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OMÜ DÜNYA’NIN ÇEVRESİNİ ÖLÇTÜ
TÜBİTAK
Bilim ve Toplum
Programları
Müdürlüğü
tara ndan
yayımlanan,
“2011 yılı 4004
Doğa Eği mleri
ve Bilim
Okulları” çağrısı
kapsamında,
“Yaşadığım
Gezegeni
Öğreniyorum”
başlıklı
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
projesi, TÜBİTAK
tara ndan
desteklenmeye
değer bulundu.

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Eği m
Fakültesi İlköğre m Bölümü öğrem elemanları işbirliğiyle gerçekleş rilen proje kapsamında planlanan Bilim
Okulu’nun açılışı; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut, Eği m
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Ankara
Üniversitesi Astronomi Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Ethem Derman, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, projeden sorumlu akademisyenler,
eğitmenler ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen
ilköğre m okulu öğretmenlerinin ka lımıyla,
OMÜ Planetaryum’da yapıldı.

Prof. Dr. Hüseyin Akan

Bilim Okulunun açılış konuşmasını yapan Eğim Fakültesi İlköğre m Bölümü öğre m üyesi
ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Hüseyin Kalkan,
“Bu projenin temel amacı, Eratoshenes’in M.Ö.
276 yılında Mısır’ın İskenderiye ve Syene şehirlerindeki güneş ışınlarının gölge boylarını ölçerek
gerçekleş rmiş olduğu dünyanın çevresini ölçme yöntemini, Samsun ve Hatay illerinden belirlenecek ilköğre m öğrencilerinin bizzat kendi
ölçümleri ile gerçekleş rmelerini sağlamak r.
Bu projenin gerçekleşmesi durumunda, farklı
illerdeki öğrencilerimizin etkileşimi sağlanacak,
Prof. Dr. Hüseyin Kalkan
onlara ak f rol verilerek, ortak bilimsel çalışma
ve düşünme ortamları oluşturulacak r. Bununla birlikte; yapmış oldukları gözlem ve ölçümlerden elde
e kleri bilgileri paylaşarak, bilgi paylaşımının temel fen kavramlarının ortaya konulmasındaki önemini
kavrayacaklardır.” dedi.
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Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise yap ğı konuşmada, “Öncelikle 2011 yılında TÜBİTAK’ın doğa eği mi ve bilim okulları
programında desteklenen ve üniversitemizin tek projesi olan,
projenin yürütücüsü Prof. Dr. Hüseyin Kalkan’ı ve ekibini kutluyorum. İnsan dediğimiz varlık özellikle öğrenme, bilme, bilgiyi
birik rme ve aktarmayla diğer canlılardan ayrılır. Bizim, insanımıza bilimi sevdirmemiz, ezbercilikten çok bilimsel düşünce
alışkanlığı kazandırmamız gerekmektedir. Ülkemizin geleceği,
toplumun daha refah yaşayabilmesi için bu şar r. Tarih boyunca, bilime sahip olan ülkeler dünyada güçlü olmuş ve her şeye
sahip olmuşlardır.” şeklinde konuştu. Açılışın ardından mini bir
kokteyl verildi ve bilimsel oturumlara geçildi.
15-16 Eylül tarihlerinde Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen
ilköğre m okulu öğretmenlerine, 28-29 Eylül 2011 tarihlerinde
ise, Samsun Gülsüm Sami Kefeli, Özel Ezgililer, Seyfi Demirsoy
İlköğre m Okulları ve Canik Yavuz Selim Ya lı İlköğre m Bölge
Okulu sekizinci sınıf öğrencileri arasından seçilen 30 öğrenciye konusunda deneyimli akademisyenler tara ndan eği mler
verildi. Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, öğrencilere verilen eği mle
ilgili olarak, “Öğrencilerde gökyüzü farkındalığı oluşturarak astronomiyle ilgili temel bilgileri eğlenerek öğretmek, doğaya ve
evrene karşı ilgi ve heyecanları ar rmak ve onların geleceğin
bilim insanları olmaları yönünde teşvik edecek farklı bir yöntem
uygulamayı planladık. Ayrıca projenin diğer bir amacının da eğim sistemimizden farklı olarak; sınav merkezli bilgi depolayan,
depoladığı bu bilgileri kullanamayan, yorumlayamayan bireyler
üretmek yerine, doğanın temel işleyiş mekanizmalarını günümüzün bilimsel bakış açılarıyla yorumlayabilen, kendisi ile yaşadığı doğal ortamlar arasındaki etkileşimi en iyi şekilde algılayıp
yorumlayabilen bireyler ye şmesine katkı sağlamak r.” dedi.
“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum” başlıklı projenin son
aşaması olan “Dünya’nın Çevresini Ölçme” deneyi, Samsun Valiliği önünde gerçekleş rildi.
Etkinliğe; Samsun Vali Yardımcısı Osman Nuri Gündoğdu,

Prof. Dr. Ahmet Bulut
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut, Proje Yürütücüsü Prof.
Dr. Hüseyin Kalkan, projeden sorumlu öğre m üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler ka ldı.
Prof. Dr. Hüseyin Kalkan deney öncesi yap ğı konuşmada,
“Eratoshenes’in M. Ö. 276 yılında Mısır’ın İskenderiye ve Syene
şehirlerindeki güneş ışınlarının gölge boylarını ölçerek gerçekleş rmiş olduğu dünyanın çevresini ölçme yöntemini, 2.400
yıl sonra bugün burada ve Hatay’da öğrencilerimizle aynı anda
gölge boylarını hesaplayarak dünyanın çevresini ölçeceğiz.
Amerika kıtasında 16 bin lise öğrencisiyle de gerçekleş rilmiş
olan bu deneyi biz de Avrupa’da ve Türkiye’de bugün ilk kez
Eratoshenes’in yapmış olduğu gibi gölge boylarından yararlanarak gerçekleş rmiş olacağız.” dedi. Amacın öğrencileri ezbercilikten kurtararak uygulamalı yöntemlerle eği mlerine katkı sağlamak olduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, öğrencilere
kolay yöntemlerle zor kavramları en basit şekliyle öğretmeye
çalış klarını da belir .

- özenilen üniversite -

3

OMÜ’
DEN
OMÜ’
Ü DEN

2011 / Temmuz-Ağustos-Eylül

Deney alanında incelemelerde bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut da, “Çocuklarımıza bu yaşlarda
çevremizi gözlemlemeyi ve bunları anlamlandırmayı anlatmak son derece önemli. Bilimin de temel hedefi zaten budur. Bugün hem burada hem de Hatay’da yapılacak ölçümler sonucunda kutupsal açıdan dikey olarak dünyanın çevresini ölçme rsa nı yakalamış olacağız. Öğrencilerimiz bunu çok basit hesaplarla yapıp
gözlemleyecekler. Bu tür projelerin üniversitemiz bünyesinde çok daha sıklıkla yapılması için
de öğre m üyelerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Prof. Dr. Hüseyin Kalkan’ı da
bu proje dolayısıyla tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.
Deney ölçümü sırasında Samsun Vali Yardımcısı Osman Nuri Gündoğdu da
deneyi dikkatle izledi.
Deneye; Samsun’dan Seyfi Demirsoy İlköğre m Okulu, Gülsüm Sami Kefeli İlköğre m Okulu, Yavuz Selim Ya lı İlköğrem Bölge Okulu ve Özel Ezgililer ilköğre m Okulu’ndan
30 öğrenci ka ldı.
Amerika’da yapılan deneyde alınan sonuçta yüzde 20’lik bir hata payıyla yapılan ölçümden sonra, 39.800 km olan
Dünya’nın çevresi, öğrenciler tarandan 40.385 km ölçüldü. Prof.
Dr. Hüseyin Kalkan yap ğı açıklamada, bu ölçümün yüzde
1’in al nda bir sapma olduğunu ve çok başarılı
bir sonuç elde edildiğini söyledi.
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OMÜ ÖĞRENCİLERİNİ YİNE
KAPIDA KARŞILADI
Türkiye’nin
çeşitli illerinden
gelerek
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’ne,
2011-2012
eği m öğre m
dönemi için
kayıt yap racak
öğrenciler
her yıl olduğu
gibi bu yıl
da otogarda
karşıladılar.

Ö

ğrenci Konseyi’ne bağlı deneyimli öğrenciler, üniversite yaşamlarına ilk adımlarını atacak olan yeni OMÜ’lüleri ve ailelerini otogarda karşılayarak kendilerine eşlik edip, üniversitenin
otobüsleriyle kampüse ge rdiler. Bağlı bulundukları fakülte ya da yüksekokula ge rilen yeni öğrenciler burada kendilerine yol gösteren diğer
öğrenciler tara ndan karşılanarak kayıt işlemlerine yönlendirildiler.
Yeni gelen öğrencilere kayıt esnasında yine OMÜ’lü öğrencilerimiz
rehberlik e ler. 2011-2012 eği m öğre m dönemi için 8500 öğrenci kayıt yap rdı.
Konuyla ilgili açıklama yapan rektör danışmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Samsun’a gelen yeni öğrencilerimizi her yıl otogarda karşılayarak üniversite kampüsüne transferlerini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin kayıt
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu
işlemlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yapmalarına yardımcı olduktan
sonra onlara; üniversitemiz, şehir ve barınma olanakları gibi konularda
bilgi vererek, üniversite yaşamına daha kısa sürede uyum sağlamalarına çalışıyoruz. Bu oryantasyon çalışmasıyla; gelecekte meslektaşlarımız olacak olan öğrencilerimizin kendilerini ar k OMÜ’lü hissetmelerini,
ailelerinin de evlatlarının yalnız olmadıklarını ve Türkiye’nin sayılı bilim yuvalarından birinde olduklarını
bilmelerini is yoruz.” şeklinde konuştu.
Oryantasyon çalışmaları kayıtların son gününe kadar devam e .
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METROPOL KENT SAMSUN’DA
KENTLİLİK BİLİNCİ
Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi
adına sunulan,
“Metropol Kent
Samsun’da
Kentlilik Bilinci
Araş rma
Projesi” kabul
edilerek işbirliği
anlaşması
imzalandı.

