


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
ADINA

İMTİYAZ SAHİBİ
Rektör

Prof. Dr. Hüseyin AKAN

YAYIN KURULU BAŞKANI
Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Uzm. Esra Ayşe KIROĞLU

YAYINA HAZIRLAYANLAR
Doç. Dr. Şahin KÖKTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Ali SEYLAN

Tayfun SOKUL
Özlem TEKİNER
Gökhan ÇETİN
Rasim AYDIN

YAYIN DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Levent ALTUNTOP

Prof. Dr. Selim ARICI
Prof. Dr. Nihat DALGIN

Prof. Dr. Hüsnü DEMİRSOY
Doç. Dr. Emin KASAP

Doç. Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ 
Doç. Dr.  Erdal ABDULHAKİMOĞULLARI

Yrd. Doç. Dr. Ahmet MUTLU
Yrd. Doç. Dr. Fahri BİRİNCİ

Doç. Dr. Yavuz BAYRAM

YEREL SÜRELİ YAYINDIR

Yönetim Yeri Adresi
OMÜ Rektörlüğü

Basın - Yayın Birimi
Kurupelit Yerleşkesi - SAMSUN

    Telefon - Fax : (362) 457 60 60
    Santral : (362) 312 19 19

ISSN: 1305 - 4260

Baskı
Erol Ofset Ltd. Şti.

Pazar Mah. Necati Efendi Sk. No. 43/A SAMSUN
Tel.: 0.362 431 98 96   Fax: 0.362 432 41 17

Ekim-Kasım-Aralık 2011
Sayı: 51

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER
ANMA - KUTLAMA
2011-2012 Akademik Yılı Açılış Töreni 2
Ödül Alan Akademisyenler Ve Öğrenciler 4
Atatürk’ü Ölümünün 73. Yıl Dönümünde 
Saygıyla Andık 6
Atatürk İlke Ve İnkılâpları 6
Öğrenci-Okul-Dershane Bağlamında Öğretmen  7
Omü Vakfı İlköğretim Okulunda Öğretmenler
Günü Kutlandı 8
Global Girişimcilik Haftası Kutlamaları 9
Gönüllüysen Farklısın! 10
400. Yılında Evliya Çelebi 12
Mehmet Akif Dönüyor, Siz Neredesiniz 14
Come Come Whoever You Are Come 16
Diş Hekimliği Haftası Kutlamaları 18
Dünya Kuş Gözlem Günü Kutlandı 19
Lösam’dan Yeni Yıla Merhaba Eğlencesi 20
Omü’lü Hemşire Adayları Çocukları Sevindirdi 21
Omü Gelişimsel Eğitim Uygulama Ve Araştırma 
Merkezinde Yılbaşı Eğlencesi 21

OMÜ’DEN
Omü İletişim Fakültesine Kavuştu 22
Omü Büyümeye Devam Ediyor 24
Omü Seferihisar’da Yaratıcı Yazarlık Okulu Açıyor 25
Engelli Bireyler İçin Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 
Açıldı 26
İmmün Yetmezlik Hastalıklarının Teşhis ve 
Tedavisi Artık Omü’de Yapılacak 27
Türkiye’nin 3. Fizik Tedavi Merkezi ve Uygulama 
Oteli Havza’ya Yapılıyor 28
Bitki Müzesi Kuruldu 29
OMÜ’de Biyolojik Zenginlikler Müzesi Kuruldu 29
OMÜ’ye Yeni Eğitim Binası 30
OMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 
Akredite Edildi 30
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi İle 
Dünyadaki İlk 500 Üniversite Arasında 31
Ziraat Fakültesi Büyüyor 31
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Engelli 
Öğrenciler İçin Çalışmaya Devam Ediyor 32
Hedefimiz “Engelsiz” Bir Üniversite Olmak! 33
Bilgisayar Bölümü Öğrencileri İşsiz Kalmayacak 34
OMÜ’ye Yeni Bir Başarı Ödülü 36
Hücre Çalışma Grubuna Ödül 36
Öğretim Üyemizin Başarısı 37
Geleceğin Ressamları Omü’nün Adını Çin’de 
Duyurdu 38
OMÜ Öğrenci Butiği Çalışmalarına Devam Ediyor 39
Smıntheıon/Gülpınar Kazı Çalışmaları 40
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde 
Buluşma 42
Rektör Akan Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Buluştu 43
OMÜ’den Van’a Gezici Ağız Ve Diş Sağlığı Araçları 
Gönderildi 44
Minik Öğrenciler Yardım Kolilerini Kendi Elleriyle 
Taşıdılar 44
Jetgenç Kampüs Etkinliği 45
Çarşamba Konuşmaları 46
OMÜ Tik “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”Yle Perdelerini 
Açtı 52
Karikatür Kulübüöğrencilerinden Örnek Çalışma 53
Omü 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi 
Seçimi Yapıldı 53
Contemporary İstanbul 2011 54
Omü’de Kahvaltı Saat’i 55
Omü’de “Karayel Poyraz” 56
Öğrencilerimiz Tüyap Kitap Fuarındaydı 57
Aşure Günü Kutlandı 57
Bir Sevdadır Horon 58
Omü’de Hamsi Günü  58
Ay Tutulması İlgiyle İzlendi 59
Rektör Yardımcılığında Görev Değişimi 59

SEMPOZYUM
Samsun Sempozyumu 60
Veteriner Mehmet Akif Ersoy 75. Ölüm 
Yıldönümü’nde Anıldı 63
Felaketlerin Simülasyonu Ve Güvenli Yapıların 
Üretimi 65
İçindeki Girişimciyi Harekete Geçir 66
Diyabeti Durduralım 67
Viral Hepatit Klinik İçi Eğitim Programı Kursu 68
5. Temel Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu 68

KONFERANS
Bu Kadınları Kim Öldürüyor? 69
Üçüncü Nesil Üniversite 70
Yasanın Önünde Yazayazanayasa 71
Muhteşem Süleyman 72
Leyla İle Mecnun Minyatürleri 73
Düşünmeyi Öğrenme Ve Hafıza Teknikleri 74
Düşünüyorum O Halde Varım ! 75
Ulusal Girişimcilik Konferansı 76
Pazarlama Ve Girişimcilik 78
İş Dünyası Ve Üniversite Öğrencileri 79
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek 
Okulunda  Kariyer Günleri 80
Yönetim Sistemleri Ve Verimlilik 80
Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Ve Lisanssız 
Elektrik Üretimi 81
Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları 81
Österreich Liest Okuma Etkinliği 82
Batıda İslami Çalışmalar 82

ÇALIŞTAY
Engelsiz Üniversiteye Doğru 83
Bölgesel Gençlik Çalıştayı Omü’de Düzenlendi 84
2. Genişletilmiş Hekim Çalıştayı 86

SEMİNER
Özgeçmişiniz İle Fark Yaratmalısınız! 88
Kariyer Ve Meslek Seçimi 89
Mesleğe Girmenin Püf Noktaları 90
OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Eğitimlerine 
Devam Ediyor 91
OMÜ’lü Öğrencilere Iso Eğitimi 91
OMÜ’de Kurumsal Bilgi Yönetimi 91

TOPLANTI
Bilinçli Kent Samsun 92
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Bilgilendirme 
Toplantısı 94
Laboratuvarlarda Dünya Standardı 95
Cinsiyet Eşitliği Ve Kalkınma 96
Jean Monnet Burs Programı 97
Stratejik Plan Ekibi Omü’nün Geleceğini Hazırlıyor 98
Her Yönüyle Obezite 99
Elektrik  Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde 
Tanışma Toplantısı 100
İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencileriyle 
Tanışma Toplantısı 101
Ziraat Fakültesi’nde Tanışma Toplantısı 102
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun’u Birleşmiş 
Milletler Şehri Haline Getirecek 103

KONUKLARIMIZ
Canik Başarı Üniversitesi Rektörünün Ziyareti 104
Rektör Akan Sinop Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Recep Bircan’ı Ziyaret Etti 104
Hakkâri-Samsun Gönül Projesi 105
Avrupalı Eğitimciler  105

KONSER-SERGİ
OMÜ’de Yeni Yıl Konseri 106
Türk Sanat Müziği Kulübü’nün 30. Yıl Güz Konseri 107
Okul Öncesi Öğrencilerinin Materyal Sergisi 108
Fizik Öğretmen Adaylarının Materyal Sergisi 109
Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri Eğitim Araç 
Gereçleri Tasarım Ürünlerini Sergilediler 110

FUAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkmenistan’daydı 111 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Azerbaycan 
5. Uluslararası Eğitim Fuarına Katıldı 112
Ankara Büyük Kolej 113
Ankara Ted Koleji 113

SPOR
OMÜ’de Ragbi Sporu Tanıtıldı 114
Samsun Ragbi 37 -  Odtü 17 114
Besyo Öğrencilerine Binicilik Ve Su Kayağı 
Dersi Verildi 115

YİTİRDİKLERİMİZ
Van Depreminde Yitirdiklerimiz 116
Atama - Yükselme 117

- özenilen üniversite -



2011 / Ekim-Kasım-Aralık

- özenilen üniversite -2

Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
2011-2012 Açılış 

Töreni, Atatürk 
Anıtı’na çelenk 

konulmasının 
ardından, 
Gençlik ve 

Spor Bakanı 
Suat Kılıç’ın 
teşrifleriyle, 

Atatürk Kongre 
ve Kültür 

Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

ANMA-KUTLAMA
ANMA-KUTLAMA

2011-2012 AKADEMİK YILI
AÇILIŞ TÖRENİ

Hakkari’deki hain terör saldırısında şehit düşen asker ve yaralılarımızın haberinin derin 
bir üzüntü yarattığı törene; Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Vali Hüseyin Aksoy, Gar-
nizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Göktan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya 

Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları, şehir protokolü, öğretim elemanları, 
kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Öğrenci Konseyi Başkanı Mustafa Uğur Can’ın yaptığı konuşmanın ardından kürsüye gelen 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, terörü lanetleyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Üniversitenin 
son üç yıldaki gelişimiyle ilgili ayrıntılı bilgi veren Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Çağdaş üniver-
site eğitiminin hedefi araştırıcı, evrensel bireyler yetiştirme yanında, ülkemizin duyduğu ihti-
yaca cevap verebilecek donanımlı, hayata hazır mezunlar vermek olmalıdır.  Üniversiteler bilgi 
yuvasıdır. Bilginin üretildiği, yayıldığı ve öğretildiği kurumlardır. Kendi kurallarını kendi oluşturan 
üniversitede bilim erbabı toplum, dünya ve evrene ilişkin bilgiye dayalı görüşlerini özgürce, sa-
kınmadan söyler. Bilim erbabı hesabî değil, hasbidir.” dedi. Akan sözlerine, “Ben Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi mensubu olmaktan hep gurur duydum ve gurur duyuyorum” diyerek son verdi.

Konuşmasına terör nedeniyle yaşamlarını yitiren askerleri rahmetle ve saygıyla anarak baş-
layan Vali Hüseyin Aksoy da, 1975 yılında kurulmakla birlikte kısa sürede saygın üniversiteler 
arasında yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin gelişiminden ve başarısından duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Hüseyin AkanBakan Suat Kılıç  Vali Hüseyin Aksoy
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Konuşmasında ülkenin hızlı yükselişine ve Türkiye’yi çekeme-
yenlerin kirli oyunlarına değinen ve uyarılarda bulunan Bakan 
Suat Kılıç, “Milli tankları, milli savaş gemilerini üreten bir ülkeyiz. 
Milli helikopteri, piyade tüfeğini, insansız hava araçlarını üreten, 
tertipleyen planlayan bir ülkeyiz. Biz artık bilim, sanayi üreten 
teknoloji üreten bir ülkeyiz. Artık sadece pazar olmadığımız için 
hedefiz. Artık sadece satın alan değil, üreten olmaya talip oldu-
ğumuz için hedefiz. Artık sadece yönetilen değil, yöneten olmaya 
talep olduğumuz için hedefiz. Terörist saldırıların, taşeron cina-
yet şebekelerinin milletimizin birliğine kast etmelerinin yegâne 
nedeni budur. Üretmemiz, beyin gücünü hareket ettirmemizdir. 
‘Pazar değil, üretici ülkeyiz’ söylemini dünyanın her tarafına his-
settirmemizdir. Her şeye rağmen bilim üreten olmaya devam 
edeceğiz. Teknoloji üreten olmaya devam edeceğiz. 2013 yılında 
inşallah yüzde yüz Türk mühendislerinin üretimi Göktürk uydu-
sunu uzaya fırlatırken, terörle mücadelenin her türlü yöntemini 
de bu coğrafyada egemen kılan ülke kimliğimizi vatandaşlarımıza 
net ve kararlı bir şekilde hissettireceğiz.” dedi. 2011-2012 eğitim-
öğretim yılında 265 bin öğrencinin kredi yurtlara yerleştirildiğini, 
yurtların şuan yüzde 98 doluluk oranına ulaştığını söyleyen Ba-
kan Kılıç, yurtlardaki yüzde 2’lik bölümün taşradaki kontenjanı 
yetersiz olan fakülte ve yüksekokulların bulunduğu ilçelerden 

kaynaklandığını belirtti. Bakan Kılıç, “Metropoller düzeyinde 
baktığımızda kredi yurtlarda doluluk oranı yüzde yüzdür. Geçen 
sene itibariyle 970 bin olan öğrenci sayısı, bu sene itibariyle 1 
milyonun üzerine çıkacaktır. Yüksek öğrenim gören kız ve erkek 
öğrencilerimize aylık 240 TL. eğitim-öğretim bursu veya katkı 
kredisi vermeye devam ediyoruz. Bu rakama 2011 yılı itibariyle 
enflasyon artış oranın da bütçeye koyduk. 240 TL üzerindeki bir 
rakımı 1 milyonun üzerindeki öğrenciye vermeye devam edece-
ğiz.” dedi.

Programın sonunda düzenlenen ödül töreninde ise, en yüksek 
puanla üniversitemiz Tıp Fakültesine yerleşen Emine Özdemir’e, 
Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavında ilk yüz arasında yer 
alarak üniversitemiz Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bö-
lümüne yerleşen Ahmet Kaya’ya, başarılı bilimsel çalışmalar 
yapan, uluslararası toplantılar düzenleyen öğretim üyelerine, 
başarılı çalışmalarıyla üniversitemizin tanınırlığına katkı sağlayan  
OMÜ Gençlik Kulübü ve OMÜ Bilimsel Araştırmalar Kulübüne 
ve üniversitemize katkılarından dolayı hayırsever iş adamları Ce-
mal Yeşilyurt, Samsun Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Salih Zeki  
Murzioğlu, Mustafa Kemal Güneşdoğdu ve OMÜ Vakfı Başkanı 
Doç. Dr. Muhammet Dervişoğlu’na ödül ve plaketleri verildi.

Tören sonrası Bakan Suat Kılıç ve beraberindeki OMÜ 
heye  kampüs içerisinde yapımı devam eden öğrenci 

yurdunu incelediler.
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ÖDÜL ALAN AKADEMİSYENLER VE 
ÖĞRENCİLER

SAĞLIK BİLİMLERİ
Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU 1.  
Prof. Dr.  Ozan ÖZKAYA  2. 
Tıp Fak/Prof. Dr.  Şaban ESEN 3.

TEMEL BİLİMLER
Prof. Dr.   Orhan BÜYÜKGÜNGÖR 1.  
Doç. Dr.  Canan KAZAK  2.
Prof. Dr.  Beytullah AFŞİN  3.

SOSYAL BİLİMLER VE GÜZEL SANATLAR
Yrd. Doç. Dr. Erol TAŞ  1.
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ 1. 

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
Yrd. Doç. Dr. İlkay KOCA  1.

1926-DOKTORA ÖDÜL PROGRAMI

Tez Sahibi-Dr. Hasan TANAK / Tez Danışmanı- Prof. Dr. Metin YAVUZ                 
Fen Edebiyat Fakültesi / Fizik Bölümü
TEZ ADI:SCHIFF Bazı ve Nitril İçeren Bazı Moleküllerin Enerjilerinin, 
Yapılarının ve Elektriksel Özelliklerinin Deneysel ve Kuramsal Yön-
temlerle İncelenmesi

1928-PROJE ÖDÜL PROGRAMI
TUBİTAK PROJELERİ

Yrd. Doç. Dr. Özlem BÜYÜKTANIR                                       
Veteriner Fakültesi / Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
PROJE ADI: Rekombinant PvpA Antijenine Dayalı Mikoplazmozis 
Tanı Kitleri Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Endüstriyel 
Transferi

Prof. Dr. Zeki ACAR                                                                 
Ziraat Fakültesi / Tarla Bitkileri Bölümü
PROJE ADI: Türkiye’de Tarımı Yapılan Mürdümlük (Lathyrus sp.) 
Populasyonlarının Verim, Besin Maddesi, B-ODAP İçerikleri ve 
Genetik Farklılıklarının Belirlenmesi

Prof. Dr. Ahmet GÜLER(2 PROJE)                                                          
Ziraat Fakültesi /Zootekni Bölümü

PROJE ADI 1: Kafkas Arısı (A. M. Cau casica a G)’nin Hijyenik Dav-
ranış Düzeyinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi
PROJE ADI 2:Endüstriyel bazı şekerlerin balarısında koloni davra-
nışı, verimliliği, yaşama gücü ve ürürn içeriğine etkilerinin belir-
lenmesi

Prof. Dr. Güray ERENER
Ziraat Fakültesi / Zootekni Bölümü  
PROJE ADI: Sığla Ağacı (Liquidambar Orientalis Mill.) Yağı ve 
Yapraklarından Elde Edilen Uçucu Yağların Etlik Piliçlerde Per-
formans, Kesim, Bağırsak Mikroflorası ve Bazı Kan Parametreleri 
Üzerine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ      
Ziraat Fakültesi / Bitki Koruma Bölümü                     
PROJE ADI: Türkiye’de Şeker Pancarı Üretim Alanlarında En-
feksiyon oluşturan Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)’ün 
Moleküler ve Patajonik Varyantlarının ve Beet black scorh virus 
(BBSV)’ün Araştırılması

1925- ATIF TEŞVİK PROGRAMI KAPSAMINDA
ALANLARA GÖRE A GRUBUNDA TEŞVİK ALANLAR

- özenilen üniversite -4
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Prof. Dr. Celal TUNCER       
Ziraat Fakültesi / Bitki Koruma Bölümü                                                  
PROJE ADI: Determination of Intraspecific sound communication 
ways of Green Shield Bug(Palomena prasina L.Het.:Pentatomidae)

Prof. Dr. Ömer ANDAÇ
Fen Edebiyat Fakültesi /Kimya Bölümü  
PROJE ADI: 2-Vinipiridin, 4-Vinilpiridin ve 1-Vinilimidazol İçeren 
Polimerik Koordinasyon Bileşiklerinin Sentezi, Karekterizasyonları, 
Hidrojen Tutma Kapasiteleri ve Kuantum Mekaniği Teorisi Yakla-
şımları

Prof. Dr. Erdal AĞAR 
Tıp Fakültesi / Fizyoloji ABD 
PROJE ADI: Farklı deneysel epilepsi modellerinde oluşturulan epi-
leptiform aktive üzerine leptinin gösterdiği prokonvulsant etkide 
kanabinoid CB1 reseptörünün rolü

Yrd. Doç. Dr. Nuray KESKİN 
İ.İ.B.F/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
PROJE ADI: Rejiden günümüze Samsun’da tütünün sosyoekonomik 
etkileri kalkınma arayışında karşılaştırmalı bir analiz

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

Yrd. Doç. Dr. Harun ALBAYRAK                                         
Veteriner Fakültesi / Viroloji Anabilim Dalı
PROJE ADI: Integrated Research in Europe on Crimean-Congo Hae-
morrhagic Fever Virus (IRECC)

Yrd. Doç. Dr. Gürkan GÜRDİL                                           
Ziraat Fakültesi / Tarım Makinaları Bölümü
PROJE ADI: ERASMUS -ISLE Akademik Network **     Avrupa’da 
Yaşam Bilimleri Alanlarında Sürdürülebilir Kalkınma Eğitiminde Ye-
nilikler.   
           
OKA PROJELERİ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet MUTLU
 İ.İ.B.F/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
PROJE ADI: Metropol Kent Samsun Kentlilik Bilinci Araştırma
Projesi

1929- ULUSLAR ARASI YAYINLANMIŞ ARAŞTIRMA ÖDÜL 
PROGRAMI

• Prof. Dr. Orhan BÜYÜKGÜNGÖR 1.
Fen Edebiyat Fakültesi / Fizik Bölümü                  
• Doç. Dr. Erol EĞRİOĞLU                  2. 
Fen Edebiyat Fakültesi / İstatistik Bölümü
• Yrd. Doç. Dr. Deniz EKİNCİ  3.                         
Ziraat Fakültesi / Tarımsal Biyoteknoloji Böl.  
• Yrd. Doç. Dr. Harun ALBAYRAK 3.
Veteriner Fakültesi / Viroloji ABD
                 
1931-DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ ÖDÜL PROGRAMI

Yrd. Doç. Dr. Funda ARSLANOĞLU   
Ziraat Fakültesi / Tarla Bitkileri Bölümü                                       
DERGİ ADI: Turkish Journal of Field Crops

Doç. Dr. Ha ce BOZOĞLU    
Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri
DERGİ ADI: Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi

Doç. Dr. Aliye ÖZENOĞLU                                        
Samsun Sağlık Yüksekokulu / Beslenme ve Diyetetik Bölümü
DERGİ ADI: Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 

ULUSLARARASI TOPLANTILAR

• Uluslararası Tıp Dünyası Öğrenci Kongresi
Prof. Dr. Ali Haydar ŞAHİNOĞLU / OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Murat GÜNAYDIN / OMÜ Bilimsel Araştırma Kulübü Danış-
manı
Cenk TURGUT / OMÜ Bilimsel Araştırma Kulübü Başkanı

• Uluslararası Fiziksel ve Kültürel Ot Kontrolü Çalıştayı”
Prof. Dr. Hüsrev MENNAN / Çalıştay Başkanı

ÖĞRENCİ  KULÜBÜ ETKİNLİĞİ

• OMÜ 1. Medya Ödülleri Töreni
Prof. Dr. Metin EKER / OMÜ Gençlik Kulübü Akademik Danışmanı
Ertan ATASAYAR / OMÜ Gençlik Kulübü Başkanı

ÖĞRENCİLER

• Ahmet KAYA
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda ilk 100 öğrenci arasına gire-
rek Ondokuz Mayıs Üniversitesini tercih etti.
• Emine ÖZDEMİR
Üniversitemizi tercih ederek, en yüksek puanla üniversitemiz Tıp Fa-
kültesini kazandı.
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ATATÜRK’Ü ÖLÜMÜNÜN
73. YIL DÖNÜMÜNDE SAYGIYLA ANDIK

ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI

Büyük Önder 
Mustafa Kemal 

Atatürk’ü 
ölümünün 73. 

yıl dönümünde 
törenlerle andık.

- özenilen üniversite -6

Şehirdeki Atatürk Anıtı önün-
de düzenlenen törende 
başta Vali Hüseyin Aksoy 

olmak üzere; Garnizon Komutanlığı, 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yargı 
Kuruluşları, Üniversitemiz Rektörlü-
ğü, Siyasi Partiler, Meslek Kuruluşları 
ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından 
Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. 
Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 
saat olan 09.05’ de sirenler çalınarak 
iki dakikalık saygı duruşunda bulunul-
du ve ardından İstiklal Marşı okundu. 
Törenin sonunda Vali Hüseyin Aksoy anı defterini imzaladı. 

Aynı saatlerde üniversitemiz Kurupelit Yerleşkesi’ndeki Atatürk Anıtı’na da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Bulut başta olmak üzere; akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından çelenk sunuldu.

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 73. yıldönümü dolayısıyla 
Atatürk Kültür Merkezi’nde, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Çağlayan, “Atatürk İlke ve 
İnkılâpları” konulu konferans verdi. 

Törende konuşma yapan Vali Aksoy, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı Kurtuluş Mücadelesi’nde 
Samsun’un üstlendiği misyonun oldukça önemli olduğunu be-
lirterek, “Hangi noktada olursak olalım, hangi görevde bulu-
nuyorsak bulunalım, görevimizi en iyi şekilde yaparsak öyle 
zannediyorum ki Atatürk’ü çok daha iyi anmış olacağız. Onun 
bize hedef gösterdiği noktalarda çok daha iyi mesafeler almış 
olacağız. Sadece kuru sözlerle değil, onun bize hedef göster-
diği gerçek anlamda muasır medeniyet seviyesine ulaşma ba-
kımından herkesin üzerine düşen görev ve sorumluğu yerine 
getirmesiyle bunun mümkün olacağını düşünüyorum.” dedi. 

