
çiçek ve plaket takdim etti. Mehmet Turgut da öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi ve imza verdi.

PAL FM’in Dj’leri Esin Görür ve Yasemin 
Şefik sunuculuğunu yaptığı, “3 ü 1 Arada” 
adlı radyo programı için üniversitemizde 

program kaydı yapıldı. Programın konuğu öğrenci-
lerle söyleşi gerçekleştirmek için Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’ne 
gelen ünlü sa-
natçı Yaşar idi.

Müzik çizgi-
sinin popun da 
dışında bir yer-
de olduğunu 
belirten Yaşar, 
“Şanslıyım ki ilk 
attığım ok he-
defi buldu. Bu 
sebeple başka 
bir alana yö-
nelme ihtiyacı 
hissetmedim. 
Gitar çalmaya 
lise 1’deki müzik öğretmenim okul orkestrası kur-
mak istemesiyle başladım. İlk sahnemi de 24 Ka-
sım 1985’te öğretmenler gününde aldım.” dedi. 
Şiir ezberlemekte zorlanırken şarkıların ezberin-

den hiç çıkmadığını söyleyen Yaşar, “Hayatımda bir 
kere şarkının sözlerini unuttum. Birlikte çalıştığım 
arkadaşıma sordum, o da hatırlamıyordu. Ancak o 
olaydan sonra hep sahneye şarkı sözleriyle birlikte 
çıktım ama bakma ihtiyacı hiç hissetmedim. İlk ke-

limeyi söyleyince gerisi 
geliyor.” dedi.

Söyleşide bir felse-
fe öğrencisi Yaşar için 
yazmış olduğu şiirini 
okudu. Öğrencilerin is-
teği üzerine “Aldanırım” 
ve “O’nun vedası” adlı 
parçalarını çıplak sesle 
söyleyen Yaşar, müziğin 
dışında çizgi film ses-
lendirmesi yapmayı da 
çok istediğini sözlerine 
ekledi.

Söyleşinin sonunda 
OMÜ Gençlik Kulübü Akademik Danışmanı Doç. 
Dr. Metin Eker, günün anısına Yaşar’a çiçek takdim 
etti. Yaşar, sevenlerine imza vermeyi de ihmal et-
medi.

Mehmet Turgut

Yaşar
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BU BENİM ESERİM

Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitim 

Araştırma 
Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı’nın 
(EARGED) 

düzenlediği 
6, 7 ve 8. sınıf 
öğrencilerinin 
Matematik ve 

Fen Bilimleri 
alanındaki 
projelerin 

yarıştığı “Bu 
Benim Eserim” 

adlı yedinci proje 
yarışmasının ödül 

töreni yapıldı. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen ödül törenine; Samsun Vali 
Yardımcısı Hasan Ersan, Rektör Yardımcısı 

YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç, İl Milli Eğitim Müdürü 
Hülya Ertürk Koç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Cevdet Yılmaz, İl koordinatörleri, öğretmenler ve öğ-
renciler katıldı.

Samsun İl Milli 
Eğitim projelerin-
de bölge merkezi 
olan Samsun’un 
Bölge Koordina-
törü, İl Milli Eği-
tim Şube Müdü-
rü Kadri Bektaş, 
“Üretmeye ilgi, 
kafası bilgi, yüreği 
sevgi dolu mu-
citler” diye isim-
lendirdiği öğren-
cilerin gelecekte 
sorgulayan, soran, 
paylaşan, çalışkan, 
kararlı, tutarlı, ilkeli, kişilikli, kendini ve zamanı yöne-
ten bilim insanları olmalarını öngördüğünü belirt-
tikten sonra, “Üretme harekâtının ürünü olan proje 
sergisi ve ödül töreninde bulunmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. Türkiye’de bulunan 12 bölge ili vardır. Bu 
bölge illerinden biri de Samsun’dur. Samsun ilinin 
bünyesindeki diğer iller; ‘Amasya, Giresun, Kastamo-
nu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat’ tır.  Bu yıl Türkiye 
genelinde yapılan 63.249 adet proje başvurusu yapıl-

mıştır. Samsun bölge sergisine illerden katılan 8.633 
adet projeden 93 proje katılmıştır. Bilim düşünen 
akla gelir. Başarı tatlıdır ama çoğunlukla ter kokar.” 
dedi. Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE Dairesi Başkanlığı 
Projeler Şube Müdürü Süleyman Kazaklı, “2004 yılın-
da işe daha yeni başladığımızda hem ilköğretim hem 

de lise öğrencilerinden 
toplam 3.000 proje ile 
başladık. Öğrencilerin 
gözlerindeki parıltıyı 
gördük ve elbette ki bu 
heyecanı desteklemeye 
devam ettik. Şu anda 
ise 60.000 proje başvu-
rusu oldu. Artık işin cid-
diyetini önemsemiş du-
rumdayız. Her öğrenci 
aslında bir eser veriyor. 
Bu sebeple de bu pro-
jeler önemlidir. Kaybet-
mek kazanmak kadar 
önemlidir. Her yarışta 
kazanan olduğu kadar 
kaybeden de olacaktır. 

Ankara’ya seçilmeyenler hiç üzülmesin. 60.000’de 
1.000’e girdiniz.” dedi.

Kazaklı Samsun’la ilgili olarak da; “Kurtuluş 
Savaşı’nda kahramanca mücadele veren bir şehir-
de bulunmak beni çok mutlu etti. Hayranlığımın ne 
kadar haklı olduğunu gelip görünce anlamış oldum” 
dedi ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara te-
şekkür etti.

ETKİNLİKLER
ETKİNLİKLER

Prof. Dr. Sait Bilgiç Kadri Bektaş Hasan Ersan
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İl Milli Eğitim Müdürü Hülya Ertürk Koç, 
“Geleceğimizin ümidi sevgili çocuklarımız 
hoş geldiniz. Bölge olarak 2011 yılında 3 
tane proje organizasyonuna ev sahipliği 
yaptık. Biz eğitim öğretimin bir bütün oldu-
ğunu düşünüyoruz, hatta eğitimi öğretimin 
üzerinde tutuyoruz. 2004 yılından bu yana 
öğretim anlayışı değişmiştir. Öğretim anla-
yışı; ezbere dayalı olmaktan çıkıp, öğrenci-
yi özne haline getiren bir anlayışa dönüş-
müştür. Bu sebeple proje yarışmaları çok 
önemlidir. Bölge olarak bakıldığında bura-
dan giden 10 proje de umarız ki bizleri en 
iyi şekilde temsil eder. Atatürk’ün Kurtuluş 
Mücadelesi’ni başlattığı şehirde kısa bir tur 
yaptınız. Umarım bizim ev sahipliğimizden memnun kalmışsınızdır.” dedi. 

Vali Yardımcısı Hasan Ersan, “Proje yarışmalarını son derece yararlı ve anlamlı buluyorum. Öğrencilerimiz gelecektir. 
Bu sebeple onları geleceğe hazırlamak hepimizin hedefidir. Öğrencilerimizin ülkemizi daha üst seviyeye taşıyacağına 
canı gönülden inanıyorum.” dedi.

Günün anısına Samsun Vali Yardımcısı Hasan Ersan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hülya Ertürk Koç tarafından TÜBİTAK 
Bölge Birim Kurulu Başkanı Doç Dr. Kamil Işık’a, Amasya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İl Koordinatörü Ali Bahçıvan’a, 
Giresun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İl Koordinatörü İbrahim Korkmaz’a, Kastamonu İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
ve İl Koordinatörü Abdullah Şentürk’e, Ordu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İl Koordinatörü Sezai Akarsu’ya, Sinop İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İl Koordinatörü Metin Şeker’e ve Tokat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İl Koordina-
törü Sebahattin Cansız’a çiçek takdim edildi. 

Bölge Bilim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kamil Işık, “Yarışma, alanında uzman olan bölge bilim kurulundaki arkadaşlarım 
ve hocalarım tarafından sonuçlandırıldı. Bize göre her proje bir dereceyi hak etmektedir. Bu projelerin hayatınızda 
önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Elimdeki sonuçları teslim ediyorum.” dedi ve kapalı zarftaki isimleri Kadri 
Bektaş’a teslim etti.

Ödüllerin teker teker sahiplerini bulduğu ‘Ödül Töreni’nde kısa bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı YÖK Üyesi Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, “Biz üniversite olarak bu çalışmalardan dolayı geleceğe büyük bir ümitle bakıyoruz. Öğrencilerimizin bu 
günkünden çok daha güzel çalışmalara imza atacaklarına inanıyoruz. Tüm katılımcıları tebrik ediyorum.” dedi.

Ödül Töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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SAMSUN TÜBİTAK ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

TÜBİTAK ve Milli 
Eğitim Bakanlığı 

işbirliğiyle 29 Mart 
- 01 Nisan 2011 

tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 

‘Ortaöğretim 
Öğrencileri Arası 

Araştırma Projeleri 
Samsun Bölge 

Sergisi’, Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde 
düzenlenen 

Araştırma Projeleri 
Ödül Töreni ile sona 

erdi. 13–17 Mayıs 2011 tarihlerinde Ankara’da 
yapılacak olan final yarışmasına gönde-
rilecek projelerin açıklandığı törene; 

Vali Yardımcısı Hasan Ersan, Rektör Prof. Dr. Hü-
seyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Bulut, TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Doç. 
Dr. Kamil Işık, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri, öğ-
retim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Samsun 
Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Kamil Işık, proje 
yarışmalarının amacının; öğrencileri araştıran, 
yorum ve ekip çalışması yapabilen, bilgiyle do-
nanmış kişiler olarak değişik alanlarda rekabet 
ortamına hazırlamak, ülkemizin kalkınma ve 
gelişmesinde rol olan özgüvenli lider şahsiyet-
ler olarak yetiştirmek olduğunu belirtti. Doç. 
Dr. Kamil Işık konuşmasında, “Samsun bölgesini 
oluşturan; Samsun, Amasya, Sinop, Ordu, Tokat, 
Giresun ve Kastamonu illerindeki ortaöğretim 
okullarımızdan, 2010–2011 öğretim yılı yarış-
maları için, toplam proje başvurusu sayısı 662 
olarak gerçekleşmiştir. Bu yarışmanın sağlıklı ve 

objektif bir şekilde yapılabilmesi için hem On-
dokuz Mayıs Üniversitesi, hem de bölgemizde-
ki üniversitelerden, alanında uzman profesör, 
doçent ve yardımcı doçentlerden oluşan değer-
li jüri üyeleri, ön değerlendirme ve bölge sergi 
sürecinde, özverili ve kıymetli katkılarıyla görev 
almışlardır” dedi.
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Prof. Dr. Hüseyin Akan; “Proje yarışmasına 662 kişinin başvurması 
Türkiye için iç açıcıdır. Başvuru sayısı, bizleri çağdaş uygarlıklar düze-
yine çıkaracak gençlerin yetişmekte olduğunu gösteriyor. Milletimizi 
hak ettiği kültür ve eğitim düzeyine getirmek için çok çalışmamız ge-
rekiyor. Mutlaka söylenecek çok şey var fakat en önemlisi budur. 662 
kişi içinde eminim geleceğin bilim insanları da vardır” dedi.

Vali Yardımcısı Hasan Ersan ise; “Proje yarışmaları elbette ki genç-
lerimize bilim ve teknolojiyi kullanarak eğitimin değişik alanlarında 
düşünmeyi, karar vermeyi, sorgulamayı, neticelendirmeyi bir değer 
olarak kazanmayı sağlayacaktır. Çağdaş dünya konjonktüründeki de-
ğişimlere bizler de ülke olarak ayak uydurmak zorundayız. Projeleriyle 
geleceğe güvenli adımlar atan çocuklar ve gençler bizim için; umut-
tur, heyecandır, sevgidir” dedi.

Araştırma projelerinin ödül sonuçları; üçüncüler, ikinciler ve fina-
listler olmak üzere açıklandı. Ödül töreni, çekilen hatıra fotoğrafıyla 
sona erdi. Vali Yardımcısı Hasan Ersan
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Jüri üyeliğini Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden; 
Prof. Dr. Şaban Sağlık,  Doç. Dr. Yavuz Bay-

ram ve Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Toker’in yaptığı naat 
yazma yarışmasında ilk üçe giren naatlar okundu. 
Yarışmada; İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ülkü Dal da 
birinci, Fen Edebiyat Fakültesi Din Kültürü Bölümü 
öğrencisi Reyhan Kaplan ikinci, İlahiyat Fakültesi 2. 
sınıf öğrencisi Pınar Soysal da üçüncü oldu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Ünal 
yaptığı konuşmada, “Dağ başındaki bir çocuk bile 
bir kovboyu örnek aldığında çubuğun üzerine ata 
biner gibi biner. Ancak bizler peygamberi örnek al-
mamak için çeşitli bahaneler üretiyoruz. Ayet ve 
hadisler bizim için kutsal metinlerdir. Karayolunda 
bir yerden bir yere gitmek istediğimizde hız limi-
tini, keskin virajı gösteren işaretler vardır. Ayet ve 
hadis de tam olarak bizim dünyadaki yolculuğu-
muzda önümüze dikilen tabelalar gibidir. Bu yolun 
nereye gittiğini, ne yapmamız veya yapmamamız 
gerektiğini gösterir. Onları anlamanın da şartları 
vardır. Yolda giden bir vatandaş olarak o tabela-
ları okuyabilmek için ne anlama geldiğini bilmesi, 
dahası ona ihtiyacı olduğunu, onun için yaşamsal 
değere sahip olduğunu fark etmesi gerekiyor. Eğer 
bunları görüyorsak yol güvenliğimiz var demektir.” 
dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, “He-
pimizin sınırlı diyebileceğimiz bir hayatı var. Bu 
hayat içerisinde cennete kavuşabilme ve cehen-
nemden kurtulabilme şansı var. Biz çok şanslıyız 
ki önümüzde örnek alabileceğimiz peygamberimiz 

var. Bu program Peygamberimizi anlamak için dü-
zenlenmiş çok güzel bir programdır.” dedi.

Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Osman Gürer, Prof. Dr. Mehmet 
Okuyan, Doç. Dr. Soner Gündüzöz ve Eğitim Fakül-
tesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Yunus Macit’in jüri üyeliği yaptıkları 
ezbere hadis okuma yarışması düzenlendi. Yarış-
macı olan 12 öğrenciye kapalı zarflarda hadisler 
verildi. Hadislerin Arapçası ve Türkçe meali öğren-
ciler tarafından okundu. 

Programda, “Büyük Roma Kralı Heraclius” adlı 
piyes Arapça olarak sunuldu.