O

rta
Karadeniz
Kalkınma
Ajansı’nın (OKA) 2011 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
adına sunulan “Metropol Kent Samsun’da
Kentlilik Bilinci Araş rma Projesi” kabul
edilerek işbirliği anlaşması imzalandı.
OMÜ İk sadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Mutlu’nun yürütücülüğünü yap ğı proje, Samsun’da kent kültürü ve kentlilik
bilinci düzeyini ölçmeyi ve bu konudaki
sorunları ortaya çıkarmayı amaçlanıyor.
Bu çerçevede Samsun’da yaşayan halkın kent
bakışı, kentsel imkan ve donanımlara karşı
nt yöne mine bakışı
davranışları, ken sahiplenmeleri ve kente bağlılıkları, kentlerde sergilenmesi gereken tutum ve davranışlar ile Samsun’un geleceğine olan ilgileri de değerlendirilecek.
Üç ay sürecek olan ve toplam 33 bin 950.-TL bütçeyle hazırlanan projeye ilişkin anlaşma, OKA
Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve OMÜ İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç.
Dr. Ahmet Mutlu arasında imzalandı.
Samsun’un bulunduğu bölgedeki dinamik gelişme sürecine OMÜ olarak önemli bir katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten OMÜ İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Mutlu, “Proje, fakültemiz araş rma görevlilerinden Onur Köprülü ve Özgür Özaydın’la birlikte
gerçekleş rilecek r. Bugün içinde yaşadığımız kentlerin, arazi kullanımı, imar planı, ulaşım, altyapı,
hava, gürültü ve çevre kirliliği, yeşil alan ve diğer kentsel dona larla ilgili sorunlar ya da toplumsal yaşamın biçimlendiren araçların yoksunluğuyla karşı karşıya olduğu bir gerçek r. Bu sorunları çözmek
için kentsel yöne mler tara ndan makro ve mikro ölçekli planlar yapılmaktadır. Ancak sadece plan
yaparak bu tür sorunların çözülemeyeceği ar k görülmüş durumdadır. Günümüzde kentsel yöne mlerin en önemli sorunlarından birisi, kentsel gelişme adına yapılan planların halk tara ndan kolayca
benimsenmemesi ve ha a zaman zaman bu konuda bir direnç ortaya çıkmasıdır.
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Son yıllarda Samsun’da gerçekleş rilen çeşitli faaliyetler çerçevesinde de bu gerçeği görüyoruz. Bu nedenle, planlama pra ğinin felsefi bir zemine oturtulması, halkın yapılacak faaliyet sürecine ka lımının sağlanması, ken n sosyokültürel yapısı ve dinamikleriyle ilişkilendirilmesi önem kazanmaktadır. Bunları başarıyla gerçekleş rebilmek için de halkın
kent algısının ve kültürünün geliş rilmesi gerekmektedir. Öte yandan bugün ‘çağdaş kent’ olgusu, kentlerin nüfus büyüklüğünden çok, kentli kültürünün geliş rilmesini ve kentsel tasarıma daha fazla önem verilmesini ifade etmektedir.
Bu proje ile tarihsel, kültürel ve doğal zenginlikler bakımından müstesna bir yere sahip olan Samsun’un sosyokültürel
yapısı ve kentlilik bilinci analiz edilecek r. Proje sonunda hazırlayacak olduğumuz rapor, özellikle Samsun’daki merkezi
yöne m kurumları, yerel yöne mler, sivil toplum kuruluşları, kent konseyleri ve yerel basın ile paylaşılacak r. Esasen
‘mevcut durum analizi’ niteliği taşıyan proje ile kentsel çözümler üretme sürecinde üniversite-kent işbirliği daha sağlam
biçimde kurulabilecek r. Bu konuda OMÜ ile İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesi sürekli ve tam bir işbirliğine hazırdır.”
dedi.
‘Metropol Kent Samsun’da Kentlilik Bilinci Araş rma Projesi’nin, Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer
alan ve Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde toplam 500 denekle gerçekleş rileceğini belirten Mutlu, üniversitenin bu tür sosyal nitelikli projelerle Samsun’un gelişme sürecine katkı sağlayacağını kayde .
Doğrudan faaliyet desteği hakkında bilgiler veren OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, “Doğrudan faaliyet desteği
kalkınma ajanslarında çok önemli bir uygulama aracıdır. Doğrudan faaliyet destek programının bizim diğer teknik çağrılardan farkı, teknik çağrısını yıl boyu devam ediyor olmasıdır. Biz her yılın 3. ayında yöne m kurulu kararı ile bir
bütçe ödeneği koyuyoruz. Bu sene koyduğumuz ödenek 750 bin liradır. 750 bin lira bi nceye kadar kamu kurum ve
kuruluşlarından, belediyelerden, özel idarelerden, devle n üniversitelerinden, yerel yöne mlerden yıl boyu müracaat
alıyoruz. Başvurular genellikle doğrudan faaliyet desteğindeki temel hedefimiz, gelecekte uygulamayı düşündüğümüz
çok büyük projeler varsa o projelerin fizibiliteleri, envanterleri ve uygulama projelerin hazırlanması ya da daha çok
bölgede sosyoekonomik kültürel ekonomiye yön verebilecek araş rmaların alt yapısının hazırlanmasına göre veriyor.
2010 yılında 62 tane doğrudan faaliyet desteği kabul edildi. Bunlardan 14 tanesi kazandı, 11 tanesi ile sözleşme imzaladık yine 11 tanesi ile de geçen yıl araş rma raporu tamamlandı. Örnek olarak vermek gerekirse; geçen yıl Samsun
Ticaret ve Sanayi Odasının hazırladığı Lojis k Master Planı, Amasya Kültür Müdürlüğü’nün hazırladığı Amasya Marka
Kent Projesi gibi projelerdir. 2011 yılında da 2 tane proje onaylandı. Biri Amasya Üniversitesi’nin sunduğu Yaşlı Dostu
Kent projesi diğeri de şu anda imzaladığımız OMÜ’nün sunduğu “Metropol Kent Samsun’da Kentlilik Bilinci Araş rma
Projesi”dir. Bu sözleşme ile doğrudan faaliyet desteğinin çok önemli olduğunu ve yıl boyu çıkarılan projelerden de çok
önemli bilgilerin çıkarıldığını söylemek is yorum.” şeklinde konuştu.
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TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI
ARAŞTIRMASI
Adli Tıp
Anabilim
Dalı’nın ruhsatlı
silah edinme
amaçlarına
yönelik
gerçekleş rdiği
anke e, silah
alanların yüzde
95’inin erkek
ve eği m
düzeylerinin
ilköğre m
seviyesinde
olduğu
belirlendi.

A

dli Tıp Anabilim Dalı Öğre m Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turla başkanlığında yapılan çalışmanın, silah edinen ve edinmek isteyenlerin sosyal durumlarını ortaya koymak amacıyla yapıldığı belir ldi.
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turla yap ğı açıklamada, “Sosyolojik açıdan
bakıldığında, silah sahibi olmak, özellikle kırsal kesimde ve kentlerin
kır kültürünü yansıtan bölgelerinde, halen bir ayrıcalık ve pres j vesilesi olarak algılanmaktadır.” dedi. “Ruhsatlı silah edinme amaçları
ne kadar gerçekçi” başlığıyla, 317 kişiyle görüşerek yap kları anke n,
silah sahibi olmak isteyenlerin özellikle kırsal kesimde ve kentlerin
kır kültürünü yansıtan bölgelerinde yaşayan, eği m seviyesi düşük,
ekonomik sıkın çeken kişiler olduğunu ortaya koyduğunu ifade
eden Turla, “Araş rmada 317 kişiye, gelir düzeyleri, nerede yaşadıkları, eği m seviyeleri, neden silah almak istedikleri, medeni halleri,
silahın çapı, fiya , gibi değişik sorular soruldu. Silah almak isteyenlerin çoğunluğu korunma amacıyla silah aldığını söyledi. Tarihsel süYrd. Doç. Dr. Ahmet Turla
reç içinde saldırı ve savunma aracı olarak kullanılan ateşli silahların,
halen birçok toplumda gücün önemli bir göstergesi sayıldığı bir gerçek. Yaşanan ekonomik krizlere
rağmen Türkiye’de her yıl ortalama 19 bin adet tabanca sa lmakta. Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu
ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayanlarda, yaşam koşulları, meslek, güvenlik ya da sosyo kültürel değerlerin öne sürülmesiyle silaha olan ilgi ve buna paralel olarak gelişen silahlanma ar şı dikka
çekmektedir. Anket sonucuna göre; silah ruhsa almak ya da ruhsa nı yenilemek isteyenlerin yüzde
95’i erkek ve eği m düzeyleri ilköğre m seviyesinde. Genellikle korunma amacıyla silah talep ediliyor.
Ruhsat almak isteyenlerin yüzde 85’i kırsal kesimde yaşıyor. Gelir düzeylerine bak ğımızda 317 kişinin
yüzde 81.2’si 600 TL’nin üstünde, yüzde 12’sinin 300-600 TL arasında ve 6.8’inin 300 TL’nin al nda
aylık kazancının bulunduğunu belirledik. Yüzde 19’luk bir kısım asgari ücre n al nda gelirle geçinmeye
çalışıyor. Bu kişilerin yüzde 92’sinin evli ve çocuk sahibi olduğunu düşündüğümüzde insanların ailesini
geçindirmekte zorlanmasına karşın tabanca almak için ciddi bir miktar para ayırmaktan çekinmediklerini görüyoruz.” dedi.

OMÜSEM EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR

O

MÜ Sürekli Eği m Merkezi, Aras Kargo’nun Samsun,
Ordu, Sinop, Amasya, Tokat ve Çorum’da görev yapan personeline; “On Numara Kurye, Müşteri Memnuniye nde Mükemmellik ve Mükemmel Şube Yöne mi” kon
nularında eği m veriyor.
n
Üniversitemiz İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eği m
FFakültesi öğre m üyelerinden; Yrd. Doç. Dr. Yetkin Bulut, Yrd.
Doç. Dr. Ebru Oğuz, Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. Sardoğan, Yrd.
D
Doç. Dr. Müge Yılmaz ve Doç. Dr. Gürhan Uysal tara ndan
D
vverilen eği mler, “Mo vasyon, Zaman Yöne mi, Beden Dili,
İlİle şim, Sa ş, Pazarlama, Yöne m Becerileri” konularını da
kkapsıyor.
OMÜ Sürekli Eği m Merkezi (OMÜSEM) Müdürü Prof. Dr.
Birol Elevli yap ğı açıklamada; “Günümüzde kalıcı olmak ve
B
pazar payını ar rmak isteyen firmaların, rekabet şartlarının
p
aaynı olduğu göz önüne alındığında, kalıcı olmak ve fark yaratmak adına tek ih yaçları eği mdir
mdir. Eği mi bir şirket kültürü haline ge rem
remeyen kurumlar gerekli yeniliklere ve değişimlere zamanında
uyum sağlayamazlar. Bu durumda önce sektördeki pazar payları azalır, sonra rekabet edemez hale gelir ve sonunda yok olurlar. Aras
Kargo bu ih yacın farkına varan nadir firmalardan ve bu bizler için sevindirici bir durum.” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Elevli, OMÜSEM olarak tüm eği m taleplerine açık olduklarını da belir . 72 saatlik eği min sonunda yapılacak sınavda başarılı olan Aras Kargo personeline
ser fika verildi.
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ÇOCUK KALBİ OMÜ’NÜN ELİNDE