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Korusu tarafından Atatürk Ağıtı’nın ve İzmir Marşı’nın seslendirildiği mini konserle prog-
ram sona erdi. 

Prof. Dr. Tuncer Çağlayan
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Panele; Dekan Yardımcıları, öğretim üyeleri, Samsun Aziz Atik Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri, 
öğretmenleri ve OMÜ’lü öğrenciler katıldı.

Yöneticiliğini Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz’ın yaptığı panelde; Mithat Paşa Anadolu 
Lisesi Türk edebiyatı öğretmenlerinden Hüseyin Kaymakçı, Birey Dershaneleri Kurucu Müdürü İsmail Kılı-
çarslan ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencisi Arzu Günday konuşmacı olarak yer aldılar.

Eğitim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Cevdet 
Yılmaz’ın yöneticiliğinde 
gerçekleşen panelin ilk 
konuşmacısı olan Sos-
yal Bilgiler Öğretmenliği 
dördüncü sınıf öğrencisi 
Arzu Günday, “Öğrenim 
hayatımın başında sı-
nıf öğretmenimin bana 
olumlu bir model olması 
sayesinde öğretmen-
lik mesleğine hayran 
oldum. Zaman içinde 
tanıdığım birçok öğret-
menin özelikleri içinde 
doğru ya da yanlış bul-
duklarım olurdu. Bunlar 
içinde yanlış olarak gördüklerimi eleyip doğru bulduklarımı benimsedim. Öğretmek çok önemli ve zor bir 
iş. Öğretmeyi öğretmek ve iyi bir öğretmen olabilmek için iyi bir eğitim süreci geçirmenin gerekli olduğunu 
biliyorum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karadeniz bölgesinin en büyük üniversitelerinden biridir. Dolayısıyla 
gerek öğretim elamanları kadrosu, gerekse eğitim açısından hayal kırıklığı yaşamadım.” dedi.

Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 

Dekanlığı 
tarafından, 

24 Kasım 
Öğretmenler 

Günü 
dolayısıyla, 

Eğitim Fakültesi 
Konferans 

salonunda, 
“Öğrenci, Okul, 

Dershane 
Bağlamında 
Öğretmen” 

konulu panel 
düzenlendi. 

ÖĞRENCİ-OKUL-DERSHANE 
BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN 
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190 öğrencisi ve 26 öğretmeni ile hizmet veren okulda düzenlenen törene; Rektör Vekili YÖK Üyesi 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Dervişoğlu, OMÜ Vakfı İlköğretim Okulu 
Kurucu Temsilcisi Kemal Gündoğdu, OMÜ Vakfı İktisadi İşletmeler Genel Müdürü Osman Yumbul, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mahmut Aydın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Kamuran Erdem’in kutlama konuşmasının ardından söz alan Prof. Dr. Sait Bilgiç de öğret-
menlere tek tek teşekkür ederek kendilerini kutladı. Programın sonunda kesilen pastanın ardından öğret-
menlere karanfil ve hediyeler verildi.

OMÜ Vakfı 
İlköğretim 
Okulun’da 

24 Kasım 
Öğretmenler 

Günü 
dolayısıyla 

tören 
düzenlendi.

OMÜ VAKFI İLKÖĞRETİM OKULUN’DA 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

Mithat Paşa Anadolu Lisesi Türk Edebiyatı öğretmenlerinden Hüseyin 
Kaymakçı, “Çocuklar, gençler bizlerin gözbebekleri, geleceğimizin güven-
cesi, günümüzün sevincidirler. Onların varlığı ailelerinin ve milletin de ga-
rantisidir. Çocuklarımızın eğitimine özel önem vermeli ve onları gereksiz 
bilgi yükünden korumalıyız. Ünlü İngiliz siyaset adamının da dediği gibi; 
‘Bir ülkenin en büyük zenginliği yetişmiş insan gücüdür.’ Nüfusun çoklu-
ğu değil nitelikli olması önemlidir. Ülkelerin başarısı eğitimin başarısıdır. 
‘Türkiye Cumhuriyetinin Temeli Kültürdür’ diyen Atatürk, savaş sürerken 
bile eğitim kurultayını toplayacak kadar duyarlıdır. Atatürk,  ‘Cumhuriyeti 
biz kurduk, onu geliştirecek ve yüceltecek olan sizlersiniz’ dediği gençle-
rin çağdaş verilerle donatılmaları için yazı ve inkılâplar gerçekleştirmiş ve 
okullaşmaya hız vermiştir. Eğitimde öncelik insanın mutluluğudur. Kültür 
bağlarının ortak noktaları eğitimle elde edilir. Çocuklar toplumumuzun 
atılım gücüdür ancak onların ellerine birer bilgisayar tutuşturmak, onla-
rın başarıya yönlendirmek anlamını taşımaz. Bırakın başarıyı; bilgisayarı 
yanlış kullanmak başarıları da engeller. Oyun ve eğlenceye yönelik dijital 
ortam gençliği uyutmaya yöneltirse, kültürsüz eğitimsiz bir toplum olu-
şur.” şeklinde konuştu. 

Birey Dershaneleri Kurucu Müdürü İsmail Kılıçarslan da konuşmasın-
da, “Cumhuriyet öncesi ve sonrasında, 1960’a kadar özel kurslar, 1960’dan 
sonra da dershaneler bugünkü şekillerini almıştır. Dershanelerin aileler 
tarafında tercih edilmesinin çeşitli faktörleri vardır. Bunlar; dershanelerin 
başarının anahtarı olarak görülmesi, veli ve öğrencilerin birbirleri üzerin-
deki baskıları ve velilerin çocuklarına yapılan yatırım olarak görmesidir. 
Başarının temeli öğrencinin düzenli, programlı konulara detaylı çalışma-
sından geçmektedir” dedi.

Sempozyumun sonunda Prof. Dr. Cevdet Yılmaz konuklara plaket ve 
çiçek takdim etti ve Samsun Aziz Atik Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencile-
riyle birlikte Eğitim Fakültesini gezdirdi.
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Dünya 
genelinde 

117 ülkede 
her yıl 14-20 

Kasım tarihleri 
arasında 

kutlanan Global 
Girişimcilik 

Haftası 
etkinlikleri, 

ülkemiz 
genelinde 
de yoğun 

bir şekilde 
düzenlenmeye 
devam ediyor. 
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GLOBAL GİRİŞİMCİLİK
 HAFTASI KUTLAMALARI

Ülkemizde girişimcilik kültürünün benim-
senmesi ve var olan girişimcilik düzeyinin 
artırılmasına yönelik etkinlikler kapsamın-

da; Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genç ve Kadın 
Girişimciler Kurulu ve OMÜ İktisadi İdari Bilimler Fa-
kültesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Girişimcilik Zirvesi” 
konulu panel, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde 
düzenlendi.

Panele; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yar-
dımcısı YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç,  İktisadi İdari Bi-
limler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Yüksel, Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sedat Demirci, 
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, çok 
sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Panelde;  Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Ali Halıcı,  RGA Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti. sahibi 
Doç. Dr. Ruhi Gürdal, Suteks Tekstil Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, Doğuş Grubu 
Strateji Başkanı Özlem Denizmen, Medyasyon adlı 
web sitenin kurucusu ve sosyal medya uzmanı Zorlu-
han Zorlu konuşmacı olarak yer aldılar.

Açılış konuşmasını yapan Genç ve Kadın Girişim-
ciler Kurulu ev sahiplerinden Yeşim Kıyıcı, “Milattan 
önce 700’lü yıllarda para ilk kez bu topraklarda kulla-
nılmaya başlandı ve ticaret de bu topraklarda doğdu. 
Bizler girişimciliğin her bir tanesine yerleşmiş top-
raklarda yaşayan, dünyanın girişimci ruhu en yüksek 
olan bir milletiyiz. Bu yüzden girişimcilik bizim sahip 
olduğumuz en büyük zenginlik kaynağımızdır. Daha 
iyi, daha güçlü, daha zengin bir Türkiye için girişimci 
sayımızı çok daha yüksek seviyelere çıkarmak duru-
mundayız. Girişimcilik en büyük sermayemizdir. İyi 
bir fikriniz varsa ve bu düşüncede kararlıysanız siz de 
dünyayı değiştirebilirsiniz. Girişimcilerin öncelikli ola-
rak bir hedefinin olması gerekir. Hiçbir başarı tesadüf 
değildir.” dedi.

TSO Meclis Başkanı Sedat Demirci, Türkiye’nin 
dünyada en çok büyüyen ekonomiler arasında yer 
almasında girişimcilerin büyük rolü olduğunu kay-
detti. Demirci, “İlk başlarda bizim için rekabet kendi 
mahallemiz, şehrimizle sınırlıydı. Ama zaman değişti, 
teknolojiler ilerledi. Dolayısıyla rakiplerimiz sadece 
ülkemizle sınırlı değil, tüm dünya oldu. Dil, yol bilme-
den dünya ekonomisine karışarak Türkiye ekonomisi-
nin bel kemiğini oluşturduk. Bugün Türkiye, dünyanın 
her noktasına mal ve hizmet satar hale geldi. Ülkele-
rin uzun dönemli büyüme performansını belirleyen 
temel unsur, girişimci insanların varlığı ve gücüdür. 
Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasın-
da yer alma hedefini gerçekleştirebilmek için de daha 
çok girişimciye ihtiyaç var. Biz de bugün girişimci sayı-
sını artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise, “Tarihe baktığı-
mızda; ilk terzinin deri parçasından bir elbise yapma-
sından tutun da, Cristof Colomb’un Amerika kıtasını 
keşfetmesi gibi, birçok ‘ilk’i bulan ve bunları insanlık 
hizmetine sunanların girişimciler olduğunu görüyoruz. 
Girişim yapabilmek için önce karar, ardından teşebbüs 
gerekir. Başlayacağımız işlerde mutlaka risk faktörü 
vardır; ama bunu düşünüp geri adım atmamalı,  er-
ken pes etmemeliyiz. Pes edersek başarıya giden yolu 
yarıda bırakmış oluruz. İlk girişimlerinde çok kere kötü 
sonuçlarla karşılaşıp yine de yılmayıp büyük başarılar 
gerçekleştiren örneklerin olduğunu da biliyoruz. İyi 
bir girişimci, iyi bir vatanseverdir. Girişimci; zamanını, 
parasını hatta sağlığını riske atarak halkına istihdam 
alanı oluşturmak için uğraşır. Üniversitemizde KOS-
GEB ile birleşerek ilk defa girişimcilik kursu verilmiştir. 
Üniversitemiz girişimcilik alanında yeterince çalışıyor 
ve çalışacaktır.” diyerek katılımcılara da teşekkür etti.

Programın sonunda konuklara, Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Sedat Demirci ve Samsun 
Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy tarafından 
plaket sunuldu.
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GÖNÜLLÜYSEN FARKLISIN!

“2011 Avrupa 
Gönüllüler Yılı” ve 

“5 Aralık Dünya 
Gönüllüler” günü. 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sam-
sun AB Bilgi Merkezi, Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası, Samsun Valiliği, TEGV Sam-

sun Eğitim Parkı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş-
birliğiyle, “2011 Avrupa Gönüllüler Yılı” ve “5 Ara-
lık Dünya Gönüllüler” günü dolayısıyla, OMÜ’de 
etkinlik düzenlendi. 

Etkinlikte; Sosyal İnovasyon Merkezi kurucusu 
Suat Özçağdaş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Kurumsal Gelişim ve Sivil Toplum Bölümü Sektör 
Yöneticisi Eser Canalioğlu Çınar, Bilgi Buluş, TEGV 
Samsun EP Müdürü Gülhanım Civelekoğlu, OMÜ 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bulut 
konuşmacı olarak yer aldılar.

Bir çocuk değişir, her şey değişir…

“Her şey iki yıl önce TEGV standını görmemle 
başladı ve ‘eğitim gönüllüsü olmak ister misiniz?’ 
sorusunu görmemle devam etti” diyen TEGV gö-
nüllü eğitimcilerinden Eyüp Karaman, “Gönüllü ol-
mak, insanın hayatını daha güzel ve anlamlı kılıyor. 
Ben TEGV’de dünyanın en zor yokuşlarından çıkıp, 
o yokuşların ardından karşıma çıkan gülen yüzleri 
gördüm. Gönüllülük bana çok şey kattı çok şey öğ-
retti, beni çok değiştirdi. Küçücük yağmur damlaları 
olan bizlerin bir araya geldiğimizde kurumuş çölleri 
yaşanabilir kılacağımıza dair hayal kurmamızı sağ-
ladı. Bizler bir çocuğun değişmesiyle Türkiye’nin 
değişeceğine inanan insanlarız ve biz diyoruz ki; Bir 
çocuk değişir, Türkiye değişir!” dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Zeki Mürzioğlu,  “Bünyemizde bulu-
nan AB Bilgi Merkezi, çocuklarımızdan gençleri-
mize, polislerimizden kadınlarımıza kadar pek çok 
hedef gruba yönelik etkinlikler gerçekleştirdi ve ko-
nuklar ağırladı. Dünyada pek çok alanda değişimin 
temelini ifade eden gönüllülük hususu Türk toplu-
mu için oldukça eskilere dayanan bir olgudur.” şek-
linde konuştu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Gümüş, “Genç nü-
fusa sahip bir ülkeyiz. Bu bakımdan, genç gönüllü-
lerle birlikte  çeşitli hizmet projelerini hayata geçir-
mek ve gençlerin enerjilerini topluma yararlı hale 
dönüştürmek  ülkemizin geleceği açısından  çok 
önemlidir. Üniversitemizde 59 öğrenci kulübü bu-
lunmaktadır. Bu kulüplerde görev alan genç arka-
daşlarımız gönüllük esasıyla çalışmaktadır.”  dedi.

Eyüp Karaman

Salih Zeki Mürzioğlu

Gönüllü, herhangi bir beklentisi ya da çıkarı 
olmadan bir işi kendiliğinden yapandır… 
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Etkinlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden 
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, konuşmasına gönüllüğün tanımı-
nı yaparak başladı. “Gönüllü, herhangi bir beklentisi ya da çıkarı 
olmadan bir işi kendiliğinden yapandır. Aslında geleneksel ya-
pımızda var olan bu kavram, bireysel olarak yapılmakla birlikte 
toplumsal olarak da yapılmaktadır. Fakat dünya geneline ba-
kıldığında, Türkiye’de yapılan çalışmaların arzu edilen düzeyde 
değildir.  Ülkemizde gönüllülük adına düzenlenen birçok faali-
yet var. Cumhurbaşkanlığı koordinesinde geliştirilen “emekliyiz 
gönüllüyüz” projesini örnekler içinde verebiliriz.” dedi.

Suat Özçağdaş da, “Gönüllülük nedir?” başlıklı konuşma-
sında,  gönüllük kavramını tanımladı. Görsellerle desteklediği 
konuşmasında, “Binyıl Kalkınma Hedefleri”, “Dünya Gönüllüler 
Günü”, “Dünyada ve Türkiye’de yapılan gönüllülük çalışmaları 
ve STK’ ların Çalışma Alanları” üzerinde durdu. 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Kurumsal Gelişim ve Sivil 
Toplum Bölümü Sektör Yöneticisi Eser Canalioğlu Çınar, “2011 
Avrupa Gönüllülük Yılı ve AB Gözüyle Gönüllülük Çalışmaları” 
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Çınar sunumunda günün 
öneminden ve AB gönüllülük amaçlarından söz etti. 

Bilgi Buluş, sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çalışma-
ları, gönüllülük hikayesinin nasıl başladığı ve bu uğurda neler 
yaptığıyla ilgili bilgilerde bulunan buluş, paranın hiçbir zaman 
gönüllülüğünün önüne geçmediğini belirtti.

TEGV Samsun EP Müdürü Gülhanım Civelekoğlu, “Samsun’da 
gerçekleştirilen gönüllü çalışmaları: TEGV örneği ve işbirliği 
alanları” konulu bir sunum yaptı. CivelekoğlU konuşmasında 
gönüllük kavramının nasıl başladığı ve bulunduğu konuma ge-
lene kadar hangi aşamalardan geçtiğini anlattı. 

OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bulut, 
“OMÜ-Sivil Toplum İşbirliği ve Gönüllülük Çalışmaları” başlıklı 
sunumunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde bulunan 
öğrenci kulüplerinden söz etti. Bulut,  OMÜ’de yapılan çalışma-
lar haricinde Eğitim Fakültesi bölümlerinde “Topluma Hizmet 
Uygulamaları” adında olan bir dersin var olduğunu ve bu ders 
sonucunda mutluluk verici durumlarla karşılaşıldığını söyledi. 
Prof. Dr. Ahmet Bulut, “Diş dostu projesi, rüzgargülü projesi, 
kitap okuyoruz kampanyaları, okullarda yapılan ataklar, geze-
genimizi öğreniyorum gibi bir çok çalışma yapıldı. Üniversite-
miz bünyesinde bulunan halk oyunları, tiyatro ve karikatür ku-
lübünün gönüllülük projeleri  adına  yaptığı çalışmalarda  bizi 
mutlu ediyor.” dedi. 

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen et-
kinliğe; Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi, OMÜ Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Prof. Dr. Hasan Gümüş Prof. Dr. Ahmet Bulut Gülhanım Civelekoğlu 
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  400. YILINDA 
EVLİYA ÇELEBİ

OMÜ Türkçe Kulübü tarafından düzenlenen 
ve yöneticiliğini Prof. Dr. Cevdet Yılmaz’ın 
yaptığı panelde; OMÜ Türkçe Kulübü Aka-

demik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, İstanbul 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayati Develi, Fatih Sultan 
Mehmet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fikret Turan ko-
nuşmacı olarak yer aldılar.

Türkçe Kulübü Başkanı Yunus Emre Uyar’ın açı-
lış konuşmasının ardından paneli başlatan Prof. Dr. 

Cevdet Yılmaz, “Kültür ve Turizm Bakanlığının giri-
şimleriyle, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kül-
tür Kuruluşu (UNESCO) tarafından, 2011 yılı, “Evliya 
Çelebi’nin 400. Doğum Yıl Dönümü” olarak ilan edil-
di. Bu sadece bizim için değil, tüm dünya için oldukça 
önemlidir. Maalesef çok gezen çok okuyan bir millet 
değiliz. Batılılar onun kıymetini bizden daha iyi anla-
mışlardır.” dedi.

Yılmaz’ın ardından söz alan Prof. Dr. Hayati Develi: 
“Evliya Çelebi’yi biraz abartılı, hatta yalanlarla biliyo-
ruz. Çünkü insanlar onun ‘Seyahatname’ sinde yaz-
dıklarını o şekilde algıladılar. Oysaki o, hikâyelerinde 
bildiklerini gördüklerini bizzat belirtmiş, kendi gözüy-
le görmediklerini ve sadece gittiği yerlerdeki latifele-
ri belirtirken de; ‘böyle derler’ ifadesine yer vermiş-
tir. Evliya Çelebi’ye yalanlar söyleyen bir adam olarak 
bakmak bizim için kayıp olur ama abartılar elbette 
vardır, çünkü bu bir sanattır.” dedi. Develi, bir insan 
olarak, Osmanlı toplumunun bir bireyi olarak Evliya 
Çelebi’yi nasıl anlamamız gerektiğini de şu sözlerle 

“Doğumunun 
400. Yılında Evliya 
Çelebi ve Türkçe” 
başlıklı panel ve  

“Evliya Çelebi’nin 
Dünyası”  konulu 

sergi OMÜ Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde 
gerçekleştirildi

Yu
nu

s E
m

re
 U

ya
r



2011 / Ekim-Kasım-Aralık

- özenilen üniversite - 13

açıkladı: “Onun için dünyanın merkezinde İstanbul vardır. İstanbul 
kültürünü özümsemiş, eğitimini almış bir bireydir. Evliya Çelebi bir 
Osmanlı’dır Saraya bağımlılık gösteren bir adamdır. Evliya Çelebi bir 
Türk’tür. Soyunun Hoca Ahmet Yesevi olduğunu bilen bir adamdır. 
Evliya Çelebi Müslüman’dır. Özellikle Sünni olması onun için önem-
lidir ve sık sık bunu vurgulamaktadır. Evliya Çelebi zeki bir insandır. 
Türkçe’ ye en geniş şekliyle hâkim bir insandır. Bütün bu kimliklerin 
üstünde ise Evliya Çelebi, bir dünya insanıdır. Sahip olduğu her kim-
liğe gerçekten sahip, diğer kimliklere de kapalı olmayan, kültür ve 
farklılıklarını eleştirmeyen ve yargılamayan bir insandır.” 

Prof. Dr. Fikret Turan konuşmasında, “Evliya Çelebi’nin ‘ Seya-
hatname’ adlı eseri 10 ciltlik muazzam bir eserdir. Böyle bir eseri 
yazarken, gerekli olan dil eğitiminden geçmiş, birçok kültürün orta-
ya çıkardığı büyük eserleri okumuştur. Okuduğu bu eserlerden yola 
çıkarak da kendisini ‘Evliya’yı Hakir’, ‘Evliya’yı Fakir’ olarak adlan-

dırmıştır. Özellikle şehirli olmayan, horlanan kesimleri son derece 
güzel ve saygıyla anlatmıştır. Bütün bunların yanında gezmeyi, oku-
mayı sevdiği kadar yazmayı da çok sevmektedir. Türk Edebiyatı’nda 
acı tecrübeleri bütün ayrıntısı ile anlatan başka kimse yoktur.” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Aydın ise konuşmasına davetlerini kabul ettik-
leri için; Prof. Dr. Hayati Develi’ye ve Prof. Dr. Fikret Turan’a teşek-
kür ederek başladı. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi fuaye 
salonunda bulunan “Evliya Çelebi’nin Dünyası”  sergisiyle ilgili bilgi 
veren Aydın, “Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle, Birleş-
miş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Kuruluşu (UNESCO) tarafından, 
2011’in “Evliya Çelebi’nin 400. Doğum Yıl Dönümü” olarak ilan edil-
mesi dolayısı ile,  Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
katkılarıyla hazırlanan sergide; 50x70 cm boyutlarında orijinal bas-
kılı 26 harita yer alıyor.” dedi. 

“Seyahatname Türkçe için zengin bir kaynak bilgisidir. Fakat 
sadece bu ifadeyi kullanmak yeterli değildir. Seyahatname 10 cilt 
ve 4000 sayfadan oluşan dev bir metindir.” şeklinde konuşan Prof. 
Dr. Mehmet Aydın,  “Ben ‘Seyahatname’ için çoğul metin diyorum, 
çünkü içerisinde birçok farklı türde metin vardır. Ben ‘Seyahatna-
me’ için ayrımsı metin diyorum, çünkü Evliya Çelebi’nin ayrılığı fark-
lılığından kaynaklanıyor. Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatname’sinde ne 
ararsak, hatta aradıklarımızın da fazlasını bulabiliriz. 17.yy ile ilgili 
aklınıza gelecek her şeyi anlatıyor. Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatname’si 
çok önemli bir Türk klasiğidir. 2011 yılının Evliya Çelebi çalışmaları 
için bereketli bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’nin renklerini ve 
zenginliklerini yansıtan asıl metne gitmedikçe bizim konuşmalarımı-
zın bir kıymeti olmaz. Bizim yaptığımız konuşma ancak sizi kaynağın 
kendisine ulaştırırsa o zaman kıymetli hale gelmiş olur.” dedi.

Öğretim üyelerinin ve çok sayıda öğrencinin katıldığı panel soru-
cevap bölümüyle devam etti. Panelin sonunda katılımcılara plaket 
ve hediye takdim edildi.

ANMA-KUTLAMA
ANMA-KUTLAMA
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MEHMET AKİF DÖNÜYOR,
 SİZ NEREDESİNİZ

Milli Şairimiz 
Mehmet Akif’in 75. 

ölüm yıldönümünde, 
Atatürk Kongre ve 

Kültür Merkezi’nde 
anma programı 

düzenlendi

Medeniyet Kültür Sanat ve Fikir Kulübü’nün 
2011 yılının, “Mehmet Âkif Ersoy Yılı” 
olması dolayısıyla, Milli Şairimizin 75. 