Hadis yarışmasında da; 3. sınıf öğrencisi Mus-
tafa Tarım birinci, 2. sınıf öğrencisi Fahri Tepe ikin-
ci, 3. sınıf öğrencisi Tuba Tesbi de üçüncü oldu.

Programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat 
Kolbakır, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz 
Ünal, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Kutlu Doğum 
Haftası Etkinlikleri 

Kapsamında 
İlahiyat 

Fakültesi’nde, 
“Ayet ve Hadis 
Ezbere Okuma 
ve Naat Yazma 

Programı” 
yapıldı. 
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OMÜ Halk Oyunları Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 3-7 Mayıs tarihleri ara-
sında düzenlediği Bahar Şenlikleri’ne davetli olarak katıldı.  

Şenliklerin ilk günü Artvin yöresi oyunuyla gösteri yapan OMÜ öğrencileri gös-
terilerini sahne önünde seyircilerle iç içe yaptılar. Kulüp öğrencileri İzleyenlerin 
büyük beğenisini topladı. Gösterinin sonunda, Kulübün Akademik Danışmanı Doç. 
Dr. Mehmet Emirzeoğlu, OMÜ Halk Oyunları Kulübünün şenliğe katılımdan dolayı 
kendisine sunulan plaketi de kabul etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 
tarafından, Hz. Peygamberin siretinin yeniden ve farklı 
bir gözle okunmasını sağlamak ve Peygamberin örnek-

liği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla din görevlileri ara-
sında “Siret” bilgi yarışması düzenledi.

Kutlu Doğum Etkinlikleri çerçevesinde Giresun, Ordu, Samsun 
ve Sinop il müftülükleri işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmaya 285 
görevli katıldı.

Yarışma sonucunda il birincileri ve bölge birinci, ikinci ve üçün-
cüsü belirlendi. Bölge üçüncülüğü iki görevli tarafından paylaşıldı. 
Dereceye giren adaylardan bölge birincisine 2.500 TL.-, ikinciye 

2.000 TL.-, üçüncülere ise 1.000 TL.-, il birincilerine 500’er TL.- ödül 
verildi.Sınava katılan 215 adaydan Samsun/Atakum İlçe Müftülüğü 
Kur’an Kursu Öğreticisi Ayşegül İmamoğlu birinci, Giresun İl Müftü-
lüğü Kur’an Kursu öğreticisi Esma Aydın ikinci olurken; Ordu/Göl-
köy İlçe Müftülüğü İmam-Hatibi Recep Ali Şimşek ve Ordu/Fatsa 
İlçe Müftülüğü Kur’an Kursu Öğreticisi Banu Demir ise üçüncülüğü 
paylaştılar.

Samsun, Ordu, Giresun, Sinop illerinin din görevlilerine yönelik 
olarak yapılmaya başlanan bilgi yarışması, geçen yıl “İlmihal” ala-
nında yapılmıştı. Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan yarışmanın ise 
Diyanet İşleri Başkanlığının bastığı Kur’an Yolu adlı kitapla tefsir ala-
nında yapılması planlanlanıyor.
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OMÜ TANITIM GÜNÜ

Üniversitemiz 
Fakülte ve 

Yüksekokullarını 
lise öğrencilerine 

tanıtmak 
amacıyla 

geleneksel olarak 
düzenlediğimiz 
“OMÜ Tanıtım 

Günü”nün altıncısı 
Yaşar Doğu 

Beden Eğitimi 
Spor Yüksekokulu 

Kapalı Spor 
Salonu’nda 

yapıldı. Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarını 
lise öğrencilerine tanıtmak ve öğrencile-
rin sorularına üniversitemizin yetkili ağız-

larından yanıt verebilmek amacıyla geleneksel olarak 
düzenlediğimiz “OMÜ Tanıtım Günü”nün altıncısı 
Yaşar Doğu Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Kapalı 
Spor Salonu’nda yapıldı.

Katılımın ve ilginin her geçen yıl arttığı “Tanıtım 
Günü” etkinliğini Samsun’dan, çevre ve uzak illerden 
2.000’e yakın öğrenci ziyaret etti. Tek tek tanıtım 
stantlarını gezerek üniversite hakkında bilgi alan öğ-
renciler öğretmenleri eşliğinde üniversite yerleşkesi-
ni de gezme olanağı buldular.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, “Çok iyi ürünler ortaya çı-
karabilirsiniz ama ürünlerinizin tanıtımını iyi yapmaz-
sanız bir değer ifade etmezler. Bu anlayıştan yola 

çıkarak; üretilen, geliştirilen ürünlerimizi geleceğe 
yön verecek gençlerimizin algısına sunmak, onların 
üniversitemiz hakkında bilgilenmelerini sağlamak, 
geleceğe yönelik seçimlerini etkilemek amacıyla ta-
nıtım etkinliğimizi her yıl geleneksel olarak sürdürü-
yoruz. OMÜ Tanıtım Günü’nde üniversitemizin tüm 
birimlerini; tanıtım filmleri ve broşürlerle anlatıyor 
ve katılımcıların bizleri hatırlamasını sağlayacak kü-
çük hediyelik armağanlar veriyoruz. Üniversitemiz, 
etkinliğine katılan öğrenci, aile ve kurum yetkilileri-
nin öneri ve eleştirilerini dikkate alarak daha üst sevi-
yelerde hizmet sunmaya devam edecektir” dedi.

Ziraat Fakültesi tarafından salona getirilen Orta 
Karadeniz Bölgesi’nin yerli ırkı Karayaka Kuzusu ve 
Zanen Keçisi etkinliğin maskotu oldu. Öğrenciler Zi-
raat Fakültesi standı önünde bol bol fotoğraf çektir-
diler. Dağcılık, Kış Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü 
öğrencileri de tırmanma duvarında gösteri yaptılar.
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17.  OMÜ ULUSAL TİYATRO
FESTİVALİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün (OMÜ 
TİK) düzenlediği “17. Ulusal Tiyatro Festivali” nin açılış 
gününde, Tiyatro Kulübü’nün davetlisi olarak üniver-

sitemize gelen Yazar Remzi Özçelik yazarlık ve tiyatro üzerine öğ-
rencilerle söyleşti.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı Şube Müdürü Ersin Erge, “Bugün bizim için anlamlı bir 
gün. Remzi hocamızın aramızda olması bize mutluluk vermiştir. 
Öğrencilerimizi bu salonda görmekten de büyük mutluluk duy-
dum. Keyifli bir söyleşi diliyorum ‘’ dedi. 

OMÜ TİK’in oynadığı ilk tiyatro oyunu; “Su Gelince”nin ya-
zarı olan Remzi Özçelik, “Yazmak bir tutkudur. Heyecan ister. 
İstanbul’da okurken, ünlü yazarların bindiği belediye otobüsle-
rini takip eder, otobüslerine binerdim. Yazarlığım böyle başladı” 
dedi. Özçelik, tiyatro oyunu yazmanın inceliklerini anlattığı ko-
nuşmasında, oyun yazarlığında karakter tahlilinin önemini vurgu-
layarak, yazdığı kitaplarından alıntılar yaptı ve öğrencilere keyifli 
bir tiyatro yolculuğu sundu. Remzi Özçelik, “Sürekli okuyun. Ne 
kadar çok okursanız o kadar iyi yazarsınız” diyerek konuşmasını 
tamamladı. Söyleşi soru cevap bölümüyle sona erdi.

OMÜ TİK Başkanı Arif Yılmaz Yazar Remzi 
Özçelik’e günün anısına plaket ve çiçek takdim 
etti. Özçelik ise OMÜ Kütüphanesi’ne Ahmet 
Yesevi ve Ahi Devran isimli kitaplarını 
hediye etti. Festivalin ilk oyunu; 
Yönetmenliğini OMÜTİK öğrenci-
lerinden Yeliz Mazlum’un yaptı-
ğı, Friedrich Josef Dürrenmatt’ın 
oyunu, “Babil’e Bir Melek İni-
yor”, yoğun seyirci katılımıyla 
izlendi. Oyunun sonunda Yazar 
Remzi Özçelik Tiyatro Kulübü öğ-
rencilerini çok başarılı bulduğunu 
belirterek oyunun yönetmeni Yeliz 
Mazlum’a plaket verdi.

Bu yıl 30 Nisan’a kadar 
OMÜ Sahnesi’nde takip 
edilecek olan festivalde; 
çeşitli üniversitelerden ka-
tılan 11 tiyatro topluluğu, 
13 farklı oyun sergiledi.

ETKİNLİKLER
ETKİNLİKLER
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NEŞELİ RENKLİ ÇOCUKLAR

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Karikatür Kulübü 
tarafından organize 

edilen; “Neşeli 
Renkli Çocuklar”  

projesi kapsamında, 
ulusal çizgi film 

karakterleri 
okulların 

duvarlarında 
yeniden hayat 

buluyorlar. 

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından onaylanan ve 7 ilköğ-
retim okulunda pilot uygulaması 

gerçekleştirilecek olan proje çalışmaları 
yoğun katılımla başladı. Üniversiteli 42 ku-
lüp üyesi öğrenci, yaklaşık 50 kadar ilkokul 
öğrencisi, öğretmenler ve halkın katılımıy-
la gerçekleşen etkinlikte çocukların neşesi 
de görülmeye değerdi.

Projeyle ilgili çalışmanın 2. aşaması 
Ağcagüney ilköğretim Okulu’nda geçekleş-
tirildi. Ağcagüney ilköğretim Okul Müdürü 
M. İrfan Yetik; “Böyle bir projenin yapılma-
sı ülkemiz çocuklarının kültürüne ve özüne 
sahip çıkmasının en güzel aracı olacaktır” 
dedi. Gün boyu süren etkinlikte yer alan 
Ağcagüney Belediyesi Yazı İşleri Müdürü 
ve Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Çetin-
kaya, “Üniversiteli gençliğin böyle güzel bir 
projede öncülük etmesi mutluluk vericidir. 

Yabancı karakterler yerine, bizi bize anla-
tan karakterlerin kullanılmasıyla birlikte 
ulusal karakterler hak ettiği değere kavu-
şacaktır” dedi.  M. İrfan Yetik ve Hüseyin 
Çetinkaya bu anlamlı proje için Karikatür 
Kulübü’ne plaket verdiler.

OMÜ Karikatür Kulübü Başkanı Özkan 
Arabacı yaptığı açıklamada; “Projemiz 
Samsun’da 7 ilk öğretim okulunda uygu-
lanıyor. Birçok okuldan da boyama etkin-
liğine katılım talebi aldık. Okul duvarlarına 
Keloğlan, Nasreddin Hoca, Hacivat ve Kara-
göz, Tipitip gibi karakterleri resimlenecek.

 Mümkün olduğunca fazla okula ulaş-
mayı hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu. 
Kulüp Başkan Yardımcısı Batuhan Hasde-
mir ise; “Çocukların yüzlerindeki masum 
gülüşleri görmek bizleri çok mutlu ediyor 
ve bize cesaret veriyor” dedi.
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KOÇFEST OMÜ

EMRE AYDIN

8.Türkiye KOÇ FEST Üniversite Spor 
Oyunları Yaşar Doğu Kapalı Spor 
Salonu’nda düzenlenen açılış töreniyle 

başladı. Açılışa; Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Osman İmamoğlu, 
Üniversite Spor Oyunları Federasyonu Temsilcisi 
Yalçın Gürpınar, Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanı Mustafa Kemal Çayıroğlu, Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü İbrahim 

Tan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

KOÇFEST, gündüz düzenlenen spor 
müsabakalarının yanı sıra; oyunlar, yarışmalar, 
sahne showları ve sürpriz hediyelerin yer 
aldığı etkinliklerde, 5 Mayıs Perşembe günü, 
“Avrupa’nın En İyi Sanatçısı” unvanına sahip, 
Türk müziğinin genç yetenekli ismi Emre Aydın 
da üniversitemizde konser verdi.

Koç Topluluğu 
tarafından, 3-7 
Mayıs tarihleri 

arasında 
üniversitemizde 
organize edilen 

etkinlikler 
(KOÇFEST), 

“8.Türkiye KOÇ 
FEST Üniversite 

Spor Oyunları”yla 
başladı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu halı sahasında düzenlenen Emre Aydın  konserine çok sayıda öğrenci katıldı.

“Avrupa’nın En İyi Sanatçısı” unvanına sahip, Türk müziğinin genç ve yetenekli ismi Emre Aydın,  sevenlerine 
muhteşem bir gece yaşattı. Yağmura rağmen devam eden konser gece boyunca coşkusundan hiçbir şey kaybetmeden devam 
etti. 

- özenilen üniversite - 103
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Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri,  çeşitli kültürel etkinlikler sundular.Fransızca 
ve Türkçe hazırladıkları çeşitli kültürel etkinlikler sundular. Atakum OMÜ Sahnesi’nde 
gerçekleştirilen etkinliklere katılan davetliler eğlence dolu bir program izlediler.

Programın açılış konuşmasını yapan Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı başkanı Doç. Dr. Rıfat 
Günday; anabilim dalının 20 yıllık geçmişinde ilk kez hazırlık sınıfından son sınıfa tüm sınıflardan 
öğrencilerin ortak katılımıyla çeşitli etkinlikler içeren bir kültürel eğlence programı gerçekleştir-
diklerini belirtti. Günday, öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması ve öğrendikleri yabancı dili yaratı-
cılığa dönüştürmeleri açısından çok önemli görülen bu tür etkinliklerin gelecek yıllarda da devam 
etmesi temennisinde bulundu.

Programa; Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü’nden ve OYDEM’den öğretim elemanlarının 
yanı sıra, Fransa’dan üniversitemize ve Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gelen Fransız öğret-
menler, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri ve davetliler katıldı. 

Birgül Açık’ın okuduğu ‘Bayrak’ şiiriyle başlayan etkinlik, lirik dans, modern dans, Fansızca 
ve Türkçe şiirler, Moliere’in ‘Cimri’ oyunu, bağlama eşliğinde türküler, keman ve piyano dinletisi 
şeklinde devam etti.

Gösterileri beğeniyle izlediklerini ifade eden Türk ve Fransız konuklar öğrencilere tam not 
verdiler.