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Ana Bilim Dalı bünyesinde
tedavi gören çocukların minik kalpleri uzman hekimlerin elinde sağlık buluyor.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu,
“Kardiyoloji bölümümüz Türkiye’de ilk 5 merkez arasındadır.” dedi.
OMÜ Tıp Fakültesi her alanda olduğu gibi bireylerin en önemli haya organlarının başında gelen kalp
konusunda da tedavi yöntemleri açısından özellikli
hastaneler arasında gösteriliyor. Çocuk kalp hastalıklarının tedavisinde önemli bir çalışma alanına sahip
olan hastanede, minik hasta kalpler tedavi edilerek
çocukların sağlıklı yaşamlarının önü açılıyor. Kardiyoloji bölümünde birçok hastanede yapılması zor olan
tedavi yöntemleri uygulanarak, örnek hastaneler arasında gösteriliyor. OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ali Haydar Şahinoğlu, çocuk kardiyoloji ünitesinde ailelerin en değerli varlıkları olan çocukların tedavisinde
önemli bir misyonun üstlenildiğini söyledi. Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı tara ndan anjiyografi ünitesinde
doğumsal kalp hastalıklarının tedavisinin ameliyata ihyaç duyulmadan girişimsel anjiyo yöntemi ile tedavi
edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu,
çocukların anjiyo yöntemiyle minik dünyaların da erken yaşta büyük acılar çekmelerinin önüne geçildiğini
kayde .
Bölümün bazı çalışmaları hakkında bilgi veren Dekan Şahinoğlu, “Atriyal Septum Defek (ASD)/Patent
Foramen Ovale (PFO) kalbin kulakçıkları arasındaki
duvarda doğuştan delik bulunmasıdır. Bölümümüzde yaşları 4 ile 57 yıl arasında 130 hasta cihaz kullanılarak başarı ile tedavi edilmiş r. Çevre iller dışında
Ankara, İstanbul ve diğer bölgelerimizden de hastalar
tedavi edilmiş r. Bölümümüz Türkiye’de ilk 5 merkez
- özenilen üniversite -

arasındadır.” dedi. Diğer faaliyet alanları
hakkında bilgi veren
Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Öğre m Üyesi
Doç. Dr. Me n Sungur,
“Kalbin karıncıkları arasındaki doğuştan delik
bulunması sorunu bölümümüzde uygun olan
hastalar cihaz kullanılarak tedavi edilmektedir.
Anne karnında kalpten
çıkan iki büyük atardamar arasındaki açıklığın
doğumdan sonra da kapanmayıp açık kalması sorunu
olan, yine hastanemizde yenidoğan döneminden yeşkin yaşa ulaşmış 200 civarında hasta başarı ile tedavi
edilmiş r. Güncel kullanımda olan 5 farklı cihazın tümü
bölümümüzde kullanılmaktadır. Aort koarktasyonuna stent anjiyoplas tedavisinde, yaşları 4-38 yıl olan
aort koarktasyonlu 22 hastaya anjiyo yöntemiyle stent
uygulandı. Bölümümüz bu konuda Türkiye’de önemli
merkezlerden biridir. Karadeniz bölgesi dışında Ankara ve İstanbul’dan gelen hastalar da bölümümüzde
tedavi edilmiş r” diye konuştu. Hastalara balon yöntemi ile darlık giderme işlemi ru n olarak yapıldığını
belirten Sungur, doğuştan ya da kalp ameliya sonrası
kalp ritmi bloklu olan çocuklara kalp pili takımı, ameliyat sırasında ve ameliyat bi minde kalp damar cerrahına operasyonun etkinliğini göstermede yardımcı
olunduğunu, kalp damar cerrahisi, çocuk kardiyoloji
konseyinde gerekli görülen vakalarda bu işlemin yapıldığını da sözlerine ekledi. Serviste, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Baysal, koordinesinde çocuk kardiyolojisi uzmanı Uzm. Dr.
Emine Azak, araş rma görevlisi Candaş Kafalı anabilim
dalında hizmet veriyor.

Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu

Tıp Fakültesi
Dekanı Prof.
Dr. Ali Haydar
Şahinoğlu,
“Kardiyoloji
bölümümüz
Türkiye’de ilk 5
merkez arasındadır.”
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OMÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI
BAŞLIYOR

H

ayırsever iş adamı Mustafa Kemal
Güneşdoğdu, Ali Fuad Başgil Hukuk
Fakültesi’nin ardından, Çarşamba İlçesinde kurulacak olan İle şim Fakültesi için de
imza a .
OMÜ Rektörlük Toplan Salonunda yapılan
protokol imza törenine; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Genel Sekreter Selaha n Özyurt ve
Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar
ka ldı.
Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi içinde 7 bin metrekarelik alan üzerinde
kurulacak olan İle şim Fakültesi inşaa nın ta-

mamlanmasının ardından OMÜ’ye devredilecek. İmza töreninde açıklama yapan hayırsever iş
adamı Mustafa Kemal Güneşdoğdu, “Çarşamba
ilçesinde imkânlarım ölçüsünde fakülte binaları
yapmaya çalışıyorum. Çarşamba Belediyesi’nin
desteği ve OMÜ Rektörlüğünün gayret de buraya bir ile şim fakültesi inşa edeceğim. Bundan
son derece mutluluk duyuyorum.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise, daha önce
Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi binasını yap ran Mustafa Kemal Güneşdoğdu’ya teşekkür
ederek, İle şim Fakültesinin de en kısa sürede
yeni binasında eği m öğre me başlayacağını
söyledi.

HAYIRSEVER İŞ ADAMI
BURS VERMEYE
DEVAM EDİYOR
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’nin ardından,
Çarşamba İlçesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu kampusünde kurulacak olan İle şim Fakültesi protokol
anlaşması için de imza atan hayırsever iş adamı
Mustafa Kemal Güneşdoğdu, OMÜ’lü öğrencilere
burs vermeye devam ediyor.
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’ne, 2010-2011
eği m öğre m yılında, ÖSYM puan sıralamasına göre yerleşen ilk 40 öğrenciye 9 ay boyunca aylık 200.-TL burs verecek olan Güneşdoğdu, Çarşamba Belediyesi işbirliğiyle, öğre m elemanlarının
Çarşamba’da rahatlıkla kalabilmelerini sağlamak amacıyla konut tahsis edilmesi konusunda da yardımcı olacağını açıkladı.
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Mustafa Kemal Güneşdoğdu

Çarşamba
ilçesi, Mustafa
Kemal
Güneşdoğdu
Yerleşkesi’nde
kurulacak olan
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
İle şim
Fakültesi
bina inşaa
için protokol
imzalandı.
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ’NDE
ENGELLİLERE ENGEL YOK!
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi,
engelli
öğrencilerinin
karşılaşabileceği
fiziki sorunları
ortadan kaldırmak
amacıyla kampüs
içindeki düzenleme
çalışmalarına hız
verdi.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin fakülte ve yüksek
okulların fiziki mekânlarında karşılaş kları sorunlarla ilgili düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Engelli Öğrenci Birim Sorumlusu Şube Müdürü Cengiz Çelik yap ğı açıklamada, “Sağlık Kültür ve
Spor Dairesi Başkanlığı olarak üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerimizin öğrenim hayatlarını kolaylaş rmak için gerekli düzenlemelere başladık. Üniversitemizin tüm birimlerinde engelli
akademisyen, personel ve öğrencilerin ih yaçlarını karşılamaya yönelik fiziki alt yapı çalışmalarına hız
verdik. İlk düzenlemelere üniversitemiz İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde başladık. Fakültenin
yolunda, girişinde ve yemekhane girişinde düzenlemeler yap k. Asansör ve engelli öğrenci tuvalenin düzenlemesini de en kısa sürede bi receğiz.” dedi. Kendilerine müracaat edilmesi durumunda
üniversitemiz tara ndan verilen ayni ve nakdi burslardan engelli öğrencilerin öncelikli olarak yararlanabileceğini kaydeden Çelik, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına da desteklerinden dolayı teşekkür
e .

ARAÇ SAYIMIZ
43’E YÜKSELDİ

Ü

niversitemize 2 yeni araç daha eklendi.
Biri Ford Transit diğeri Ford Panelvan
Kamyonet pi araçlar hibe yoluyla üniversitemiz Araç İşletme Amirliğine teslim edildi.
Hibe yoluyla alınan araçlarla araç sayımız 43’e yükseldi.
Tam donanımlı ve sını nın en iyisi olan araçlar,
Prof. Dr. Ahmet Bulut, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr.
Selaha n Özyurt ve İdari Mali İşler Daire Başkanı
Yılmaz Öztürk tara ndan Araç İşletme Amirliği Müdür Yardımcısı Yılmaz Al nok’a teslim edildi.

- özenilen üniversite -
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MEZUNİYET TÖRENİ
Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni,
Beden Eğitimi Spor
Yüksekokulu
Kapalı Spor
Salonu’nda
düzenlendi.

5

bölümden toplam 360 öğrencinin mezun olduğu törene;
Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Akyüz, Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Atakum Belediye Başkan Vekili
Me n Tiryaki, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
Samsun İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Ferşat Kolbakır, dekanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda öğre m görevlisi, öğrenciler ve aileler ka ldı.
Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “İnsana yapılan ya rım ya rımların en pahalısı, en önemlisi, en uzun olanı ve en zorudur. Zahmetli, büyük sabır ve özveri isteyen bu ya rımı başarı ile tamamlayarak
bugün meyvelerinizi almış durumdasınız. Genç mühendislerimiz;
ne kadar gururlansanız azdır. Değerli konuklar; bir ülkenin kalkınmasında en önemli görevlerden birinin üniversitelere düştüğünü
düşünmekteyim. Bu bağlamda en önemli başlangıç noktalarından
birinin teknoloji geliş rme bölgeleri olduğunu biliyoruz. Üniversitemizde ihale aşamasına geldiğimiz Samsun Teknopark’ın bir an
önce hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Sanayinin ih yaç duyduğu
ve yeterli iş tecrübesine sahip mezunlar ye ş rebilmek için yeni

12
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arayışlar içerisindeyiz. Mezunlarımızın
direkt is hdam edileceği 2 veya 4 yıllık
programlar açmak
için çalışmaktayız.
Ayrıca bölümlerimizin ih yaçlarını
giderecek, daha kaliteli mezun verecek
ve tercih edilebilirliğimizi ar racak
MÜDEK akreditasyon çalışmalarını da
başlatmış durumdaProf. Dr. Fehmi Yazıcı
yız. Sevgili öğrenciler, lü en sizleri siz
yapan Ondokuz Mayıs Üniversitenizi unutmayınız. Sizleri uğurlarken meslek haya nızda başarılar diler, başarıların ömür boyu sizlerle olmasını dilerim.” dedi.