ölüm  yıldönümünde düzenlediği anma programı, 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan 
Leblebicioğlu ve Prof. Dr. Hasan Gümüş, Genel 
Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, fakülte 
dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu’nun 
ardından açılış konuşmasını yapan Medeniyet 
Kültür Sanat ve Fikir Kulübü Başkanı Mehmet 
Yılmaz, “Böylesi bir medeniyetin, böylesi bir hayalîn 
sözcülüğünü yapmak, bu hayal medeniyeti üzerine 
kelâm etmek bir hayli ağır bir vebal. Medeniyetimiz 
üzerine söylenecek çok söz var; var olmasına da… 
Biz bu övündüğümüz medeniyeti, kültüre, sanata ne 
kadar yansıtabiliyoruz? İşte bu noktada Medeniyet 
Kültür Sanat ve Fikir Kulübü, medeniyetimizin bu 
zenginliklerinin farkında olup, bunu kültürüne, 
sanatına, fikir dünyasına yansıtmak için vardır.” 
dedi.

Kulübün Akademik Danışmanı Doç. Dr. Erdal 
Abdülhakimoğulları, kulübün henüz bir yılı 
doldurmadığını, kısa bir geçmişe sahip olduğunu 
vurguladığı konuşmasında Türk Milleti’nin 
yetiştirdiği fikir adamlarından biri olan Mehmet 
Âkif Ersoy’un öneminden bahsetti.

Konuşmaların ardından; Uğur Uzunok’un 

Doç. Dr. 
Erdal Abdülhakimoğulları

Mehmet Yılmaz
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yazdığı, Hilali Hasanov’un yönetmenliğini yaptığı 
ve Yenilmez Sanat Merkezi Genel Sanat Yönetmeni 
Ahmet Yenilmez tarafından oynanan, “SAFAHAT 
Mehmet Akif Dönüyor, Ya Siz Neredesiniz?” isimli 
tek kişilik tiyatro oyunu sergilendi.

Tiyatro oyunculuğunun yanında; sinema ve dizi 
oyunculuğu, kitap yazarlığı, yöneticilik ve siyaset 
gibi birçok alanda gördüğümüz Ahmet Yenilmez 
tarafından oynan oyun; Mehmet Akif Ersoy’ un 
1933 yılında basılan “Safahat” adlı şiir kitabından, 
şairin edebi kimliği, örnek kişiliği, ahlaki değerlere 
bağlılığı, sıkıntı ve yokluk içinde geçen ömrünü, 
kültürel değerleri korumaya ve vatanına adayışı gibi 
alıntılar içerirken, oyunda bir taraftan da şimdiki 
zamanda yaşayan insanların haykırışını dillendirildi.

Oyununun devlet üniversiteleri arasında ilk 
kez Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde oynandığını 
vurgulayan Tiyatro Oyuncusu Ahmet Yenilmez, 
“Bazı şeyleri çabuk unutuyoruz. Akif’in nerde 
öldüğünü biliyor muyuz? Evet, 27 Aralık 1936 da 
63 yaşında Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda 
hayatını kaybetti. Almanya’ya bir turneye gittiğimde 
gördüm ki her yerde Goethe ile ilgili bir şeyler var. 
Ya bir sokağa ya bir caddeye Goethe’nin ismini 
vermişler. Bulunduğum yerde de bir heykeli vardı. 
Etrafımdaki çocuklara Goethe’yi sorduğumda bana; 
‘Burada oturup kahve içmiş’ dediler. İçeri girdiğimde 
gayet sade bir dekorla düzenlenmiş bir müzeyle 
karşılaştım. Buraya gelen çocuklar birkaç dakikalık 
bir filmle Goethe’yi tanıyorlardı. Ben de Mehmet 
Akif’le ilgili Türkiye’de girişimlerde bulundum ve 
girişimlerim sonucunda Akif’in evi müze haline 
getirilecek. “dedi.

Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Gümüş’ün, Ahmet Yenilmez’e plaket vermesiyle son 
buldu.

ANMA-KUTLAMA
ANMA-KUTLAMA
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İngilizce Konuşma Kulübü tarafından, Atatürk Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde, “ Mevlana’yı Anma Prog-
ramı ve Semazen Gösterisi” başlıklı program ger-

çekleştirildi. Tamamı İngilizce olarak sunulan programa, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bulut, Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanı Mustafa Kemal Çayıroğlu, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İngilizce Konuşma Kulubü Akademik Danışmanı Öğ-
retim Görevlisi Ferit Berçin’in, Mevlana’nın evrensel 
barışın simgesi olduğunu vurguladığı konuşmasında, 
“Mevlana’nın öğretilerinin ve düşüncelerinin yüzyıllardır 
insanlar tarafından takip edildiğini görmekteyiz.” dedi. 

COME COME WHOEVER 
YOU ARE COME

“Gel, Gel, Ne 
Olursan Ol Yine 
Gel, İster kâfir, 

ister mecusi, 
ister puta tapan 

ol yine gel. Bizim 
dergâhımız 

ümitsizlik 
dergâhı değildir. 
Yüz kere tövbeni 

bozmuş olsan 
yine gel!. “

Hz. Mevlana

Ferit Berçin
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Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicoğlu ise konuşmasını ha-
zırlamış olduğu görsel sunumla destekledi, “Babam, Mevlana’nın on 
sekizinci kuşak torunudur. Afyon’da yerel bir gazetede köşe yazarı olan 
babamın iki şiir kitabı, bir de Mevlana ile ilgili kitabı vardır. Mevlana’nın 
öğretilerinde günlük hayatta karşılaşacağımız birçok problemin çözü-
münü bulabilirsiniz. Ayrıca sağlıklı yaşama ve stresi yenmeye yönelik 
önerileri de öğretilerinde vardır.” şeklinde konuştu. Yazar Elif Şafak’ın 
‘Aşk’ adlı romanından da söz eden Leblebicioğlu, kitabın sufizmi en iyi 
şekilde anlattığına değindi. Afyon ilinin, Konya’dan sonra Mevleviliğin 
ikinci önemli şehri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Leblebicoğlu 
konuşmasının sonunda babasının bir şiirini de okudu.

Mevlana’nın biyografisinin slayt gösterimiyle sunulduğu programda, 
Mevlana’nın “Yedi Öğüdü” de katılımcılarla paylaşıldı.

Programda, Udi Doç. Dr. Ahmet Çakır, Neyzen Selmanpak Akyüz ta-
rafından sunulan ud-ney dinletisinin ardından, Şems ve Mevlana’nın 
canlandırıldığı drama gösterisi de gerçekleştirildi.

Konya’dan gelen semazenlerin sema gösterisinin ardın-
dan, İngilizce Konuşma Kulübü tarafından etkinliğin düzenlen-
mesinde emeği geçenlere plaket takdim edildi. 

ANMA-KUTLAMA
ANMA-KUTLAMA
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DİŞ HEKİMLİĞİ HAFTASI KUTLAMALARI

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim 
Arıcı ve Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Suat 
Semiz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meslek 

çalışanlarıyla birlikte, ‘Bilimsel Hekimliğin 103. yılı’ ve ‘22–27 
Kasım Diş Hekimleri Haftası’ dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çe-
lenk koydular.

Kutlamalar çerçevesinde; Diş Hekimliği Fakültesinde bu 
yıl 3’üncüsü düzenlenen geleneksel fotoğraf ve resim sergisi 
açıldı. Sergide, akademik ve idari personelle öğrencilerin re-
simleri ve fotoğrafları yer aldı.

- özenilen üniversite -18
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DÜNYA KUŞ GÖZLEM GÜNÜ KUTLANDI

Dünya Kuş 
Gözlem Günü, 

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 

Ornitoloji 
Araştırma 

Merkezi ve OMÜ 
Kuş Gözlem 
Kulübü’nün, 
2 Ekim 2011 

tarihinde 
düzenlediği 
kuş gözlem 

gezisinde 
kutlandı.

Bu yıl sloganı, “Göçmen Kuşları Yaşat” olan, Dünya Kuş Gözlem Günü etkinlikleriyle; Avrupa’da ve 
ülkemizde insanların göçmen kuşlar ve göçmen kuşların karşı karşıya oldukları tehditler konusunda 
bilgilenmeleri ve kuş gözlemciliğini tanımaları sağlanacak. 

Dünya Kuş Gözlem Günü; Avrupa’da 18 yıldır, Türkiye’de ise 2004 yılından bu yana, Ekim ayının ilk hafta 
sonu Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun (Bird Life International) ortağı olan sivil toplum kuruluşları ve kuş 
gözlemciler tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl Dünya Kuş Gözlem Günü etkinlikleri Avrupa’da 37 
ülkede, ülkemizde ise 17 ilde, 1-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

 
Samsun’da düzenlenen etkinlikte, Ornitoloji Araştırma Merkezi ve OMÜ Kuş Gözlem Kulübü, Kızılırmak 

Deltası’na düzenlediği gezi ile kuş gözlemciliğini ve göçmen kuşları tanıttı. 31 kişinin katıldığı etkinlikte, 78 
türden 10536 kuş sayıldı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi’nden Uzman Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, “Bi-
limsel verilere göre son 30 yılda Afrika, Ortadoğu ve Avrupa’dan geçen göçmen kuşların yüzde 40’dan fazlası 
azaldı. Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) değerlendirmelerine göre geriye kalanların yüzde 10’unun 
da nesilleri tüm dünyada tehdit altında. Bu nadide canlıları korumanın yolu ise önce onları tanımaktan geçi-
yor. Onlarla tanışmak için ise en uygun zamandayız. Milyonlarca göçmen kuş bu günlerde kışı geçirecekleri 
Afrika’ya gitmek üzere Türkiye üzerinden geçiyor.” dedi.

- özenilen üniversite - 19
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LÖSAM’DAN YENİ YILA MERHABA 
EĞLENCESİ

Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Çocuk 

Hastanesi’nde 
LÖSAM 

tarafından, 
hastanede tedavi 

gören lösemili 
çocuklar için 

yılbaşı eğlencesi 
düzenlendi. 

- özenilen üniversite -20

Tıp Fakültesi Öğretim Üye-
si LÖSAM Başkanı Prof. 
Dr. Davut Albayrak yaptığı 

konuşmada: “Samsun Lösemili 
ve Kan Hastalıkları Çocukları 

Derneği yılbaşı kutlamasını 
lösemili çocuklar için yapı-
yor. Lösemili çocuklarımız 
hem serviste yatılı olarak, 
hem de poliklinikte ayakta 

takip ediliyorlar. Bu çocuk-
lara hastane ortamını daha 

sevimli hale getirmek için 
bazı etkinlikler yapıyo-

ruz. Yılbaşı eğlencesi 
bu etkinliklerin bir 
parçasıdır. Lösemili ve 

Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği hastaların tedavilerini sürdürebilmeleri için yol, giyecek, 
giyim yardımlarının yanında; Yılbaşında, 23 Nisan’da, dini bayramlarda hasta ziyaretleri ve 

hediye dağıtımları yapmaktadır. Etkinliklerimiz insanların her zaman bir yardıma ihtiyaç du-
yabileceği tezine dayanıyor. Hepimizin yarın ne olacağı belli değil, bir gün bizim de yardıma ihtiyacımız 

olacaktır. Sağlıklıyken insanlara yardım edebiliyorsak, muhtaç olduğumuzda bize de bir yardım eden 
bulunacaktır. Bu tür etkinliklere gerek personelimizin gerekse Samsunlu hayırseverlerimizin katkılarını 
bekliyoruz.” dedi.  

Etkinliğe; Rektör Yardımcısı YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç, LÖSAM Başkanı Prof. Dr. Davut Albayrak, 
öğretim üyeleri, dernek gönüllüleri, OMÜ Sağlık Kulübü üyeleri, hasta yakınları ve personel çocuklara 
destek verdi. 

Noel Baba kostümü giymiş gönüllüler tara ndan,  
oyuncak bebek, araba gibi çeşitli oyuncaklar dağı larak 

tedavi gören çocuklar sevindirildi. 
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OMÜ GELİŞİMSEL EĞİTİM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİNDE YILBAŞI EĞLENCESİ

HEMŞİRE ADAYLARI 
ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık 
Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4. sınıf 
öğrencileri, Samsun Süleyman Yançoto-

ral Çocuk Yuvası’nda, Doç. Dr. İlknur Aydın Avcı, Yrd. 
Doç. Dr. Birsen Altay ve Öğr. Gör. Figen Çavuşoğlu ön-
cülüğünde yılbaşı eğlencesi düzenlediler. Eğlenceye 
kurum yetkilileri ve 6-15 yaş grubu çocuklar katıldı.

Palyaço kılığına giren Yüksekokul öğrencileri, ço-

cukların yüzlerini boyadılar, onlarla birlikte sandalye 
kapma yarışı yaptılar,  kurum yetkilileriyle yılbaşı 
pastası kestiler ve müzik eşliğinde dans ederek eğ-
lendiler. Yuvadaki çocuklar palyaçolarla birlikte şar-
kılar söyleyip şiir okudular. 

Programın sonunda Yüksekokul öğrencileri ve 
öğretmenleri çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafları 
çektirdiler. 

Samsun 
Süleyman 

Yançotoral Çocuk 
Yuvası’ndaki 

çocuklar yeni yıla 
eğlenerek girdiler.

Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde çocuklar ve yakınları için yılbaşı eğlencesi düzenlendi. 
Eğlenceye katılan minikler doyasıya eğlendiler. Etkinliğe katılan hasta yakınları yılbaşı eğlencesi-

nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek bu organizasyonla moral bulduklarını belirttiler.
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Ondokuz 
Mayıs Üni-

versitesi İletişim 
Fakültesi törenle 

açıldı.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

Fakültenin Atakum Kampusü’nde geçici olarak hizmet vereceği binada 
düzenlenen törene; Cumhuriyet Baş Savcısı Ali Yeldan, Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan, Baro Başkanı Nejat Anıl, Rektör Yardımcıları Prof. 

Dr. Hakan Leblebicioğlu, Prof. Dr. Hasan Gümüş, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. 
Selahattin Özyurt, yazılı ve görsel basının temsilcileri, dekanlar, meslek yükse-
kokul müdürleri, öğretim elemanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Prof. Dr. Hüseyin Akan törende yaptığı konuşmada: “Burada yetiştirilen öğ-
renciler modern iletişim sistemi ile yetişerek hem medyaya hem de Samsun’a 
önemli boyutta katkı sağlayacaklardır. Bu meslekte eğitimin önemli olması ka-
dar çekirdekten yetişme dediğimiz husus da oldukça önemlidir. Samsun’daki 
zengin medya varlığını düşünürsek, buradan mezun olan öğrencilerimiz hem 
eğitimlerini en iyi şekilde alacak, hem de işi mutfağında öğrenmiş olacaklar-
dır.” dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriyya Uludağ da, İletişim Fakültesinin; “Gazetecilik, Halkla İlişkiler, 
Televizyon ve Radyoculuk, Görsel Tasarım” bölümlerinden oluşacağını belirterek; önümüzdeki yıl “Gazeteci-
lik” bölümünün de açılacağını söyledi. 

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve beraberindeki protokol kurdele keserek İletişim 
Fakültesinin açılışını gerçekleştirdiler. 

OMÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE KAVUŞTU

İle şim Fakültesi İnşaa  da Başladı

OMÜ Çarşamba Ali Fuad 
Başgil Hukuk Fakültesinin 
ardından İlçeye kurulacak 

2. fakülte olan OMÜ İletişim Fakülte-
sinin inşaatı da başladı. Kaymakam 
Yıldız, Başkan Dündar ve hayırsever 
Güneşdoğdu, Hukuk Fakültesi ve İle-
tişim Fakültesinin devam eden inşaa-
tını ziyaret ettiler.

 Prof. Dr. Zekeriyya Uludağ 

- özenilen üniversite -22
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İLETİSİM
FAKÜLTESİ

Kaymakam Caner Yıldız, Belediye Başkanı Hüseyin Dün-
dar, Hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu ve Çarşamba 
MYO Müdürü İsmail Aydemir 
İletişim Fakültesi inşaat alanını 
ve Hukuk Fakültesi öğrencile-
rini ziyaret ettiler. Çarşamba 
Belediyesi’nin destekleri ile ya-
pım maliyetleri Mustafa Kemal 
Güneşdoğdu tarafından karşıla-
nacak olan İletişim Fakültesi’nin 
bir yılda tamamlanması planla-
nıyor.   

Çarşamba Mustafa Kemal 
Güneşdoğdu Yerleşkesi’nde in-
şaatına başlanan ikinci fakülte-
nin kendilerine heyecan ve güç verdiğini belirten Belediye 
Başkanı Hüseyin Dündar, “İletişim Fakültesini biran önce 
ilçemize kazandırmak istiyoruz. Çarşambalı hayırseverimiz 
Sayın Güneşdoğdu’nun üstün destekleri ile çok kısa bir süre-
de OMÜ’ye devrettiğimiz Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinin 
ardından Çarşamba İletişim Fakültesi’ni de biran önce inşa 
ederek üniversitemize teslim edeceğiz. İlçemizde üniversite 
öğrencilerimiz için devlet yurdu ve özel yurtlar açılıyor. 2. fa-
külte kentimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu. 

Çarşamba ilçesinde ileride bir üniversite kurulmasını ar-
zuladığını ifade eden Güneşdoğdu, “Öğretime başlayan Ali 

Fuad Başgil Hukuk Fakül-
tesi ve inşaatına başlana-
cak olan İletişim Fakültesi 
ileride kurulacak üniver-
site için alt yapı oluştur-
maktadır. İmkânlarımız 
ölçüsünde Belediye Baş-
kanımız Sayın Hüseyin 
Dündar Bey ile birlikte 
fakülte binaları yapma-
ya çalışıyoruz. Eğitim ve 
öğretime katkıda bulun-
maktan mutluluk duyu-
yorum.“ dedi.   

“Çarşamba’da devlet–millet dayanışmasının en güzel ör-
neklerini görüyoruz.” diyen Kaymakam Caner Yıldız,  “Hayır-
sever Mustafa Kemal Güneşdoğdu ve Çarşamba Belediyesi 
İletişim Fakültesi’ni bir yılda tamamlayacaktır. Ne büyük bir 
mutluluk ki hayırseverimiz devleti ile el ele vermiş bir ilçenin 
kalkınması için çalışıyor. Belediye başkanımız gelecek yıl İle-
tişim Fakültesinde eğitim öğretimin başlamasını hedefliyor. 
İlçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.  

- özenilen üniversite - 23



2011 / Ekim-Kasım-Aralık

- özenilen üniversite -24

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

OMÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Bafra Şevket 

Aşçı Turizm 
Fakültesi’nin 

protokolü,  
Gençlik ve 

Spor Bakanı 
Suat Kılıç’ın 

öncülüğünde, 
İstanbul 

Sütlüce Kongre 
Merkezi’nde 
düzenlenen 

törende 
imzalandı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin 

Akan, Aşçı kardeşlerin memleketleri Bafra 
İlçesine kazandıracakları Turizm Fakültesi 

için teşekkürlerini sundu.

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ise, “Eğitime ya-
pılan yatırım en büyük yatırımdır. Bu yatırımı Bafra 
ilçesine ve Samsun bölgesine kazandıran Aşçı kar-
deşlere tüm Bafralılar ve Samsunlular adına şük-
ranlarımı sunuyorum.’’ dedi.

Fakülteye adı-
nı veren Şevket 
Aşçı’nın oğulları 
adına konuşan As-
taş Holding Yöne-
tim Kurulu Üyesi 
ve SADEF Genel 
Başkanı Kaya Aşçı, 
“Merhum Baba-
mız Şevket Aşçı 
adına doğduğu-
muz ve büyüdü-
ğümüz yer olan 
Bafra ilçesine bir 
eğitim yuvası ka-
zandırmak istedik. 
Bunun için de Bafralıların büyük özlemi olan fakülte 
ihtiyacına son vermek için Bafra’ya Turizm Fakültesi 
inşa etmek için ilk adımı attık. Hepimize, Bafra’mıza 
ve bölgemize hayırlı olsun. Fakültenin tüm yapım 
masraflarını üstleniyoruz.’’  şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ise yaptığı ko-
nuşmada, “Bugünki imza töreni ile büyük bir adım 
attık. Bu adım ileride Bafra Kızılırmak Üniversitesi 
olarak gerçekleşecektir. Bafra’ya Turizm Fakültesini 
kazandıracak ve tüm masraflarını üstlenecek olan 
Aşçı kardeşlere teşekkür ediyorum. Bu fakülteyle 
Merhum Şevket Aşçı’nın adını yaşatacaklar. Bu fa-
külte inşallah Bafra’da Kızılırmak Üniversitesi’nin 
temeli olacaktır. Babalarının adını yaşattıkları için 
de Kaya Aşçı`ya teşekkür ediyorum.’’ dedi. 

 
Törene; Samsun 

Valisi Hüseyin Aksoy,  
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, Bafra Kaymaka-
mı Ali Katırcı, Bafra Be-
lediye Başkanı Zihni Şa-
hin, AK Parti Bafra İlçe 
Başkanı İbrahim Semiz, 
Astaş Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Tuncay 
Aşçı, Astaj Holding Ge-

nel Müdürü Selami Erdağı, Bafra Turizm Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Recep Tapramaz, İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin 
Eren, SADEF Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı 
İşadamı Aydın Dursun katıldı.
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İngiltere’den Oxford, Amerika’dan Ferris State ve Türkiye’den On-
dokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğiyle, İzmir’in Seferihisar ilçesinde 
açılacak olan, “Yaratıcı Yazarlık Okulu”  protokolü imzalandı.

“Hayal endüstrisi” olarak tanımlanan, senaryo ve metin yazarlığı ko-
nusunda dünyaca ünlü bir merkez olmayı hedefleyen okulun protokol 
törenine; OMÜ Rektör Vekili YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç, Seferihisar 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Demir, Perşembe Belediye Başkanı 
Selami Çarkçı ve öğretim üyeleri katıldı.

Oxford ve Ferris State Üniversitelerinin desteği ile Seferihisar Bele-
diyesi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesine arazi tahsis edilmesini 
kapsayan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Seferihisar Belediyesi ara-
sında imzalanan protolün amacı; Türk üniversitelerinin dünyanın sayılı 
üniversiteleri arasında yer alması adına; Oxford (İngiltere), Ondokuz 
Mayıs (Türkiye) ve Ferris State (ABD) üniversiteleri işbirliği ile dünyada 
bir ilk olacak, “Uluslararası Yaratıcı Yazarlık Merkezi”nin temel hedefi; 
bir tür sanayi olarak da tanımlanabilecek “hayal sektörü” ve “üniversi-
te” işbirliğini akademik ve uluslararası bağlamda ele alarak, konferans, 
workshop, seminer ve yaz okulları yanında lisansüstü eğitim için üni-
versal bir konuma gelmektir. Kültürlerarası etkileşim ve değişim niteliği 
itibariyle de büyük bir imkân sağlayacak bu akademik merkez, Türk kül-
tür, sanat ve tarihi için de sürekli üst düzey bir tanıtım işlevi görecektir.” 
şeklinde açıklandı.

Türkiye adına prestij ve marka değeri yaratabilecek boyutta olan 
projenin protokol töreninin ardından, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından, “Sefe-
rihisar: Bir sakin (Cittaslow) şehir hikâyesi” başlıklı konferans verildi.Prof. 

Dr. Yavuz Demir konuşmasında; Oxford Üniversitesi’nde ders verdiği sı-
rada değişik ülkelerden üniversitelerin işbirliğiyle Türkiye’de bir yaratıcı 
yazarlık merkezi oluşturulması konusunda proje hazırladığını, projenin 
Oxford tarafından olumlu karşılandığını, ABD’deki Ferris Üniversitesi’nin 
de projeye katılma kararı aldığını belirtti. Bir süredir yer arama çalışma-
ları devam eden projenin, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 
verdiği destekle bir anda uygulamaya geçme imkânı bulduğunu söyle-
yen Demir, projeye Standford ve New York Üniversitelerinin de dâhil 
olmasının gündemde olduğunu belirtti. Dünyada önde gelen üniversite-
lerin kendi bünyelerinde yaratıcı yazarlık bölümleri açtığını, ancak birkaç 
üniversitenin ortak kullandığı bir merkezin henüz olmadığını ifade eden 
Demir, “Bu anlamda Seferihisar’da kurulacak merkez bir ilk olacak. Mer-
kezin, ‘Teos Uluslararası Yaratıcı Yazarlık Merkezi’ ismiyle kurulmasını 
öngörüyoruz” şeklinde konuştu. 