YETENEKLERİMİZ SAHNEDE

Fransız Dili 
Eğitimi Anabilim 
Dalı öğrencileri, 

çeşitli kültürel 
etkinlikler sundular.
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VEZİRKÖPRÜ MESLEK 
YÜKSEKOKULU’NUN BAŞARISI

Türkiye 
genelinde ilki 

düzenlenen
“Okul Öncesi 

Proje Yarışması”na 
Vezirköprü Meslek 

Yüksek Okulu Çocuk 
Gelişimi Bölümü 

öğrencileri
Öğretim 

Görevlisi Esra 
Demir’in 

koordinatörlüğünde 
15 öğrencinin 

hazırlamış olduğu 
5 ayrı projeyle 

katıldılar. İstanbul’da İhlâs Koleji Konferans 
Salonu’nda Vatan Şaşmaz’ ın sunuculu-
ğunda gerçekleşen proje sunumları so-

nunda yapılan jüri değerlendirmesinde “Oyun-
cak Tasarımı” kategorisinde yarışan katılımcı 45 
proje arasından Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 
“Uçan Piramit”, “Kukla Diyarı” ve “Dokun Öğ-

ren” çalışmaları ile dereceye girdi. Dereceye gi-
ren öğrencilere 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet 
zoom kavram seti ve boyalı tişört aldılar. 

Ödül töreninden sonra İstanbul Oyuncak 
Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı ve Yereba-
tan Sarnıcı da gezdirilerek program sona erdi.



2011 / Nisan-Mayıs-Haziran

- özenilen üniversite -106

ETKİNLİKLER
ETKİNLİKLER

OMÜ VAKFI İLKÖĞRETİM OKULU
YILSONU GÖSTERİSİ

OMÜ Vakfı Özel 
İlköğretim Okulu 

2010-2011 Eğitim 
Öğretim yılını 

tamamladı.

Törende açılış konuşması yapan Okul Müdürü 
Kamuran Erdem, hedeflenen başarıya ulaşıldı-
ğını, sosyal ve kültürel çalışmaların üst düzeyde 

gerçekleştirildiğini, birlik ve beraberliğin, etik anlayışın 
başarıyı getirmede önemli faktörler olduğunu belirterek, 
“Başarımıza ortak olan başta Sayın Rektöre, Vakfımızın 
Yönetim Kurulu Üyelerine, tüm üniversite çalışanlarına 
ve başarıda en çok emeği geçen mesai arkadaşlarıma te-
şekkür ediyorum” dedi.

Törende; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan adına; Diş He-
kimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı’ya, Atakum 
Belediye Başkanı Metin Burma’ya ve yıl içerisinde deği-
şik alanlarda başarılı olan öğrencilere plaket verildi. 
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OMÜ’LÜ MİNİKLERİN OKUMA BAYRAMI
Ondokuz 

Mayıs 
Üniversitesi Vakfı 

Özel İlköğretim 
Okulu, 1. sınıf 

öğrencileri için 
OMTEL Otel’de 

Okuma Bayramı 
düzenledi.

Törende konuşma yapan Okul Müdürü Kamuran 
ERDEM, “Başarılı bir öğretim yılı geçirmenin 
haklı gururunu yaşıyoruz. Başarıda emeği ge-

çen; başta öğretmen arkadaşlarım olmak üzere her-
kese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, öğrencilerimiz ve 
velilerimizi yürekten kutluyorum.’’ dedi.

Tören, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerin 
sunulması, hediyelerin ve başarı belgelerinin verilme-
siyle sona erdi.

Tören öğrencilerin hazırladığı Türkçe-İngilizce drama, halk oyunları, modern 
dans gösterileri, şiir ve skeçlerle sona erdi.
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14 Mart – 28 Mayıs 2011 tarihleri ara-
sında Cernek Kuş Halkalama İstasyo-
nunda gerçekleştirilen kuş halkalama 

çalışmalarında 61 türden 2058 kuş halkalan-
dı. En çok halkalanan türlerin; Kızılgerdan 
(Erithacus rubecula) (326), Söğütbülbülü 
(Phylloscopus trochilus) (245), Karabaşlı 
ötleğen (Sylvia atricapilla) (230), Kırlangıç 
(Hirundo rustica) (227), Çıvgın (P. collybita) 
(200), Boz ötleğen (S. borin) (135), Karata-
vuk (Turdus merula) (81) olduğu bildirildi. 
Alaca sinekkapan, Halkalı sinekkapan, Pe-
çeli baykuş, Sarı mukallit, Suna, İshakkuşu, 
Çobanaldatan, Delice doğan, Ağaç incir-
kuşu, Sarıasma, Küçük balaban, Kirazkuşu, 

Üveyik halkalanan diğer türler arasında yer 
alıyor. 2002 yılından bu yana yaklaşık 175 

türden 60.000 kuş halkalandı.

Halkalama çalışmaları ile kuşların ya-
şam döngüleri, göç dinamikleri, konaklama 

süreleri, göç stratejileri gibi bilgilere ulaşmak 
mümkün olmaktadır. Her yıl Orta Afrika’dan 

Kuzey Avrupa’ya göç eden ve 6 yıl önce tara-
fımızdan halkalanmış olan Boz ötleğen (Sylvia bo-
rin) bu sene tekrar yakalandı. 2010 yılı sonbahar 
döneminde halkalanan Boz ötleğen Mayıs 2011’de 
İsrail’de tekrar yakalanmıştır. Kuş Halkalama 
İstasyonu’nda halkalanan kuşlardan bazıları Mısır, 
Polonya, Finlandiya, Ukrayna, Rusya gibi ülkelerde 
tekrar yakalanmasıyla, halkalama çalışmaları ile 

elde edilen bu gibi bilgilerle kuşların yaşam sürele-
ri ve göç rotaları hakkında bilgi toplamak mümkün 
oldu.

Yaklaşık 0.5 gr ağırlığındaki radyo vericileri, 20-
25 gr ağırlığındaki göçmen türlere takıldı ve türle-
rin konaklama biyolojileri, alan kullanımları ve bazı 
türler için de göç yollarını araştırıldı. İstasyonda 55 
göçmen kuşa radyo vericisi takılarak alanda takip-
leri yapıldı ve bir kısmı da göçleri sırasında araç ile 
izlenebildi.

 
Halkalama çalışmaları usta halkalamacılar; Ki-

raz Erciyas, Cemal Özsemir ve Nizamettin Yavuz ta-
rafından gerçekleştirildi. Halkalama çalışmalarına; 
Gazi, Hacettepe, İstanbul, Çanakkale, Marmara, 
Orta Doğu Teknik, Zonguldak, Karaelmas, Dicle, 
Ege, Mustafa Kemal, Karamanoğlu Mehmetbey, 
Osmangazi, Bayburt, Ondokuz Mayıs Üniversite-
lerinden ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden 
30 gönüllü öğrenci katılarak destek verdiler. Her 
dönem yaklaşık 30 gönüllü öğrenciye halkalama 
alanında; kuşlar, halkalama ve göç konularında 
eğitim veriliyor.

15 Mart – 30 Mayıs tarihleri arasında, sonba-
har döneminde de, 15 Ağustos – 30 Eylül tarihleri 
arasında devam eden kuş halkalama çalışmalarına 
gönüllü olan herkes katılabiliyor.

 

KUŞ HALKALAMA ÇALIŞMALARI
SONA ERDİ

Ornitoloji 
Araştırma Merkezi 

tarafından Kızılır-
mak Deltası’nda 

2002 yılı ilkbahar 
döneminden bu 

yana yürütülen kuş 
halkalama çalış-

malarının 2011 yılı 
ilkbahar dönemi 

tamamlandı. 



2011 / Nisan-Mayıs-Haziran

- özenilen üniversite - 109

ANMA-KUTLAMA
ANMA-KUTLAMA

Kutlamalar Atatürk Anıtı’na çelenk konularak başladı. Törene; Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon 
Komutanı Tümgeneral Ömer Bayraklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 
Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Bulut, adli, mülki ve askeri erkân, siyasi parti temsilcileri, 

kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. 

Milli Eğitim Müdürü Hülya Ertürk Koç, “ Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan 
bugün, Cumhuriyetimiz henüz kurulmadan temelleri atılan demokrasimizin bir ön hazırlığıdır. 91 
yıl önce bugün TBMM’nin açılması, büyük bir milletin ayağa kalkarak özgür iradesini dünyaya ilan 
etmesidir. Cumhuriyetimizin gerçekleştirdiği yeni ve büyük atılımlarla başarıya ulaşmasını, millet 
egemenliğini üstün kılan, demokratik değişimlere imkân veren dinamik bir yapıda kurulmasına 
borçluyuz.” dedi. Kutlama resmigeçit töreni ile tamamlandı.

23 NİSAN KUTLU OLSUN!

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin 
(TBMM) açılışının 
91. yıldönümü ve 

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı 
törenlerle 
kutlandı.

YENİ REKTÖRÜMÜZ
GÖREV BAŞINDA!
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ANMA-KUTLAMA             
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Her yıl geleneksel olarak gerçek-
leştirilen devir töreninde bu yıl 
Rektörlük Makamı Orhan Gen-

cebay İlköğretim Okulu öğrencisi Sefa Ba-
caksızoğlu oturdu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Bulut, 
devir teslim töreni için gelen Orhan Gen-
cebay İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencileri; 
Sefa Bacaksızoğlu, Necip Fazıl Çakır, Ab-
dullah Enes Çelik, Sıla Kutlu ve Rumeysa 
Kaçmaz’ın sorularını yanıtladı ve üniversi-
te hakkında bilgi verdi. Bulut, öğrencilerin 
üniversitelerden beklentilerini ve eğitim 
konusundaki sorunlarını yanıtladı. 

Sefa Bacaksızoğlu’nun “ Üniversiteye girişte YGS’nin kalkmasını istiyorum. Bununla ilgili neler yapabili-
riz” sorusuna Bulut, “ Türkiye’de üniversite sayısı az, sınava başvuran öğrenci sayısı fazla. Bu nedenle şim-
dilik merkezi sınav kaçınılmaz gibi görünüyor. Dilerim siz ileride bu soruna çözüm bulabilirsiniz. ” şeklinde 
cevap verdi. Prof. Dr. Ahmet Bulut yönetimi devir alan öğrencilere ayrıca, “ Bu makama gelmek için çok 
çalışmalısınız. İsterseniz her şeyi başarırsınız. Buna inanıyor ve bunu sizlerden bekliyoruz. ” dedi. 

Temsili devir teslim töreni, günün anısına çeşitli armağanlar veren Prof. Dr. Ahmet Bulut’un,  öğrencile-
rin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlaması ile sona erdi.

23 
Nisan Ulusal 

Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 

dolayısıyla 
Rektörlük 

Makamı 
ilköğretim 

öğrencilerine 
devredildi.

ÇOCUKLAR “KUKLACI”YLA
EĞLENDİLER
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ÇOCUKLAR “KUKLACI”YLA
EĞLENDİLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün 
(OMÜ TİK) düzenlediği “ 17. Ulusal Tiyatro Festivali 
” kapsamında, Tiyatro Kulübü öğrencileri 23 Nisan 

günü çocuklar için “ Kuklacı ” adlı oyunu sergilediler.
 
Oyunu izleyen çocuklar ve büyükler eğlenceli dakikalar 

geçirdiler.
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12-18 Mayıs 
tarihleri arasında 

gerçekleşen 
Hemşirelik Haftası 

Kutlamaları, 
Atatürk Kongre 

ve Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen 

törenle başladı.

- özenilen üniversite -

Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk

Kutlama törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Bulut, Sağlık Uygulama ve OMÜ Araş-
tırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa 

Bekir Selçuk, Samsun Sağlık İl Müdür Yardımcısı Yakup 
Cemil Şahin, OMÜ Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şep-
nem Kayan, öğretim üyeleri ve hemşireler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Şepnem Kayan; “ Hemşi-
relik mesleğinin en anlamlı ismi Florance Nightingale’i 
doğum gününde anıyoruz. Hemşirelik, bir taraftan 
bilimsel diğer taraftan hümanist öğeleri de içine alan 
profesyonel bir meslektir. Bugünü, hastaların yaşam 
kalitesini her geçen gün artıran gelişmelerle beraber 
kutluyoruz. Düzenlenen hemşirelik yönetmeliğiyle 

hemşirelik kimliği iyiden iyiye açıklık kazanmıştır. ” 
dedi. 

Sağlık Uygulama ve OMÜ Araştırma Hastanesi Baş-
hekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk konuşmasında; 
“ Biz sağlık çalışanları kutsal bir görev icra ediyoruz. 
Farklı bir branşla karşı karşıyayız. İnsanın canıyla haya-
tıyla uğraşıyoruz. Kırım Savaşı sırasında modern hemşi-
reliğin kurucusu olarak bilinen Florance Nightingale’in 
ülkemizde o yıllarda gösterdiği sağlık alanındaki faali-
yetlerini biliyoruz. Biz de sizlerden aynı şefkati hasta-
lardan esirgememenizi bekliyoruz. İlk Türk Hemşiresi 
Cahide Hüseyin’in adına ne yazık ki, hiçbir sağlık birimi 
yok; bir hemşirelik birimimize Cahide Hüseyin ismini 
verelim, ilk olsun. ” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Bulut

Şepnem Kayan

112



2011 / Nisan-Mayıs-Haziran

- özenilen üniversite - 113

ANMA-KUTLAMA
ANMA-KUTLAMA

Prof. Dr. Ahmet Bulut; “ Sağlık çalışanı olmayan biri olarak; ‘Hemşirelikten ne an-
lıyoruz?’ sorusunu yanıtlayalım. Bir iki saniye hemşirelik mesleğinin olmadığını dü-
şünelim. Bu düşünce bizleri hayatın duracağı bir noktaya götürüyor. Görüyoruz ki 
varlığınızın değeri, yokluğunuzu bir saniye düşünmekle ortaya çıkıyor. Hastalarınıza 
verdiğiniz duygusal destek, cesaret, hastalıklarının iyileşme sürecine katkıda bulunu-
yor. Saygı ve itibar gören bir meslek erbabısınız. Nice hemşirelerin yetişmesini dili-
yorum. ” dedi.

Hemşirelik Haftası Kutlama Töreni, proje yarışmalarında başarı gösteren hemşirele-
rin ödüllendirilmesi ve ardından Sebahattin Hafızoğlu tarafından seslendirilen Türk Halk 
Müziği konseriyle sona erdi.
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İngiltere ve Türkiye’de değer eğitimini 
karşılaştırmalı olarak inceleyen, OMÜ 
Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi öğretim üyesi Yrd. Doç. Yakup KESKİN’in 
koordinatörlüğünde, İngiltere Cumbria Üni-
verstesi ortaklığında yürütülen ve OMÜ BAP 
tarafından desteklenen; “İlköğretim Prog-
ramlarındaki Bazı Ortak Değerlerin Kazanıl-
ma Düzeylerinin, Bazı Değişkenler Açısından  
Türkiye-Samsun/ İngiltere-Cumbrıa) Karşı-
laştırılması” Projesi kapsamında Cumbria 

Üniverstiesi’nden Prof. Dr. Richard Mc Gregor, 
Paul John Cammack ve Richard Palmer, 09-13 
Mayıs tarihleri arasında üniversitemizi ziyaret 
ettiler.