- özenilen
öze
öz
zen
eniilleen
n üniversite
ün
niive
verrsit
rsiitte rs

2011 / Temmuz-Ağustos-Eylül

OMÜ’
DEN
OMÜ’
Ü DEN

Belkıya Bayraklı
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise, “Ar k bilim ve teknoloji haya mızın her ânına girdi. Dünyada sözü gecen ülkeler teknolojiyi en iyi kullanan ülkelerdir. Ülkemizi daha ileriye
götürmek için teknoloji iyi kullanmak çok önemlidir. Bunun için siz mühendislere ülkenin
kalkınmasında büyük rol düşüyor. Özellikle sizleri ye ş ren ailelerinize ve hocalarınıza çok
teşekkür ediyorum. Sizleri hayata uğurluyor, başarılar diliyorum.” dedi.
Daha sonra geç ğimiz aylarda vefat eden Mühendislik Fakültesi öğre m üyelerinden
Prof. Dr. Fethi Bayraklı’nın eşi Belkıya Bayraklı’ya, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan tara ndan
hizmet plake sunuldu.
Son olarak öğrenciler adına konuşma yapan Harita Mühendisliği Bölüm birincisi Alame n Kaya, “Bugün mezun olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bizlere mühendislik unvanını kazandıran hocalarımıza ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Daha sonra Çevre Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,
Harita Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde ilk üçe giren öğrencilere diplomaları ve plaketleri verildi. Ayrıca yine dereceye giren öğrencilere; Harita, Gıda, Makine,
Çevre ve İnşaat Mühendisleri Odalarının Başkanları tara ndan çeşitli hediyeler verildi. Tören, keplerin havaya rla lmasıyla son buldu.
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ 3. MEZUNLAR
BULUŞMA GÜNÜ
Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi
İlahiyat
Fakültesi
mezunları,
“3. Mezunlar
Buluşma
Günü”nde bir
araya geldiler.

O

MÜ İlahiyat Fakültesi mezunlarının “3.
Mezunlar Buluşma Günü”, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlendi.
Etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Ünal, eski milletvekili
Akif Gülle ve çok sayıda mezun katıldı.
Prof. Dr. Hüseyin Akan

Prof. Dr. Yavuz Ünal

Türkiye’nin farklı illerinden gelen İlahiyat Fakültesi mezunları, birbirleriyle hasret giderdiler, bol
bol sohbet etme imkanı buldular. İlahiyat fakültesi
mezunlarından Mehmet Yazgan’ın Kur’an-ı Kerim
okumasıyla başlayan etkinlikte fakülte hakkında
bilgi veren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz
Ünal, “İlahiyat fakültelerinin sayısı 41’e yükseldi.
İmam Hatip Liseleri, İlahiyat Fakültelerinin temel
insan kaynağıdır. Bundan 15 yıl önce olduğu gibi,
son 2 yıl içerisinde İmam Hatip Lisesi dışından da
farklı meslek liselerinden, farklı liselerden de öğrenci alır duruma geldik. Ancak, şöyle bir sorun oluştu;
geleceğe yönelik olarak planlanması gereken İlahiyat Fakülteleri sayı olarak arttı. İnsan kaynağı olarak İmam Hatip Liselerinin öğrenci potansiyeli dar
olmasından dolayı çıta aşağıya doğru düştü. Bu da
gelinen noktada bir takım sorunlar ortaya çıkardı”
dedi. Samsun İlahiyat Fakültesi Geliştirme ve Mezunlar Mensupları Dayanışma Derneği (SAMİGDER)
Başkanı Latif Ünal da dernek hakkında bilgi verdi.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan yaptığı konuşmada mezunlara seslenerek, “Eski yuvanıza hoş
geldiniz!” dedi. Yurt dışında özellikle Amerika’da,
okudukları fakültelerinin belli bir yere gelmesi için
mezunlar derneklerinin birçok alanda çalıştıklarını
belirten Rektör Akan, “Mezunlar dernekleri sadece

Latif Ünal
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maddi anlamda değil, çeşitli toplantılar ve konferanslarla eğitime destek oluyorlar. Bu mezunlar buluşma günü etkinliği inanıyorum ki giderek daha kurumsal hale gelecek. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni
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Musiki dinletisi ile sona eren etkinliğin ardından
davetliler Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği
otobüs ile şehirde ardından da Samsunum-1 isimli
gemi ile denizde gezinti yaptılar.
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OMÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’ NDE
TANIŞMA GÜNÜ
Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanlığı
tara ndan, yeni
kayıt yap ran
öğrenciler için
tanışma etkinliği
düzenlendi.

Fakülte bahçesinde düzenlenen tanışma etkinliğinin aynı zamanda fakülte içindeki birlik, beraberlik ve dayanışmanın da bir göstergesi olduğunu belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim
Arıcı, “Bu yıl fakültemize 100 yeni öğrenci kayıt yap rdı; böylece toplam öğrenci sayımız 360 oldu. Diş
Hekimliği Fakültesi her geçen gün büyüyen ve gelişen bir fakülte konumuna geldi. Alanında uzmanlaşmış 66 öğre m üyesi ile öğrencilerimize 8 ayrı bölümde dünya standartlarında eği m veriyoruz.
Tanışma etkinliğiyle yeni öğrencilerimizin öğre m üyelerini ve diğer arkadaşlarını tanımalarını istedik.
Türkiye’nin çeşitli ilerinden gelen öğrencilerimizin rahat ve aile ortamı gibi bir fakültede eği m öğrem görmeleri en büyük arzumuzdur.’’ dedi.
Prof. Dr. Selim Arıcı, fakülte olarak belirli dönemlerde sosyal ak viteler de düzenleyeceklerini söyledi.

- özenilen üniversite -
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ERASMUS ÖĞRENCİLERİNİN
SAMSUN GEZİSİ

E

rasmus kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden üniversitemize gelen
yabancı uyruklu öğrenciler, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus Kurum Koordinatörü Emine Bol Yazıcı ve Betül Öcal Yıldırım’la birlikte, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut’u makamında ziyaret e ler. Ziyaret sırasında
öğrencilerle yakından ilgilenen Prof. Dr. Ahmet Bulut, kendilerini üniversitemizde
görmekten duyduğu memnuniye dile ge rdi.
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Öğrenciler ziyare n ardından Samsun’un tarihi ve turis k mekânlarını gezdiler. İspanya’dan 3, Polonya’dan 3, Almanya’dan
2 ve Çek Cumhuriye ’nden 1 öğrencinin ka ldığı gezide; Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 da Samsun’a çık ğı Kurtuluş Yolu, Tütün
İskelesi, Etnoğrafya Müzesi, Bandırma Vapuru ve Ba Park’ta bulunan Amazon Köyü ziyaret edildi. Kurum Koordinatörü Emine
Bol Yazıcı gezi esnasında öğrencilere Samsun’la ilgili ayrın lı bilgi verdi.

Erasmus öğrencileri, Konukevi’nde düzenlenen kahval da da bir araya geldiler. Düzenlenen etkinliğe; Erasmus Kurum Koordinatörü Emine Bol Yazıcı, AKTS/DS Kurum Koordinatörü Esra Derle Güzel, Uluslararası İlişkiler
Biriminden Yasemin Şimşek, Funda Göktaş ve Betül Yıldırım ka ldı.
Kahval da açıklama yapan Erasmus Kurum Koordinatörü Emine Bol Yazıcı, “Amacımız yurt dışından gelen öğrencilerin uyum süreçlerini kolaylaş rmak, OMÜ’den ve
Samsun’dan mutlu ayrılmalarını sağlamak.” dedi.
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OMÜ BALKANLARA KUCAK AÇTI

R

ektör Prof. Dr. Hüseyin Akan
yap ğı açıklamada, “Balkan ülkelerinde yaşayan öğrencilerin
üniversitemizi tercih etmeleri sevindiriü
ccidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde şu
aanda 38 ülkeden 552 öğrenci okumaktadır. Gerek Balkan ülkelerinden, gerekse
d
TTürk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba
TTopluluklar’ından gelen öğrenciler üniverssitemizi tercih etmektedirler. Ayrıca yaz
döneminde Azerbaycan ve Gürcistan’dan
d
ggelen öğrenciler OMÜ Tıp Fakültesinde
yyaz stajlarını tamamlamaktadırlar. Hedefimiz üniversitemizi bölge ülkelerindeki
fi
öğrencilerin öncelikli tercih e ği üniverö
ssite haline ge rmek r.” dedi.

Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi ek
kontenjanla
Balkan
ülkelerinden
öğrenci almaya
başladı. OMÜ’ye
gelen 29 Balkan
kökenli öğrenci
kayıt yap rdı.

Balkan Türkleri Konfederasyonu Genel
Başkan Vekili İzzet Altuntaş ise, “OndoB
kkuz Mayıs Üniversitesi ve Balkan Türkleri
Konfederasyonu’nun girişimleri sonuK
cu ar k Balkanlar’da yaşayan Türk öğrenciler ek kontenjandan faydalanarak Samsun Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’nde okuyabileceklerdir. Türkiye’de ilk defa, Edirne Trakya Üniversitesi’nden sonra Ondokuz
Mayıs Üniversitesi de bu uygulama ile Balkan kökenli öğrencilerimizin hem iyi bir eği m almalarına hem
de dilimizi Balkanlarda yaşatmalarına olanak sağlamış olacak r. Bu uygulamadaki amacımız; Balkan kökenli kardeşlerimizin dilimizi ve kültürümüzü yaşatmalarıdır. Bu sebepten dolayı Konfederasyonumuz ve
Balkanlar’da yaşayan Türk kardeşlerimiz adına Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz.” dedi.

GÜRCÜ DOKTOR
ADAYLARI
SERTİFİKALARINI
ALDILAR

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde p eğimi alan 35 Gürcistan uyruklu doktor ve doktor adayları eği mlerini tamamlayarak ser fikalarını aldılar.
Sağlıkta ve sağlık eği minde bölgesel işbirliği kapsamında Gürcistan Tiflis Üniversitesi ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, Gürcistanlı 35 öğrenci ve 6 uzmanlık
öğrencisi OMÜ Tıp Fakültesinde yaz stajını başarı ile tamamlayarak ser fikalarını aldılar. Dekanlıkta düzenlenen törende doktor adaylarına ve doktorlara ser fikaları verildi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Şahinoğlu, Gürcistanlı öğrencilerden önce de Azerbaycanlı
öğrencilerin ser fikalarını alarak ülkelerine döndüklerini, Orta Asya, Ka aslar ve Balkan ülkeleri ile sağlıkta bölgesel işbirliğinin artarak
devam edeceğini söyledi.
Tiflis Üniversitesi Tıp Fakültesi Dış İlişkilerden Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Omar Samushia, başarılı bir yaz stajı geçirdiklerini ve
ülkelerine çok memnun döneceklerini ifade e . Öğrencilerle birlikte OMÜ’ye gelen 6 asistan da çeşitli anabilim dallarında 6 ay boyunca
eği mlerini devam e recekler.
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DOKTOR ADAYLARI ÖNLÜKLERİNİ
GİYDİLER
Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde,
2011-2012
eği m-öğre m
yılında ders
başı yapan
toplam 210
doktor adayı
önlüklerini
giydi.

D

oktor adayları için Tıp Fakültesi Dekanlığındaki Mavi Salonda tören düzenlendi. Kayıt yap ran 174 Türkçe p, 45 İngilizce p öğrencisinin hazır bulunduğu
törenin açılış konuşmasını yapan OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar
Şahinoğlu, “Ak f ve öğrenci merkezli eği m sistemimiz ile Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi
arasındayız. Yeni başlayan İngilizce p eği mi ile de Türkiye’de bu alanda eği m veren
üniversiteler arasına girmeyi hedefliyoruz.” dedi.
Konuşmanın ardından, Dekan Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu ve Başhekim Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk öğrencilere temsili olarak doktor önlüğü giydirdiler. Yrd. Doç. Dr. Ömer
Tontuş da, “Doktor, Hasta ve İnsan Olmak” konulu ilk dersi verdi.
Törene; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Şahinoğlu, Sağlık Uygulama ve Araş rma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hakan
Leblebicioğlu, Yabancı Diller Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve çok sayıda
öğre m üyesi ve öğrenci ka ldı.