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, proje için Sığacık bölge-
sinde 8,5 dönümlük alanın tahsis edileceğini belirtti. Mevcut projeye be-
lediye olarak daha önce planladıkları ‘Yazar Evi’ projesinin de eklenece-
ğini kaydeden Soyer, “Yaratıcı Yazarlık Merkezi, Türkiye’yi ve Seferihisar’ı 
edebiyatta bir çekim merkezi haline getirecek. Yaratıcılığı geliştirme 
yöntemleri ve yazarlık eğitimlerinin verileceği merkeze dünyanın önde 
gelen yazarlarının gelmesini bekliyoruz. Merkezde eğitim çalışmalarının 
yanında film ve reklâm endüstrileri için de çalışma yapılacak. Ayrıca ‘Ya-
zar Evi’ ile eserlerini yazmak isteyen yazarları ağırlayacağız.” dedi.

Konferansın ardından Prof. Dr. Sait Bilgiç,  günün anısına Seferihisar 
Belediye Başkanı Tunç Soyer’e plaket takdim etti.

Oxford, Ferris State ve OMÜ işbirliğiyle 
Yaratıcı Yazarlık Okulu açılıyor

OMÜ SEFERİHİSAR’DA YARATICI 
YAZARLIK OKULU AÇIYOR

Prof. Dr. Sait Bilgiç Tunç Soyer
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Merkezin açılışına; Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör 
Yardımcıları YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Prof. Dr. Hasan 
Gümüş, dekanlar ve öğretim üyeleri katıldı.

Karadeniz Bölgesi Engelli Bireyler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. M. Ziya Yıl-
maz, Merkez’in Karadeniz’ de tek olduğunu ve günde 30 hastaya bakabildiklerini söyledi. Yılmaz bu 
zamana kadar ise 2.000 engelli hastayı muayene ettiklerini belirtti.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı ise konuşmasında: “Diş Hekimliği Fakültesi’nde 
engelli vatandaşlarımıza yönelik ayrı bir ünite yoktu. Engelli nüfus oranının %12.8 olduğu bölgemizde, 
Diş Hekimliği Fakültesi böyle bir üniteyi açmakla bu bölgedeki engelli vatandaşlarımızın sorunlarını 
en aza indirmeyi amaçladı. Merkez, cumartesi günleri de açık olmak üzere, haftanın 6 günü hizmet 
vermektedir.” dedi.

Konuşmanın ardından Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı kurdeleyi keserek “Engelli Bireyler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi”nin 
açılışını yaptılar. Açılış ikramla son buldu.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN AĞIZ VE DİŞ 
SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILDI

Karadeniz 
Bölgesi’nde ilk 
olan; “Engelli 
Bireyler Ağız 

ve Diş Sağlığı 
Merkezi”, OMÜ 

Diş Hekimliği 
Fakültesi’nde 

açıldı.
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İMMÜN YETMEZLİK HASTALIKLARININ TEŞHİS 
VE TEDAVİSİ ARTIK OMÜ’DE YAPILACAK

Karadeniz 
Bölgesi’nin 

en donanımlı 
Teşhis ve Tetkik 

Laboratuvarı 
törenle açıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Hastanesi’nde, Çocuk İmmünoloji-
Alerji Bilim Dalı’nda kurulan, Karadeniz 

Bölgesi’nin en donanımlı “Teşhis ve Tetkik Laboratu-
varı” törenle açıldı.

Açılışa; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve Prof. 
Dr. Hasan Gümüş, Sağlık 
Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Başhekimi 
Prof. Dr. Mustafa Bekir 
Selçuk, Çocuk Alerji ve 
Klinik İmmünoloji Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Re-
cep Sancak, İmmünoloji-
Alerji Bilim Dalı Teşhis 
ve Tetkik Laboratuvarı 
Sorumlusu Prof. Dr. Ali-
şan Yıldıran, öğretim 
üyeleri ve hastane çalı-
şanları katıldı.

Laboratuvarın; Karadeniz Bölgesinin en dona-
nımlı laboratuvarı, Türkiye’nin de sayılı ve önemli 
laboratuvarlarından birisi olduğunu vurgulayan İm-
münoloji - Alerji Bilim Dalı Teşhis ve Tetkik Labora-
tuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Alişan Yıldıran, “Bağışıklık 
sistemi zararlı mikroplarla ve programı bozulmuş 
yani kanser olmuş hücrelerle savaşır. Bütün hastalık-
ların oluşmasında, hastalığa ait belirti ve bulguların 
ortaya çıkmasında bağışıklık sistemindeki aksaklıklar 

ya başroldedir ya da önemli katkısı vardır. Bağışıklık 
sisteminin kendisinin hastalanması ise yetersiz veya 
bozuk çalışmasından kaynaklanmaktadır. Bozuk çalış-
ması halk arasında iyi bilinen alerji ve daha az bilinen 
otoimmün hastalıklardır. Daha nadir görülen yetersiz 
çalışma durumu ise halk arasında bağışıklık (immün) 
yetmezliği olarak bilinmektedir. Bölgemizde sık gö-
rülen alerjik hastalıkların teşhis ve tedavisi ise polik-

liniğimizde deride ve 
kanda yapılan alerji 
testleri, solunum fonk-
siyon testleri ve pro-
vokasyon testleri ile 
yapılmaktadır. 

Daha önce bu has-
talar İstanbul, Ankara 
gibi büyük şehirlerde 
derman aramak zo-
rundaydı. Artık buna 
ihtiyaç kalmamıştır. 
Karadeniz’in alanında 
en güçlü laboratuvarı 

artık hizmet vermektedir. Bilim dalımızın güçlü kad-
rosunda halen, üç profesör, iki yan dal araştırma gö-
revlisi, bir araştırma görevlisi ve laboratuvar ekibimiz 
görev yapmaktadır. Katkısı ve emeği geçen herkese 
şükranlarımızı sunarız.” dedi.

Yıldıran’ın konuşmasının ardından Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan ve beraberindekiler laboratuvarın 
açılışını yaptılar.
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Samsun’un 
Havza ilçesinde 
Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi 
ve Havza 

Belediyesi’nin 
imzaladığı 

protokol 
çerçevesinde 

yapılacak 
olan Havza 

Fizik Tedavi ve 
Uygulama Oteli 

için uygulanacak 
projeler tanıtıldı.

TÜRKİYE’NİN 3. FİZİK TEDAVİ MERKEZİ VE 
UYGULAMA OTELİ HAVZA’YA YAPILIYOR

Toplantıda, yapılacak fizik tedavi merkezinin Türkiye’de üçüncü olacağı bildirildi. Havza Belediye 
Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu’nda Havza Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Havza Belediye Baş-
kanı Murat İkiz, OMÜ Havza Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Mahmut Yaran, Yüksekokul 

Sekreteri Adnan Karaca, mimarlık firması yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantıda, Havza Fizik Tedavi ve 
Uygulama Oteli için uygulanabilecek ve hazırlanan projeler tanıtıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Havza Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, “Uygulanacak proje sadece bugüne 
değil, yarına da hitap etmeli. Böylesi önemli bir proje Havza’nın termal turizm merkezi olması için önemli 
ve gerekli bir proje idi. Havza’ya ve Havzalılara hayırlı olsun.” dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise yaptığı açıklamada, OMÜ ve Havza Belediyesi’nin imzaladığı 
protokol çerçevesinde yapılacak olan Havza Fizik Tedavi ve Uygulama Oteli için İmaret Mahallesi’nde bu-
lunan Lokman Hekim Kaplıca İşletmesi’nin tahsis edildiğini ve projenin yaklaşık 6 milyon 500 bin liraya mal 
olacağını, Kalkınma Bakanlığı tarafından proje için 2011 yılı için 1 milyon lira tahsis edildiğini belirtti. İkiz, 
“Havzamız için hayati öneme sahip bir projenin daha hayata geçmesi bizleri mutlu etti. Yapılan protokol 
gereği ilçemizde Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yapılacak Fizik Tedavi Merkezi ile Havza artık ha-
mamcılığı bırakıp profesyonel kaplıca işletmeciliğine adım atmış olacak. Havzamızın önünü açacak olan bu 
proje ilçemizin kalkınmasında da büyük katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

Yapılan tanıtımda 7 bin 500 metrekarelik inşaat alanı olan Havza Fizik Tedavi ve Uygulama Oteli’nin altı 
kat olacağı, bina içersinde otopark, termal havuzlar, fizik tedavi merkezi, 84 otel odası, spor ve egzersiz 
odaları, doktor odaları, lokanta ve toplantı odalarının yer alacağı belirtildi.

Ondokuz Mayıs Üniversite tarafından yapılacak olan Havza Fizik Tedavi ve Uygulama Oteli’nde Havza 
Meslek Yüksekokulu’nun fizyoterapi, turizm ve büro yönetim bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitim 
alma imkanına kavuşacakları belirtildi.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
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BİTKİ MÜZESİ KURULDU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Giray Kutbay 

yaptığı açıklamada, 26 yıl önce başlanan çalışmada 
OMÜ bünyesinde oluşturulan herbaryumda toplanan 
bitki türlerinin 8 bine ulaştığını 
söyledi. Bitkilerin çoğunun Orta 
Karadeniz Bölgesi’nden toplan-
dığını belirten Kutbay, şunları 
söyledi: “6 bin 162 bitki türü 
bilgisayar ortamında kayıt altına 
alındı. Geriye kalan sayının kayıt 
işlemlerine de devam edilmek-
tedir. Bitkilerin büyük çoğun-
luğu tıbbi ve ekonomik önemi 
bulunan bitkilerdir. Bunlar ara-
sında kalantus cinsine ait olan, 
köklerinden “kalantabin” elde 
edilen ve çocuk felci hastalığında kullanılan bitki örnek-
lerimiz var. Aynı zamanda Arı Orkidesi olarak bilinen 
ve salep yapımında kullanıldığı için yok olma tehlikesi 
ile karşı karşıya kalan bitki türümüz var. Bunun dışında 
bitki müzemizde sulak alanlarda yetişen bitki türlerimiz 
mevcut.”

Kutbay, 1985 yılından itibaren toplanan bitki türleri 
arasında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 300 
endemik türün yer aldığını vurgulayarak, “Bu bitkile-
rin büyük çoğunluğu nesli tükenme tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. Bu konuda bizim yaptığımız çalışma çok 

önemlidir. Kısa bir zaman içinde 
Orta Karadeniz Bölgesi’nin her-
baryumu tamamen kayıt altına 
alınacaktır.” dedi. 

OMÜ Fen-Edebiyat Fakülte-
si Biyoloji Bölümü Botanik Ana-
bilim Dalı Başkanlığı Öğretim 
Üyesi ve müze sorumlusu Yrd. 
Doç. Hasan Kormaz ise, müzede 
kayıtlı bulunan 6 bin 162 bitki-
nin 50’sinin tohumsuz, damarlı 
bitkilere ait olduğunu söyledi. 

Bitkilerin 6 bin 112’sinin tohumlu bitkilerden oluştuğu-
nu ifade eden Kormaz, “Tohumlu bitkilerden 36 tanesi 
açık, 6 bin 76’sı kapalı tohumlu gruplarına aittir. 321 ta-
nesi tek çenekli ve 5 bin 821 tanesi ise çift çeneklidir. 
Müzede bu bitkileri bir araya getirmemizin ana hedefi, 
hem gelecek kuşaklara aktarılması, hem de araştırma-
cılara yol gösterecek olmasıdır.” şeklinde konuştu.

Orta Karadeniz 
Bölgesi’nden 

elde edilen 
bitki türlerinin 

gelecek kuşaklara 
aktarılması ve 

araştırmacılara 
yol göstermesi 
amacıyla OMÜ 

tarafından 
başlatılan 

çalışmada, 8 bin 
bitki çeşidinden 

oluşan Bitki Müzesi 
kuruldu. 

OMÜ’DE BİYOLOJİK ZENGİNLİKLER MÜZESİ 
KURULDU
Samsun ve yöresindeki tatlı sulardan elde edilen balık türleri-

nin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla OMÜ 
Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan, ‘’Biyolojik Zengin-

likler Müzesi’’ ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Müze Sorumlusu 
Prof. Dr. Nazmi Polat, “Koleksiyonumuzda 19 familyaya ait 52 türden 
yaklaşık 4.500 balık sergileniyor”

OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Müze 
Sorumlusu Prof. Dr. Nazmi Polat, kendisiyle birlikte dört kişilik bir ekip-
le yaklaşık 7 yıldır Samsun’daki gölet, ırmak ve göllerde türlerine göre 
balık yakaladıklarını söyledi. Amaçlarının Samsun ve yöresindeki tatlı 
sularda yaşayan balık türlerinin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarıl-
ması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Polat, “Burası zamanla Samsun’un 
biyolojik zenginliklerinin yer alacağı bir müze haline gelecek. Müze ken-
di alanında Türkiye’de bir ilk olma özeliği de taşıyor. Geleceğe sahip çık-
mak adına söz konusu müze çok önemli. Müzedeki koleksiyonumuzda 
şu anda Samsun’daki tatlı sularda yaşayan 19 familyaya ait 52 türden 
yaklaşık 4.500 balık yer alıyor. Müze bütün öğrencileri ve araştırmacıla-
rı ile halka açık, istedikleri zaman gelip görebilirler.” dedi.  Biyolojik zen-
ginlikler müzesinin Samsun ve üniversite için önemine işaret eden Prof. 
Dr. Polat, ellerinde bulunan balık türlerinin çok önemli bir koleksiyon 
olduğunu, araştırmacılar ve gelecek kuşaklar için değer taşıdığını vur-
guladı. Müzenin aynı zamanda geleceğe ışık tutacağını söyleyen Polat, 
“Dünya iklimsel açıdan sürekli değişiyor. Küresel ısınma canlı varlığını 

da etkiliyor. Gelecekte Samsun ve yöresinde ne tür balıkların olduğu-
nun bilinmesi açısından yaptığımız müze çok önemli. Ayrıca bugün var 
olan balık türlerinin yarın hangileri yok olacak, ya da hangi tür balıklar 
gelişecek? Bütün bunların bilinmesi ve tanıtılması için böyle bir müze 
kurduk. Bu müzede Samsun flora ve faunasındaki bitki ve diğer canlı-
ların da yer almasını arzuluyoruz. Şimdi bu yönde bir çalışmamız var.” 
şeklinde konuştu.

Türkiye’deki biyolojik zenginliklerin bilinmesi ve tanınması açısın-
dan bu tür müzelerin gerekli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Polat, Fran-
sa, Hollanda İngiltere, Macaristan ve Kanada gibi birçok ülkede benzer 
tarzda müzelerin bulunduğunu da kaydetti. 



2011 / Ekim-Kasım-Aralık

- özenilen üniversite -30

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

OMÜ’YE YENİ EĞİTİM BİNASI

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Vakfı 

kurucu üyelerinden 
ADEKA İlaç Sanayi 

ve Ticaret A.Ş 
üniversitemizde 

eğitim binası 
yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Suat 
Kılıç’ın teşrifleriyle, OMÜ 
Atatürk Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen Bölgesel Genç-
lik Çalıştayı’nda; Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi ile ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. arasında, eğitim binasının yapılma-
sına ilişkin protokol; Bakan Suat Kılıç, 
Vali Hüseyin Aksoy, OMÜ Rektör Vekili 
Prof. Dr. Hakan Leblecioğlu, ADEKA İlaç 
Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt 
Arpacıoğlu ile birlikte imzalandı.

“Eğitime %100 Destek Kampanyası” 
kapsamında yaptırılması öngörülen ve 
“OMÜ ADEKA Eğitim Kampusü” adıyla 
tescil ettirilmesi planlanan 10 milyon 
bedelli bina 29 derslik içerek. ADEKA, 
inşaatın tamamlanmasını müteakiben 
tüm haklarını OMÜ’ye devredecek. 

OMÜ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ 
ANABİLİM DALI AKREDİTE EDİLDİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, 
“Yeterlilik Belgesi” alabilmek için, 

Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu’na baş-
vurdu. Yapılan başvuru sonucunda, Kardiyoloji 
Anabilim Dalı’nı ziyaret eden Yeterlilik Kurulu 
Üyelerinden; Prof. Dr. Nail Çağlar ve Prof. Dr. 
Armağan Altun, OMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji 
Anabilim Dalı’na 5 yıl süreyle “Yeterlilik Belge-
si” verilmesini uygun gördüler.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Haydar Şahi-
noğlu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Dağde-
mir, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. H. Ömer Tontuş’un ve Kardiyoloji Anabilim 
Dalı’nın Öğretim Üyelerinin katılımı ile düzen-
lenen törende; “Yeterlilik Belgesi”, Kardiyoloji 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Yılmaz‘a 
verildi. Böylece Kardiyoloji Derneği Yeterlilik 

Kurulu tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği’nde, kardiyoloji konusunda yeterli bir eğitim programı 
uygulandığı onaylanmış oldu. 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Haydar Şahinoğlu yaptığı açıklamada, “Tıp Fakültesi, uzmanlık öncesi ve sonrası eğitimde standardı-
nı oldukça yükseltmiştir ve yükseltmeye de devam edecektir.” dedi.
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ İLE DÜNYADAKİ İLK 500 

ÜNİVERSİTE ARASINDA

ZİRAAT FAKÜLTESİ BÜYÜYOR

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, çevre 
ve ziraat alanında 

dünyadaki en iyi 
ilk 500 üniversite 

arasına girdi

Prof. Dr. Mehmet Kuran, yaptığı açıklamada, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) En-
formatik Enstitüsü laboratuarında yapılan 

çalışmalar sonucunda, dünyadaki ilk 500 üniversi-
tenin akademik performanslarına göre sıralandığını 
belirtti. Sıralama sonucu ilk 500 üniversite arasına 
5 Türk üniversitesinin girdiğini ifade eden Kuran, 
“Üniversitemiz, çevre ve ziraat alanında dünyadaki 
en iyi ilk 500 üniversite arasına girdi. Tıp, mühendis-
lik, ziraat ve çevre, yaşam bilimleri ile sosyal bilimler 
alanlarında dünyadaki en iyi 500 üniversite makale 
sayısı, son 5 yılda yayınlanan makalelere 2010 yılın-
da gelen atıflar, üniversitelerin çıkardığı makalelerin 
ve bunlara gelen atıfların etki değerleri ile üniversi-
telerin diğer üniversitelerle ortaklaşa bilimsel eser 
çıkarabilme yetenekleri gibi kriterler doğrultusunda 
ayrı ayrı sıralanmıştır. OMÜ Ziraat Fakültesi’nin yer 
aldığı ziraat ve çevre alanı içerisinde dünyanın en iyi 
ilk 500 üniversitesi arasında 433. sırada yer almıştır. 
Elde edilen bu başarı üniversitemizce memnuniyet-
le karşılanmıştır.” dedi. Prof. Dr. Mehmet Kuran

Tekelin özelleştirilmesinin ardından boşta kalan Bafra Yaprak İşletme Müdürlüğü Elifli Tütün Deposu, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinin girişimleri sonucu, Ziraat Fakültesine devredildi.

OMÜ Rektör Vekili ve Yardımcıları Ziraat Fakültesine devredilen Bafra Yaprak İşletme Müdürlüğü’ne ait Elifli Tütün 
Deposu’nda incelemelerde bulundular.

Toplam 105 dönüm arazi içerisinde 36 adet 1000’er metre karelik 36.000 bin metrekare kapalı hangarlardan oluşan yerleş-
kede; Rektör Vekili YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve Prof. Dr. Hasan Gümüş, 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve öğretim üyeleri incelemelerde bulundular. 

Tütün deposunun devredilmesine ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Kuran, “Devraldığımız arazi bizleri çok mutlu etti. 
En kısa zamanda gerekli tadilatları yaparak kullanıma açacağız.” dedi. 

- özenilen üniversite - 31
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Sağlık Kültür 
ve Spor Daire 

Başkanlığı Engelli 
Öğrenci Birimi 

tarafından Engelliler 
Haftası dolayısıyla 

yemekli toplantı 
düzenlendi

Engelliler Haftası dolayısıyla, Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı Engelli Öğrenci Birimi 
tarafından, üniversitemizde engellilerle ilgili 

yapılan çalışmalar ve ileriye dönük planlanan projeler 
konusunda bilgi alışverişinde bulunmak üzere, OMÜ 
Konukevi’nde yemekli toplantı düzenlendi. 

Toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gü-
müş, Engelli Öğrenci Birimi eski Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Bulut, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Musta-
fa Kemal Çayıroğlu, Engelli Öğrenci Birim Sorumlusu 
Şube Müdürü Cengiz Çelik, Öğrenci Konseyi Başkanı 
ve üyeleri, Öğrenci Konseyi fakülte ve yüksekokul 
temsilcileri ve OMÜ’lü engelli öğrenciler katıldı.

Toplantıda konuşan Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanı Mustafa Kemal Çayıroğlu, Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı’nın çalışmaları ve engelli öğren-
ciler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Engelli Öğrenci Birim Sorumlusu Şube Müdürü 
Cengiz Çelik ise Engelli Öğrenci Biriminin bugüne ka-
dar kat etmiş olduğu yoldaki çalışmalardan ve birimin 
hedeflerinden söz etti.

Öğrenci Konseyi Başkanı Suat Ortahisar, konsey 
olarak engelli öğrenciler ile ilgili bir birim oluşturduk-
larını, her okulda birer gönüllü temsilci seçeceklerini 
ve bu yolla engelli öğrenci arkadaşlarına ulaşıp sorun-
ları ile ilgilenebileceklerini belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Bulut’un, Engelli Öğrenci Birimi 
Başkanlığı görevini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Gümüş’e devretmesi dolayısıyla, Prof. Dr. Hasan Gü-
müş, Prof. Dr. Ahmet Bulut’a yapmış olduğu çalışma-
lardan dolayı plaket takdim etti.

OMÜ’de engelli öğrencilerle ilgili çalışmaların 
2008 yılında başladığını ve her geçen gün bu konuda 
biraz daha ileriye gidildiğini belirten Prof. Dr. Ahmet 
Bulut, “Üniversitemizin hedefi ‘engelsiz’ bir üniversite 
olmaktır.” dedi.

Toplantı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Gümüş’ün okul temsilcilerine ve engelli öğrencilere 
hediye ve plaket vermesiyle son buldu.

SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ENGELLİ 
ÖĞRENCİLER İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

Mustafa Kemal Çayıroğlu
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HEDEFİMİZ “ENGELSİZ” BİR
ÜNİVERSİTE OLMAK!

Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi, 
düzenlenen 

etkinlikler 
ve yapılan 

çalışmalarla 
engelsiz bir 

üniversite olma 
yolunda hızla 

ilerlerken; hem 
kamuoyunda 

farkındalık 
yaratmayı, hem 
de engelliler için 

ulaşılabilir bir 
üniversite olmayı 

hedefliyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, 
OMÜ Rektörlüğü ve OMÜ Özel Eğitim 
Kulübü işbirliğiyle, Eğitim Fakültesi A 

Blokta engelli asansörünün ve “Mutluluk Dolu Ka-
reler” konulu resim sergisinin açılış töreni yapıldı. 
Düzenlenen etkinlikte; Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı Engelli Öğrenci Birimi ve OMÜ Karika-
tür Kulübü de stant açtı.

Asansörün açılışı; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Hasan Gümüş, Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bulut 
ve Psikolojik Danışman Hasan Tahsin Yazıcı tara-
fından yapıldı.

Prof. Dr. Ahmet Bulut yaptığı konuşmada, için-
de bulunulan Engelliler Haftası ve Dünya Gönül-
lülük Haftası ile ilgili, sivil toplum örgütlerinin ve 
üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalardan söz 
etti. Bulut, “Üniversitemizde engellilere yönelik 
bu tür iyileştirme çalışmaları sürmektedir. Hedefi-
miz engelsiz bir üniversite olmaktır. Bu hedefimiz 

için özveri ile çalışanlara çok teşekkür ederim.” 
dedi.

lkadım Belediyesi Engelliler Konseyi Meclis 
Başkanı Psikolojik Danışman Hasan Tahsin Yazıcı, 
engellilere yönelik yapılan iyileştirme çalışmala-
rından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek; 
Engelli Öğrenciler Birimi Komisyon Başkanlığı dö-
neminde yürütmüş olduğu çalışmalarından dola-
yı Prof. Dr. Ahmet Bulut’a plaket takdim etti. OMÜ 
Karikatür Kulübü öğrencileri ”Fikir Senden”  slo-
ganı ile, gelen misafirlere günün anlamını içeren 
özel karikatür çalışmaları hazırlayıp hediye ettiler.