Çalışma ziyareti kapsamında Samsun İli 
ilköğretimi okullarını gözlemleyen Proje Koor-
dinatörü, Proje araştırmacıları ve Cumbri Üni-
versitesi yetkilileri değerlendirme toplantısı-
nın ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı 
makamında ziyaret ettiler. 
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ÇEK CUMHURİYETİ

Çek Cumhuriyeti Başkonsolosu Irena 
Kransnıca ve beraberindeki heyet 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı ma-

kamında ziyaret etti.

Ziyarette Çek heyetle Rektör Akan, iki ülke 
arasında, özellikle eğitim alanındaki işbirliğinin 
geliştirilmesi ve Erasmus programı çerçeve-
sinde gerçekleşen öğrenci ve personel değişi-

minin daha da arttırılması yönünde yapılacak 
çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulun-
dular.

Ziyaretin sonunda, Rektör Akan, Başkonso-
los Irena Kransnıca’ya Samsun’un simgesi olan 
Kristal Atatürk heykeli ve hediyeler verdi. Baş-
konsolos Kransnıca da Rektör Akan’a kitap ve 
ülkesinin tanıtım filmini hediye etti.
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FRANSA

Erasmus programı çerçevesinde Fransa Bordeaux 4 ve 
Bordeaux Üniversitesi’nden gelen Doç. Dr. Bernadette 
Kervyn, OYDEM ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde 1 

hafta süreyle öğretim elemanları ve öğrencilerle birlikte yabancı 
dil öğretimiyle ilgili çeşitli etkinlikler yaptı.

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Kütüphanesinde öğretim ele-
manlarına yönelik  ‘’Yabancı dil 
öğretimi alanında yeni yöntem 
ve yaklaşımlar’’ konulu bir su-
num yapan Doç. Dr. Bernadette 
Kervyn’in çalıştayına OYDEM 
Müdürü Prof. Dr. Zeki Karakaya 
ve Yabancı Diller Eğitimi Bölü-
mü öğretim elemanları katıldı. 
Kervyn çalıştayda; dil öğreti-
mi uzmanlarının metodolojik 
kavramlar (yaklaşım, yöntem 
ve teknik) konusundaki farklı 
düşünceleri ve uygulamaları 
üzerinde durdu ve yabancı dil 
kitaplarının ve sınıf içerisinde 
kullanılan araç ve gereçlerin 
kültürel ve eğitsel anlamda kü-
reselleşme sonucunda oluşan 
Avrupa Birliği Ortak Dil Programı çerçevesinde sınıfta nasıl uyum-
lu kullanılabileceği konusuna değindi. 

Doç. Dr. Bernadette Kervyn çalıştayda, “Günümüzde hakim 
olan iletişimsel metod yerine daha çok icraat ve hareket odaklı 
bir yaklaşım önerilmektedir. Eylem odaklı yaklaşımda ortak amaçlı 
projeler hâkimdir. Bir yabancı dil sınıfı birlikte hareket eden sos-
yal aktörlerden oluşur.  Bu yaklaşımda öğrenciler, projelerin ta-
sarlanması ve gerçekleştirilmesinde söz sahibidirler. Önemli olan 

ortak projeleri yapmak için iletişim kurmaktır.  Bu projeler gün-
cel ve gerçek problem durumlarını içermelidir:  örneğin bir müze 
gezisini tasarlamak,  bir yazar yada şairi davet etmek gibi. Yeni 
yaklaşım iletişimsel yaklaşımı dışlamamakta, aksine eylem odaklı 
iletişimsel yaklaşımı yeniden yabancı dil öğretim sistemine en-
tegre etmeye çalışmaktadır. İletişimsel yaklaşımda daha çok sınıf 
içerisinde bir rol oyunu oynanmaktadır. Eylem odaklı yaklaşımda 

ise öğrenciler hep birlikte sa-
hici bir proje hazırlamakta, 
projenin başından sonuna ka-
dar gerçek ve aktif iletişimsel 
durumları ve süreçleri birlikte 
yaparak yaşayarak (mektup 
yazmak, postanaye gitmek, 
sınıfa gelecek olan sanatçıya 
sorulacak soruları hazırlamak 
gibi) öğrenmektedir; böylece 
tüm eylemler ve davranışlar 
dil öğretimine dahil edilmek-
tedir” şeklinde konuştu. Doç. 
Dr. Bernadette Kervyn, yeni 
yaklaşımın küçük bir proje uy-
gulaması kapsamında öğren-
cilerle birlikte Bafra gezisine 
katıldı ve gezide öğrencilerin 

yabancı dil öğretimiyle ilgili sorularını da cevapladı. 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret eden 
Kervyn, “Bir hafta boyunca çok güzel günler geçirdim.  Başta Rek-
tör Bey olmak üzere OYDEM Müdürlüğü’ne, Yabancı Diller Eğitimi 
Bölümü’ne çok teşekkür ederim. Bundan sonra amacımız ortak 
eğitim ve öğretim faaliyetleri yapmaktır. Ortak projeler üretip, 
ortak yayınlar yapabilir,  öğrencilere yaz kursu düzenleyebiliriz” 
dedi.

KONUKLARIMIZ
KONUKLARIMIZ

KONUKLARIMIZ



2011 / Nisan-Mayıs-Haziran

- özenilen üniversite - 117

FRANSIZ ÖĞRETMEN
ADAYLARI OMÜ’DEYDİ

Üniversitemiz ile Fransa’nın Bordeaux IV Montesquieue 
Üniversitesi arasında geçen yıl imzalanan ve bu yıl da ye-
nilenen Erasmus anlaşması çerçevesinde, Eğitim Fakültesi 

Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalı, Fransız öğretmen adaylarını 
ağırladı. 

Bordeaux Üniversitesi’nde İlkokul öğretmenliği lisans eğitimini 
tamamlayan ve bu sene alanlarında Master yapan altı Fransız öğret-
men adayı, Fransızca Anabilim Dalı’nda ve Samsun’un değişik okulla-
rında gözlemlerde bulunarak bir dizi etkinlik gerçekleştirdiler. 

Alanlı Köyü İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden Fransızlar, birleştiril-
miş sınıfta bir ders saatinin nasıl yapıldığını izleyerek kendi okulların-
da uygulanan benzer veya farklı uygulamalardan bahsettiler.  Daha 
sonra Aziz Atik Öğretmen Lisesi ve Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlköğ-
retim Okulu’nu da ziyaret ederek okulların işleyişi ve ders ortamları 
hakkında bilgi edindiler. Çocukların yoğun ilgisinden memnuniyet du-
yan Fransız misafirler, 23 Nisan Bayramı etkinlikleri için hazırlık yapan 
öğrencilerle oyunlara katıldılar ve onların bayram coşkularına ortak 
oldular. 

Bu ziyaretler sonrasında öğretmen adayları Fransızca Öğretmenli-
ği programının derslerine katılarak, pedagojik etkinlerde bulundular. 
Fransız öğretmen adayları, “Buraya gelmeden önce Türk insanının en 
önemli özelliklerinden biri olan misafirperverliğini duyardık ama bu 
derece olduğunu tahmin etmiyorduk. Harika bir ülke ve bu ülkeye 
yakışan bilimsel anlayışın ve kültürün hâkim olduğu mükemmel bir 
üniversiteniz var. Bizi son derece güzel ağırladılar. Konaklama, ulaşım 
ve yemek imkânlarınızla bizi onurlandırdınız.  Başta Sayın Rektörünüz 
olmak üzere; üniversite yönetimi, Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Fran-
sızca Anabilim Dalı öğretim elemanları ve öğrencilerine çok teşekkür 
ediyor, ülkenizden ülkemize sevgi ve barış mesajları götürdüğümüzü 
bilmenizi istiyoruz” şeklinde konuştular. 

KONUKLARIMIZ
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ENDONEZYA

TÜRKMENİSTAN

Endonezya’dan gelen Spor 
Bakan Yardımcısı Iman 
Bonila Sombu, Siyaset 

Adamı ve Eğitimci Dr. Selahuddin 
Wahid, Endonezya’nın en büyük 
üniversitesi olan, “Endonezya 
Üniversitesi”’nden gelen Bilgisayar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. T. Ba-
saruddin ve Ekonomi Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fırmanzah ve be-
raberlerinde; üniversitemiz Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Kuran, İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Yüksel, 
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı 
Hüsrev Mennan,  Uluslararası İliş-
kiler Kulübü Akademik Danışmanı 
Prof. Dr. Yunus Bekdemir, İlahiyat 
Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Osman Keskiner ve BESYO Mü-
dür Yardımcısı Seydi Ahmet Ağaoğ-
lu Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı 

makamında ziyaret ettiler.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan 
ve heyet karşılıklı bilgi alışverişin-
de bulundular. Görüşmede; En-
donezya Spor Bakan Yardımcısı 
Iman Bonila Sombu, spor okulları 
ile ilgili tecrübelerini paylaştı ve 
OMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yük-
sek Okulu’nu görmek istediğini 
belirtti. Siyaset Adamı ve Eğitimci 
Dr. Selahuddin Wahid ise, Türk üni-
versiteleri konusunda çeşitli soru-
lar sordu. Rektör Akan, Endonezya 
Üniversitesi ile işbirliği yapmak için 
kapılarımızın her zaman açık oldu-
ğunu belirtti. 

Görüşmenin sonunda, Rektör 
Akan ve Endonezya Üniversitesi 
heyeti birbirlerine karşılıklı hediye-
ler verdiler.

Türkmenistan Eğitim ve Kültür Ataşesi Şadurdı Meredov,  
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde okuyan Türkme-
nistan uyruklu öğrencilerle ilgili olarak, barınma, ulaşım ve  eği-
tim gibi konularda  karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu ve hedi-
yeler verildi.

KONUKLARIMIZ
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9. ULUSLARARASI
TÜRKÇE OLİMPİYATLARI - SAMSUN
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9. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları Samsun etkinliğine 
katılacak 16 ülkeden 47 öğrenci, Samsun’da çeşitli zi-
yaretlerde bulundular. 

Öğrencilerin bir kısmı bugün Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı 
makamında ziyaret ettiler. Ziyarette konuklarla birlikte Rektör 
yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Hakan Leblebicioğlu da hazır bulundu.

Rektör Akan, Türkçe Olimpiyatlarının dünya barışına ve 
kardeşliğine büyük katkı sağladığını ifade ederek, öğrencilerle 
tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “İnsan tanıma-
dığının düşmanıdır, tanıdığının dostudur. Bu yüzden tanışmak 
güzel bir şey. Hele ki bu dille olursa çok daha kavi dostluklar 
oluşur. O yüzden gelin tanış olalım” diyen Akan, “Türkçe ger-
çekten çok önemli ve bizim hassas konumuz. Dil, kültürün yay-

gınlaşmasında çok önemli ve o dil sizin eskiden zaten beraber 
olduğunuz aynı tarihi paylaştığınız, sonradan tarih sürecinde 
ayrıldığınız insanlarla daha çabuk yakınlaşmamızı sağlıyor. O 
yüzden yapılan çok önemli bir şey. Ben de zaman zaman prog-
ram dahilinde olduğu sürece yurt dışındaki Türk okullarını ziya-
ret ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Rektör Akan’a Samsun’la ilgili izlenimlerini ak-
tarmalarının ardından, geçen yılın birincisi Türkmenistanlı Dö-
ran Annamamedov, “Urfalıyam Ezelden” türküsünü, 2 yıl önce-
ki olimpiyatlarda sanatçı Ebru Gündeş ile düet yaptığı öğrenilen 
Azerbaycanlı Gülizar Serecova ise, “Demir Attım Yalnızlığa” şar-
kısını seslendirdi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan öğrencilere çeşitli hediyeler 
takdim etti. 
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Perm kentindeki “Perm State Agricul-
tural Academy” arasında ikili işbirliği 

anlaşması imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, beraberinde-
ki OMÜ-Uluslararası İlişkiler Birim (UİB) Başkanı 
Prof. Dr. Hüsrev Mennan ve OMU-UİB Rusya Ma-
sası Sorumlusu Doç. Dr. Rıdvan Kızılkaya ile birlik-
te ziyaret ettiği Perm Devlet Tarım Akademisi ile 
bilimsel ve akademik çeşitli programların hayata 
geçirilmesi, iki kurum arasında öğretim elemanı ve 
öğrenci değişimi gibi konularda işbirliğini öngören 
anlaşma imzaladı.

İşbirliği anlaşması Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan ile Perm Devlet Tarım Akademisi Rektörü 
Andrey A. Belykh tarafından gerçekleştirildi. İmza 
töreninde Rusya Eğitim Bakan Yardımcısı R.A. Cas-
sina ile Akademiye bağlı Ziraat, Veterinerlik, Or-
man ve Gıda Fakültelerinin dekanları ile bu fakül-
telerdeki bölüm başkanları hazır olarak bulundu. 
İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan “Bu tür anlaşmalarla farklı ülkelerdeki üni-
versiteler ile iletişim ve işbirliğini sağlamak ama-

cında olduklarını, dost ve komşu ülke Rusya ile 
Akademik ve öğrenci değişimi anlamında yapı-
lacak işbirliklerinin bilimsel ve kültürel bir sinerji 
sağlayacağını, ancak anlaşmaların kağıt üzerinde 
kalmaması için her iki tarafında çaba harcaması 
gerektiğini söyledi”.  Protokol imza töreni sonra-
sında taraflar birbirlerine günün anısına plaket ve 
hediyeler takdim ettiler.

Perm Devlet Tarım Akademisi Rektörü Andrey 
A. Belykh ve beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Anatoliy S. Semyonov, Uluslararası Ofis Başkanı 
Elena Peunova ve Oksana Fotina ile öğretim üyesi 
Doç. Dr. Iraida Samafalova tarafından, Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan ve beraberindeki Prof. Dr. Hüsrev 
Mennan ve Doç. Dr. Rıdvan Kızılkaya’ya akademi-
nin merkez binasındaki bazı bölümler ile toprak ve 
mineroloji müzesi gezdirildi.