- özenilen üniversite -

Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu
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OMÜ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM
OKULU TOPLANTISI
OMÜ Vak
Özel İlköğre m
Okulu yöne ci
ve öğretmenleri,
Rektör Prof. Dr.
Hüseyin Akan
başkanlığında,
2011-2012
eği m-öğre m
yılının ilk
toplan sını
gerçekleş rdi.

T

oplan da 2010-2011 eği m öğre m yılının değerlendirmesinin yanı sıra yeni eği möğre m yılı için planlamalar da yapıldı.

OMÜ Vak Özel İlköğre m Okulunun öğretmen ve yöne cileri ile yapmış olduğu toplan larda onların heyecanlarına tanık olduğunu ve okulu sahiplenmiş olduklarını görmekten de mutluluk
duyduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “OMÜ Vak Özel İlköğre m Okulunun öğrenci
sayısında bir yılda büyük bir ar ş, örneklerinden de hızlı bir yükselme gördüm.” dedi. OMÜ’nün
kendi başına bir marka olduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Akan, okulun üniversite kampüsü içinde
yer almasının güven hissi uyandırdığını da ifade e . Akan, “Ye ş rdiğimiz çocukların Türkiye’nin
geleceğini yönlendirenlerden olmasını is yorum. Tüm öğrencilerimizi kapasiteleri doğrultusunda
en iyiye ulaş rmak is yoruz. Bilgili ve yetenekli öğrencilerin ye şeceğine, birlikte uzun yıllar çalışacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.
Okul Müdürü Kamuran Erdem de konuşmasında geleceğe dair planlardan söz e ve Prof. Dr.
Hüseyin Akan’a ilgi ve desteği dolayısıyla teşekkür e . Yaklaşık 2,5 saat süren toplan dilek ve
temennilerle son buldu.
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İLKÖĞRETİM OKULU’NDA
AÇILIŞ HEYECANI
OMÜ
Vak Özel
İlköğre m
Okulunda
2011-2012
eği m
öğre m yılı
düzenlenen
açılış
töreniyle
başladı.

O

kul bahçesinde düzenlenen törene; YÖK
Üyesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sait Bilgiç,
okul yöne cileri, çok sayıda veli ve öğrenci

ka ldı.

İs klal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende
açılış konuşması yapan Okul Müdürü Kamuran Erdem,
yeni eği m öğre m yılının başlamasından duyduğu
memnuniye dile ge rerek, “Siz velilerimize verdiğimiz
sözü tutarak, çocuklarımıza en iyi hizme vermeye çalışıyoruz.” dedi.
Kamuran Erdem

YÖK Üyesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sait Bilgiç ise
yap ğı konuşmada, “Değerli velilerimiz, bugün 20112012 eği m öğre m yılı açılış töreninde olmaktan dolayı son derece mutluyum. Eği min, çocuklarımızın
geleceği açısından son derece önemli olduğunun farkındayız. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza en
iyi eği mi ve en iyi hizme vermeye çalışıyoruz. Yeni eği m öğre m yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.
Tören, halk oyunları gösterisi ve kokteylle sona erdi.

Prof. Dr. Sait Bilgiç
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ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ
KURUCU DEKANINA VEDA
OMÜ Ali
Fuad Başgil
Hukuk Fakültesi
Dekanlığı
görevinden
ayrılan kurucu
Dekan Prof. Dr.
Hakan Hakeri
için plaket töreni
düzenlendi.

O

MÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini 2 yıl boyunca sürdürdüğünü ifade eden
Prof. Dr. Hakan Hakeri, Samsun’a geldiği için mutlu olduğunu, kurucu dekanlık görevinin de kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belir . Çalışmaları sırasında yöne mden ve idari personelden çok büyük destek gördüğünü de söyleyen Hakeri, “OMÜ’den ayrılmam ar k burada olmadığım
anlamına gelmiyor. Hukuk Fakültesi’nin her türlü çalışmasına yardımcı olmaya devam edeceğim.” diyerek
çalışma arkadaşlarına teşekkür e .
OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na atanan Prof. Dr. Mustafa Ti ik, kurucu Dekan Prof.
Dr. Hakan Hakeri’ye çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kendisine Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki
çalışmalarının anısına plaket takdim e .
Törene; Dekan Prof. Dr.Mustafa Ti ik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Pehlivan, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Yener Ünver, dekan yardımcıları, öğre m üyeleri
ve personel ka ldı.
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PROF. DR. BEDRİ KANDEMİR’E VEDA
42 yıllık
çalışma
haya nın
sonunda
emekliliğe
ayrılan Patoloji
Anabilim
Dalı Başkanı
Prof. Dr. Bedri
Kandemir için,
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
Pembe Salon’da
veda töreni
düzenlendi.

T

örene; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, Sağlık Uygulama ve Araş rma
Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, öğre m üyeleri ve öğrenciler ka ldı.

Törende, Pataloji Anabilim Dalı öğre m üyelerinden Prof. Dr. Sancar Barış, Patoloji Bölümü’nün
kuruluşundan bugüne değin geçen süreci hazırlamış olduğu görsellerle anla .
Patoloji Anabilim Dalı öğre m üyesi Prof. Dr. Filiz Karagöz’ün duygu yüklü konuşmasının ardından Prof. Dr. Bedri Kandemir söz aldı. Meslek yaşamı boyunca iş yerine evine geliyormuş duygusuyla geldiğini belirten Kandemir, emekliliğinin meslek yaşamının sonu olmadığını, ömrünün
sonuna kadar bilime hizmet etmeye devam edeceğini söyledi ve meslektaşlarıyla öğrencilerine
veda e .
Prof. Dr. Bedri Kandemir

Törenin sonunda Prof. Dr. Sancar Barış ve Prof. Dr. Filiz Karagöz Patoloji Anabilim Dalı bölüm
adına Prof. Dr. Bedri Kandemir’e hediyeler takdim e ler.

- özenilen üniversite -
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12 DEV ADAM BASKETBOL OKULLARI
ULUSLARARASI BASKETBOL
EĞİTİM KAMPI
12 Dev Adam
Basketbol
Okulları
Uluslararası
Basketbol
Eği m Kampı
31 Temmuz-5
Ağustos 2011
Tarihleri
Arasında
OMÜ’de
Gerçekleş .

T

ürkiye Basketbol Federasyonu, GSGM işbirliği ile GaranBankası sponsorluğunda organize e ği 12 Dev Adam
Basketbol Okulları (12 DABO) 2011 yılı yaz dönemi eğim -öğre m faaliyetleri kapsamında uluslararası basketbol kampı üniversitemiz kampusünde düzenlendi.
ABD Büyükelçiliği’nin sağladığı finansal destekle gerçekleş rilen Uluslararası basketbol eği m kampında ABD’den Türkiye’ye
gelen konusunun uzmanı antrenörler Alan WALS, Chris DIAL ve
Ryan TURCOTT görev yap lar.
Üniversitemizde gerçekleş rilen kampa oyuncular ve antrenörler 12 DABO’nun faaliyet gösterdiği illerden ve yurtdışından
gelerek iş rak e ler. Çalışmalar OMÜ Beden Eği mi ve Spor
Yüksekokulu tesislerindeki spor salonları ve bahçesindeki açık
basketbol alanlarında yapıldı. Çalışmalara yetenekleri ile ön plana çıkarak bir çok aday arasından seçilen 30 antrenör, 240 sporcu
iş rak ederken kampta Afyon, Adıyaman, Amasya, Balıkesir, Barn, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır,
Düzce, Edirne, Elazığ, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya,
Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat, Zonguldak illerinden gelen kız
ve erkek sporcular aynı anda eği m aldılar. Ayrıca bu yıl ilk defa
Dubai’den gelerek kampa iş rak eden sporcular ve antrenörler
de yer aldılar.
12 Dev Adam Basketbol Okulları Uluslararası Basketbol Eğim Kampında ABD’li antrenörler tara ndan hazırlanan antrenman programları uygulanırken, kamp çalışmaları kapsamında
ayrıca, antrenör ve spor yöne cilerine yönelik, antrenman bilimi
ve spor yöne mi gibi konuların ele alınacağı paneller düzenlendi.
Eği mlerde, yetenekli genç oyuncularla 12 DABO’da görev alan
antrenörlerin gelişimi amaçlandı. Çalışmalar 12 DABO öğrencileri ve antrenörleri dışında, basketbolla ilgili bütün diğer oyuncu,
antrenör, hakem, yöne ci ve beden eği mi öğretmenlerine açık
olarak gerçekleş rildi.
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Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bulut yap ğı açıklamada, “ Üniversitemizde 12 Dev Adam Basketbol
Okullarının Eği m Kampını ağırlamaktan çok memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Türk Basketbolunun
gerçekten son dönemlerdeki başarısı ve önümüzdeki dönemlerde daha büyük başarılara imza a yor olmasının arkasında bu tür projelerin çok büyük bir önemi var. Çok değerli misafirlerimizi ağırlamaktan duyduğum
memnuniye belirtmek isterim. Üniversitemizin bu tür organizasyonlara her zaman açık olacağını da sizlerle
paylaşmak istedim. Bu tür etkinlikler üniversitemizde her zaman olacak r. Bu tür etkinliklerin oluşmasına katkı
sağlayan arkada çok ciddi destekler veren finansörlere de teşekkür etmek is yorum.” şeklinde konuştu.
Faaliyet kapsamında kampta eği m gören 240 öğrenciyi temsilen yöne cileriyle birlikte gelen minik
sporcular, Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Bulut’u makamında ziyaret e ler. Ziyaretçiler Prof. Dr. Ahmet
Bulut’a kampın ambleminin bulunduğu forma hediye e ler.