Etkinliğe; Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Hakan 
Leblebicioğlu, Prof. Dr. Hasan Gümüş, Rektör Da-
nışmanı Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, Eğitim Fa-
kültesi Dekanı  Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bulut, Sağlık Kül-
tür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Kemal Çayıroğ-
lu, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
Ömer  Bozkurt ve öğrenciler katıldı.
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BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ 
İŞSİZ KALMAYACAK

OMÜ
Mühendislik 

Fakültesi 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
Bölümü ile Yapı 

Kredi Bankası A.Ş. 
arasında işbirliği 

protokolü 
imzalandı.

Türkiye’de ilk kez imzalanan protokole göre; 
z öğrencileri işbirliği kapsamında Yapı Kredi 
Bankasında staj yapabilecek ve ardından da 

istihdam edilecekler. Dönem kaybetmeksizin lisans 
eğitimini ve Yapı Kredi Bankasında da staj programı-
nı başarıyla tamamlayan Bilgisayar Bölümü öğrenci-
lerine, Yapı Kredi Bankası İnsan Kaynakları Yönetimi 
tarafından istihdam fırsatı sunulacak. 

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda im-
zalan Protokol Töreni’nde konuşan Mühendislik Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı Fakülteyle ilgili 
bilgi verdikten sonra; “Son 2 -3 yıl içerisinde en fazla 
vurguladığımız konulardan bir tanesi uygulamalı eği-
tim modelidir. Çünkü biz şunu biliyoruz; biz sizlere 
genellikle teorik bilgileri yükleyebiliyoruz. Ama bu-
nun yanında uygulamaya dönük bilgide ister istemez 
eksik kalıyorsunuz. Bu nedenle 2 -3 yıldır üzerinde 
sık olarak çalıştığımız uygulamalı eğitim modeli-
ne geçme çalışmalarımız var. Yapı Kredi Bankasıyla 

kurduğumuz güzel iletişim sonucunda, yaklaşık 6 ay 
içerisinde bu uygulamanın ilk somut örneği olarak 
bugün biraradayız. Gerçekleştireceğimiz protokolle, 
öğrencilerimiz 1. sınıfı tamamladıktan sonra not or-
talamasına ve mülakata alınacaklar. Mülakatta Bilgi-
sayar Mühendisliği Bölümü hocalarıyla birlikte Yapı 
Kredi Bankası ekibi olacak. Mülakatta minimum 15 
kişi seçilecek. Yani bu uygulama 2. sınıftan başlaya-
cak. Bu programın son yılında, yani öğrencilerimiz 
4. sınıfın son yarıyılında Yapı Kredi Bankası bilişim 
teknolojileri biriminde staj yapacaklar. Derslerini 
ve staj eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenci-
lerimizle Yapı Kredi Bankası sözleşme imzalayacak. 
Öğrencilerimizin kabul etmeleri halinde de 1 yıllık 
bir sözleşmeyle bankada görevlerine başlamış ola-
caklar. Bu model büyük bir ihtimalle Türkiye’de ilk 
uygulama olacak. Biz sadece Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü’nü değil, aynı zamanda diğer bölümleri de 
aynı modelle sanayi de birleştirmek istiyoruz. 
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Bu bağlamda Yapı Kredi Bankası’nın bizimle birlikte olmasını 
gerçekten fazlasıyla önemsiyoruz. Rektörlüğümüzün, fakültemizin 
en önemli projelerinden bir tanesi, hatta şehrin en önemli proje-
lerinden bir tanesi; Teknopark Projesidir. Bizler öğrencilerimizin 
işte buralarda yetişmesini istiyoruz. Yapı-Kredi Bankası’nın yüzlerce 
üniversite arasından bizleri tercih etmeleri, bizlere güvenmeleri, 
bu programı bizimle imzalamaları, bize çok büyük onur ve gurur 
veriyor. Ama bununla birlikte bir o kadar da sorumluluk veriyor. Bizi 
tercih ettikleri için bugün burada aramızda oldukları için Yapı-Kredi 
Bankası yetkililerine, kurum olarak hepsine çok teşekkür ediyo-
rum.” şeklinde konuştu.

Yapı Kredi İnsan Kaynakları ve Organizasyon Genel Müdür Yar-
dımcısı Cihangir Kavuncu, “Biz Yapı-Kredi olarak her zaman ilklerin 
bankası olmayı tercih ediyoruz ve şimdiye kadar yaptığımız tüm uy-
gulamalarda da kendimize bunu amaç edindik. Böyle bir uygulama 
ilk defa gerçekleşecek. Bir işletmenin üniversite ile birlikte biraraya 
gelerek neredeyse %100 iş imkânı sağlayan böyle bir olanak henüz 
hayata geçirilmedi. Kurumlar sadece ülkelerine vergi vermek de-
ğil, onun dışında katkı yapmak zorundadırlar. Ülkemizde yaptığımız 
yatırım bu şekilde eğer bir değer katıyorsa o zaman bankanın da 
verdiği verginin çok ötesinde kurumsallaşması ve devletiyle ülke-
siyle bütünleşmesi sağlanabiliyor. Bizim buradaki öğretim görevlisi 
arkadaşlardan da ricamız; bunu hep beraber başaralım! Bunu başa-
rırsak, başka alanlarda da imkânlar yaratma olanağımız var.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan konuşmasında, “Aslında tam is-
teğimiz böyle bir şeydi. Üniversitede okuduğu alanda iyi yetişmiş, 
piyasaya uygun, yani iş hayatına uygun elemanlar yetiştirmemiz 
gerekiyor. Öğrencinin bunu da belki en rahat yapılabildiği fakülte 
tıp fakültesi. Çünkü tıptaki eğitici aynı zamanda bizzat sahada olan 
birisi; yani hasta bakan, tedavi eden ameliyat yapan birisi. Diğer 
fakültelerde ise çoğunlukla sahada olanla, eğitici birbirinden farklı 
uygulamalar yapıyor. Ama onlar da laboratuarlarda yapılıyor, haya-
tın içinde değil. Özellikle meslek elemanı konusunda bizim bu kay-
gıyı gözeterek gerçekleştirdiğimiz bir gelişme var; teknolojik alan-
lardaki meslek yüksekokulunu organize sanayi bölgesinin içinde 
açtık. Amacımız öğrencinin bilgiyi sanayinin içinde öğrenmesi. Bu 
esnada Mühendislik Fakültesi idarecilerine ve Bilgisayar Mühen-
disliği öğretim üyelerine,  ayrıca programa katılacak öğrencilere 
büyük sorumluluk düşmektedir. Bu proje, uzaktan eğitim gibi, or-

ganize sanayi bölgesinde meslek yüksek okulu açılması gibi birçok 
yeni özgün projelerimizden biri olmuş olacak. Projenin oluşmasına 
katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Rektörlüğü olarak her türlü katkı ve desteği sağlayacağız.” şeklinde 
konuştu.

Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi–CIO Cahit Erdoğan 
da konuşmasında, “Teknoloji olmadan ürün ve hizmet çıkmaz, yeni 
kanallar devreye girmez, müşterilere yeni hizmetler götürülemez. 
Bu yüzden de bilişim teknolojileri fonksiyonu aslında bankacılık ve 
telekomda bir üretim hattı gibi işlemek durumundadır. Türkiye’de 
bankacılık ve ekonomi çok hızla gelişiyor. Dolayısıyla ihtiyaç duyu-
lan bankacılık hizmetleri olsun, ürünler olsun, sistemler olsun ge-
lişmeye devam edecektir. Bilişim teknolojilerinin işgücü gerek Yapı 
Kredi Bankası üzerinde, gerekse sektörel olarak da tahminimiz ve 
öngörümüz o ki; önümüzdeki beş on yıllık dönem içerisinde ihtiyaç 
iki katına çıkacaktır. Bu aşamada yeni teknolojilere adaptasyon-
la sizler gibi gençlerin de aramıza katılımları ile ihtiyaçları bilerek, 
teknolojiyi de yakından takip ederek, ihtiyaç duyulan yetkinlikleri 
kazanmış olarak aramıza katılıyor olmanız bizim için çok önemli. Bu 
yüzden de bu programdan hem yakın gelecekte, hem de daha uzun 
vadede belki de daha da artarak büyüyecek bir sayıda, hem katılım 
hem de karşılıklı etkileşim bekliyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi-
ne katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
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Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

doktorlarının 
yaptığı çalışma 

iyi bildiri 
ödülüne layık 

görüldü

OMÜ’YE YENİ BİR BAŞARI ÖDÜLÜ

Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında Prof. 
Dr. Ahmet Yaşar Turanlı, Prof. Dr. Tayyar Can-
türk, Prof. Dr. Nilgün Şentürk, Doç. Dr. Fatma 

Aydın, Uzman Dr. Melek Küçük, Uzman Dr. Esra Pancar 
Yüksel tarafından yapılan, “Psoriasis, Alopesi Areata ve 
Kontakt Dermatitteki Yama Testi Sonuçlarının Karşılaş-
tırılması” başlıklı çalışma tamamlanarak bildiri haline 
getirildi. 

16-20 Kasım 2011 tarihleri arasında Ankara’da ger-
çekleştirilen 20. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumunda, 
Türk Dermatoloji Derneği Kontakt Dermatit Çalışma 
Grubu tarafından ilk kez verilen “En iyi bildiri ödülüne” 
layık görüldü. Doç. Dr. Fatma Aydın, yapılan çalışmanın 
önemli veriler içerdiğini, üniversitenin mensubu olarak 
ödüle layık görülmelerinden gurur duyduklarını belirtti.

Kocaeli Üniversitesi ve çok sayıda hasta/hastalık ve uz-
manlık derneklerinin işbirliğiyle Sapanca’da düzen-
lenen 1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Araştırmaları 

Kongresi”nde, OMÜ Tıp Fakültesi Kök Hücre Çalışma Grubu, “Sü-
reyya Tahsin Aygün Ödülü”ne layık görüldü.

300’e yakın davetlinin katıldığı kongreye; yurt dışından 35, 
yurt içinden de 50’ye yakın bilim insanı konuşmacı olarak katılır-
ken, deneysel ve klinik çalışmalar arasından seçilen bildiriler de 
sözlü olarak sunuldu.

Kongre’de; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Bi-
yoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Ökten ve Ço-
cuk Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamit Özyürek’in 
birlikte yürüttükleri, “Mezenkimal Kök Hücre ve Eritropoetin 
Kombinasyonunun İskemik İnmede Etkisi” başlıklı deneysel ça-
lışma sözel sunum yapılacak bir çalışma olarak seçildi. Başarıyla 
gerçekleştirilen sunum, Kongre’nin en büyük ödülü olarak de-
ğerlendirilen, Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün anısına verilen 
ödüle layık görüldü. 

1.Uluslararası 
Katılımlı 

Kök Hücre 
Araştırmaları 

Kongresi 
28 Eylül-2 

Ekim 2011 
tarihleri arasında 

Sapanca’da 
düzenlendi.

HÜCRE ÇALIŞMA GRUBUNA ÖDÜL

Prof. Dr. Erdal Karaöz - Prof.Dr. Ercüment Ovalı - Doç.Dr. Hamit Özyürek - Prof.Dr. Gülsen Ökten
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Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş 
Eğitimi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Seylan’ın, her yıl 
düzenlenen ve merkezi Paris olan “Poster for Tomor-

row” organizasyonunda, 2780 katılım içinde 3 çalışması fina-
le kaldı.

Unesco’nun desteklediği proje ile finalist (ilk 100 eser) 
eserler, 30 ülkede düzenlenen etkinliklerle sergilendi. Yrd. 
Dr. Ali Seylan’ın bir afişi ise ilk on eser içinde birinci sırada 
yer alarak, 9 prestijli afiş müzesinin kalıcı koleksiyonuna dâhil 
edildi.

ÖĞRETİM ÜYEMİZİN BAŞARISI

Sergilerin Yapıldığı Ülkeler:

Ada, OH, ABD / Aix-en-Provence, FRANSA  / Beyrut, LÜBNAN / Bogota,
KOLOMBİYA / Breda, HOLLANDA / Brüksel, BELÇİKA / Karakas, VENEZUELLA /
Chaumont, FRANSA  - Dnepropetrovsk, UKRAYNA  / Doha, KATAR / Edinburg,

TX, ABD / Gaborone, BOSTVANA / Gatineau, QC, KANADA /Geneve, İSVİÇRE /
Gent, BELÇİKA / Guadalajara, MEKSİKA / İstanbul, TÜRKİYE /

Johannesburg, GÜNEY AFRİKA / Karaçi, PAKİSTAN  / Kinshasa, KONGO  /
Kumasi, GANA  / Kumpere, UGANDA  / La Paz, BOLİVYA / Lima, PERU /

Linz, AVUSTURYA / Madrid, İSPANYA / Mamou, GİNE BİSSAU / Marakeş, FAS
/ Mumbai, HİNDİSTAN / Paris, FRANSA  / Quito, EKVADOR / Renouard,

FRANSA  / Tiflis, GÜRCİSTAN / Tunus, TUNUS

Eseri Kalıcı koleksiyonuna alan müzeler:

Center for the Study of Political Graphics, ABD
Dansk Plakatmuseum, DANİMARKA
Design Museum Gent, BELÇİKA
Graphic Design Museum, HOLLANDA
Lahti Poster Museum, FİNLANDİYA
Les Arts Decoratifs, FRANSA
Museum für Gestaltung, İSVİÇRE
Wilanow Poster Museum, POLONYA
Victoria and Albert Museum, İNGİLTERE

Yrd. Doç. Dr. Ali Seylan

- özenilen üniversite - 37
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GELECEĞİN RESSAMLARI OMÜ’NÜN 
ADINI ÇİN’DE DUYURDU

OMÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi 

Resim Öğretmenliği 
Bölümü 

öğrencileri Çin’de 
gerçekleştirilen 

“2011 San Min Cup” 
da elde ettikleri 

başarılı sonuç ile 
dikkatleri üzerlerine 

çektiler

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

Çin’de gerçekleştirilen ve çok sayıda ülkeden 
ressamların katıldığı uluslararası exlibris 
yarışması “2011 San Min Cup” a OMÜ’lü 

51 öğrenci damgasını vurdu. 

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğret-
menliği Bölümü Öğretim Görevlisi Tezcan Bahar’ın 
öğrencilerinin yaptığı çalışmaları yarışmaya gön-
dermesiyle başlayan serüven, büyük bir başarıyı da 
beraberinde getirdi. Üçüncü ve son sınıf öğrencile-
rinden oluşan 51 kişilik ekibin çalışmalarını derleyen 
ve Çin’de gerçekleştirilen uluslararası exlibris yarış-
ması “2011 San Min Cup” a gönderen Tezcan Bahar, 
“Öğrencilerimin çalışmalarıyla yarışmalara katıla-
bileceklerini göstermek için böyle bir adım attım. 
Sonuçların açıklanmasının ardından tüm çalışmala-

rımızın sergileme ödülü kazandığını öğrendiğimde 
bu haberi ilk olarak öğrencilerimle paylaştım. Bu 
hem Türkiye hem de Samsun adına büyük bir başarı 
ve bu başarıyı OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Öğretmenliği Bölümü’ndeki yetenekli öğrencilerim 
başarılı exlibris çalışması ile kazandılar. Yarışmanın 
ardından başarılı çalışmaların yer aldığı “2011 San 
Min Cup” kitabına girmeye hak kazanan öğrenciler, 
yine bu kapsamda gerçekleştirilen Dünya’nın birçok 
ülkesinde yapılacak olan sergilerde çalışmalarıyla 
Türkiye’nin adının olmasını sağlayacaklar, yeni başa-
rılara da imza atacaklar.” dedi.

Elde ettikleri başarı karşısında duydukları mem-
nuniyeti dile getiren öğrencilerden Ayşegül Cömert, 
“Uzun çalışmalarımızın sonucunu aldık. Bu başarı 

yıllarca OMÜ’lü öğrencilerin ye-
teneğini konuşturacak” şeklinde 
konuşurken bir başka başarılı 
öğrenci Fulya Semiz ise, “OMÜ 
adını uluslararası arenada temsil 
etmenin mutluluğunu yaşıyo-
ruz.” dedi. Exlibris çalışmaların-
da usta isimlerin yer aldığı büyük 
jüriden geçen çalışmalarının ta-
mamıyla sergileme ödülü kazan-
manın azımsanamayacak bir ba-
şarı olduğunun altını çizen Hava 
Kara ise, “Çok yakın bir zamanda 
öğretmen olarak yeni nesil res-
samların yetişmelerini sağlaya-
cağız. Bu başarı bizi motive etti.” 
dedi. Çalışmalarının yer aldığı 
kitap ve başarı sertifikalarını da 
gösteren öğrenciler, “Ülkemizin 
adının bu kitapta yer almasının 
gururunu yaşıyoruz.” dediler.
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OMÜ ÖĞRENCİ BUTİĞİ ÇALIŞMALARINA 
DEVAM EDİYOR

“Öğrenci 
Butiği”ne katkı 

sağlayan kişiler 
ve kuruluş 

temsilcilerine, 
OMÜ 

Konukevi’nde 
düzenlenen 

yemekli davette 
teşekkür 

plaketleri verildi.

İhtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmak amacıyla, üniversitemiz Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan, “Öğrenci Butiği”ne katkı sağlayan kişi ve 
kuruluş temsilcilerine, OMÜ Konukevi’nde düzenlenen yemekli davette teşekkür pla-

ketleri verildi. 

Öğrenci Butiği’nde verilen hizmetlerle ilgili kısa bir bilgi veren Şube Müdürü Cengiz Çelik 
“Butiğe bağışı yapılan, kullanılmayan giyim, aksesuar, ayakkabı v.b. ihtiyaç fazlası eşyalar gö-
revli elemanlarımız tarafından barkot sistemiyle kayıt altına alınarak, ihtiyaç sahibi öğrenci-
lerimize her hangi bir karşılık almadan verilmektedir. Bağışı yapılan ürünler, birim sorumlusu 
ve butikte çalışan personel tarafından teslim alındıktan sonra,  temizliği, ütüsü ve onarımı ya-
pılarak elektronik ortamda stok girişiyle kayıt altına alınmaktadır. Her ürün, öğrencinin kimlik 
bilgileri alındıktan sonra imza karşılığı ücretsiz olarak öğrenciye verilmektedir.” dedi.

Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, “Öğrenci Butiği düşündüğümüzden çok 
daha fazla ilgi toplamıştır. Bu da bizim açımızdan sevindirici bir durumdur. Vermiş olduğumuz 
kararın, atmış olduğumuz adımın doğru olduğunu göstermektedir. Butik sorumluları tarafın-
dan titizlikle yürütülmekte olan bu çalışmalar sonucunda bu güne kadar Öğrenci Butiğimize 
yapılan 2.363 adet bağışın 1.490 adedi htiyaç sahibi öğrencilerimiz ile buluşturulmuştur. Bu 
çalışmalardan dolayı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Kemal Çayıroğlu, Şube Mü-
dürü Cengiz Çelik ve bölüm çalışanlarına, yürütmüş olduğumuz bu sosyal projemize yardım-
larıyla katkıda bulunan bağışçılarımızın her birine ve hayırsever firmalarımıza teşekkür eder 
çalışmalarında başarılar dilerim.” şeklinde konuştu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Ünal ise yaptığı konuşmada, “Yardımlaşma yapan 
ve yardımlaşmayı seven bir toplumuz. Bu özelliğimizin bir örneğini de burada görmekteyiz. 
Örnek sayılabilecek olan bu proje ile ihtiyaç sahibi birçok öğrencimizin ihtiyaçları karşılan-
mıştır. Bu hizmetin sunulmasında emeği geçen ve bağışları ile katkıda bulunanlara teşekkür 
ederim.” dedi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Kemal Çayıroğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı Şube Müdürleri İbrahim Tan, Selahattin Özsan, İsmet Ergin, butiğe katkıda bulunan 
kişilerin ve kurum temsilcilerinin katıldığı program, bağışçılara teşekkür plaketlerinin verilme-
siyle son buldu.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
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SMINTHEION/GÜLPINAR KAZI 
ÇALIŞMALARI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar beldesinde bulunan antik Apol-
lon Smintheus Tapınağı ve çevresinde (Smintheion) yürütülen kazı çalışma-
larında arazi koordinatörü olarak çalışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Kaplan, kazı 
çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu: 

“Başkanlığını halen Kültür ve Turizm Bakanlığı adına, Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nden emekli hocam Prof. Dr. Coşkun 
Özgünel’in yürüttüğü, Apollon Smintheus Tapınağı kazılarından elde edilen bulgular 
tarihsel açıdan günümüze çok önemli bilgiler veriyor. Yaklaşık 32 yıldır kesintisiz süren 
kazı çalışmalarında tarihsel, sosyal ve dinsel yeni bilgi ve belgelere ulaşılıyor. 

Tapınakta Olimpiyat Oyunları Düzenlenmiş

Sosyal tarihin önemli bir parçası olan sporun varlığının, bulundukları coğrafyayı da 
içine alan bölgede 3 bin yıldan beri hem yazılı hem de arkeolojik belgelerle kanıtlandı. 
Bunlardan en önemlisi Ozan Homeros’un Ilyada ve Odysseia destanlarında bahsettiği, ölünün ruhunu memnun etmek için yapılan 
mezar başındaki atletik oyunlardır. Bu tür oyunlar süreklilik arz etmezler, yani Troia surları önünde yapılan bir spor, savaş bitince or-
tadan kalkmakta, aynı yerde tekrar yapılmamaktadır. Ancak Greklerde Arkaik dönemden itibaren ve Roma Dönemi’nde güreş, boks 
ve koşu yüzlerce yıl en başta gelen spor dalları olarak varlığını korumuştur. Bütün kültürlerde spor var olmasına rağmen, bu bölgede 
iki farklı alanda karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi dini, ikincisi ise sosyal alandır. Sosyal alanda gerçekleşen sporun anma, 
dinsel amaca hizmet eden spor ise Tanrı adına yapılmaktadır. Sporlar bölgesel kalmamış, evrensel anlamda da yapılmıştır. Bugünkü 
anlamda buna uluslararası diyebiliriz. Kazılar devam ettiği müddetçe olimpiyat oyunları gibi büyük ve geniş, aynı zamanda kapsamlı 
spor oyunlarının Troas bölgesindeki varlığını farklı boyutlarıyla ortaya koymuş olacağız. Çünkü Roma imparatorluk dönemine denk 
gelen bu oyunların geniş bir katılımla yapılmış olduğunu ilerleyen kazılar ortaya koyacaktır. 

1.800 Yıllık Doktor Evi

Çevrenin, antik yapılar üzerindeki tahribatını önlemek için yapılan kontrol çalışmasında kutsal alan için son derece önemli olan 
bilgilere ulaştık. Burası dini bir alan olsa da, yaşayan belli bir nüfus ve çevreden tapınmak için gelen halk var. İnsanlar bu alanda yaşa-
yınca sağlık sorunları da ön plana çıkıyor ve buna bağlı olarak tıp bilimi de kullanılıyor. Kutsal alanda Tanrı Apollon Smintheus adına 
şenlikler, festivaller ve kurban törenlerini içeren çeşitli sosyal aktiviteler düzenleniyor. Yukarda sözünü ettiğim; Tanrı adına uluslara-
rası üne sahip Apollon Smintheia Pauleia Spor Oyunları düzenleniyor. Sporcu grupları arasında pankration (pankreas) gibi çok ağır bir 
spor dalında müsabakalar yapılıyor. Bu spor dalı yarı boks, yarı güreş şeklinde. Bazen bu sporlar ölümcül hale gelebiliyor. İster iste-
mez de doktorların müdahalesi de şart oluyor. Bu sporu yaparken yaralanan sporcular olduğu gibi, tapınma merkezine gelen hasta 
insanlar da bulunuyor. Tabi ister istemez bu sağlık sorunları baş gösterince bir de doktora ihtiyacınız var. Tesadüfen tapınağın hemen 
kuzeyindeki villalardan birinin kazılar sırasında doktora ait olduğunu tespit ettik. Binanın temellerine kadar ulaştık. Kazı sırasında 
buradaki malzemelerin hepsini eleyip, topladık. Malzemelerin içinde tıp aletleri ortaya çıktı. İlaç kaşıkları, ilaç ezme tablası ve birçok 
tıp alet var. İlaç alma kaşıkları bronz ve kemikten yapılmış. En önemlisi, insanların bu denli tıp tekniği ve bilgisine sahip olmasına 
karşın büyüden de medet ummalarıdır. Büyü kapsamında ise doğu dinlerinde sıkça görülen tanrı tasvirlerinden birine ait bir amulet 
(muska) ele geçti. Yapı ve malzemelerin geçmişi yaklaşık 1.800 yıllık. Tüm bu veriler villanın Roma döneminde yaşamış bir doktora ait 
olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu evdeki kazılar sırasında bronz sikkelerden oluşan ve aynı döneme ait bir küçük define ele geçti. Bunlar 
ya doktorun para koleksiyonu ya da maaşı olmalıydı.