 
OMÜ heyetine verilen akşam yemeğinde ise 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Bu protokol çer-
çevesinde OMÜ öğrenci ve öğretim elemanlarının 
en üst düzeyde fayda sağlayabilmeleri için OMÜ-
UİB çalışmalarını artırarak sürdüreceğini” sözleri-
ne ekledi.
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Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, Rektör Yardımcısı 
YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait 

Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ali Haydar Şahinoğlu, Diş Hekimli-
ği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim 
Arıcı 21-24 Nisan 2011 tarihlerin-
de, Azerbaycan’ın başkenti Baku’de 
eğitim-öğretim alanında çeşitli pro-
tokoller imzaladılar.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Hüse-
yin Akan; Azerbaycan Tıp Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Amiraslanov 
Ahliman Tapdigoğlu, Bakû Devlet 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abel 
M. Muharramov ve Kafkas Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saniç’le 
işbirliği protokolleri imzaladı.

Rektör Prof. Dr. Akan yaptığı 
açıklamada; Bakû’de bulunan üç 
üniversite ile bilimsel ve teknik işbir-
liği protokol antlaşmalarının imza-
landığını, yapılan ziyarettin olumlu 
ve yararlı geçtiğini, anlaşma yaptık-
ları üniversiteleri de OMÜ’ye davet 
ettiklerini söyledi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut; 

incelemelerde bulunmak ve akademik işbirliği 
konularını görüşmek üzere 11-15 Nisan 2011 
tarihlerinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Michigan Eyaletinde bulunan Ferris State 
Üniversitesi’ni ziyaret ettiler.

Rektör Akan ve Rektör Yardımcısı Bulut, 
Ferris State Üniversitesi’ne bağlı; İşletme, 
Uygulamalı Teknoloji Mühendisliği, İklimlen-
dirme, Optometri, Sivil Havacılık ve Pilotaj, 
Denizcilik, Eczacılık, Sanat ve Tasarım, Tıp Fa-
kültesi, Dijital Canlandırma ve Oyun Tasarımı, 
Dijital Medya Yazılımı Mühendisliği gibi birçok 
Fakülteyi ziyaret ettiler, eğitim ve araştırma 
süreçleri hakkında inceleme yapıp bilgi aldılar. 

Yapılan gezi ve incelemelerden sonra Ferris Sta-
te Üniversitesi akademik işlerden sorumlu Rektör 
Yardımcısı Fritz Erikson ve uluslararası ilişkilerden 
sorumlu Rektör Yardımcısı Donald Green ile önü-
müzdeki süreçte yapılabilecek işbirlikleri için top-
lantılar yapıldı. Prof. Dr. Ahmet Bulut yaptığı açık-
lamada, toplantılar sonunda; içerisinde Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi ve Ferris State Üniversitesi’nin de 
bulunduğu 6 farklı ülkenin katılımı ile gerçekleştirile-
cek bir işletme programının açılması, OMU-Oxford-
Ferris State üniversitelerinin Türkiye’de ortak yara-
tıcı yazarlık okulu açmaları konusunda çalışmaların 
başlatılması,  hidroloji ve su bilimlerinde akademik 
işbirliği, Sivil Havacılık ve Uzaktan Eğitim alanların-

da deneyimlerin ve bilgi birikimlerinin paylaşılması 
konularında mutabakata varıldığını aktardı. Bulut 
a,yrıca geleceğin önemli cazibe alanlarından biri olan 
Dijital Canlandırma ve Oyun Tasarımı, Dijital Medya 
Yazılım Mühendisliği gibi alanlarında ortak bir prog-
ram açma için görüş birliği içinde oldukları ziyarette 
ortaya çıkan bir başka husus olduğunu da belirtti.

Son derece yararlı geçen ziyaretlerde hem fakül-
te dekanları hem de Rektörlük yetkilileriyle karşılıklı 
fikir alış verişinde bulunuldu. Eğitim ve araştırma 
alanında bilgi, birikim ve deneyimlerinin paylaşılma-
sı konusunda her iki taraf karşılıklı olarak işbirliğine 
hazır olduklarını birbirlerine ifade ettiler. Geçen yıl, 
Ferris State Rektör Yardımcısı Donald Green üniver-
sitemizi ziyaret etmiş ve işbirliği için ön görüşmeler 
gerçekleştirmişti. 
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KEMAN VE PİYANO RESİTALİ

Resitale; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut, OMÜ Samsun 
Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Süleyman Tarman, Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Kemal Çayıroğlu, öğretim 

üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Keman eğitimine 8 yaşında İ.Ü. Devlet Konservatuvarı’nda başlayan ve 
sanat yaşamında başarılı bir özgeçmişe sahip olan Burcu Göker, 2007 yılında 
Lawrence Üniversitesi’nden “Manga cum Laude” derecesi ile mezun oldu. 
2009 yılından bu yana Florida Üniversitesi’nde oda müziği ve keman dalların-
da ders vermekte olan ve beraberinde doktora eğitimini de sürdüren Göker, 
Florida State Üniversitesi’nde yaylı çalgılar dörtlüsü Eppes Quartet üyesi ve 
Tallahassee Senfoni Orkestrası ve Mobile Senfoni Orkestrası ile birinci ke-
mancı olarak konserler veriyor.

Sanatçı Burcu Göker gibi aynı üniversiteden “Manga cum Laude” derecesi 
ile mezun olan Eric Jenkins, 2005 yılında oda müziği dalında aldığı “Thedore 
L. Rehl” ödülü ve 2006,2007 yıllarında iki yıl üst üste piyano dalında gösterdi-
ği üstün başarıdan dolayı aldığı, “Majory Irwin” ödüllerinin de sahibi. Jenkins, 
2009 yılından beri Florida State Üniversitesi’nde, Opera Bölümü’nde, “Opera 
Coaching” olarak çalışıp, piyano dalında dersler verip, eğitimine solistlik se-
viyesinde devam ediyor.

Konser boyunca çalınan eserler hakkında bilgi veren Burcu Göker ve Piya-
noda Eric Jenkins repertuarlarında; Nikolai Kapukin, Kenneth Frazelle, Adnan 
Saygun, gibi ünlü bestecilerin eserlerinin yanı sıra, ‘Kütahyanın Pınarları’, ‘He-
kimoğlu’, ‘Iğdır’ın Al Alması’ gibi yerel ezgilere de yer verdiler. Burcu Göker 
ayrıca; piyano ve keman için kendi bestelediği Anadolu, Toprak ve Su adlı 
eserleri de Eric Jenkins’la birlikte seslendirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut’un sanatçılara günün anısına pla-
ket takdim etmesinin ardından konser, sanatçıların çaldığı bir tango parçasıy-
la sona erdi.

Üniversitemizin 
davetlisi olarak 
Samsun’a gelen 
Burcu Göker ve 

Eric Jenkins, OMÜ 
Atatürk Kongre ve 

Kültür Merkezi’nde 
Keman ve Piyano 
Resitali sundular.
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OMÜ Samsun Devlet Konservatuvarı’nın davetiyle, Kars-Kafkas Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı’ndan üniversitemize gelen Doç. Olga Hasanoğlu, konservatuvarın kon-
ser salonunda açıklamalı piyano resitali verdi.

Doç. Olga Hasanoğlu bir saat süren konserde; Mozart, Beethoven, Çaykovski, Prokofyef ve 
Saygun’un eserlerini seslendirdi. Öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından ilgiyle izle-

nen konser, büyük beğeni kazandı. Konser sonrasında piyanist öğretim üyesi Doç. Olga 
Hasanoğlu’na, Samsun Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Süleyman Tarman teşek-
kür belgesi takdim etti.

OMÜ 
Samsun Devlet 

Konservatuvarı’nın 
davetiyle,

Kars-Kafkas 
Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı’ndan 
üniversitemize 

gelen Doç. 
Olga Hasanoğlu, 
konservatuvarın 

konser salonunda 
açıklamalı 

piyano resitali 
verdi. 

GRİPİN KONSERİ

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ’NDEN
OMÜ SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI’NDA 

PİYANO RESİTALİ

- özenilen üniversite -124
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OMÜ Türk 
Sanat Müziği 

Kulübü’nün 
hazırlamış olduğu 

Bahar Yarıyılı 
konserinde sanat 

müziği severler 
Atatürk Kongre ve 

Kültür Merkezi’nde 
bir araya geldiler. 

OMÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KULÜBÜ’NDEN
BAHAR KONSERİ

Koro şefliğini Dr. M. Halis Korur’un yaptığı konserde seslendirilen nihavent, hicaz, segâh, 
hüzzam makamında solo ve koro eserler sanat müziği severlerden büyük beğeni top-
ladı. İki bölümden oluşan konserde bölüm sonlarında okunan eserler sırasında salona 

giren Halk Oyunları Kulübü öğrencilerinin dansları da geceye renk kattı. 

Konser sonunda Koro şefi Dr. M. Halis Korur yaptığı konuşmada “Göreve geldiğim ilk gün-
lerde sanat müziği sevdalılarıyla kulübü kurduk ve 29 yıldır bunu büyük bir sevgiyle sürdürü-
yoruz.

KONSER
KONSER
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 29 yılda mezun ettiğimiz öğrenciler şimdi 
Türkiye’nin dört bir yanında görev yapıyorlar, dolayısıy-
la ülkenin her yerinde sanat müziği sevdalı mezunları-
mız var” dedi. Dr. M. Halis Korur konserin düzenlenme-
sinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Halk Oyunları Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. 
Mehmet Emirzeoğlu tarafından Türk Sanat Müziği Kulü-
bü Koro şefi Dr. M. Halis Korur’a plaket ve çiçek takdim 
edildi.

Programın sonunda Dr. M. Halis Korur son şar-
kıyı birlikte seslendirmeleri için, Doç.Dr. Mehmet 
Emirzeoğlu’nu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı M. 
Kemal Çayıroğlu’nu, Şube Müdürleri İbrahim Tan ve 
Selahattin Özsan’ı da koro elemanlarının arasına davet 
etti. 
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Şef Metin 
Solmaz 

Yönetimindeki 
OMÜ Türk Halk 
Müziği Korosu, 

Türk Halk Müziği 
sevenlere 

muhteşem bir gece 
yaşattı. 

OMÜ TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU 
KONSERİ

OMÜ Atatürk ve Kongre Kültür Merkezin-
de her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
“Koro Konseri ve Onur Ödülü Töreni”ne; 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, Genel 
Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, Rektör Da-
nışmanı Prof. Dr. Nazmi Polat, Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanı Mustafa Çayıroğlu, Türk Halk Müziği 
Kulübün Akademik Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Ya-
şar Turanlı, öğretim üyeleri, davetliler ve öğrenciler 
katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı yaptığı konuşma-
da, “Sevgili türkü dostları; Bu sene 10. yılımız. Siz-
lere bunca sene hep yılın sanatçılarını getirdik. Bu 
akşam da değerli iki sanatçımız aramızda. Konseri-
mizin düzenlenmesinde emeği geçen Sağlık Kültür 
ve Spor Daire başkanlığı’na çok teşekkür ediyorum. 
Ayrıca Büyük Usta Metin Solmaz’ın da Samsunlu ol-
ması bizim için büyük şans. Kendisine de teşekkür 
ediyor, keyifli bir gece diliyorum” dedi. 

KONSER
KONSER
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İki bölüm halinde gerçekleşen, 20 eserin okunduğu konserin 
sonunda; TRT Sanatçıları Nida Ateş ve Semra Algül de birbirinden 
güzel türküler seslendirdiler. 

Konserin son koro parçası olan, “Uzun kavak ne gidersin en-
gine” isimli türküyü; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, 
Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, Rektör Danışmanı 
Prof. Dr. Nazmi Polat, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa 
Çayıroğlu, Türk Halk Müziği Kulübün Akademik Danışmanı Prof. Dr. 
Ahmet Yaşar Turanlı koroyla birlikte seslendirdiler.

Konserin sonunda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır 
TRT sanatçılarına katılımlarından dolayı teşekkür belgesi ve plaket 
verdi.
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ONDOKUZ MAYIS ODA ORKESTRASI 
KONSERİ

Atatürk Kültür Merkezin’de 
verilen konsere; Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ahmet Bu-

lut, akademik ve idari personelle çok 
sayıda öğrenci katıldı.

İki bölümden oluşan konserde; 
sopranoda Seda Ortaç, tenorda Meh-
met Ortaç ve Ethem Kaya, Flütte  Ful-
ya Anıt, Viyolada Büşra Yıldırım, Viyo-
lenselde Mehmet Ağar, Bağlamada 
Ferdi Karakuzu, Elektrogitarda Emrah 

Küçükcambaz yer aldı. Klasik müziğin 
seçkin eserlerinin, film müziklerinin ve 
türkülerin seslendirildiği gecede, Zey-
nep Bengier ve Serkan Sevinç de tango 
gösterisi yaptılar.

Konserin çalınan son parçası tempo 
tutan dinleyicilerden gelen talep üzeri-
ne bir kez daha seslendirildi. Konserin 
sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Bulut sanatçılara çiçek takdim 
etti.

Modern 
Müzik Kulübü 

ve Müzik Eğitimi 
Anabilim dalı 

öğrencilerinden 
oluşan, şefliğini 

Yrd. Doç. Dr. 
Yakup Alper 

Varış’ın yaptığı, 
Ondokuz Mayıs 
Oda Orkestrası, 
Atatürk Kongre 

ve Kültür 
Merkezi’nde 

konser verdi. Seda Ortaç Mehmet Ortaç Fulya Anıt
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OMÜ Eğitim 
Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Resim-

iş Ana Bilim 
Dalı Öğretim 

Görevlisi Murat 
Ağçiçek’in 1. sınıf 

1. öğretim ve 2. 
Öğretim A Gurubu 

öğrencilerinin 
yılsonu ‘’Temel 

Tasarım Sergisi’’ 
açıldı.

Serginin açılış kurdelesini Bölüm Başka-
nı Prof Sevgi Koyuncu, Prof. Ali Boğa 
Yrd. Doç. Dr. Hilmi Özbay ve öğretim 

Görevlisi Murat Ağçiçek birlikte kestiler. Açılış-
ta konuşma yapan Koyuncu, ‘’ Resim sergisi 
açmak arenaya çıkmaktır. Sizleri kutluyorum. 
Başarılar diliyorum.’’ dedi. Daha sonra sergi-
yi gezen davetliler ve öğrenciler hocalarıyla 
hatıra fotoğrafı çektirdiler. Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Bi-
nası Fuaye Salonu’nda açılan sergi bir haf-
ta süreyle ziyaret edilebilecek.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜNÜN 
TEMEL TASARIM SERGİSİ
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OMÜ Eğitim 
Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Resim-İş 
Eğitimi Ana Bilim 

Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. 

Zehra Sengir’ in 
Resim Bölümü 4. 

sınıf öğrencilerinin 
yılsonu sergisi 

OMÜ Tıp 
Fakültesi Dekanlık 
Salonu’nda açıldı. 

RESİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN
YILSONU SERGİSİ

OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Zehra Sengir’ in Resim Bölümü 4. 
sınıf öğrencilerinin yılsonu sergisi OMÜ Tıp Fakül-
tesi Dekanlık Fuayesinde açıldı. Sergide; 9 öğren-
cinin 47 adet çalışması yer aldı. 

Serginin açılış kurdelesini; Rektör Yrd. Prof. 
Dr. Ferşat Kolbakır, Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Sel-
çuk, Yrd. Doç. Zehra Sengir birlikte kestiler.

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yrd. 
Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, “Uzun yıllardır tanıdığı-
mız, başarılarıyla bildiğimiz hocamız Yrd. Doç. Zeh-

ra Sengir’ in öğrencilerinin de başarılı çalışmalar 
yapacağını çok iyi biliyorum. Hocalarını ve değerli 
öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılar diliyorum.” 
dedi. Prof. Dr. Ferşat Kolbakır sergiyi gezdikten 
sonra da, sergide yer alan çalışmaları yüksek li-
sans düzeyinde bulduğunu da sözlerine ekledi.

Sergide öğrencilerle konuşan Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Ali Boğa da, “Kişi yaptığı resme kendi ruhundan 
değerler katar. Kişinin resmi kendi imzası demek-
tir. Açmış olduğunuz sergiyle ‘ben varım’ diyerek 
kendinizi ortaya koydunuz. Birbirinden başarılı 
çalışmalarınızdan dolayı hocanızı ve sizleri tebrik 
eder, başarılarınızın devamını dilerim.” dedi. 
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Prof. Aydın 
Ayan’ın, 

‘’Kurtuluş 
Savaşı 

Panoraması’’ 
isimli resim 

sergisi, 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Kültür 
Merkezi’nde 

sergilendi.

KURTULUŞ SAVAŞI PANORAMASI

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
etkinlikleri çerçevesinde, OMÜ Genç-
lik Kulübü tarafından Samsun’a davet 
edilen, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başka-
nı Prof. Aydın Ayan’ın, ‘’Kurtuluş Savaşı 
Panoraması’’ isimli resim sergisi, Büyük-
şehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde ser-
gilendi.

Gençlik Kulübü Akademik Danışmanı 
Doç. Dr. Metin Eker yaptığı konuşmada, 
“19 Mayıs Gençlik ve spor Bayramı et-
kinlikleri kapsamında bu sergiyi açıyo-
ruz. Burada Prof. Dr. Sayın Aydın Ayan’a 
ait 21 tane birbirinden anlamlı resim var. 
Resimlere büyük emek harcayan hoca-
mıza teşekkür ediyorum” dedi.

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Rek-
tör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Prof. Aydın 
Ayan’ın birlikte kestikleri açılış kurdele-
sinin ardından sergi davetlilerle birlikte 
gezildi. Sergiye ayrıca; Vali Yardımcısı Ha-
san Ersan, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nec-
mi Çamaş ve OMÜ Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanı Mustafa Çayıroğlu katıldı.

132
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OMÜ KARİKATÜR KULÜBÜ KARMA 
KARİKATÜR  SERGİSİ TED KOLEJİNDEYDİ

TED Samsun Koleji Çok Amaçlı Salon Fuayesi’nde düzenlenen serginin açılışına; TED Samsun Koleji Ge-
nel Koordinatörü Berrin Aydın, TED İlköğretim Okulu Müdürü, Mehmet Tezcan, Samsunlu Karikatürist 
Yılmaz Muslu, OMÜ Karikatür Kulübü Akademik Danışmanı, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlara Eğitimi 

Bölümü Öğr. Gör. Dr. Tarık Yazar, Karikatür Kulüp Başkanı Özkan Arabacı, OMÜ Öğretim Üyesi Doç. Ata Yakup 
Kaptan, OMÜ Öğr. Gör. Mahir Yerlikaya  ve çok sayıda öğrenci katıldı.

TED Samsun Koleji Genel Koordinatörü Berrin Aydın, katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, 
“Karikatürler zaten mesajlarını çizgilerle anlatıyorlar. Şimdi sergiyi oluşturan  karikatürlerin konuşma zama-
nıdır.” dedi.

Açılış konuşmasında söz olan Öğr. Gör. Dr. Tarık Yazar; “Karikatür Kulübü’nün etkinliklerinden biri olan 
karikatür sergilerinin okullarda öğrencilerle buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Karikatür olaylara bakış 
açısını esprili yönler bularak anlatmaya çalışan bir iletişim aracıdır. Biz de birçok karikatüristin mesajlarını 
sergiler aracılığıyla iletmeye çalışıyoruz.” dedi. 

Karikatürist Yılmaz Muslu ise yaptığı açıklamada, karikatürde tek amacın mesaj vermek olduğunu 
vurgulayarak, “Bu mesaj da geçmişten geleceğe yöneliktir. Karikatür sanatı, olumsuzlukları çizgilerle, 
evrensel bir dille yansıtan bir araçtır. Karikatürde anlatılan, Afrika’daki insanla, kutuptaki, Kore’deki 
insanın anlayabileceği gibi evrensel bir şekilde ifade edilir.” dedi.

Karikatür Kulübü Başkanı Özkan Arabacı da sergiyle ilgili olarak “TED Koleji öğrencilerinin karma 
karikatür sergimize ilgilerinden çok mutlu olduk. Serginin gerçekleşmesinde katkı sağlayan TED aile-

sine teşekkür ederiz. Ayrıca Kulübümüze desteklerini esirgemeyen OMÜ Rektörlüğüne, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ahmet Bulut’a ve OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Çayıroğlu’na teşekkür ederiz. 
Karikatür kulübü faaliyetleri tüm hızıyla devam edecektir.” dedi.

 TED Samsun 
Koleji’nde ve 

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 

Karikatür Kulübü 
işbirliğiyle karma 

karikatür sergisi 
açıldı. Sergide; 

Semih Poroy, 
Yaşar Babalık, 
Yılmaz Muslu, 

Özkan Arabacı, 
Tarık Yazar ve 

kulüp üyelerinin 
eserlerinin 

bulunduğu çok 
sayıda karikatür 

sergilendi.
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YUVADAN UÇUYORUZ

OMÜ 
Samsun Meslek 

Yüksek Okulu 
Grafik Tasarım 

Programı 
mezunlarının 

grafik 
tasarımlarını 

içeren, “Yuvadan 
Uçuyoruz” 

başlıklı sergi, 
Samsun Meslek 

Yüksek Okulu 
fuaye salonunda 

açıldı.

Serginin açılışına, Samsun Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr Fikret Özkaraman, 
Prof. Sevgi Koyuncu, Öğretim Görevlileri; Serpil Kaptan, İrfan Kurt, Nur Olcay Kurt ve çok sayıda 
öğrenci ve davetli katıldı. 

Açılış kurdelesini Yrd. Doç. Dr Fikret Özkaraman ve Prof. Sevgi Koyuncu 
birlikte kestiler. Özkaraman; “Mezun olacak öğrencilerimizi kutluyorum. Ken-
dilerine ve hocalarına çok teşekkür ediyorum.” dedi. 
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Eğitim 
Fakültesi Türkçe 
Öğretmenliği 4. 
sınıf öğrencileri, 

kendi şiir ve 
resimlerinden 

oluşan “Bir Çizgi-
Bir Şiir” adlı sergi 

açtılar. 

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri, kendi şiir ve resimlerinden 
oluşan “Bir Çizgi-Bir Şiir” adlı sergi açtılar. 

Sergide Emine Abay, Esra Öner, Esra Yılmaz, Ufuk Eceviz, Fatih Çevik,  Ayşegül Aksöz, Zey-
nep Aksoy, Ayşegül Aksu, Özlem Taş adlı öğrencilerin şiirleri ve karakalem çalışmaları yer aldı.

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yavuz Bayram, Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Aydın, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şahin Köktürk, Yrd. 
Doç. Dr. İlknur Karagöz, Yrd. Doç. Dr. Şeyma Kuran ile öğrencilerin katıldığı sergi büyük beğeni 
topladı. 

BİR ÇİZGİ-BİR ŞİİR

SERGİ
SERGİ
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Samsun Tabip 
Odası tarafından 

düzenlenen, 
“Çocuk ve Hekim” 

konulu resim ve 
fotoğraf sergisinin 

açılışı, OMÜ Tıp 
Fakültesi Dekanlığı 

fuaye alanında 
gerçekleştirildi. 

ÇOCUK VE HEKİM

SERGİ
SERGİ

Serginin açılış törenine; 
Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Haydar Şahi-

noğlu, Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. Levent Altuntop, Başhekim 
Mustafa Bekir Selçuk, Başhekim 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sün-
bül, Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Hakan Leblebicioğlu, Hastane 
Baş Müdürü İsa Erfalay, Hastane 
Müdürü İbrahim İnan, Öğretim 

üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Tabip Odası 
Başkanı Yrd. Doç. 

Dr. Mithat Günay-
dın; “14 Mart Tıp 

Bayramı nedeniyle 
Samsun İlköğretim Okulları arasında yaptığımız ve 500’den fazla öğrencinin katılımıyla gerçek-

leşen “Çocuk ve Hekim” konulu resim yarışması sonucunda beğenilen resimleri daha önce ser-
gilemiştik. Yoğun istek üzerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu sergiyi 

25-29 Nisan tarihleri arasında tekrar sergiliyoruz. Bu sergi ve yarışmadaki amacımız; çocuklara tıp 
mesleğini ve hekimleri sevdirmek. Sergide yer alan resimleri bir takvim ya da katalog haline getirmeyi 

planlamaktayız.” dedi.

136



2011 / Nisan-Mayıs-Haziran

- özenilen üniversite - 137

SERGİ
SERGİ

HASTANE İLKÖĞRETİM OKULU’NUN 
YILSONU SERGİSİ

OMÜ Sağlık 
Uygulama 

ve Araştırma 
Hastanesi 

İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin 1 yıl 
boyunca yaptıkları 

resimler, Tıp 
Fakültesi 

Dekanlığı fuaye 
salonunda 

düzenlenen 
açılış töreniyle 

sergilendi. Açılışta konuşma yapan Okul Müdürü Necati Er, 
“Sergideki çalışmalar, hastanede tedavi gören 
ilköğretim öğrencilerimizin bir yıllık çalışmaları-

dır. Emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi.

Açılış törenine; Atakum Belediye Başkanı Metin Bur-
ma, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sümbül, İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Recep Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı.

DKAB ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN
MATERYAL VE TASARIM
SERGİSİ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü (DKAB) 

2. Sınıf öğrencileri “Öğretim Teknolojileri ve Materyal 
Tasarımı” dersi kapsamında hazırlamış oldukları mater-

yalleri ve tasarımları, DKAB Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yunus Macit’in 
ve dersin öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Gökalp’ın koordinatör-
lüğünde, Eğitim Fakültesi A Blok giriş katında sergilediler. 

II. Öğretim öğrencilerinin de ziyaret edebilmeleri için 
22.00’ye kadar açık kalan sergi, Eğitim Fakültesi öğrencileri ta-
rafından yoğun ilgiyle izlendi. Materyal ve tasarımları hazırlayan 
öğrenciler, sergiyi ziyaret edenlere hazırladıkları çalışmalar hak-
kında bilgi verdiler. Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin önemine 
vurgu yapan çalışma, diğer öğretmenlik bölümlerinde öğrenim 
gören öğrencilere de yeni bakış açıları kazandırması açısından 
önemli oldu. 
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FİZİK-KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN 
ADAYLARINDAN MATERYAL SERGİSİ

Öğretim 
Teknolojileri ve 

Materyal Tasarımı 
dersi kapsamında 

pedagojik 
formasyon eğitimi 

alan fizik, kimya 
bölümü mezunları 

öğrencileri 
tarafından 
hazırlanan 

materyaller, 
Eğitim Fakültesi 
B Blok girişinde 

sergilendi. 

Dersi yürüten Yrd. Doç. Dr. Güner TU-
RAL konuşmasında, “İçermiş oldu-
ğu soyut kavramlar nedeniyle, fen 

derslerinin öğrenciler tarafından anlaşılması 
oldukça zordur.  Soyut kavramları somut hale 
getirme adına fen derslerinde öğretim 
teknolojileri ve materyal 
kullanımı önemlidir. Bu 
bağlamda hizmet 
öncesinde öğret-
men adaylarına 
bu becerilerin 
kazandırılması 
gerekmektedir. 
İki veya üç bo-

yutlu ders materyallerinin öğretmen adayları 
tarafından oluşturulması, adayların bilişsel, 
duyuşsal ve psikomotor davranışları üst dü-
zeyde kazanmalarını sağlayacaktır. Materyal 
tasarım ilkelerinin dikkate alınarak,  dönütlerle 

son hali oluşturulan bu materyaller amaç-
lanan davranışların kazanımının 

göstergesidir.” dedi. 

Yrd. Doç. Dr. Gü-
ner TURAL hazırla-
nan materyallerin 
ihtiyacı olan iki 
okula verileceğini 
belirtti. 
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İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi ile ilgili geliştirilen elliye yakın farklı türdeki öğretim mater-
yali, sergiye katılan öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından çok yoğun ilgi gördü. 

Ders sorumlusu Öğr. Gör. Kadir Yalınkılıç sergi ile ilgili olarak; “Bu sene de materyallerimizi sergileme 
fırsatı bulduk. İlköğretim öğrencilerinin dil becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan materyaller öğ-
rencilerimizin yoğun emeklerinin ürünüdür. Bugün sergilemiş olduğumuz materyaller asıl sahipleri olan 
ilköğretim öğrencilerine ulaştığında ise verilen emek daha bir anlamlı olacaktır. Bu anlamda böylesi 
önemli bir etkinliği gerçekleştirmemizi sağlayan bölüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

OMÜ Ekolojik Yaşam Kulübü, Sam-
sun İl Özel İdaresi ve Samsun Tema 
Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen, 

“Kızılırmak Deltası Sakinleri” Fotoğraf Sergisi, 
Mart ayı boyunca Eğitim, Mühendislik, Ziraat 
ve Veteriner Fakültelerinde, 2-6 Mayıs tarihleri 
arasında da Tıp Fakültesi’nde açıldı.

Doğanın sesini duyurmak ve doğaya sahip 
çıkmak amacıyla açılan sergi ayrıca; Bafra ve 
Alaçam ilçelerinde de sergilendi. 