- özenilen
özeen
öz
nile
iilleen
n üniversite
ün
niivveer
errssit
ite -

25
25

OMÜ’
DEN
OMÜ’
Ü DEN

2011 / Temmuz-Ağustos-Eylül

OMÜ ODA KOROSU
“KOROFEST 2011”DE

O

KORO ÜYELERİ
Cemre Eğilmez
Hatun Sezgin
Mevsim Engin
Ayça Özgün
Berna Katar
Cansu Hardal
Demet Demirel
Gülay Çe n
Begüm Akkaç
Halil Cem Güdek
Ozan Türkoğlu
Cem Gökdemir
Aykut Emre
Özdemir
Umut Candaş Kartal
Alican Erkan Aydın
Emrah Küçükcanbaz

ndokuz Mayıs Üniversitesi Müzik
Eği mi Anabilim Dalı bünyesinde
oluşturulan ve çalışmalarına 2010
Ekim ayında başlayan OMÜ Oda Korosu, bu
yıl 06-12 Eylül tarihleri arasında uluslararası pla ormda ilk kez gerçekleş rilecek olan,
“Boğaziçi Üniversitesi Korofest 2011” e ka lmaya hak kazandı.
Türkiye’den ve yurtdışından birçok koro
ile birlikte ses ve görüntü kaydı gönderen,
üniversitemiz müzik bölümünden 17 öğrenciden oluşan OMÜ Oda Korusu, jürinin ve
sanat kurulunun seçimi ile yurtdışından 4,
İstanbul içinden 3, İstanbul dışından 4 koro
arasına girerek fes vale ka lmaya hak kazandı.
Fes vale ka lan tek üniversite korosu
olan OMÜ Oda Korosu’na Araş rma Görevlisi Bilgen Özcan Coşkunsoy şeflik edecek.
Fes valde konserler verecek ve çalıştaylarda yer alacak olan koromuz, ulusal
ve uluslararası alanda üniversitemizi temsil
edecek.
OMÜ Oda Korosu önümüzdeki yıllarda
da yurt içinde ve yurt dışında birçok konser
ve yarışmada yer almayı planlıyor.
Koro yöne ciliğini Yrd. Doç. Dr. Bahar
Güdek , şef yardımcılığını ise Araş. Gör.
Armağan Erman yürütüyor.
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OMÜ’DE BAYRAMLAŞMA

R

amazan Bayramı ta linin ardından üniversitemiz Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma
töreninde akademik ve idari personel bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Ahmet Bulut ve Prof. Dr. Ferşat Kolbakır’ın da hazır bulunduğu törende; 30 Ağustos
Zafer Bayramıyla Ramazan Bayramının aynı tarihlere rastlaması nedeniyle iki bayram bir arada kutlandı.

OMÜ’DE
E-YAZIŞMA
DÖNEMİ

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi’nde yazışmaların elektronik ortamda yürütülebilmesi
için çalışmalara başlandı.

YÖK Üyesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Sait Bilgiç yap ğı açıklamada, “SGB.net şeklinde adlandırılan bilgi ve ile şim teknolojisi sayesinde; kaynak kullanımında etkinliği ar rmış, bilgi
ve belgelere sistem üzerinden anında (on-line)
ulaşıldığı için, büyük zaman kazancı sağlamış,
hızlı, kaliteli ve şeﬀaf bir
hizmet vermiş olacağız. Sistem tam olarak faaliyete geç ğinde,
kampüs dışındaki birimlerimizle daha önce posta yoluyla yapılan
işlemler sistem üzerinden gerçekleşeceğinden; posta ve kırtasiye
giderleri ortadan kalkacak ve bu sayede de cari harcamalarda tasarruf sağlamış olacağız. SGB.net ile çalışanlarımızın iş yükü azalacak,
kurum içinde kalite standardı oluşacak, aynı zamanda daha doğru
ve tutarlı bilgilere ulaşılmasını sağlamış olacağız.” dedi.
SGB.net çalışması OMÜ’de Strateji Geliş rme Daire Başkanlığı
tara ndan yürütülüyor.

- özenilen üniversite -
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BALIKÇILIK VE AKUATİK BİLİMLER (FABA)
2011 SEMPOZYUMU
Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
ve Türk Deniz
Araş rmaları
Vak İşbirliğiyle
gerçekleş rilen
FABA 2011 adlı
sempozyum,
yur çinden ve
yurtdışından
çok sayıda
akademisyenin
ka lımıyla
gerçekleş .

S

empozyumun açılış töreninde; Vali Hüseyin Aksoy, Rektör Prof.
Dr. Hüseyin Akan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep
Bircan, Atakum Belediye Başkanı Me n Burma, Kavak Belediye
Başkanı Şerif Ün, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Rektör Yardımcıları; YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Ahmet Bulut, Prof. Dr. Ferşat
Kolbakır, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, daire başkanları, şube
müdürleri, davetliler ve öğrenciler yer aldı.

Prof. Dr. Nazmi Polat

Açılış konuşmasını yapan Sempozyum Düzenleme Kurulu Eş Başkanı
Prof. Dr. Nazmi Polat, “Atatürk’ün ken Samsun’da, ‘İşte benim doğum tarihim” dediği, 19 Mayıs’ı kendisine isim alan üniversitemize hoş geldiniz.”
dedi. Sempozyumun ilk kez, “Fisheries and Aqua c Sciences-Balıkçılık ve
Akua k Bilimler” adıyla uluslararası pla orma taşındığını kaydeden Polat
konuşmasında, iç su sistemlerindeki carassius türlerinin iç suları ve gölleri çölleş recek düzeydeki tehdidinden söz e ve bu türlerin ar k Ladik
Baraj Gölü’nde bile bulunduğunu kayde . Ladik Gölü’nün kaplıca, kayak
ve deniz turizmi için son derece elverişli bir turizm bölgesi olduğuna da
dikkat çeken Polat, Yeşilırmak üzerindeki Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu
Baraj Göllerine de değindi. Suat Uğurlu Barajı’nın Uzun Göl’den çok daha
güzel olduğunu vurgulayan Polat, bu bölgede bulunan Yayın ve Turna balıklarının da tehdit al nda olduğunu belir . Polat, balık ye ş riciliğinin
de ülkemizde kötü bir şeymiş gibi, kirliliğin baş aktörü olarak gösterildiğini, ancak hidrobiyologlar ve su ürünleri mühendislerinin kontrolünde
olduğu sürece balık ye ş riciliğinin hayvansal protein açığımızın kapa lması açısından son derece yararlı ve önemli olduğunu vurguladı.

Türk Deniz Araş rmaları Vak adına konuşan Sempozyum Düzenleme Kurulu Eş Başkanı, Hace epe Üniversitesi Öğre m Üyesi Prof. Dr. Sedat Yerli, “Uluslararası alanda da Türkiye’nin adını bu sektörde daha çok
duyurmak ve bilimsel ve teknik anlamda da liderliğine destek olabilecek
bir yapı oluşturabilmek için uluslararası düzeyde FABA 2011 adıyla bir
Prof. Dr. Gürkan Ekingen
sempozyum serisini başlatmış bulunmaktayız. Bu yıl biri olumlu, diğeri
olumsuz iki gelişme oldu. Olumlu olan; 1985 yılında kapa lan Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü adıyla yeniden kurulması oldu. Diğer yandan, su ürünler sektörüne teknik eleman ye ş ren su ürünleri fakültelerinde ciddi şekilde kontenjan açığı bulunmasıdır. Açıkçası bu durum is hdamda zorlama yapmak gerek ği anlamına geliyor.
Sadece kamu kaynakları is hdam için yeterli değildir.” dedi.

28
28

- özenilen
özzen
eniileen
n üniversite
ünive
niiveers
rsit
ite -

2011 / Temmuz-Ağustos-Eylül

SEMPOZYUM
SEMPOZYUM

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan da konuşmasına,
“İlklerin şehri olan Samsun’a, Ondokuz Mayıs Üniversitemize, uluslararası ka lımlı olan FABA 2011
Sempozyumu’na hoş geldiniz” diyerek başladı.
“Dünyada su güzellik r. Suya şiirler yazılmış r. Su
zenginlik r; uğruna savaşlar yapılmış r ve bundan
sonra da yapılacak r. Ha a birçoğunuz bilir; gelecekte petrol değil, su savaşları olacak r. Su elbe e
haya r. İnsanı yaşatan oksijen ve sudur. Su bütün
medeniyetlerde kutsallaş rılmış r. Bizde de çok
beğendiğim bir söz vardır; birine bir övgü yapılırken, ‘Su gibi aziz ol’ derler. Yani su aziz mertebesine
yüksel lmiş r. Balık da sağlık açısından bak ğımızda rahatlıkla neredeyse herkesin yiyebileceği tek
gıda ürünüdür. Rakamlara bak ğımızda Türkiye’nin
pek fazla balık üretmediğini, balığın büyük kısmının Karadeniz’de üre ldiğini ve bunun da yarısının
hamsi olduğunu görüyoruz.

Prof. Dr. Sedat Yerli

Birçok denize kıyısı olmayan üniversitelere bakğımızda buralarda Su Ürünleri Fakültesi olduğunu görüyoruz. Samsun kıyı şehri olmasına rağmen, Samsun’da Su Ürünleri Fakültesi yok. Bizi bu fakülteyi açmaktan alıkoyan şey de az önce Sedat beyin sözünü e ği bu is hdam meselesidir. Bu konuların,
balık ve suyun yine de en iyi en verimli konuşulacağı yerin Samsun olduğunu düşünüyorum” diyerek uluslararası ka lımlı FABA
2011 Sempozyumu’nun ilk olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde gerçekleş riliyor olmasından dolayı gurur duyduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür e .
Son olarak konuşan Vali Hüseyin Aksoy da, “Türkiye 8.333 kilometre kıyı uzunluğuna sahip bir ülke ve üç tara denizlerle
çevrili. Bu boyutuyla bak ğımızda su ürünleri ve balıkçılık sektöründe dünyayla kıyasladığımızda arzu e ğimiz noktada olamadığımızı görüyoruz. Denizlerimizdeki balık türlerinin ve sayılarının korunması oldukça önemlidir. Türlerin sayılarının azalmasının
ya da yok olmasının birçok nedeni var ama en belirgin nedeni; bilinçsiz avcılık ve sularımızın kirle lmesidir. Bu tür bilimsel toplan lar, bu sorunların tespi ve çözüm yollarının bulunması açısından son derece yararlıdır. Türk Deniz Araş rmaları Vak ’nın ve
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Karadeniz’de böyle bir Sempozyum’a önderlik ediyor olmaları son derece önemlidir” şeklinde
konuştu.
Konuşmaların ardından, sempozyuma maddi ve manevi katkıda bulunan belediye başkanlarına ve çeşitli kurum ve kuruluş
temsilcilerine Vali Hüseyin Aksoy, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan tara ndan
plaketleri verildi.
Sempozyumun çağrılı konuşmacısı Prof. Dr. Gürkan Ekingen de, “Çevresel Kalite ve Su Kirliliği” başlıklı konuşmasına çevrenin tanımını yaparak başladı. “Çevreciler genellikle insanı doğanın dışında tutarlar. Ancak çevreyi de en fazla etkileyen faktör
insandır. E k kirlilik de doğayı etkileyen baş aktörlerdendir. Bir Kızılderili atasözü ‘İnsanlar bir gün kendi pisliklerinin içinde
boğulacaklardır’ der. Bugün yaşanan da budur!” diyen Ekingen, hava kirliliği, kentleşme, sanayileşme, gürültü kirliliği, e k ve
kültürel kirlenme, küresel ısınma gibi konulara değinerek, “Doğa şakadan anlamaz. Doğa ciddidir ve hata her zaman insanlara
ai r.” dedi.
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Bilimsel oturumlarla devam eden Sempozyum Ladik
Gölü gezisiyle sona erdi. Gezi öncesi OMÜ Tepe Otelde
düzenlenen son toplan da konuşan Oturum Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Kuru, “3 gündür çok güzel bilimsel toplan lar
yap k. Ayrıca mikrobiyolojinin kuruluşundan bu yana geçen
evreyi ha zamızda tazelemiş olduk. Sempozyumun çok başarılı geç ğini düşünüyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.
Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Prof. Dr. Nazmi Polat ise,
“Sempozyumun çok faydalı geç ğine inanıyorum. Siz sevgili
misafirlerimizi konuk e ğimiz için çok mutluyuz. Sizinle birlikte olmak bizleri heyecanlandırdı, mutlu e ve onur verdi.
Emeği geçenlere ben de çok teşekkür ediyorum dedi.”
Kapanış töreninin ardından Ladik ilçesine hareket eden
sempozyum ekibi, Ladik’in turis k yerleri olan; Hamam
Ayağı, Ambarköy ve Ladik Gölü çevresini gezdiler.
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CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI
SEMPOZYUMU
Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Enfeksiyon
Hastalıkları
ve Klinik
Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
tara ndan
düzenlenen,
“Cerrahi Alan
Enfeksiyonları
Sempozyumu”,
Atatürk Kongre
ve Kültür
Merkezi’nde
düzenlendi.