Yrd. Doç. Dr. Davut Kaplan

Smıntheıon/Gülpınar Kazı Çalışmaları 
Şaşırtan Bulgular Vermeye Devam Ediyor
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Köprülü Kutsal Yol 

Şu anda ise 2 bin yıllık “Kutsal Yol” üzerinde çalışıyoruz. Kutsal 
Yol’un 45 m.’lik kısmı açığa çıktı. “Apollon Smintheus Kutsal Alanı”na 
gelen bu yolun 35 km. uzaklıktaki Alexandria Troas kentinden çıkıp, 
Tuzla Ovası’nda yer alan Roma Köprüsü’nü aştıktan sonra kutsal 
alana ulaşması heyecan verici. Biz bu yolun tamamını açmak istiyo-
ruz. Tuzla çayının yatak değiştirmesi ile köprü ayaklarının alüvyona 
gömülü olması, daha uzun soluklu kazıları ve araştırmaları gerekli 
kılmaktadır. Kent mimarisinden farklı olarak özel bir alana kurulan 
kutsal alanda, Kutsal Yol veya caddenin ortaya çıkarılması, çevrede 
yer alan mimarinin bir bütün olarak değerlendirmesi ile daha da 
anlam kazanıyor. Prof. Dr. Coşkun Özgünel tarafından daha önce 
kazılan ve Coşkun Hocam’ın da ifade ettiği gibi Roma Köprüsü’nde 
antik dönemde kullanıldığını gösteren taşıt izine rastlanmaması 
ve mimari ayrıntılar yapının bir prezisyon (dinsel geçit) köprüsü 
olabileceğini ve Apollon kehanetleri için Alexandria Troas kentin-
den gelenler tarafından belirli zamanlarda kullanılmış olabileceği-
ni gösteriyor. İki merkez ve arasındaki ulaşımı sağlayan kutsal yol, 
Apollon onuruna yapılan şenlikler için tören yolu olarak kullanılmış 
olmalıdır. Smintheion’da dini bir tören yapılacağı zaman, halk Ale-
xandria Troas’tan çıkıyorlar ve kurbanlık hayvanlar ve hediyelerle 
tanrı Apollon’a geliyorlardı. Benzer örnekler Stratonikeia-Lagina ve 
Didyma-Miletus arasında da mevcuttur. Bu yol antik dönemde hem 
fonksiyonel hem de dinsel açıdan büyük bir öneme sahipti.

Roma Hamamı ve Yıkanma Geleneği

Roma hamamına su sağlayan kaynak bir mağaradan çıkmakta 
ve erken tapınmanın merkezini oluşturmaktadır. 2010 yılında yaptı-
ğımız çalışmalarla yüzeyden 8 m aşağıda bu kutsal kaynak ve mağa-
raya da ulaştık. Ancak amacımız ziyaretçilerin de bu kutsal kaynak 
ve kehanet mağarasını görmesidir. Tabi tapınaklar anıtsal boyutlar-
da yapılınca erken tapınmanın merkezi olan mağara önemini kay-
betse de mimarisi ile günümüzde dahi göz alıcıdır.

Kehanet mağarasından çıkan kutsal kaynak daha sonra Roma 
hamamına su sağlayan anıtsal su depolarına alınmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Davut Kaplan, Roma hamamının erken (arkaik) 
evresinin İmparator Augustus çağına tarihlendirildiğini ve yıkanma 
geleneğindeki sürekliliği göstermesi açısından dikkate değer oldu-
ğunu söyledi. Özellikle Roma Dönemi’nde yıkanma ve arınma din-
sel törenler öncesinde son derce önemliydi. Bir Romalı ister Tanrı 
huzuruna çıksın, isterse kurban kessin önce temizlenir ve temiz giyi-
nerek kendisini arındırmış olurdu. Bu nedenle Apollon Smintheus’a 
kurban kesmeye veya tapınmaya gelen her vatandaş veya inanan 
kişi, hamamda yıkandıktan sonra tapınağa veya sunağa giderdi. Ha-
mamdaki farklı evrelerin ortaya çıkması uzun süren yıkanma gele-
neğini ve tapınmadaki sürekliliği göstermektedir. Bu durum kentler-
deki hamamlardan farklı olarak bir kutsal alanda farklı evrelere ait 
hamam mimarisini bizlere göstermiştir ve bu önemli bir noktadır.

Ayrıca depo ve müze çalışmalarımız çevre düzenlemesiyle bir-
likte devam ediyor. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi; Kutsal Yol’la 
gelen insanlar hem Tanrı için geliyorlar, hem de Tanrı adına yapılan 
spor oyunları ve aktivitelere katılıyorlardı. İşte bu spor oyunlarında 
ödül alan sporcuların heykellerinin konduğu yazıtlı kaideler de dü-
zenleyeceğimiz müzede sergilenecek.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

Prof. Dr. Coşkun Özgünel
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Ali Fuad 
Başgil Hukuk 

Fakültesi ve 
Adalet Meslek 

Yüksekokulu 
işbirliğiyle, 

Hukuk Fakültesi 
bahçesinde 

öğle yemeği 
düzenlendi. 

OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN

MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU 
KAMPÜSÜNDE BULUŞMA

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi ve Adalet 
Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle, Hukuk 
Fakültesi bahçesinde öğle yemeği düzen-

lendi. Çarşamba ilçesinin ileri gelenleri ve OMÜ’lü 
idareciler, yemekte bir araya gelerek; Mustafa Ke-
mal Güneşdoğdu Kampüsüyle ilgili fikir alışverişin-
de bulundular. 

Izgarada pişirilen hamsilerin servis edildiği öğle 
yemeğine; Çarşamba Kaymakamı Caner Yıldız, Ay-
vacık Kaymakamı Ufuk Akıl,  Çarşamba Belediye 
Başkanı Hüseyin Dündar, Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, Rektör Yardımcıları YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Prof. Dr. Hasan 
Gümüş, Çarşamba 
Başsavcısı Mehmet 
Emin Kurt, Ali Fuad 
Başgil Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mus-
tafa Tiftik, Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Bulut, Dai-
re Başkanları, Adalet 
Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Erdal 
Abdülhakimoğulları, 
İş Adamları Mustafa Kemal Güneşdoğdu, Mithat 
Yılmaz, Azmi Yılmaz, Ahmet Yılmaz, akademisyenler 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kampus alanında incelemelerde bulunan Prof. 
Dr. Hüseyin Akan ve beraberindekiler eksiklikleri 
yerinde tespit ettiler. Dekan Prof. Dr. Mustafa Tiftik 
Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu hak-
kında bilgi verdi. 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan yaptığı konuşmada, 

“Bugün burada kampüsün eksikliklerini tespit etmek 
ve gidermek için bir araya geldik. Fakültemizde çok ba-
şarılı, puanları çok yüksek öğrencilerimiz var. Ali Fuad 
Başgil Hukuk Fakültesinde birçok hukuk fakültesinden 
daha iyi ve kaliteli eğitim veriyoruz. Gelecek on yıl için-
de Çarşamba ilçesi merkez bir ilçe olacak ve şehir ile 
birleşecek. Aynı zamanda fakültemiz Çarşambalılara 
da emanetimizdir. Onların da bizleri yalnız bırakmaya-
caklarını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“İletişim Fakültesi inşaatına da başladık ve çok 
hızlı ilerliyoruz. Hayırsever işadamları ile beraber İle-
tişim Fakültesinden sonra 3. fakültemizi de yapmak 
istiyoruz.” diyen Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin 

Dündar’ın ardından 
söz alan Çarşamba 
Kaymakamı Caner 
Yıldız, “Burada birlik 
beraberlik ve Çarşam-
balılık ruhu var. Say-
gıdeğer ve hayırsever 
işadamımız Mustafa 
Kemal Güneşdoğdu’ya 
çok teşekkür ediyo-
rum.” dedi. 

Son olarak konuşan hayırsever işadamı Mustafa 
Kemal Güneşdoğdu ise, “Ben bir Çarşambalıyım ve 
ilçeme hizmet etmek istiyorum. Hizmetlerim devam 
edecek ve hizmetlerimi Türk Gençliğine emanet ede-
ceğim.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından işadamı Azmi Yılmaz; sı-
nıfların ve amfilerin eksiği olan ses düzenlerini yapma, 
Çarşamba Kaymakamı Caner Yıldız da sınıfların ses 
izolasyonlarını yapma, barkovizyon cihazı ve bilgisayar 
eksikliklerini giderme sözü verdi.
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REKTÖR AKAN YABANCI UYRUKLU 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Samsun’u 
tercih ederek 

okumaya gelen 
yabancı uyruklu 

öğrenciler için 
OMÜ Konukevi’nde 
yemek düzenlendi.

OMÜ’de okuyan yabancı uyruklu öğrenci 
sayısı her geçen gün artıyor. 48 ülkeden 
850 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim 

gördüğü OMÜ, birçok üniversitenin öğrenci sayısın-
dan fazla sayıda öğrenci barındırıyor. Ülkelerinden 
binlerce kilometre uzaklıktaki okullarında yeni bir ya-
şama başlayan öğrenciler, bulundukları ortamı alış-
maya ve tanımaya çalışıyorlar. Üniversitemiz idaresi 
ise öğrencilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması 
ve diyalogun arttırılması amacıyla kaynaşma yemek-
leri düzenliyor ve öğrencilerin sorunları dinleyerek 
görüş alışverişinde bulunuyor.

OMÜ’de öğrenim gören 850 öğrenci için aralıklar-
la düzenlenecek olan yemekli davetlerin ilkine; Rek-
tör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hakan Leblebicioğlu, Uluslararası İlişkiler Birim Baş-
kanı Prof. Dr. Hüsrev Mennan, Uluslararası İlişkiler Bi-
rimi Başkan Yardımcısı Cafer Sadık Yaren, Uluslararası 
İlişkiler Birimi Ortadoğu ve Afrika Masası Sorumlusu 
Yrd. Doç. Dr. Osman Keskiner katıldı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, üniversite olarak 
son yıllarda yapılan çalışmalar doğrultusunda ya-
bancı öğrenci sayısında ciddi artışların kaydedildiği-
ni, artık dünyanın birçok noktasından öğrencilerin 
OMÜ’yü tercih ettiğini söyledi. Yabancı öğrencilerle 
çeşitli zamanlarda bir araya gelerek onlarla tanışıp 
sohbet ederek sorunlarının çözümü ve görüşlerinin 
alınmasının planlandığını belirten Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan, “Çok yol aldık ama yapılacak çok iş 
var. Üniversite olarak yabancı öğrenci konusuna son 
zamanlarda daha fazla önem veriyoruz. Bunun karşı-
lığını da görerek ciddi sayıda öğrenci üniversitemizi 
tercih etmeye başladı. Birlikte bu üniversitede oku-
mak, kardeşlik duygularını ülkelerarası, milletlerarası 
ilişkilerin daha barışçı ve dostane olmasını sağlıyor. 
Öğrencilerimizin ülkemizi, şehrimizi ve üniversite-
mizi çok seveceğine eminiz. Komşu ülkelerle yıllarca 
kardeşlik içerisinde bu sıcak ilişkileri pekiştirmek için 
çalışmalarımızı yürüttük ve bundan sonra da yürüte-
ceğiz” dedi.
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OMÜ’DEN VAN’A GEZİCİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ARAÇLARI GÖNDERİLDİ

Üniversite-
miz, Diş Hekim-
liği Fakültesi’ne 

ait iki adet 
tam donanımlı 

gezici ağız ve diş 
sağlığı aracını 

depremzedelere 
hizmet etmek 

üzere Van’a gön-
derdi.
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Diş Hekimliği Fakül-
tesi tarafından ya-
tılı bölge ilköğretim 

okulları ile köylerde yapılan 
diş sağlığı taramalarında kul-
lanılan iki adet gezici ağız ve 
diş sağlığı aracı, Sağlık İl Mü-
dürlüğüne teslim edildikten 
sonra Van’a gönderildi. Araç-
larda diş macunu, diş fırçası 
ve dolgu malzemelerinin de 
Van’a gönderileceği belirtilir-
ken, araçların Van’daki çadır 
kentler, ilçe ve köylerde hiz-
met vereceği de kaydedildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Özel 
İlköğretim Okulu’nun düzenlediği, 
‘Van’a Destek’ kampanyası öğrenci, 

öğretmen ve velilerden büyük ilgi gördü. 

Kampanyaya katılanlar battaniye, mont, kaban, 
pantolon, ayakkabı, kazak gibi malzeme yardımı 
yaparak, Van depreminde mağdur olan vatandaş-
larımıza gönderdiler. Minik öğrenciler yardım koli-
lerini kamyonetlere kendi elleriyle taşıdılar.

OMÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulu Müdürü Ka-
muran Erdem yaptığı açıklamada, “Kampanyamızı 
destekleyen ve yardımlarını esirgemeyen tüm öğ-
retmen, öğrenci ve velilerimize sonsuz teşekkür 
ediyorum.” dedi.

MİNİK ÖĞRENCİLER YARDIM
KOLİLERİNİ KENDİ ELLERİYLE TAŞIDILAR

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, “Deprem bölgesindeki binalardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle diş hizmet-
lerinde da aksamalar yaşanıyor. Biz de bu iki tam donanımlı gezici ağız ve diş sağlığı aracının deprem bölgesinde hizmet vermesinin 
uygun olacağını düşündük. Araçların içerisinde mobil diş üniteleri ve gerekli malzemeler bulunuyor. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bütün 
işlemler yapılabiliyor. Oradaki hekim arkadaşlarımızın bu gezici araçlarla çadır kentlerde köylerde çok iyi hizmet verebileceklerini 
düşünüyorum” dedi. 

Sağlık İl Müdürü Mustafa Kasapoğlu da araçların en az on gün süreyle Van’da hizmet vereceğini belirterek, “Oradaki çalışmalar 
devamında araçların deprem bölgesindeki kalma süresi uzatılabilir. Araçlarda o bölgede bulunan diş hekimi arkadaşlarımız hizmet 
verecekler. Bu iki aracın bölgede diş sağlığı bakımından yaşanan ihtiyacın giderilmesine katkı vereceğini düşünüyorum.” dedi. 

Araçlar OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi önünden hareket ederek Van’a gitti.
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JETGENÇ KAMPÜS ETKİNLİĞİ

Gelişim Akademi ve AnadoluJet işbirliğiy-
le üniversitelerde düzenlenen, “Jetgenç 
Kampus Etkinlikleri”, OMÜ Ekonomi ve 

Kariyer Kulübü ev sahipliğinde üniversitemizde ger-
çekleşti.

Konferans, se-
miner ve söyleşi-
lerin düzenlendiği, 
çeşitli yarışmaların 
yapılarak hediye-
lerin dağıtıldığı 
etkinliğe; Gelişim 
Akademi Yöneti-
cisi Emre Urfalı, 
Marka ve İnsan 
Kaynakları Yöne-
tim Danışmanı Ay-
şen Laçinel, Yaşam 
Koçu İsmail Ka-
rasu, Anadolu Jet 
Tanıtım Pazarlama Şirketi Halkla İlişkiler Uzmanı Öz-
gecan Koca, Ekonomi ve Kariyer Kulübü üyeleri ve 
öğrenciler katıldı.

OMÜ Ekonomi ve Kariyer Kulübü Başkanı Ali 

Karakaş’ın açılış konuşmasının ardından söz alan 
Özgecan Koca, AnadoluJet’in tarihçesinden ve 
Jetgenç’in kuruluş amaçlarından söz etti.

“Kendini Farket ve Başarını Yarat” sözleriyle dik-
kat çeken Ayşen Laçinel’ in konuşmasının ardından 

söz alan Emre Urfalı 
ise, “Üniversitedeki 
öğrencilerin mezun 
olma sürecindeki 
kariyer yolculuğun-
da yol arkadaşı olu-
yoruz. Bu süreçte 
öğrencilere kariyer 
yönetimi, iletişim, 
iş görüşmeleri gibi 
konularda seminer-
ler vererek faydalı 
olmaya çalışıyor, 
alanında uzman ki-
şilerle buluşturuyo-
ruz.” dedi.

Jetgenç Kampus Etkinliği soru cevap bölümünün 
ardından bedava uçak bileti çekilişi yapıldı. Etkinliğin 
sonunda katılımcılara AnadoluJet hediye paketleri 
ve katılım sertifikaları verildi.

“Açılmamış 
kanatların 
büyüklüğü 
bilinmez”
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Ali Karakaş Ayşen Laçinel Özgecan Koca
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 
her hafta düzenlenen, “Çarşamba Konuşmaları”,  2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde 
“Nerde Kalmıştık?” diyerek başladı. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından her haf-
ta düzenlenen, “Çarşamba Konuşmaları” 2011-2012 Eğitim-Öğretim döneminde, “Nerde Kalmıştık?” 
diyerek başladı. 

Fen Edebiyat Fakültesi Lacivert Salon’da düzenlen “Çarşamba Konuşmaları”na fakültelerin öğretim 
üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Şaban Sağlık, “Üniversiteler bilginin üretildiği ve payla-
şıldığı yerlerdir. Sadece bu değil; kendi evimizden başlayıp, sokağımızı, mahallemizi, kentimizi, ülkemizi 
ve sonunda bütün dünyayı içine alan bir büyük çerçeve içinde vuku bulan bütün sorunların konuşul-
duğu ve tartışıldığı yerler de ilk planda üniversitelerdir. Günümüzde insanlar nasıl bir evde yaşamak 
istediklerini bizzat kendileri tasarlayıp, arzu ettikleri evi inşa edebilmektedirler. Peki, aynı insanlar na-
sıl bir sokakta, şehirde ya da ülkede yaşamak istediklerini de aynı hassasiyetle düşünmekte midirler? 
Düşünseler bile düşüncelerini kaç kişiyle paylaşmaktadırlar? Bu tarz sorulara vereceğimiz cevap pek 
de iç açıcı değildir. Büyük halk kitlelerinin bu konuda masum olduklarını biliyoruz. Peki ya bu insanları 
aydınlatmak gibi bir görevi de olan üniversitelere ne diyelim? Burada üniversiteler her sorunu çözsün 
demiyoruz. Sadece vizyonuyla sorunlara dikkat çeksin; halkı belirli konularda aydınlatsın istiyoruz. Biz 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak bu konunun 
bilincinde olduğumuzu göstermek için, 2008-2009 öğretim yılında ‘Çarşamba Konuşmaları’ adıyla bir 
faaliyet yürüttük. Altını çizdiğimiz konulara meraklı olanlar bu faaliyetimizi hatırlayacaktır. 2011-2012 
eğitim öğretim yılında da bu faaliyetimizi sürdüreceğiz. ‘Çarşamba Konuşmaları’nda sadece Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nün öğretim üyeleri değil, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin bütün fakülte ve bölümle-
rinin öğretim üyeleri konuşabilirler.  Yeter ki; söyleyecek sözünüz olsun!”  dedi.

 
Programa katılan Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanı Prof. Dr. Yavuz Demir ve Yrd. Doç. Dr. Dursun 

Ali Tökel de, “Çarşamba Konuşmaları” ile ilgili geçmiş deneyimlerini öğretim üyeleri ve öğrencilerle 
paylaştılar.

OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN

ÇARŞAMBA KONUŞMALARI
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Öğretim Görevlisi Sıddık Akbayır “Tütün ve Kola: Orhan 
Gencebay ve Sezen Aksu” başlıklı bir sunum yaptı. 

Sıddık Akbayır; “Tütün ve Kola” başlıklı konuşmasında, arabes-
kin ve popun 50 yıllık tarihini Orhan Gencebay-Sezen Aksu mer-
kezli bir bakışla değerlendirdi. “Tütün’ün Osmanlı dönemindeki 
serüvenini, Régie İdaresi’ni, Samsun Tekel Fabrikası’nı, Kola’nın 
Türkiye’ye geliş öyküsünü, kola ve pop müziği arasındaki ilişkiyi; 
kısa, yan değiniler, çarpıcı görüntüler, özetleyen incelikler ve sor-
gulayan ayrıntılarla ele aldı. Akbayır’ın zengin görüntülerle des-
teklediği konuşmasında özellikle şu ayrıntılar dikkat çekti: “Orhan 
Gencebay’ın sesi, tütün gibidir. Orhan Gencebay, tütünün hem 
tadına, hem rengine benzer.  Orhan Gencebay’ın içe işleyen bu-
ğulu sesinde, tütün sarısı hüzünle, ateş mavisi öfke, yan yanadır.  
Sezen Aksu’nun sesi, kola gibidir.  Sezen Aksu, kolanın hem tadına, 
hem rengine benzer.  Sezen Aksu’nun sesinde ve ruhunda; neşe-
nin, oynaklığın, güneşin kırmızılığı ile ölümün, hüznün, gecenin 
siyahlığı, özel ve parlak bir biçimde iç içedir.”

Orhan Gencebay ve Sezen Aksu’dan şarkı örneklerinin, Gence-
bay filmlerinden 1970’li yılların Samsun görüntülerinin yer aldığı 
konuşmada Akbayır, “Tütün ve Kola” başlıklı çalışmasının amacını 
da şöyle özetledi: “Tütün ve Kola; şehirlerin hızlanıp bozkırların 
azaldığı, telgraf tellerinin yaşlanıp pikap iğnelerinin eskidiği, teyp 
kristallerinin paslanıp kaset kapaklarının sarardığı, serüveni sahaf-
lara düşen plakların ömürlerden kırıklar taşıdığı şimdiki zamanlar-
da Gencebay’a ve Aksu’ya, bir söz, bir ses, bir gönül borcudur.”

Etkinlikte, 2005 yılı yapımı bir film olan, Tunuslu yönet-
men Nacer Khemir’in çektiği Bab’Aziz filmi gösterildi. 
Gösterimin ardından filmle ilgili sohbet ve tartışmalar 

kendisi de bir film yönetmeni olan Cem Gençoğlu’yla birlikte 
gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Şaban Sağlık filmle ilgili yaptığı açıklamada, “Nacer 
Khemir tasavvufu masalsı bir sinema diliyle anlatmıştır. Bab’aziz; 
yüce kapı, büyük kapı anlamlarına geliyor. Filmde doğu anlatıla-
rının tamamına gönderme var. Filmdeki repliklerde, Mevlana’nın 
söyleyişlerine benzer aforizmatik sözler, diyaloglar yer almakta-
dır. Filmi izlerken Yunus Emre, Mevlana konuşuyormuş gibi his-
sedeceksiniz.” dedi. 

İzlenen filmi yorumlamak üzere söz alan sinema yönetmeni 
Cem Gençoğlu; “Filmin çekilmesinden sonra zor olan, filmi yo-
rumlamaktır. Film bize altı öykü anlatmış, anlattığı birçok öyküyü de yarım bırakmıştır. Başrol hangisiydi diye sorsak, filmdeki herkese 
başrol diyebiliriz. Şimdi hepimiz zihinlerimizde kendi öykümüzü yazıyoruz. Çok fazla şey söyleyip kendi öykülerinizi yozlaştırmak istemi-
yorum.” dedi. 

OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN
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TÜTÜN VE KOLA 
ORHAN GENCEBAY VE SEZEN AKSU

BAB’AZİZ

ÇARŞAMBA KONUŞMALARI

Cem Gençoğlu - Prof. Dr. Şaban Sağlık
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İLETİŞİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE

ÇARŞAMBA KONUŞMALARI 

OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN

BANA BİR MASAL ANLAT BABA

Etkinlikte “Bana Bir Masal Anlat Baba” 
başlığından yola çıkılarak, hikâye ke-
limesinin ve sözlü edebiyat ürünleri-

nin geçmişten günümüze kaybettiği anlamlar 
üzerinde duruldu. Hikâye, ninni ve masalların 
değer yitimiyle ilgili sohbet ve tartışmalar Yrd. 
Doç. Dr. Dursun Ali Tökel’in moderatörlüğünde 
gerçekleştirildi. 