Ekolojik dengeyi sadece bilgi ve görsellik 
özellikleriyle değil, doğanın yaşanabilir özel-
liğini sürdürebilmesinin önemini de kavramış 
gönüllü Ekolojik Yaşam Kulübü öğrencilerinin 
katkı ve katılımlarıyla çekilmiş fotoğraflardan 
oluşan sergi büyük ilgi gördü.

TÜRKÇE EĞİMİ BÖLÜMÜ MATERYAL 
SERGİSİ

KIZILIRMAK DELTASI SAKİNLERİ
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Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu 
tarafından düzenlenen ikinci lig salon 
futbol (Futsal) turnuvasına katılan üni-

versitemiz bay ve bayan takımları; 40 erkek ve 19 
bayan takımı arasından erkekler grup birincisi ola-
rak birinci lige çıktılar. Bayan takımımız ise ikinci 
oldu. 

Dış saha futbol birinci lig müsabakalarında ise 
11 takım arasında üniversitemiz 3. olarak ligde 
kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Efes Futsal ligi 
Samsun Etap birincisi olan OMÜ erkek futsal ta-
kımı Samsun şehrini temsil etmeye hak kazandı. 
Üst grup müsabakalarında doğu gruplarında 8 
takım ile mücadele edecek olan üniversite takımı-
mız burada ilk ikiye girerse Türkiye Şampiyonası-
na 4’lü finallere İstanbul’da katılacak. Takımların 
antrenörlüğünü Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu öğretim elemanları Okt. Kazım Bıyık 
ve Okt. Fedayi Aksoy yürütüyor.

Üst üste kazandıkları başarılar ile göz dolduran 
takımlar bu başarılarını OMÜ’nün 36’ncı kuruluş 

yıl dönümünde daha da anlamlı hale getirdiler. 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziya-
ret eden sporcu ve antrenörler başarılarının böyle 
anlamlı bir güne denk gelmesinin mutluluğunu 
yaşadıklarını söylediler.

Sporcuların elde ettikleri başarılardan gurur 
duyduklarını kaydeden Yaşar Doğu Beden Eğiti-
mi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Osman 
İmamoğlu, “Son iki sezondur bizlere şampiyonluk 
yaşatan bay ve bayan takımlarımıza ayrı ayrı te-
şekkür ederim. Bizler sporcularımızın her zaman 
yanındayız, bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
Antalya’da yapılan şampiyonada birinci olup lige 
çıkan takımıyla gurur duyduklarını belirterek, “Bu 
çalışmanın ürünüdür. Öncelikle emeği geçenleri 
kutluyorum. Üniversitemiz her alanda olduğu gibi 
sporda da adını Türkiye’de duyurmaktadır. Bu ça-
lışmayla üniversitemizden hem bireysel anlamda 
hem de takım halinde şampiyonlar çıkmaya de-
vam edecektir.

OMÜ SİZLERLE GURUR DUYUYOR
Erkek ve Bayan Futbol Takımları 4 Kupayla Birden Döndüler

Ondokuz 
Mayıs Üniver-
sitesi erkek ve 

bayan futbol 
takımları kazan-
dıkları başarılar 

ile Samsun’un 
gururu oldular. 
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OMÜ
18-21 Nisan 

tarihleri arasında 
Antalya’da 

düzenlenen 
Üniversitelerarası 

Türkiye Karate 
Şampiyonasına 

katıldı. 
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OMÜ 18-21 Nisan tarihleri arasında Antalya’da 
düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Karate 
Şampiyonasına katıldı. Erkekler 67 kg.’da 

Bafra Meslek Yüksekokulu öğrencisi Erkan Çuğaltan 
ve Bayanlar +68 kg.’da Alev Aşıkoğlu Üniversitelerarası 
Türkiye Karate 3.’sü olarak üniversitemize karate 
branşında ilk madalyayı kazandırdılar.  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karate Takımı 
Antrenörü Ayhan Özkurt,  “İlk defa geçen sene 
katıldığımız  Üniversitelerarası Türkiye Karate 
Şampiyonaları’na 2. İştirakimizde derece elde et-
memiz ve elde edilen bu derecenin de üniversite-
miz için bir ilk olması bizim için büyük ve anlamlı 
bir başarıdır. Derece elde eden sporcularımın yanı 
sıra mücadele eden tüm sporcularımızın yaptıkları 

kaliteli maçlarda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin 
karate branşında yakın geleceğin en güçlü ekibi 
olacağını kanıtladılar. Bu sporu yapmak isteyen ar-
kadaşlar için de özendirici oldular, hepsiyle gurur 
duyuyoruz.” dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Bulut, iki yıllık 
deneyimle dereceye giren sporcularımız, özellikle 
karate sporunda büyük başarı kabul edilecek bir 
sonuç aldılar. Kendilerini, antrenörlerini içtenlik-
le kutluyorum. Diğer ferdi sporlarda olduğu gibi 
karatede Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin bundan 
sonraki yıllara damgasını vuracağına ve milli takı-
mımızın iskeletini oluşturacaklarına inanıyor, bu 
spora yönetim tarafından verilen desteğin artarak 
süreceğini bilmenizi istiyorum.” şeklinde konuştu.

OMÜ Karate Takımı, Takım Antrenörü Ayhan Özkurt’la bereber Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı 
makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, üniversitemiz spor takımları için, tüm spor branşlarında başarı elde edile-
bilmesi için gerekli koşulların sağlanacağını söyledi. Başarılarının devamını dileyerek, dereceye giren öğren-
cilere çeşitli hediyeler verdi.

OMÜ KARATEDE İLK MADALYASINI
KAZANDI
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10. Bahar Şenliği etkinliklerinin ilk gü-
nünde oynanan final maçında; nor-
mal süresi 6-6’lık skorla biten Hasta 

Kabul Spor ve Eğitim Fakültesi karşılaşmasının galibi, 
uzatmada 7-6’lık skorla Eğitim Fakültesi oldu.

Turnuvanın son maçında; Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Bulut, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı 
Mustafa Kemal Çayıroğlu, Şube Müdürleri İbrahim 
Tan ve Selahattin Özsan, Futbol Federasyonu Bölge 
Müdürü İbrahim Güven, Türkiye Futbol Federasyonu 
(HİF) Samsun Bölge Antrenörü Mehmet Hakan Ersoy 
ve takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar vardı.

Karşılaşma sonunda yapılan Kupa ve Madalya 
töreni öncesinde konuşma yapan Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Bulut, “Öncelikle turnuva birincisini 
tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir maç izledik ve 

bu etkinlik önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Önümüz-
deki yıl yapılacak turnuvanın bakımı tamamlanacak 
olan BESYO Halı Sahasında olacağını söyleyen Bulut, 
halı sahanın hem seyirci hem de ulaşım açısından 
daha iyi olacağını belirtti.

Turnuva birincisi olan Eğitim Fakültesi’ne kupayı 
ve madalyalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Bulut, turnuva ikincisi olan Hasta Kabul Spor’a ku-
payı ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu 
Bölge Sorumlusu İbrahim Güven, turnuva üçüncüsü 
Star Spor’a Kupayı ve madalyalarını Sağlık, Kültür ve 
Spor Daire Başkanı Mustafa Kemal Çayıroğlu verdi. 
Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Sorumlusu 
İbrahim Güven, spora verdiği katkılardan dolayı üni-
versitemize plaket verildi. Plaketi üniversitemiz adına 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut aldı.

İDARİ PERSONEL FUTBOL TURNUVASI
KUPASINI EĞİTİM FAKÜLTESİ ALDI

Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire 
Başkanlığı ve 

Türkiye Futbol 
Federasyonu 
ile ortaklaşa; 

“Herkes 
için Futbol” 

kampanyası 
çerçevesinde 

“İdari Personel 
Futbol 

Turnuvası” 
düzenlendi.
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Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

ve OMÜ Vakfı 
işbirliğiyle her 
yıl geleneksel 

olarak düzenlenen 
satranç turnuvası 

OMÜ Atakum 
Kampüsü’nde 

yapıldı.

Ordu, Amasya ve Sinop illerinin de ka-
tılımıyla gerçekleşen satranç turnu-
vası heyecanlı dakikalara sahne oldu.

Törene OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Muhammet 

Dervişoğlu, Sağlık Kültür ve spor Daire 
Başkanlığı’ndan Şube Müdürleri Ersin 
Erge ve Cemil Bayram katıldı. 

 
OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mu-

hammet Dervişoğlu yaptığı konuşmada; 
“Önümüzdeki sene daha geniş kapsamlı 
Uluslararası bir organizasyona imza at-
mak istiyoruz. Katılan tüm sporculara 
teşekkür ediyor ve sporcularımızı kut-
luyorum” dedi. Turnuvada dereceye 
giren sporculara ödülleri verildi. Genel 
kategoride dereceye giren ilk 3 sporcuya 
kupa ve madalyalarını OMÜ Vakfı Başka-
nı Dervişoğlu verdi. 

Kupa töreninin ardından Satranç Kulübü Aka-
demik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. İrfan Şaka Satranç il 
temsilcisi Serkan Koç’a  katkılarından dolayı plaket 
verdi.

Ziraat Fakültesi öğ-
rencileri tarafından 
“Bölümler Arası Halı 

Saha Futbol Turnuvası” düzen-
lendi. 

14 takımın katıldığı turnuvada 140 sporcu yer 
aldı. Müsabakalar Üniversite Olimpik Havuzu ya-
nında bulunan halısahada yapıldı. Finale yükselen, 
Toprak Bölümü (2. Sınıf) ile Tarımsal Yapılar ve Su-
lama Bölümü (4. Sınıf) takımları arasında yağılan fi-
nal maçı, Bande Aceh spor kompleksinde oynandı. 
Baştan sona çekişme içerisinde geçen maçın normal 
süresi 4-4 sona erdi. Penaltılar sonucunda, Toprak 
Bölümü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünü 9-8 
yenerek birinci oldu. 

Final maçını Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuh Ocak ve Fakülte Sekreteri Güngör 
Kural’ın yanı sıra Ziraat Fakültesinden birçok öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğrenci izledi. Maç sonunda birinci ve ikinci olan 
takımlara madalya ve kupalarını veren Dekan Prof. Dr. Mehmet Kuran, her iki takımı da tebrik ederek, bu tip etkinliklerin öğrenciler 
arasında kaynaşmayı, dostluğu, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi. Kuran ayrıca organizasyonu düzenleyen öğrencilerden 
Sedat Duran, Ali Cansız ve Ziraat Fakültesi öğrenci temsilcisi Mehmet Ülker’i tebrik etti.

143



2011 / Nisan-Mayıs-Haziran

- özenilen üniversite -144

SPOR
SPOR

Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi olan 
Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Bulut yap-
tığı konuşmada; “10. Bahar Şenlikleri 

kapsamında düzenlenen ve yaklaşık 120 takımın 
katıldığı mücadeleler Fair Play ruhu içerisinde ger-
çekleşmiştir. Önümüzdeki yıl, turnuvaların yeni 
halı sahamızda yapılacak olması hem takımlar 
hem de futbol severler için çok iyi olacaktır. Bank 
İlk üçe giren öğrencilerimizin madalya ve kupaları-
nı, şehrimizin takımı olan Bank Asya Lig Şampiyo-
nu Samsunspor’un elinden almaları bizleri ayrıca 
mutlu etti.” dedi.

Bahar şenlik alanına gelen Prof. Dr. Ahmet 
Bulut, Milletvekili Fatih Öztürk, Samsunspor Ba-
sın Sözcüsü Haluk Tan, Samsunsporlu futbolcular  
Kaptan Turgay Gölbaşı, Hakan Bayraktar, Akeem 
Oriyemu Agbetu ve Kaleci Ahmet Şahin öğrenci-
lerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, şampiyonluk 
şarkıları söylediler. Kaptan Turgay, Samsunspor’a 
maçları boyunca desteklerini esirgemeyen 
OMÜ’lü öğrencilere teşekkür ederek turnuvada 1. 
olan takıma kupasını verdi.

Turnuvalarda; Tarih Bölümü 3. sınıf öğrencileri 
birinci, Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencileri ikin-
ci, İstatistik Bölümü öğrencileri üçüncü oldular.

KUPALARINI ŞAMPİYON 
SAMSUNSPOR’DAN ALDILAR

Sağlık Kültür 
ve Spor Daire 
Başkanlığı ve 

Öğrenci Konseyi 
işbirliğiyle 

Geleneksel 
Üniversite İçi 

Spor Şenlikleri 
Halı Saha Futbol 

Turnuvası 
düzenlendi.
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Bayanlar voleybol turnuvası şampiyonu; BESYO Yeni Salon’da, Eğitim Fakültesi ve Mühen-
dislik Fakültesi arasında oynanan final maçıyla, Eğitim Fakültesi oldu.  

BESYO Eski Salon’da düzenlenen bayanlar basketbol turnuvası final maçı, Eğitim Fakültesi ve Fen 
Fakültesi’nin karşılaşmasıyla gerçekleşti. Final maçı, Eğitim Fakültesi’nin 1’inciliğiyle sonuçlandı. 

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Geleneksel 
Üniversite içi 

Spor Şenlikleri 
basketbol 

ve voleybol 
final maçları, 

BESYO spor 
salonlarında 

yapıldı.
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OMÜ’DE ORYANTİRİNG FAALİYETLERİ

Oryantiring, 
18. Yüzyıl 

sonlarında 
Kuzey Avrupa 

ülkelerinden 
İsveç’te 

yapılmaya 
başlanan ve 

buradan dünyaya 
yayılan bir 

spor dalıdır. 
Oryantiring 

koşarak, 
yürüyerek 

hedef bulma 
anlamındadır. Her türlü arazide yapılabi-

len, katılımcıların kontrol 
noktalarını harita ve pusula 

yardımı ile en kısa zamanda bulmaya 
çalıştığı bir doğa sporu, aynı zamanda 
düz bir koşunun aksine zihnin ve be-
denin kontrollü bir şekilde kullanıldığı 
eğlenceli bir oyundur. Sadece atletik 
yeteneklerle değil, beyin ve düşün-
ce gücüyle de doğrudan bağlantılıdır. 
Türkiye’de de hızla gelişen ve yaygınla-
şan bu spor 2009-2010 eğitim-öğretim 
yılında Yaşar Doğu BESYO Spor Yöne-
ticiliği bölümünde seçmeli ders olarak 
müfredata alınmış ve aynı yıl içerisinde 
de bir oryantiring takımı kurulmuştur. 
Bu faaliyetin doğada yapılabilmesi için 
mutlaka bir oryantring haritasına ihti-
yaç vardır. Bu gereksinimden yola çıkarak 2010 yılı 
içerisinde Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) 
tarafından Üniversite Kampüsümüzün oryantiring 
haritası çizilmiş ve bir takım araç gereç (pusula, 
hedef ve punch) desteği sağlanmıştır. Böylece bu 
sporun üniversitemizde yapılmasının önemli ölçü-
de altyapısı gerçekleştirilmiştir. 