S

empozyuma; Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Altuntop, Sağlık Uygulama ve
Araş rma Merkezi Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Sünbül ve Doç. Dr. Yücel Yavuz,
Rektör Danışmanı ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Başhemşire Şepnem Kayan ile Türkiyenin çeşitli illerinden gelen çok sayıda akademisyen ve hemşire ka ldı.

Prof. Dr. Şaban Esen

Prof. Dr. Levent Altuntop

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Şaban Esen konuşmasına
cerrahi alan enfeksiyonlarıyla ilgili bir sempozyum düzenlemelerinin nedenini açıklayarak başladı.
“Sağlık sektöründe, özellikle hastanelerde cerrahi enfeksiyonlarıyla ilgili meseleler ciddi bir sorun
oluşturmaktadır. Cerrahi alan enfeksiyonlarının cerraha bakan yönü var, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına bakan yönü var, hastane idaresine bakan yönü var, bir de enfeksiyon kontrolüyle uğraşan
hemşire arkadaşlarımıza bakan yönü var. Dolayısıyla bu organizasyonu yaparken programı tüm bu
sözünü e ğimiz kişileri kapsayacak şekilde yap k.” diyerek, sempozyumun gerçekleş rilmesinde görev alan kişilere, şehir dışından gelen ka lımcılara, Dekanlığa, Başhekimliğe, Prof. Dr. Hakan
Leblebicioğlu’na ve sempozyumun gerçekleşmesinde önemli katkıları olan endüstri temsilcilerine
teşekkür e .
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Altuntop da yap ğı konuşmada, “Cerrahi Alan
Enfeksiyonları Sempozyumu’nu gerçekten önemli bir yaraya parmak basacak bir toplan olarak
görüyoruz. Enfeksiyonlara bağlı yanlış an biyo k kullanımı ve an biyo k direnci bizleri oldukça
sıkın ya sokuyor. ‘Bu konuda alınacak tedbirler, yap rımlar neler olmalıdır?’ gibi konular eği me
bağlıdır ve bilgi paylaşımına bağlı olarak da konuşulmalıdır. Bu konular mul disipliner yaklaşımın
gerek rdiği konulardır. Bu toplan da; yeni bilgilerin paylaşılacağına ve ‘Cerrahi alanda daha steril,
daha enfeksiyonsuz bir ortamı nasıl sağlayabiliriz?’ konusunun da daha ayrın lı bir şekilde konuşulacağına inanıyor, sempozyumun başarılı olmasını diliyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından Oturum Başkanlığı’nı Hace epe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr.
Yeşim Çe nkaya Şardan’ın yap ğı, “Nozokomiyal Cerrahi Alan Enfeksiyonları Sürveyansı Nasıl Olmalıdır?” konulu bilimsel toplan ya geçildi.
Sempozyum 25 Eylül günü düzenlenen sosyal programla sona erdi.

Prof. Dr. Yeşim Çe nkaya
Şardan
- özenilen üniversite -
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GÜRCÜ ÖĞRENCİLERE OMÜ’DE
TÜRKÇE KURSU
Gürcistan’ın
çeşitli
üniversitelerinde
öğrenim gören
40 kişilik öğrenci
grubu, Türkçe
öğrenmek
amacıyla
OMÜ’ye geldi.

B

u yıl ikincisi düzenlenen Türkçe kursunda
Gürcü öğrenciler sadece dilimizi öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda düzenlenen
ders dışı etkinliklerle, Türk kültürünü, yaşam tarzını,
aile yapısını, şehrimizi ve bölgemizi daha yakından
tanıma rsa buldular.
Etkinlikle ilgili bilgi veren OYDEM Müdür Yardımcısı Okutman Yasemin Kütük, “Düzenlenen ak viteler ile öğrenciler dilimizi öğrenmenin yanında Samsun ve civarının da tarihi ve turis k yerlerini görme
ve tanıma rsa buluyorlar. Ayrıca Türk kültüründe
önemli bir yere sahip olan Ebru sana hakkında ilahiyat fakültesi hocalarımızdan Yrd. Doç. Dr. Eyüp Nefes
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öğrencilerimizi bilgilendirdi.’’ dedi.
Etkinlikler kapsamında Gürcü öğrenciler de ülkelerini tanıtmak amacıyla “Gürcü Günü” düzenlediler.
“Gürcü Günü”ne; Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet
Bulut, İk sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Fa h Yüksel, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sümbül, Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Prof Dr. Halil Kütük ve öğrenciler ka ldı.
Etkinlikte öğrenciler kendi yöresel danslarını sergilediler, Türkçe şarkılar söylediler, şiirler okudular.
Türk ve Gürcü özdeyişlerinden örnekler sundular.
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Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Bulut yap ğı konuşmada , “Bizler sizleri ağırlarken iki ülke arasında güzel dostluklar kuruluyor.
Düzenlemiş olduğunuz bu etkinlikteki performansınız için teşekkür ederim. Sizleri tanımaktan ve burada misafir etmekten çok
mutluyuz. Bu etkinliği hayata geçirenlere de ayrıca teşekkür
ediyorum. Umarım buradan güzel anılarla dönersiniz .” dedi.
Üniversitemize gelen Gürcü öğrencilerden sorumlu
Uluslararası Karadeniz Üniversitesi Türkçe Bölümü Öğre m
Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Muzaﬀer Kır ise, “Bir dili öğrenmek için
ya o dili sevmek gerekir yada insanlarını sevmek gerekir. Öğrencilerimiz burada uygulamalı bir dil eği mi alıyorlar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gürcü öğrencilere Türk kültürünü ve
Samsun’u sevdirdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi yetkililerine
ve bizden sevgilerini esirgemeyen Samsun halkına çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Daha sonra öğrenciler ve öğre m görevlileri ha ra fotoğra
çek rdiler.
Türkçe kursu 29 Temmuz günü düzenlenen veda töreni ile sona
erdi. Veda törenine; Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Bulut, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selaha n Özyurt, OYDEM Müdürü Prof. Dr. Zeki
Karakaya, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Eren, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu
Müdürü Prof. Dr. Halil Kütük öğre m görevlileri ve öğrenciler kaldı.
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OYDEM Müdürü Prof Dr. Zeki Karakaya , yap ğı veda konuşmasında, “Gürcü
öğrenciler için hazırladığımız yaz kursunun sonuna geldik. Öğrencilerimiz burada
yaşayarak öğrendiler. Gezi gözlem ve uygulamaya dayalı bir eği m aldılar. Program
çok faydalı geç . Önümüzdeki yıllarda bu tür etkinliklerimiz devam edecek.” dedi.
Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Bulut ise, “Sevgili öğrenciler kursun sonuna geldik.
Bu etkinliğin Gürcistan ve Türkiye devletlerinin arasındaki bağı güçlendireceğini ve
katkı sağlayacağını düşünüyorum. Rektörümüzün Gürcistan ziyare sırasında yapğı protokol antlaşması ile siz öğrencilerimiz üniversitemize geldiniz ve yaz kampımızı başarıyla tamamladınız. Ar k sizler de OMÜ’lü oldunuz. Bu etkinlikte emeği
gecen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.” dedi.
Yrd. Doç. Dr. Muzaﬀer Kır

Uluslararası Karadeniz Üniversitesi Türkçe Bölümü Öğre m Görevlisi Yrd. Doç.
Dr. Muzaﬀer Kır yap ğı konuşmada, “Burada insanlar arasında kurulan güzel ilişkiler mutluluk verici. Türkiye’den çok memnun ayrılıyoruz. Yine geleceğiz. Emeği
gecen herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi.
Konuşmaların ardından, Gürcistan’dan üniversitemize öğrencilerle birlikte gelen öğre m üyelerine teşekkür belgeleri, yaz kampını başarıyla tamamlayan öğrencilere ise ser fikaları verildi. Tören Gürcü öğrencilerin sunduğu kısa bir gösteriyle sona erdi.

Prof. Dr. Ahmet Bulut

Prof. Dr. Zeki Karakaya
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OMÜ‘DE BiT GENERATION VE SAĞLIK
KURSU
Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
“BİT Genera on”
Avrupa
Birliği Projesi
kapsamında
ye şkin eği mine
yönelik kurs
düzenlendi.

K

urs ile ilgili görüşlerini aldığımız
proje koordinatörü ve Yaşar Doğu
Beden Eği mi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Menderes Kabadayı, “Günümüzde bilgi ve
ile şim teknolojileri (BİT) kullanımının önemi herkes tara ndan bilinen tar şmasız bir
gerçek r. Ancak bilgi ve ile şim teknolojileri kullanımı ar şının olumlu katkılarının
yanı sıra olumsuz bir takım etkileri de vardır. Bunlar arasında en önemlisi ve üzerinde
durduğumuz konu ise hareketsiz yaşamın
beraberinde ge rdiği an sosyal ve fiziksel
ak viteden yoksun yaşam tarzıdır. Egzersiz
yapmayan ve hareketsiz kalan bir bedenin
sağlıksız günler yaşaması ve ha a buna bağlı
Yrd. Doç. Dr. Menderes Kabadayı
olarak kişinin ruh sağlığının da bozulması söz
konusudur. Aslında bilgi ve ile şim teknolojilerinin amaçlarını şöyle kısaca sıralayacak olursak: Bilgiyi
gerekli yerlere ulaş rmak ve gerekli yerlerden istenilen bilgiyi almak, bununla birlikte; ile şim kurması gereken kişilerin ile şim ve haberleşmelerini sağlamak, kişilerin haber alma özgürlüğü ve haber
verme özgürlüğünün sağlanması, maliyetleri azaltarak aynı zamanda da verimliliği ar rmak, bilgilerin
sürekli olarak girişinin yapılmasına gereksinim duyulmaması; bununla birlikte de bilgilerin girişinin
kolay olması dolayısıyla, zamandan kazanım sağlanmak. Ayrıca döküman yöne minde kolaylık sağlanması durumu da söz konusudur.
Yukarıda belir ğimiz tüm amaçların yanı sıra bilgi ve ile şim teknolojilerinin toplumun bütünlüğünü sağlamak gibi çok önemli bir amacı da vardır. Bütün bu amaçlar gerçekleş rilirken bireyin ve
dolayısıyla toplumun beden ve ruh sağlığının da korunması gerekmektedir. İşte bu noktadan hareketle
Avrupa Birliği Eği m ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tara ndan onaylanan “BİT Genera on” isimli proje kapsamında, üniversitemiz Yaşar Doğu Beden Eği mi ve Spor Yüksek Okulu salonunda
“BİT Genera on ve Sağlık” isimli kurs düzenlenmiş r. “ şeklinde konuştu.
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TIP FAKÜLTESİNDE ULUSLARARASI KURS
“Neuroscience
School on
-Experimental
and Clinical
Stereotac c
Surgery in
Neurological
and Psychiatric
Disorders-“
konulu kurs ,
Tıp Fakültesi
Dekanlığı
Pembe Salon’da
düzenlendi.