Hikâyenin geniş anlamda ele alınmasını vur-
gulayan Prof. Dr. Şaban Sağlık; “İnsanın öyküsü, 
Hz. Adem’in Cennet’ten kovulmasıyla başlar. 
Öykünün olması için huzursuzluğun, sıkıntının 
olması gerekir, mutluluğun hikâyesi olmaz.” 
dedi. Doğu ve batı hikâyeleri arasındaki farkları, 
bireyi ve cemaati önemseyen iki ayrı toplumsal 
yapının doğal sonucu olarak gören Şaban Sağ-
lık, hikâyelerin günlük hayattaki yansımalarına 
dikkat çekti. 

Bazı kelimelerin, metinlerin toplum tarafından 
örselendiğini düşünen Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, “Bir şeyin tanımı, neredeyse onun yok edilmesi anlamına geliyor. Bir şeyin 
kendisi olmadan aslı olan şey nedir? Asıl soru budur.” dedi. Masallarla milletlerin karakteri arasında bağ bulunduğunu vurgulayan 
Dursun Ali Tökel, konuşmasında bazı hikâyelerin çözümlemelerini de yaptı. Tökel, ninnileri, ‘annelerimizin anlatamadıklarını anlatan 
metinler’ olarak tanımladığı konuşmasında, edebî metinlere tanımları dışında bakılmasını önerdi. 

Prof. Dr. Şaban Sağlık-Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel

Samsun İl Kültür Müdürlüğü Konuşma Sanatı Uzmanı 
Mehmet Çömez, “İletişim Dili Olarak Türkçe” başlıklı bir 
söyleşi gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Şaban Sağlık, kitle iletişim 
araçlarının yaygınlaşmasıyla Türkçede iletişim sorunlarının gi-
derek arttığına dikkat çekti.

Konuşmasına, “Diksiyon vahiy anlamına da gelir, ancak bizim 
onu bu anlamıyla değil etkili ve güzel konuşma anlamında kul-
lanmaktayız” diyerek başlayan  Mehmet Çömez, etkili ve güzel 
konuşmada; hareketlerin %60, ses tonunun %35 sözcüklerin ise 
% 5 etkisi olduğunu söyledi. “Türkçe insanın gözüne hitap eden 
bir dildir.” diyen Çömez, bu düşüncesini örneklerle açıkladı: “Ör-
neğin; “çan, sert, yumuşak, tombul, dolgun, ince, kalın, öp” gibi 

kelimeler hem ses yapısı hem de anlam olarak birbirini tamamlamakta ve desteklemektedir. Çan derken çan sesini duyarız mesela, öp derken 
dudaklarımız bu eylemin şekline girer. Dolgun kelimesinin ünlüleri gerçekten de böyledir. Bunun İngilizce karşılığı olan ‘fat’ de bu karşılığı bu-
lamazsınız mesela. Başka dillerde de böyle kelimeler varsa bu sadece mutlu bir tesadüften ibarettir. Türkçe insanın gözünde canlanabilen bir 
dildir.” şeklinde konuştu.  Anlamak fiilinin işaretlemek anlamına geldiğini vurgulayan Çömez, “Bunu anladın mı?” dediğimizde, aslında “Onu 
gözünde işaretleyebildin mi, canlandırabildin mi?” demiş oluruz.” dedi.

“Eskiden isimlerin hikâyeleri vardı”, diyen Çömez İsmail isminin de hikâyesini anlattı. Kelimelerin anlamlarını düşünmeden kullandığımıza 
dikkat çekerek bunu çeşitli kelimeler üzerinden anlatan Mehmet Çömez, Bugün ‘arkamdan gel’ anlamında kullandığımız “peşimden gel” ifa-
desindeki “peş”, kelimesinin aslının ön anlamına geldiğini belirtti.

Çömez konuşmasına, “Elimizde beş duyu organımıza ve kalbimize hitap eden bir dil var. Bir de bu imkânlardan yoksun birçok dil. İletişim 
için hangisini seçersiniz? Seçim sizin!” cümlesiyle son verdi.
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OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN

TÜRKÜ DOLU ANADOLU
ÇARŞAMBA KONUŞMALARI 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinin 
ve öğrencilerinin katıldığı etkinlikte; Öğretim 
Görevlisi İlyas Şener tarafından seslendirilen 

türkülerin hikâyeleri Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel tara-
fından anlatıldı. Şairlerin kut sahibi insanlar olduğunu 
vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel; “Aşıklar, aynaya 
baktıklarında kendi suretlerini görmeyenlerdir; kavuşan 
değil bekleyendir; bulan değil arayandır” diyerek türkü-
leri, hikâyeleriyle yorumladı.

Programın açılışını yapan, Prof. Dr. Şaban Sağlık ko-
nuşmasında Bedri Rahmi Eyüoğlu’nun “Türküler Dolusu” 
şiirinden bazı dizeleri okudu.

Etkinlikte sırasıyla; “Şeker Dağı”, “Ahirim Sensin”, “Ça-
lın Davulları”, “Dert Treni”, “Gezsem de Dünyanın Dört 
Bucağı”, “Gesi Bağları”, Kahpe Felek Sana Neyledim”, 
“Oyalı da Yazma Başında” gibi Türk Halk Müziği eserlerine 
yer verildi. 

Program, Prof. Dr. Şaban Sağlık’ın, Nazım Hikmet’in “Türküler” isimli şiirinin paylaşımıyla son buldu. 

Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel - İlyas Şener

KERKÜK’ÜN BALASIYAM
Pr

of
. D

r. 
Ku

dr
et

 K
ev

se
ro

ğl
u

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Kevseroğlu,  “Kerkük’ün Balasıyam: Irak Türkmenlerinin Sorunları” başlık-
lı bir konuşma yaptı.  Kevseroğlu konuşmasında, Irak’ta yaşayan Türkmenlerden ve Türkmenlerin yaşadığı sorunlardan 
hem tarihsel bilgilere dayanarak, hem de kendi yaşamından örnekler vererek söz etti.

Soru-cevap bölümüyle devam eden söyleşide Kevseroğlu, “Türkmen’ler ne istiyor?” sorusuna; “Türkmen’ler; insancıl, de-
mokratik bir sistem kurulmasını istiyor. Çünkü Irak’ta Türkmen’lerin ezik ve kötü durumda olduğunu görüyoruz.” şeklinde cevap 
verdi. 
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SAATHANE’NİN TİK TAKLARI:
Başrolü Samsun’a Vermek

OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN

Samsun’u anlatan kısa belgesel film; “Saathane’nin Tik Takları”nın gösteriminin ardın-
dan, filmin senarist ve yönetmeni Cem Gençoğlu’yla söyleşi yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Şaban Sağlık, “Saathane’nin Tik Takları” filminin Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nün yaratıcı yazarlık dersinin atölye çalışmalarında yazılan metinlerden 

doğduğuna dikkat çekti.

Filmin senarist ve yönetmeni Cem Gençoğlu söyleşiye, “Herkesin bir şehri olduğuna 
inanıyorum” diyerek başlayan Yönetmen Cem Gençoğlu, “Uzunca bir zaman öykünün pe-
şinde koştuğumu hatırlıyorum. Bir yerlerde gizlenmiş olmalıydı. Kimin öyküsüydü anlata-
cağımız; saat kulesinin, işçilerin, meyve satıcılarının, asmaaltı çayının, lokantalardan mey-

dana bakışın, Şifa Hamamı’nın, kuruyemişçilerin ve koşuşturan bir Samsun’un... Ama 
ille de Büyük Camii ve Taşhan’ın.. Kimin öyküsüydü anlatacağımız...?” dedi. 

Filmin çekim öncesinde ve çekim anında yaşadıklarını anlatan Cem Gençoğlu, çekim-
ler boyunca mekânlara ve insanlara müdahale etmediklerinin de altını çizdi. Gençoğlu, 
“Filmde sadece bir tanıklık yapacaktık. Saathane’de adres tarif edip yolumuza devam 
edecektik. Her gün yanından öylece geçip gittiğimiz bir saat kulesinin yanından izleyiciye 
öyküsünü tarif edecektik. Ve böylece biz de bir kısıtlayıcı, daraltıcı bir yola çıkmıştık. O da 
filmin sadece Samsun’da Saathane Meydanı’nı bilenler için alt mesajlar içermesi yanlılığı 
idi. Ve bence filmin senaryo ve süpervizyon sürecinden kaynaklanan, bilinçli bir biçimde 
tercih edilmiş sorunlu yanı da biraz budur. Saathane’nin Tik Takları bir yabancı için değil de, 
Samsun’da Saathane’den en az bir kez geçenler için çekilmiş bir fark etme filmi olmuştur. 
Yanlarından fark etmeden öylece geçip gittiğimiz saat kulesinin konuşabilme ihtimalini, an-
latıya kulak verme isteğimiz arttırmış oldu. Ve sonra unuttuğumuz rüya şehrimizin öyküsü 
geliyor ardından. Sokak aralarında kendi öykümüzü aradığımız bir şehir efsanesinin, filmin 
sonunda fısıltı gibi söylenen cümlesi sonra “aslında onun hikâyesi, bizim hikâyemiz...”.  şek-
linde konuştu.

Prof. Dr. Şaban Sağlık, Cem Gençoğlu 

ÇARŞAMBA KONUŞMALARI 
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OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN

ACI KAYBIMIZ

Çarşamba konuşmalarınnın son etkinliğinde, “Samsun Şiir Akşamları Topluluğu” tarafından şiir din-
letisi sunuldu. Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 4. Sınıf öğrencileri Yunus Yiğit ve Sevilay Yavuz’un 
sunduğu programda, Samsun Şiir Akşamları Topluluğu üyeleri; Mustafa Bilir, Ramazan Yavuzars-

lan, Lâle Atalay, Tuğrul Çolak, Nebiye Ayaz, Hüseyin Usta, Haydar Sazlı, Uğur Şerbetçi, Neşet Karaçaltı, Emre 
Başoğlu, Gizem Çeliker, Kenan Yavuzarslan şiir okudular. 

Program sonunda konuşan Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, derslerde şiirlerin edebi yanının üzerinde durmak 
yerine şiiri ve şairi anlamaya çalışılmasına dikkat çekti. Prof. Dr. Yavuz Demir de, “Sözün daima şiir olduğu 
tek yer Anadolu’dur. Şanslısınız ki, şerli bir şehirde değil şiirli bir şehirdesiniz.” dedi. 

Program, öğrencilerin “Samsun Şiir Akşamları Topluluğu” ile ilgili bilgi almasıyla son buldu. 

ÇARŞAMBA KONUŞMALARI ŞİİRLE
SON BULDU

ÇARŞAMBA KONUŞMALARI 
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OMÜ’DEN
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OMÜ TİK “SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ”YLE 
PERDELERİNİ AÇTI

“Saatin kendisi 
mekân, yürüyüşü 

zaman, ayarı 
insandır.”

A. Hamdi 
Tanpınar

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tiyatro Ku-
lübü, Türk Edebiyatı’nın kurgusu en 
iyi romanlarından olan; Ahmet Hamdi 

Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” ile per-
delerini açtı.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türk modernleşme-
sinin ironik eleştirisini yaparken bir yandan da top-
lumun karakteristik durumlarını adeta üç boyutlu 
karakterlerle sergilediği eserini; OMÜ Tiyatro Kulü-
bü öğrencilerinden Özgür Yalım oyunlaştırdı, Fırat 
Çetinkaya yönetti.

Oyunu; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş, Fen Edebiyat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Eren, Tiyatro Kulübü Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt’la 
birlikte, çekimlerine Samsun’da devam edilen “Karayel Poyraz” adlı gençlik filminin yönetmeni Levent 
İnanır ve film ekibi, çok sayıda öğrenci ve davetli izledi.

İzleyicilerden tam not alan oyunun sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş, oyunun yö-
netmeni, Mühendislik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Fırat Çetinkaya’ya çiçek takdim etti.

“…sahibinin en mahrem dostu olan, bileğinde nabzının atışına arkadaşlık eden, göğsünün üstünde bütün 
heyecanlarını paylaşan, hulasa onun hararetiyle ısınan ve onu uzviyetinde benimseyen yahut masasının 

üstünde, gün dediğimiz zaman bütününü onunla beraber olup bitişiyle yaşayan saat, ister istemez sahibine 
temessül eder, onun gibi yaşamaya ve düşünmeye alışır.”

Ahmet Hamdi Tanpınar-Saatleri Ayarlama Enstitüsü
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OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Karikatür 

Kulübü 
öğrencileri 

Atakum 
yerleşkesi 

önünde bulunan 
alt geçidin içini 

üç boyutlu 
figürlerle 

süslediler.

Öğrencilerin yanı sıra vatandaşların da kul-
landığı alt geçit kısa sürede yeni görünü-
müyle kullanıcılarına merhaba diyecek.

OMÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Sam-
sun Büyükşehir Belediyesi ve Kalkancı Muhtarlığının 
boya ve malzeme desteğiyle Karkatür Kulübü tara-
fından organize edilen etkinlikle ilgili konuşan Kulüp 
Başkanı Özkan Arabacı, “Alt geçidin bakımsız duru-
şuna anlam katmak istedik. Kulüp üyesi arkadaşları-

mızla 3 boyutlu mekânlar yaratıyoruz. Geçidin geniş 
alanına akvaryum havası verip, 50’nin üzerinde de-
niz canlısı çizip boyamayı düşünüyoruz. Bizler hiçbir 
ücret almadan gönüllü olarak çalışmaktayız. Umarız 
geçidi kullananlar da emeğe saygı gösterip çizimleri 
kirletmezler. Tüm öğrencilerin geçide sahip çıkması-
nı ümit ediyoruz.” dedi.

Türkiye’deki alt geçitler için de fikir verebilecek 
özellikle olan çalışma bir hafta içinde tamamlandı.

KARİKATÜR KULÜBÜ
ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK ÇALIŞMA 

OMÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMİ YAPILDI

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı için, 
kapalı oylama usulüyle yapılan Öğ-
renci Konseyi Başkanlık seçiminde; 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Suat Or-
tahisar başkan adayları arasından 21 oy ala-
rak “Başkan”, Fen Edebiyat Fakültesi 3. sınıf 
öğrencisi Hüseyin Birlik ise başkan yardımcısı 
adayları arasından 23 oy alarak “Başkan Yar-
dımcısı” seçildi.

Seçime; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Gümüş, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 
Mustafa Kemal Çayıroğlu ve Kültür İşleri Şube 
Müdürü İbrahim Tan katıldı.

Açık oylama usulüyle seçilen Yürütme Kurulu seçiminde ise; Galip Can Uyar Genel Sekreter, Fatih Han Çelik Sayman, Aysun Ay Eği-
tim Sorumlusu, Okan Özkan Çalışma Grupları Sorumlusu, Serhat Aydın Sağlık Kültür ve Spor Sorumlusu, Hanife Demirci Halkla İlişkiler 
Sorumlusu ve Ömer Yalçın Dış İlişkiler Sorumlusu olarak seçildi.

Seçim sonunda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş, “Seçimin centilmence geçmesinden gurur duydum. Seçilen arka-
daşların hem derslerini hem de görevlerini başarıyla yapacaklarına inanıyorum.” dedi. 
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CONTEMPORARY İSTANBUL 2011

Eğitim, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde, gözlem 
ve inceleme yapmak amacıyla, 24-27 Kasım 2011 tarihle-
rinde düzenlenen gezi; Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü 

Prof. Gülten İmamoğlu, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar 
ve Arş. Gör. Doğan Çelebi öncülüğünde gerçekleşti. 

Geziye katılan öğrenciler; gündelik yaşamla kültürün buluştu-
ğu çok boyutlu bir müze olan İstanbul Modern Müzesi’nde ufuk 
açan, merak uyandıran ve düşünmeye yönelten resim, heykel, 
seramik,  fotoğraf, grafik tasarım ve video görüntülerinden olu-
şan eserlerin orijinallerini yakından görme, inceleme, anlama ve 
anlamlandırma imkânı buldular. New York Times’da Türkiye’nin 
değişen yüzü olarak gösterilen İstanbul Modern Müzesi, süreli ve 
sürekli sergi salonlarında geçmişten bugüne Türk Resim Sanatının 
gelişimini ve sanatsal yaratıcılığını örnek eserlerle ulusal ve ulus-
lararası sanat ortamlarına taşıyor.

Öğrenciler daha sonra 20 ayrı ülkeden 42’si yurtdışı, 48’i yurtiçi 
olmak üzere 90 sanat galerisiyle 526 sanatçı ve 3000 eserin bu-
lunduğu Contemporary İstanbul (Cİ) 2011 Sanat Fuarını gezerek 
sanatsal ve kültürel birikimlerini arttırdılar. Fuarda eserleriyle yer 

alan, üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Gül-
ten İmamoğlu, özellikle sanat eğitimi alan öğrencilerin sanatsal 
disiplinlerinin gelişmesi, modern ve çağdaş sanat alanlarındaki 
üretimleri yakından görmesi ve kültürel kimlik kazanması bakı-
mından Contemporary İstanbul Fuarı’nı gezmelerinin çok faydalı 
olduğunu ifade etti. Öte yandan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında öğrencilerin lisans düzeyinde 
aldığı, özellikle Türk Sanatı Tarihi, Batı Sanatı Tarihi, Çağdaş Sanat, 
Estetik ve Sanat Eğitimi, Sanat Felsefesi, Sanat Eleştirisi, Müze Eği-
timi ve Uygulamaları, Resim, Grafik Tasarım, Endüstriyel Tasarım, 
Heykel, Seramik, ve Fotoğraf gibi derslerle ilgili bilgi ve birikimleri-
ni daha da arttırdıklarını belirtti. 

Öğrenciler, orijinal sanat eserlerini görme, tanıma, anlama ve 
özümseme bakımından gezinin çok faydalı olduğunu, eserlerden 
çok etkilendiklerini, sanatçılarla tanışma fırsatı bulduklarını, çağ-
daş sanatın hangi düzeyde olduğunu ve sanatsal disiplinler açı-
sından nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini daha iyi kavradıklarını 
belirterek kendilerine verilen bu imkândan dolayı üniversitemiz 
Rektörlüğüne, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü’ne, bölüm 
başkanlığına ve gezi koordinatörlerine teşekkür ettiler.

Üniversitemiz 
Güzel Sanatlar 

Enstitüsü,  
OMÜ Resim-İş 

Eğitimi Anabilim 
Dalı lisans 

öğrencilerine 
yönelik olarak, 

Uluslararası 
“Contemporary 
İstanbul” Sanat 

Fuarına ve 
İstanbul Modern 

Müzesi’ne gezi 
düzenledi.

OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN
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Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Sosyal Tesisler 
İşletme Müdürlüğü 

tarafından, Saat 
Kulesi’nin altında, 

“Kahvaltı Saat’i”  
adlı kafeterya 

hizmete açıldı.

Öğrencilerin ve OMÜ çalışanlarının mesai 
saatleri içinde faydalanabileceği kafeterya-
nın açılışına; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 

Rektör Yardımcılar Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve 
Prof. Dr. Hasan Gümüş, Sosyal Tesisler İşletmesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bulut, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Dekanlar, Yüksekokul Müdürleri, Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Mustafa Bekir Selçuk öğretim üyeleri, personel ve öğ-
renciler katıldı.

Sosyal Tesisler İşletme Müdürü Selahattin Sağlam 
yaptığı açıklamada; 2009 yılından bu yana hem aka-
demik ve idari personele, hem de öğrencilere yönelik 
fırın, pastane, oto yıkama-yağlama servisi gibi hiz-
metleri gerçekleştirdiklerini söyleyerek, Konukevi’ni 
ve yüzme havuzunu da Samsun halkının kullanımına 
açtıklarını belirtti. Selahattin Sağlam, Sosyal Tesisler İş-
letme Müdürlüğü’nün yeni hizmetler sunmaya devam 
edeceğini de söyledi.

OMÜ’DE KAHVALTI SAAT’İ
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OMÜ’DE “KARAYEL POYRAZ”

İstanbul’dan 
Karadeniz 

Bölgesine gelen 
farklı ideolojideki 

gençlerin 
yaşamını konu 

alan Karayel 
Poyraz filminin 

çekimleri 
Samsun’da ve 

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 

Atakum 
Kampüsünde 

başladı Yönetmenliği’ni Levent İnanır’ın yaptığı ve 
Samsun şehriyle, Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesinin tanıtımına katkı yapacak olan “Kara-

yel Poyraz” filminde başrollerde; Mustafa Üstündal, 
Yüksel Arıcı, Soner Arıca, Buket Gümüş, Cansel Kula 
gibi sanatçılar rol alacak. Filmin yapımcılığını ise; 
Samsunlu Zeki Güler ve Sabahattin Korkmaz’a ait 
olan İz Yapım şirketi üstleniyor.

Filmle ilgili açıklama yapan Levent İnanır şunları 
söyledi, “Hikâyemiz Kurtuluş Mücadelesi’nin ‘İlka-
dım Şehri’ olarak da bilinen Samsun’da geçmektedir. 
Filmimiz komedi ağırlıklı olmakla beraber, Anadolu 
insanının içtenliğini, samimi duygularını ve yüzyıl-
lardır bu topraklarda hüküm süren güçlü kardeşlik 
bağlarını beyazperdeye yansıtmaya çalışarak, günü-
müz gençliğinin küreselleşmiş yenidünya düzeninde 
doğru yolu nasıl bulabileceğine dair mesajlar vere-
cek. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘19 Mayıs’ bilinciy-
le Türkiye’nin geleceğini gençlere emanet ettiğini 
düşünerek; Samsun kentinin Türkiye için önemini 

vurgulamaya çalışacağız. Bu onurlu tarihe yakışır bir 
gençlik filmi yapmayı bir nevi sosyal sorumluluk pro-
jesi olarak görüyoruz.

2011 Haziran ayından itibaren “Karayel Poyraz” 
sinema filmiyle ilgili altyapı çalışmalarına başladık. 
Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Özel 
İdaresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tekkeköy Bele-
diyesi, Canik Belediyesi ve İlkadım Belediyesi filmimi-
ze büyük ilgi gösterdiler. Bu doğrultuda, Samsun’un 
ve Karadeniz’in markalarıyla da işbirliği yaparak 
fayda sağlamak istiyoruz. Sinema ve televizyonda 
Karadeniz Bölgesi dışında, ülkemizin birçok bölgesi 
fazlasıyla kullanıldı. Bizler Karadeniz Bölgesi’nde de 
sinema veya dizi çekilebileceğini Türkiye kamuoyuna 
ve dünyaya anlatmak, göstermek amacıyla ‘İlkadım 
Kenti’nde, ilk adımlarımızı atıyoruz. Filmin galası 
Samsun’da yapılacak. Film Türkiye’deki bütün sine-
ma salonlarında ve yurtdışında; Almanya, Belçika, 
Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde de gösterilecek.”  
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ÖĞRENCİLERİMİZ TÜYAP KİTAP
FUARINDAYDI

OMÜ Türkçe Kulübü ve Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri, bu yıl 12-20 Kasım tarihleri arasında 
Beylikdüzü’nde düzenlenen 30. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katıldılar. 

Okuma eğitimi dersleri çerçevesinde düzenlenen gezide öğrencilerin yanı sıra; Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı ve Türkçe Kulü-
bü akademik danışmanı Prof. Dr. Mehmet Aydın ve bölüm araştırma görevlileri Rabia Esra Çetinkaya ve Yusuf Aydın da yer aldı.

Fuarı ilgiyle izleyen OMÜ’lü öğrenciler ve akademisyenler buradaki söyleşilere ve imza günlerine katılıp; Gülten Dayıoğlu, Mu-
zaffer İzgü, Aytül Akal, Behiç Ak ve Zehra İpşiroğlu gibi birçok yazarla tanışarak kitap satın aldılar.

AŞURE GÜNÜ
KUTLANDI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı ve Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Vakfı  işbirliğiyle, “3. Gele-
neksel Aşure Günü”, OMÜ Yerleşkesinin 
çeşitli noktalarında kutlandı.