Oryantiring sporunun Türkiye’deki ilerlemesinin 
gerisinde kalmamak ve gelecekte spor sektörünün 
önemli bir öğesi olacak bu sporun üniversitemizde 
daha kalıcı şekilde yerleşmesi için Türkiye’deki tüm 
üniversiteler içinde ilk kez oryantiring branşı OMÜ 
Yaşar Doğu BESYO 2010-2011 özel yetenek sınavı-
na dahil edilmiş ve bu branşta tecrübeli ve halen 
aktif spor yapan 8 öğrenci, Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, lisans programları-
na yerleştirilmiştir. Bu öğrencilerden kurulan bu ilk 
takım 1-2 Mayıs 2010 ve tarihlerinde Yozgat ilinde, 

bir yıl sonra da oryantiring branşı sporcularıyla tak-
viye edilerek 16-17 Nisan 2011 tarihlerinde Balıke-
sir ilinde yapılan Türkiye Üniversitelerarası Oryanti-
ring yarışmasına katılarak üniversitemizi başarıyla 
temsil etmiştir. 

Diğer yandan, üniversitemizin Oryantiring fa-
aliyetleri ve parkur planlanması bakımından ol-
dukça elverişli bir araziye sahip olması Samsun 
ilinde düzenlenen oryantiring yarışmalarına da ev 
sahipliği yapmasında etkili olmaktadır. Bu çerçeve-
de üniversitemiz kampüsünde 12-13 Nisan 2011 
tarihlerinde “Muh. Hiz. Des. Eğit. Komutanlığı” ve 
26-27-28 Nisan 2011 tarihlerinde “EDOK Komutan-
lığı” oryantiring yarışmaları yapılmıştır. Söz konusu 
yarışmalara yaklaşık 100 sporcu katılırken, üniver-
site öğrencileri ve personeli de yarışmalara iştirak 
etmiştir. Gelecek yıllarda bu faaliyetlerin üniver-
sitelerarası müsabakalara da ev sahipliği yapması 
beklenmektedir.
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Üniversitemiz de şenliğe katılarak 
OMÜ’yü öğrencilere ve Aksaraylılara 
tanıttı. Öğrencilerin yoğun ilgi göster-

diği OMÜ standı renkli görüntülere sahne oldu.

Tanıtım dokümanlarıyla Samsun ve OMÜ 
hakkında bilgi veren Basın Yayın Birimi çalışan-
ları Gökhan Çetin ve Tayfun Sokul, öğrencileri 
üniversitemize de davet ettiler. Tanıtım şenliği-
ne katılanlara Aksaray’ın tarihi ve turistik yöre-
lerinin bilgilerinin olduğu tanıtım broşürleri da-
ğıtılırken çeşitli hediyeler de verildi.

Aksaray’ın saygın ve en eski lisesi olarak bu 

şenliğe öncülük ettiklerini söyleyen Okul Mü-
dürü Ramis Irmak, gelecek yıl ve takip eden 
yıllarda bu şenliğinin devam ettirme kararında 
olduklarını belirtti. Milli Eğitim Müdürü İbrahim 
Yılmaz, tüm öğrencilerin bu fırsatı iyi değerlen-
dirmesi gerektiğini ifade ederek, yükseköğretim 
ve meslek seçimini bilinçli yapan öğrencilerin 
daima başarılı olduklarını söyledi. Tanıtım şenli-
ği halk oyunu gösteri ile açılırken, açılışa katılan 
AK Parti Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz stant-
ları gezdi. Aksaray’da görev yapan öğretmenler 
de kendi okul öğrencilerini yanına alarak tüm 
stantları gezip bilgi alırken, onların üniversite ve 
meslek seçimlerine yardımcı olmaya çalıştılar.

AKSARAY

Aksaray 
Anadolu Lisesi 

öncülüğünde 
düzenlenen 
ve bu yıl ilki 

gerçekleştirilen, 
“Aksaray Tanıtım 

Şenliği’ne 
20’nin üzerinde 

özel ve devlet 
üniversitesi, 

orta öğretim 
kurumları, 

dershaneler 
ve özel okullar 

katıldı. 
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Antalya Kaleiçi Rotary Kulübü tarafından,  
Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen fuarın açılışını Antalya Valisi 

Ahmet Altıparmak yaptı. Açılış törenine çok sayıda il 
yöneticisi de katıldı. Altıparmak yaptığı konuşmada, 
“ Öğrenciler olarak çok şanslısınız. Bizim öğrencilik 
yıllarımızda bizler nerede hangi üniversite olduğunu 
bilmezken şimdi hepsi kendilerini beğendirmek için 

ayağınıza geldiler. Sizleri kıskandım. Sizlere tavsiyem; 
Çok soru sorun sormayan öğrenemez. Bu nedenle bol 
bol soru sorun. Hepinize başarılı bir üniversite hayatı 
diliyorum. ” dedi. 

  
Daha sonra stantları da gezen Vali Altıparmak ka-

tılımcılara hoş geldiniz diyerek fuarın başarılı geçme-
sini temenni etti. 

ANTALYA

Üniversitemiz, 
Antalya’da 11’incisi 
düzenlenen Yüksek 

Öğretim Tanıtım 
Günleri ve Eğitim 

Fuarına katıldı.
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Etkinliğin açılışına; Çeşme Kaymakamı Ca-
fer Sarılı, Garnizon Komutanı Yücel Ercan, 
İlçe Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu, 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Buluk, İlçe Mil-
li Eğitim Müdür Yardımcıları, Çeşme Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi 
Müdürü Figen Şirik-
çi, Çeşme Marina 
Müdürü Mustafa 
Kemal Sanatçıoğlu, 
üniversitelerin tem-
silcileri ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Açılış konuşma-
sını yapan Çeşme 
Rehberlik ve Araş-
tırma Merkezi Mü-
dürü Figen Şirikçi, 
“ Öğrencilerimizin 
sadece bugünlerini 
değil, yarınlarını da düşünmelerini sağlamak, ge-
leceklerini planlamada yardımcı olmak, onlara üst 
eğitim olanakları ve meslekler hakkında farkındalık 
kazandırmak amacındayız. 2 gün boyunca öğren-
cilerimiz üniversitelerin stantlarını gezebilecek ve 
değerli öğretim elemanlarının vereceği konferans-
ları izleyebilecekler. ” dedi ve emeği geçenlere te-
şekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Buluk, 
“Çeşme Kariyer Günleri Etkinliği”nin 4 yıl önce öğ-
rencilerinin şehir dışındaki bir fuara yolculukları 
sırasında geçirdikleri bir trafik kazası sonrasında 
ortaya çıktığını belirterek, “Üniversiteleri bu ne-

denle buraya çektik. Öğ-
rencilerimizin yol riskini 
kaldırmak ve ailelerin 
üzülmelerini önlemek 
istedik.” şeklinde konuş-
tu.

İlçe Kaymakamı Ca-
fer Sarılı ise etkinliği çok 
faydalı bulduğunu be-
lirterek, “ 1986 yılında 
liseyi bitirdiğimde bu 
imkânlar bizde yoktu. 
Bizler tesadüfen puanı-
mız hangi üniversiteyi 
tutarsa oraya gidiyor-

duk. Ülkemizin çok değerli üniversiteleri ilçemize 
geliyorlar. Etkinliklerin devamını diliyorum. ” dedi.

22-24 Nisan tarihlerinde 2 gün süren ve bu yıl 
4’üncüsü düzenlenen “Çeşme Kariyer Günleri”nde 
üniversitemizi Basın Yayın Birim Sorumlusu Uzm. 
Esra Ayşe Kıroğlu, Basın Yayın Birimi’nden Rasim 
Aydın ve Gökhan Çetin tarafından temsil edildi.

ÇEŞME

Üniversitemiz, 
İzmir’in Çeşme 

ilçesinde 
düzenlenen 

Kariyer Günleri’ne 
katıldı. 19 

üniversitenin 
tanıtım standı 
açtığı etkinlik, 

Çeşme Marina’da 
gerçekleştirildi.
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Şenliğin açılışında konu-
şan Tokat Anadolu 
Lisesi Müdürü 

Sami Öğüt, “ Bu yıl 
ilkini düzenlediğimiz 
organizasyona yir-
minin üzerinde üni-
versitenin katılması 
bizleri mutlu etmiştir. 
Öğrencilerimiz tercihle-
rini yapmadan üniversiteleri 
ve imkânlarını tanımış olacaklar. 
Fuar alanımızı 60’a yakın lise ziyaret edecek ve 
tanıtım stantlarından bilgi alarak meslek seçi-

minde son kararlarını verecekler. 
Tüm katılımcılara teşekkür 

ediyorum. ” dedi. 

Öğrencilerin her 
zamanki yoğun ilgi-
siyle karşılaşan OMÜ 
standında öğrenci-

lerin sorularına gün 
boyu cevap verildi.

Günün sonunda şenlik alanında 
düzenlenen konserde öğrenciler şarkılara eşlik 
ederek eğlendiler.

TOKAT

Tokat’ta ilki 
gerçekleştirilen 

“ 1. Eğitim 
Kültür Şenliği ”, 

yirminin üzerinde 
üniversitenin 

katılımıyla Tokat 
Anadolu Lisesi 

bahçesinde 
düzenlendi. 
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İstanbul Florya Final Okullarıtarafından ilki 
gerçekleştirilen “ Final Eğitim Kurumları 
Üniversiteler Fuarı 2011 ”, altmışın üzerinde 

üniversitenin ve 1000’e yakın öğrencinin katılımıyla 
açıldı.

Öğrencilerin her zamanki yoğun ilgisiyle karşı-
laşan OMÜ standında, öğrencilerin üniversitemiz 
ve Samsun’la ilgili yönelttikleri sorulara gün boyu 
cevap verildi.

İSTANBUL

TEKİRDAĞ

Final Eğitim 
Kurumları 

Üniversiteler 
Fuarı, 28-29 

Mayıs tarihlerinde 
İstanbul’da 
düzenlendi.

Bu yıl 4.’sü düzenlenen Mesleki Tanıtım Fuarı, Tekirdağ Ana-
dolu Lisesi’nde yapıldı. 

Tekirdağ Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Alâeddin Molla Meh-
metoğlu yaptığı açıklamada, “ Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz 
fuara öğrencilerimizin ilgisi bizleri mutlu etmiştir. Buradaki amacımız 
öğrencilerimizin üniversite sınavına girmeden önce en iyi şekilde 
meslek seçimi yapabilmelerini sağlamaktır. ” dedi.

Tekirdağ merkez liselerinden 2500 öğrencinin katılımıyla gerçek-
leşen fuarda OMÜ standı her zamanki gibi öğrenci akınına uğradı. 
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KAYBETTİKLERİMİZ
OMÜ’de uzun yıllar hizmet vermiş ve çok sayıda 

öğrenci yetiştirmiş olan değerli hocamız, Fen Ede-
biyat Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Habip 
Özkaplan’ın vefatı nedeniyle, OMÜ Fen Edebiyat Fa-
kültesi önünde tören düzenlendi.

Törene; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve yöneti-
ciler, akademisyenler, personel ve öğrenciler katıldı. 
Törende konuşma yapan, Prof. Dr. Habip Özkaplan’ın 
eski öğrencilerinden olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Ahmet Bulut, “Yeri doldurulamayacak bir akademis-
yeni kaybettik. Bizleri burada yalnız bırakmayan tüm 
dostlara teşekkür ediyorum. Hocamızın mekânı cen-
net olsun.” şeklinde konuştu. 

Rektör Akan ise , “Hocamız önemli bir bilim ada-
mıydı. Üniversitemiz kendisine minnettardır. Kendisi-
ne Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm OMÜ çalışanları-
na başsağlığı diliyorum.” dedi.

Santraldeki arızayı gidermek için elektrik direğine 
tırmanarak akıma kapılan ve hayatını kaybeden, evli 
ve 2 çocuk babası OMÜ personeli Ergin Yıldırım (51) 
için OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde tören düzen-
lendi. 

Törene; Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Bulut, 

Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, Tıp 
Fakültesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Mustafa Be-
kir Selçuk, dekan yardımcıları, çok sayıda öğretim 
görevlisi, personel ve Ergin Yıldırım’ın yakınları ka-
tıldı.

Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki trafik kazasın-
da hayatını kaybeden OMÜ Çarşamba Ticaret Bor-
sası Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Barış 
Yiğit (36), toprağa verildi.

Cenazeye, Yiğit’in ailesi ve yakınları, Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, İlkadım Belediye Başkanı 
Necattin Demirtaş, öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı.

Prof. Dr. Habip Özkaplan

Barış Yiğit

Ergin Yıldırım

Adı - Soyadı  Ana Bilim Dalı Atandığı Kadro

Nergiz YILMAZ Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız Diş Çene Hastalıkları Profesör
Gözlem CEYLAN Diş Hekimliği Fakültesi / Protetik Diş Tedavisi Profesör
Gülten İMAMOĞLU Eğitim Fakültesi / Resim İş Eğitimi Profesör
Müberra ANDAÇ Fen - Edebiyat Fakültesi / Analitik Kimya Profesör
Metin YASA İlahiyat Fakültesi / Din Felsefesi Profesör
Asuman BİRİNCİ Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör
Cafer POLAT Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Profesör
Deniz KARAKAYA Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji Profesör
Dursun AYGÜN Tıp Fakültesi / Nöroloji Profesör
Füsun YARIŞ Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Profesör
Levent YILDIZ Tıp Fakültesi / Tıbbi Patoloji Profesör
Ozan ÖZKAYA Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör

Nurettin ÖZTÜRK İktisadi İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Doçent
Figen BAŞAR Tıp Fakültesi / Kulak Burun Boğaz Doçent
Turan KARACA Veteriner Fakültesi / Histoloji - Embriyoloji Doçent
İlknur AYDIN Sağlık Yüksek Okulu / Hemşirelik Doçent

M. Erhan SARI Diş Hekimliği Fakültesi / Pedodonti Yrd. Doç.
Davut YİĞİTPAŞA Fen-Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Yrd. Doç.
İbrahim KELEŞ Mühendislik Fakültesi / Mekanik (Makine) Yrd. Doç.
Fatih İLKAYA Tıp Fakültesi / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç.
Kağan KARABULUT Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Yrd. Doç.
Murat ELİOZ Yaşardoğu BESYO Yrd. Doç.

ATAMA - YÜKSELME
ATAMA - YÜKSELME