K

ursa; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır,
OMÜ Sağlık Uygulama ve Araş rma
Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk,
dekan yardımcıları, öğre m üyeleri, yur çi ve yurt
dışından gelen bilim adamları ka ldı.
Akdeniz Sinir Bilimleri Derneği (Mediterranean
Neuroscience Society; MNS), Türk Stereoloji Derneği ve European Graduate School of Neuroscience Course Derneği (EURON) tara ndan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen kursta; dünyanın birçok ülkesinden gelen sinirbilim ve stereoloji
bilim dalı ile ilgilenen araş rmacılar bir araya geldiler.
Kursun açılış konuşmasını yapan Türk Stereoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaplan,
dernek olarak bilimsel araş rmalarda tarafsız ve
güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlayan stereoloji
biliminin, Türk bilim adamları tara ndan tanınarak
kullanılmasını ve bu konudaki bilimsel birikimlerin
karşılıklı olarak paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan bu kursları 1997 yılından bu yana yılda birkaç
kez düzenlediklerini belir . Kaplan, bu kursların
gün geç kçe içerik bakımından daha da zenginleşerek Avrupa’da sinir bilimleri açısından kabul gören kurumlar olan EURON ve MNS işbirliği ile uluslararası statü kazanmasının da kendileri açısından
gurur verici olduğunu dile ge rdi.
Açılış töreninde konuşan EURON Direktörü
Prof. HWM Steinbusch, söz konusu kursun içeriğinin yanı sıra uluslararası düzeyde ka lım sağlanmasının ve yine kursun uluslararası kurumlar olan
European Graduate School of Neuroscience (EURON), Türk Stereoloji Derneği ve Akdeniz Sinir Bilimleri Derneği (MNS) işbirliği ile gerçekleşmesinin
önemine değindi. Steinbusch, kursun hazırlanma-
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sında emeği geçenlere teşekkür e .
Konuşmaların ardından yabancı ve Türk konuklara Samsun Devlet Klasik Türk Müziği korosu
sanatçıları Neyde Kemal Yurt, Kemençede Berrin
Yalman ve Kanunda Serkan Özbayram müzik dinle si sundular.
Programa; İran, Türki Cumhuriyetler, Irak, Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Afrika ülkelerinden konuşmacılar ve kursiyerler ka ldı.

Prof. HWM Steinbusch

Prof. Dr. Süleyman Kaplan
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MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI
Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi ile
Samsun İl Özel
İdaresi’nin
ortaklaşa
düzenlediği,
“Manda
Yetiştiriciliği”
Çalıştayı,
Ziraat
Fakültesi
Fahrettin
Tosun
Salonu’nda
düzenlendi.

Ç

alıştaya; Ziraat Fakül
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mehmet Kuran, Veteriner
Fakültesi Dekanı Prof.
ter
Dr. Mustafa Alişarlı, Mühendislik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy,
Samsun
İl Özel İdaresi ARGE DaiSam
re Başkanı
Eyüp Elmas, çok sayıda
B
çiftçi
çif ve öğrenci katıldı.
Açılış konuşmasını yapan
ARGE Daire
Başkanı Eyüp Elmas,
D
“Manda yetiştiri
yetiştiriciliğini çok önemsiyoruz. Bu
sene çiftçilerimize eğitim
vererek manda yetiştie
riciliğinin ne kadar verimli olduğunu anlatmaya
çalışacağız.
85 bin manda var. İsçalışacağız Türkiye genelinde
ge
tiyoruz ki Samsun manda yetiştiriciliği konusunda
lider konumda olsun. Mandanın bakımı kolaydır ve
inekten çok daha ekonomiktir.” dedi.
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, “Bu çalıştayın son derece verimli geçeceğine
inanıyorum. Yıllarca manda yetiştiriciliği üzerine

Prof. Dr. Mehmet Kuran

Prof.
P Dr. Mustafa Alişarlı
- özenilen üniversite -

toplantılar yapıldı ve ilerleme kaydedilmedi
kaydedilmedi. Biz bu
çalıştayın sonunda manda yetiştiriciliği üzerine bir
kitap hazırlayıp sizlere vereceğiz. Ümit ediyorum ki
çok faydalı olacak.” şeklinde konuştu.
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kuran
ise, “Türkiye’de manda sayısının en fazla olduğu il
Samsun. Afyon’da bizden çok daha az sayıda manda olmasına rağmen Afyon, manda ürününden
kaymak üretip markalaşmıştır. Bu çalıştayda çiftçilerimiz, ‘Mandadan nasıl fazla gelir elde ederiz?
Manda sütünü nasıl işleriz?’ gibi konularda her ayrıntıyı öğreneceklerdir. İlimizin manda yetiştiriciliğine önemli katkıda bulunacağına inanıyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden ve kurumlarından çalıştay için gelen misafirlere plaket ve teşekkür belgesi takdim
edildi.
Çalıştay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nden Dr.
Mustafa Küçükkebapçı tarafından verilen, “Manda
Yetiştiriciliğinde Dünya’daki ve Türkiye’deki Çalışmalar” başlıklı konferansla devam etti.

Eyüp Elmas

Dr. Mustafa Küçükkebapçı
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KONUKLARIMIZ

SAMSUN KÜLTÜR VE SANAT
PLATFORMU

S

amsun Valiliği öncülüğünde oluşturulan Samsun Kültür ve Sanat Pla ormu, Rektör Prof. Dr.
Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret e .

Vali adına Vali Yardımcısı M. Taner Genç başkanlığındaki heyet, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’la karşılıklı
fikir alışverişinde bulundu. Samsun’da bir dizi ziyare e
bulunacaklarını belirten, ancak ilk ziyaretlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hüseyin Akan’a
yap klarını vurgulayan heyet, Samsun’un ileri gelen
kültür ve sanat derneklerinin temsilcilerinden oluşuyor.

SAMSUNSPOR
Başkan Kazım Gürol Yılmaz yap ğı açıklamada, “5 yıl
aaradan sonra çık ğımız Spor Toto Süper Lig’de şehrimizin
ta
takımının kalıcı olabilmesi, kulübün kurumsal yapısının ve
şşirketleşme modelinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ile
m
mümkündür. Süper Lig’de çok kaliteli takımlar var. Samsunsp
poru da en üst seviyeye taşımak için elimizden geleni fazlassıyla yapacağız” şeklinde konuştu. Yılmaz, transferleri konussunda da çok hassas davrandıklarını belir .

S

amsunspor Başkanı Kazım Gürol Yılmaz,
Yılmaz Genel SekSek
reter Haluk Tan, As Başkan Cevat Öncü ve Yöne m
Kurulu Üyeleri; İsmail Hut, Savaş Boyar ve Can Aydın,
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret e ler.
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Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan Spor Toto Süper Lig’in yeni
ekibi Kırmızı Beyazlı takımın Başkanı Yılmaz ile yöne m kurue
llu üyelerine başarı dileklerinde bulundu ve ziyaretlerinden
dolayı teşekkür e .
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Ü

niversitemiz eski rektörlerinden (1982-1985), İTÜ Temel Bilimler
Fizik Bölümü emekli öğre m üyesi ve İTÜ Maden fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Ali SÜMER, 28 Ağustos 2011 tarihinde vefat

etmiş r.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesi adına; Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

ATAMA - YÜKSELME
Adı - Soyadı

Ana Bilim Dalı

Atandığı Kadro

Adem ASAN
Canan KAZAK
İbrahim TELLİOĞLU
Aydın DURMUŞ
Ahmet Hilmi ÇON
Mehmet ÇETİNKAYA

Fen-Edebiyat Fakültesi / Analitik Kimya
Fen-Edebiyat Fakültesi / Katıhal Fiziği
Fen-Edebiyat Fakültesi / Genel Türk Tarihi
Mühendislik Fakültesi / Enerji
Mühendislik Fakültesi / Gıda Bilimleri
Tıp Fakültesi / Kadın Hast. ve Doğum

Profesör
Profesör
Profesör
Profesör
Profesör
Profesör

İclal BULUT
Erbil AĞAR
Rıza KARAGÖZ
Bozkurt KOÇ
Erol EĞRİOĞLU
Ayşen AĞAR
Bünyamin KOCAOĞLU
Mustafa BAŞER
Mehmet Dursun ERDEM
Osman ŞAHİN
Metin YILMAZ
İlknur Aydın AVCI
Göknur TERZİ
Hasan ÖNDER
İzzet AKÇA

Fen-Edebiyat Fakültesi / Analitik Kimya
Fen-Edebiyat Fakültesi / Organik Kimya
Fen-Edebiyat Fakültesi / Yeniçağ Tarihi
Fen-Edebiyat Fakültesi / Gelişim Psikoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi / Uygulamalı İstatistik
Fen-Edebiyat Fakültesi / Fizikokimya
Fen-Edebiyat Fakültesi / TC Tarihi
Eğitim Fakültesi / Bilg. ve Öğr. Tekn. Eğt.
Eğitim Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı
İlahiyat Fakültesi / İslam Hukuku
İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi
Sağlık Y.O / Hemşirelik
Veteriner Fakültesi / Besin Hijyeni ve Tekn.
Ziraat Fakültesi / Biyometri Genetik
Ziraat Fakültesi / Entomoloji

Doçent
Doçent
Doçent
Doçent
Doçent
Doçent
Doçent
Doçent
Doçent
Doçent
Doçent
Doçent
Doçent
Doçent
Doçent

M. Erhan SARI
Rezan YILMAZ
Tarık YAZAR
Yakup POYRAZ
Davut KAPLAN
Elif BULUT
İbrahim TURAN
Halil İbrahim HAKSEVER
Mustafa Numan URAL
Ayla DURMUŞ
Aykut İŞLEYEN

Diş Hekimliği Fakültesi / Pedodonti
Eğitim Fakültesi / O.Ö. Matematik Eğitimi
Eğitim Fakültesi / Resim İş Eğitimi
Fen-Edebiyat Fakültesi / Eski Türk Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji
İkt. ve İd. Bil. Fakültesi / Sayısal Yöntemler
İlahiyat Fakültesi / Din Eğitimi
İlahiyat Fakültesi / Türk İslam Edebiyatı
Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları
Sivil Havacılık Y.O
Sivil Havacılık Y.O / Havacılık Ulaştırma İşl.Bl.

Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
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