10 bin kişilik aşurenin dağıtıldığı et-
kinliğe; Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Gü-
müş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan 
Leblebicioğlu, Rektör Baş Danışmanı 

Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, dekan-
lar, öğretim üyeleri ve çok 
sayıda öğrenci katıldı.
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OMÜ’DE HAMSİ GÜNÜ 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi personeli Hamsi Günü’nde bir ara-
ya geldi. 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve öğle saatinde Rektörlük 
park alanında düzenlenen etkinlikte, mangalda pişirilen 300 kilo hamsi servis edildi. Hamsi Günü’ne 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’la birlikte Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, akademik ve idari personel katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen hamsi ziyafe ne 
yabancı uyruklu öğrencilerimiz de ka ldı.

BİR SEVDADIR HORON
OMÜ Halk 

Oyunları Kulübü 
tarafından 

bu yıl ikincisi 
düzenlenen “Bir 

Sevdadır Horon” 
adlı etkinlik 

gerçekleştirildi.

Fen-Edebiyat Fakültesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte; Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Eren, Halk Oyunları Kulübü Akademik 
Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Emirzeoğlu, Sağlık Kültür Spor Daire Başka-

nı Mustafa Çayıroğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda öğrenci horon tepti, 
Hemşin ve Kolbastı gibi oyunlar oynandı. 

Halk Oyunları Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Emirzeoğlu yaptığı konuşmada; “Amacımız öğrencilerimiz ara-
sında birlik, beraberlik ve kaynaşma sağlamak,  aynı zamanda da halk oyunlarını tanıtmaktır. Bu etkinliği diğer fakültelerde de 
yapmayı planlıyoruz” dedi.
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AY TUTULMASI İLGİYLE
 İZLENDİ

Dünyada büyük ilgiyle izlenen yılın son tam Ay tutulması, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Gözlemevi’de de ilgiyle izlendi. 

16.32 de başlayan ve 52 dakika süren Ay tutulmasını izlemeye gelenler açık hava dola-
yısıyla tutulmayı hem çıplak gözle hem de büyük teleskopla görme imkânı buldular. Tutulma-

nın ardından izleyiciler Jüpiter gezegenini ve uydularını da gözlemlediler. 

Ay tutulması en iyi Uzakdoğu ülkelerinde ve 
Avustralya’da gözlendi. Bir   sonraki tam Ay tutulması üç 
yıl sonra yaşanacak.

REKTÖR YARDIMCILIĞINDA 
GÖREV DEĞİŞİMİ

Prof. Dr. Ferşat Kolbakır ve Prof. 
Dr. Ahmet Bulut’un 3,5 yıldır 
sürdürdükleri Rektör Yardımcı-

lığı görevlerini, OMÜ Tıp Fakültesi Enfek-
siyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve Fen Ede-
biyat Fakültesi Nükleer Fizik Anabilim Dalı 
Başkanı Hasan Gümüş’e devretti.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın ma-
kamında düzenlenen törende, Rektör 
Akan, eski Rektör Yardımcılarıyla birlikte 
çalışmaktan memnuniyet duyduğunu be-
lirterek, katkılarından dolayı teşekkür etti 
ve plaket verdi. Törende bir araya gelen 
eski ve yeni Rektör Yardımcıları birbirleri-
ne başarılar dilediler.

Prof. Dr. Ferşat Kolbakır Rektör Baş 
Danışmanı, Prof. Dr. Ahmet Bulut ise Mi-
marlık Fakültesi Dekanı olarak görev yap-
maya devam edecekler.
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SEMPOZYUM
SEMPOZYUM

SAMSUN SEMPOZYUMU 

Temel amacı; Samsun ve yöresi ile ilgili her türlü toplumsal, kültürel, eko-
nomik, coğrafi ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılarak, kayıt 
altına alınmasını ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak olan Sempoz-

yum, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
işbirliğiyle düzenlendi.

Samsun Sempozyumu; Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Meh-
met Gökten, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, eski bakan Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku-
rumu Başkanı Prof. Dr. Bahaettin Yediyıldız, çok sayıda bilim adamı ve Samsunluların 
katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı. Sempozyum öncesinde OMÜ Müzik 
Ana Bilim Dalı Çok Sesli Müzik Korosu tarafından mini bir konser verildi.

Samsun ve yöresiyle ilgili yapılacak her türlü araştırma çalışmalarında ve üretile-
cek politikalarda başvurulacak temel bir bilimsel kaynak eser oluşturacak olan Sam-
sun Sempozyumu’nun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Samsun 
tarih boyunca alışverişin merkezi olmuştur. Sadece ekonomik anlamda değil, kültürel 
anlamda da alışverişinin merkezi olmuştur. Samsun, Türkiye’nin en önemli iki nehri-
nin suladığı iki ovaya ve dünya için de çok önemli olan Kızılırmak Deltası’na sahiptir. 
Bu nedenle Samsun’u ticaret ile anarken aynı zamanda tarım ile de anmak gerek-
mektedir. Bu özelliği nedeniyle Samsun tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmıştır.Samsun, tarihi ve kültürü ile bu zenginliği kendinde taşımaktadır. Samsun 
son yıllarda bir sağlık ve eğitim kenti olarak da belirginleşmeye başladı. Umuyorum 
yakın bir gelecekte Samsun sağlık tesisleri  ile bütün bölgenin önemli bir sağlık mer-
kezi haline gelecek ve sağlık turizminin Türkiye için en önemli yerleşimlerinden birisi 
olacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi artık bir bölge üniversitesi, ülke üniversitesi olmanın 
dışına taşmıştır. 40 ülkeden gelen bine yakın yabancı uyruklu öğrencisiyle uluslara-
rası bir üniversite hüviyetini kazanmak için elinden gelen gayreti göstermektedir. Bu 
sempozyumda Samsun’un tüm potansiyeli tartışılacak, ortaya konulacak ve açılan bu 
çok büyük parantez bundan sonra Samsun için yapılacak çalışmalarda ciddi bir kay-
nak olacaktır. Burada 300’ün üzerinde bilimsel tebliğ sunulacaktır. Sunumların yarısı 
Samsun dışından gelen sunumlardır.” dedi.

Gençlik ve 
Spor Bakanı Suat 
Kılıç, Samsun’da 

düzenlenen ve 
62 oturumda 
292 bildirinin 

sunulduğu, 
“Samsun 

Sempozyumu”na 
telekonferans 

sistemi ile 
bağlandı.

Prof. Dr. Hüseyin Akan

Vali Hüseyin Aksoy
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Samsun’un tarihi ile ilgili bilgi veren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Bahaettin 
Yediyıldız, Samsun’un diğer Müslüman Türk şehirleri gibi bir hayrat şehri, iyilikler şehri olduğu biliniyor. Toplumu-
muzda hayrat kelimesini bilmeyen yoktur. Atalarımız alın teri ile kazandıkları mallarıyla camiler ve mescitler inşa 
etmiş ve bunların etrafını mektepler, medreseler, tekkeler, imaretler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, 
çeşmeler ve sebillerle donatmışlardır.” şeklinde konuştu.

Samsun’un genel nüfusunun 1 milyon 275 bin olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya Yılmaz, “Osmanlı’nın son döneminde ticaret ve tütüne dayalı ekonomisiyle ülkenin önemli şehirlerinden birisi 
olan ilimiz, 1980’li yıllardan 2000’li yıllara kadar bir yavaşlama sürecine girdi. O yıllarda ülke ekonomisinde sıkıntı-
lar vardı. 2000’li yıllarda Samsun yeniden canlanmaya başladı. Takip eden yıllarda bu canlanmaya özelleştirme de 
katkı verdi. Modern topu taşıma sistemi, modern alt yapı hizmetleri, çevre projeleri, ulaşımda modern bir sistem 
olan raylı sistem gibi sistemler bu sürede tamamladı. Önümüzdeki 3 yıl içinde hizmete girecek 5 yıldızlı otelleri, 
fuar ve kongre merkezleri, turizm ve tanıtım tesisleri, tarihsel dokunun korunmasına yönelik çalışmalar, kültürel 
ve sanatsal aktiviteleri ve sahiliyle övünülerek anlatılacak bir şehir haline geldi Samsun.” dedi.

Sempozyumun bundan sonraki yıllarda da ihtisas konularında devamını amaçladıklarını belirten Vali Hüseyin 
Aksoy şunları söyledi: “Samsun ve yöresiyle ilgili her türlü toplumsal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel 
konuların bilimsel bir ortamda tartışılarak kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz, ‘Samsun’a 
bir parantez açıyoruz’ manşeti ile özetlediğimiz bu etkinliği şehrimizin her türlü sorunlarının tartışıldığı, bilimsel 
çözüm yollarının arandığı bir bilgi şölenine dönüştürmeye hedefliyoruz. Samsun sadece kendi büyüklüğüyle değil, 
bölgesini ve çevresini etkileyen, yönlendiren ve belirleyen kent konumuyla önemli bir misyon üstlenmiştir.

Sempozyumun açılışına telekonferans sistemi ile bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ise, Samsun 
Sempozyumu’nun Samsun’un tüm yönleriyle gelişen ve gelişme potansiyeli barındıran bütün sektörleri ile tar-
tışılmasına bilimsel bir katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Kılıç, Samsun’un gelecek yıllarda yol haritasını Samsun 
Sempozyumu’nun şekillendirdiği katkılar çerçevesinde belirleme imkânına kavuşacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
 Yusuf Ziya Yılmaz

Prof. Dr. Bahaettin Yediyıldız
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Samsun Sempozyunun gala yemeğine; Vali Hü-
seyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral 
Mehmet Gökten, Büyükşehir Belediye Başkanı 

Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, eski ba-
kan Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, çok sayıda bilim adamı ve 
Samsunlular katıldı

Gecede, OMÜ Samsun Devlet Konservatuarı 
öğretim üyeleri tarafından müzik din-

letisi sunuldu.

SEMPOZYUM
SEMPOZYUM

 AFİŞ TASARIMLARI SERGİSİ AÇILDI 

Açılış konuşmalarının ardından, AKM fuaye-
sinde, Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Bölümü, 
Grafik Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ali Seylan tarafından açılan, “2011 afiş tasarımları 
sergisi” gezildi. 50 adet afiş tasarımının yer aldığı 
sergi davetlilerden büyük ilgi gördü.

Sergi hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Ali 
Seylan, “İçlerinde uluslararası eserlerin bulun-
duğu sergim, son 1 yıl içerisinde derlediğim afiş-
lerden oluşuyor. Hem Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nin bir öğretim üyesi olarak, hem 
de Samsun’da yaşayan biri olarak, afiş sergimin 
“Samsun Sempozyumu”nda açılmış olmasından 
dolayı gururluyum.” şeklinde konuştu. 

Otel Omtel’de gala yemeği 
düzenlendi.

- özenilen üniversite -62
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VETERİNER MEHMET AKİF ERSOY
75. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ’NDE ANILDI

OMÜ Veteriner 
Fakültesi 

tarafından 
“75. Ölüm 

Yıldönümünde 
Veteriner Hekim 

Mehmet Akif 
Ersoy” konulu 

sempozyum, 
düzenlendi.

OMÜ Veteriner Fakültesi tarafından, 2011 
yılının “Mehmet Akif Ersoy” ve “Dünya 
Veteriner Hekim” yılı olması dolayısıyla, 

“75. Ölüm Yıldönümünde Veteriner Hekim Mehmet 
Akif Ersoy” konulu sempozyum, OMÜ Atatürk Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 

Sempozyuma; Rektör Yardımcıları YÖK Üyesi Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve Prof. 
Dr. Hasan Gümüş, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Alişarlı, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Abdurrah-
man Aksoy, dekanlar, öğretim üyeleri ve çok sayıda 
öğrenci katıldı. Ankara Veteriner Fakültesi Eski Deka-
nı Prof. Dr. Ferruh Dinçer ve Ankara Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Cahit Kavcar 
Sempozyum’da davetli konuşmacı olarak yer aldılar.

Açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, “Mehmet Akif Ersoy 
veteriner hekimliğinin yanında daha birçok konuda 
da örnek alınacak bir kişiydi. 75. yılında kendisini an-
mamız büyük bir gurur kaynağıdır. Sizleri bu salonda 
görmekten çok mutluyum. Hoş geldiniz.” dedi.

Rektör Yardımcısı YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, 
“Değerli bir şahsiyetin ölüm yıldönümünde böyle bir 
Sempozyum’da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. 
İstiklal Marşımız ile zirveye çıkan M. Akif Ersoy, bilim 
adamı olmasının yanı sıra; şu anda da toplum olarak 
özlemini çektiğimiz iyi bir insandı. Her yönüyle örnek 
alınması gereken bir şahsiyetti.  Mehmet Akif Ersoy 
millet olarak bizim zenginliğimizdir.” dedi.

Türk Veteriner Hekimleri birliği tarafından ha-
zırlanan belgesel filmin gösteriminin ardından söz 
alan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eski De-
kanı Prof. Dr. Ferruh Dinçer, “Akademik Yaşamında 
Akif” konulu bir sunum yaptı. Dinçer, “Samsun’da 
bu Sempozyum’da olmaktan çok mutluyum. Akif 

hakkında yıllardır konuşuyorum.  50. Yıldönümü’nde 
de bir sempozyumda konuşmuştum ve şimdi 75. 
Yıldönümü’nü anıyoruz. Akif çok iyi bir bilim adamıy-
dı. İnançlı, çağdaş ve akılcı bir müslümandı. Mehmet 
Akif, insanı seven, haksızlığa her zaman başkaldıran 
bir şahsiyetti.” dedi.  Prof. Dr. Ferruh Dinçer, akademik 
yaşantısında da Akif’in kendisine hep ışık tuttuğunu 
belirterek öğrencilere hitaben; “Sizlere de ışık tutaca-
ğını umuyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ferruh Dinçer

Prof. Dr. Cahit Kavcar

Prof. Dr. Sait Bilgiç

Prof. Dr. 
Hakan Leblebicioğlu
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İkinci konuşmacı, Ankara Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Cahit Kav-
car ise, “Mehmet Akif’in Şiirlerinde Eğitim De-
ğerleri” konulu sunumunu yaptı. “Mehmet Akif 
ülke meseleleri ile en çok uğraşan şairlerdendi.” 
diyen Kavcar, “Mehmet Akif şiirlerinin toplum 
yararına olması için özen gösterirdi. Israrla üze-
rinde durduğu konular arasında; doğruluk, dü-
rüstlük, sabır, fedakârlık, namus ve şeref, insan 
sevgisi, aile sevgisi, iyi ahlak sayılabilir.” dedi.

Programın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hakan Leblebicioğlu konuşmacılara plaket ve 
çerçevelenmiş İstiklal Marşı hediye etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa 
Alişarlı da konuşmacılara ve Sempozyum’un düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket takdim ettiler.

Sempozyumda, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin fuaye salonunda bulunan “Mehmet Akif Ersoy’un Öğrenciliğinden Vefatına 
Kadar” konulu fotoğraf sergisi de gezildi.
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FELAKETLERİN SİMÜLASYONU VE GÜVENLİ
YAPILARIN ÜRETİMİ

Uluslar arası, “Doğal Afetler ve Modern Uygarlı-
ğın Problemleri–GEOCATACLYZM 2011 (Disaste 
Simulation&Structural Safety in the Next Generation 2011) 

konulu kongre, Japonya’nın Hyogo Üniversitesinde düzenlendi.

Hedefi;  yönetici bilim adamlarını, uzmanları, uluslararası teşki-
latların ve devletlerin temsilcilerini, parlamento üyelerini ve diğer 
değişik ülkelerin yaşama meclislerini doğal afetlerde olumsuz akıbet 
ve riskleri azaltmak doğrultusunda bir araya getirerek birlikte hareket 
planı etrafında birleştirmek olan kongreye altmış ülkeden beşyüz bi-
lim adamı katıldı.

Kongreye üniversitemiz adına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Bulut ve Kongrenin Başkan Yardımcısı OMÜ İnşaat Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Azer A. Kasımzade koordinatör olarak katıldılar. Üni-
versitemizin kongreye üst düzey yönetici düzeyinde katılmış olması, 
üniversite logomuzun kongrenin çalışma sonuçları olarak aldığı karar, 
öneri ve teklif belgelerinde kongre düzenleyici olarak yer almasını da  
sağladı.

Bilim kurulu tarafından 108 bildiri içinden yalnızca 7 bildiri temel 
olarak değerlendirildi ve temel bildirilerin yazarları da konuşmacı ola-
rak davet edildiler. 

Konuşmacılar arasında olan üniversitemiz öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Azer A. Kasımzade, ‘Structural Safety Secret of ‘Walled Obe-
lisk ‘’Monument from the Tenth Century and Its Simulated Model for Applications’’ konulu konuşması ile kongrenin açılış gününde 
yapmış olduğu sunumda büyük ilgi gördü. Çalışmada adı geçen yapının on asırlık bir zaman zarfında, birinci derece deprem bölgesinde 
günümüze kadar tadilat görmeksizin ayakta kalabilmesi için gerekli matematiksel model sunuldu ve kanıtlandı. Bunun yanında günü-
müz yapılarında uygulanabilecek bakım gerektirmeyen sistematik yalıtım sistemi sunuldu. Konuyla ilgili değerlendirme ve tartışmalar 
konuşmacılar arasında yapıldı. Görüşme sonrası gelecekte üniversiteler arasında işbirliği, tecrübe değişimi, birlikte lisansüstü öğrenci 
yetiştirme gibi işbirliği programları planlandı.

Konu ile ilgili değerlendirme ve tartışmalara çok sayıda bilim adamının yanı sıra; Kongre Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Ei-
zaburo Tachibana, Kongre Bilimsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Yusuyuki Nagano, Başkan Yardımçısı Prof. Yoichi Mukai, Prof. Yoshinory 
İwasaki, Prof. Takao Kakawa, Prof. Tetsuya Sato, Kore Advanced Instit. of Scien.& Technology’den Prof. Hyung-Jo Jung, Çin Tsinghua 
Üniversitesinden Prof Xin-Zheng LU da katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Bulut
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Ülkemizde girişimcilik kültürünün benimsen-
mesi ve var olan girişimcilik düzeyinin ar-
tırılmasına yönelik etkinlikler kapsamında; 

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genç ve Kadın Giri-
şimciler Kurulu ve OMÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
işbirliğiyle gerçekleştirilen “Girişimcilik Zirvesi” konulu 
panel, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlen-
di.

Panele; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yar-
dımcısı YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç,  İktisadi İdari Bi-
limler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Yüksel, Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sedat Demirci, 
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, çok 
sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Panelde;  Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Ali Halıcı,  RGA Yönetim Danışmanlık Ltd. Şti. sahibi 
Doç. Dr. Ruhi Gürdal, Suteks Tekstil Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, Doğuş Grubu 
Strateji Başkanı Özlem Denizmen, Medyasyon adlı 
web sitenin kurucusu ve sosyal medya uzmanı Zorlu-
han Zorlu konuşmacı olarak yer aldılar.

Açılış konuşmasını yapan Genç ve Kadın Girişim-
ciler Kurulu ev sahiplerinden Yeşim Kıyıcı, “Milattan 
önce 700’lü yıllarda para ilk kez bu topraklarda kulla-
nılmaya başlandı ve ticaret de bu topraklarda doğdu. 
Bizler girişimciliğin her bir tanesine yerleşmiş toprak-
larda yaşayan, dünyanın girişimci ruhu en yüksek olan 
bir milletiyiz. Bu yüzden girişimcilik bizim sahip oldu-
ğumuz en büyük zenginlik kaynağımızdır. “ dedi.

TSO Meclis Başkanı Sedat Demirci, Türkiye’nin 
dünyada en çok büyüyen ekonomiler arasında yer 
almasında girişimcilerin büyük rolü olduğunu kay-
detti. Demirci, “İlk başlarda bizim için rekabet kendi 
mahallemiz, şehrimizle sınırlıydı. Ama zaman değişti, 

teknolojiler ilerledi. Dolayısıyla rakiplerimiz sadece 
ülkemizle sınırlı değil, tüm dünya oldu. Dil, yol bilme-
den dünya ekonomisine karışarak Türkiye ekonomisi-
nin bel kemiğini oluşturduk. Bugün Türkiye, dünyanın 
her noktasına mal ve hizmet satar hale geldi. Ülkelerin 
uzun dönemli büyüme performansını belirleyen temel 
unsur, girişimci insanların varlığı ve gücüdür.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise, “Tarihe baktığı-
mızda; ilk terzinin deri parçasından bir elbise yapma-
sından tutun da, Kristof Kolomb’ un Amerika kıtasını 
keşfetmesi gibi, birçok ‘ilk’i bulan ve bunları insanlık 
hizmetine sunanların girişimciler olduğunu görüyoruz. 
Girişim yapabilmek için önce karar, ardından teşebbüs 
gerekir. Başlayacağımız işlerde mutlaka risk faktörü 
vardır; ama bunu düşünüp geri adım atmamalı,  erken 
pes etmemeliyiz. Üniversitemizde KOSGEB ile birleşe-
rek ilk defa girişimcilik kursu verilmiştir. Üniversitemiz 
girişimcilik alanında yeterince çalışıyor ve çalışacaktır.” 
diyerek katılımcılara da teşekkür etti.

Programın sonunda konuklara, Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Sedat Demirci ve Samsun 
Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy tarafından 
plaket sunuldu.

İÇİNDEKİ GİRİŞİMCİYİ HAREKETE GEÇİR

Dünya 
genelinde 117 
ülkede her yıl 
14-20 Kasım 

tarihleri arasında 
kutlanan Global 

Girişimcilik 
Haftası 

etkinlikleri, 
ülkemizde 

gerçekleştirildi.
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DİYABETİ DURDURALIM

İl Sağlık 
Müdürlüğü 
ve OMÜ Tıp 

Fakültesi işbirliği 
ile hazırlanan 

“Diyabeti 
Durduralım” 

konulu panel, 
Atatürk Kültür 

Merkezi’nde 
yapıldı. 

Düzenlenen panele; Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, OMÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, İl Sağlık 
Müdürü Mustafa Kasapoğlu ve çok sayıda vatandaş ka-

tıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Me-
tabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Diyabeti Durduralım 
Projesi Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Ramis Çolak, “Diyabet ülke-
mizde son 10 yılda yüzde 90-100’e yakın bir artış gösterdi” dedi. 
Diyabetin bugün dünyada en yaygın hastalıklardan biri olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Ramis Çolak, “Diyabet Birleşmiş Milletler (BM) 
tarafından dünyadaki tüm ülkelerin birinci derece mücadele etmesi 
gereken sağlık sorunu olarak belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’ne 
(DSÖ) göre, 300 milyonun üstünde diyabetli olduğu tahmin edili-
yor. Diyabet ülkemizde son 10 yılda yüzde 90-100’e yakın bir artış 
göstermiş, 2000 yılında yüzde 7,6 olan prevalans hızı bugün yüzde 
14’e çıkmıştır. Çalışmalar TUİK-2010 verilerine göre Türkiye’de 20 
yaş ve üzeri insanlarda diyabetli sayısı 6 milyon 930 bin 525 kişi, 
bilinen diyabetli sayısı 3 milyon 780 bin 601 kişi, yeni diyabetli sayısı 
ise 3 milyon 149 bin 924 kişi ve prediyabetik yani gizli şeker hastası 
nüfusu ise 13 milyon 938 bin 757 kişi olduğunu göstermektedir” 
diye konuştu. 

Dünyada 246 milyon insanın diyabetli olduğunu ifade eden İl 
Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, “Bu sayının 2025 yılından önce 
380 milyona ulaşması beklenmektedir. Her yıl gerçekleşen diyabet 
hastalığı nedeniyle 3.8 milyon yaşam kaybı söz konusudur. Her 10 
saniyede bir kişi, diyabete bağlı bir nedenden ötürü hayatını yitir-
mektedir. Diyabetli kişiler, diyabetli olmayanlardan 2-4 kez daha 
fazla kardiyovasküler hastalık geliştirme riskine sahiptirler. Kardiyo-
vasküler hastalık, endüstrileşmiş ülkelerde bir numaralı ölüm nede-
nidir. Kardiyovasküler hastalıktan ötürü ölüm riski diyabetli kişiler-
de, diyabetli olmayanlardan 3 kez daha fazladır. Diyabet hastalığı 
görülme risk gruplarını, aile öyküsünde diyabet olanlar, hareketsiz 
yaşam sürdürenler, sağlıksız beslenenler ve fazla kilolu olanlar oluş-
turmaktadır. Dolayısıyla bu hastalığı önlemek için yeterli ve dengeli 
beslenme ve fiziksel aktivitelere özen göstermek gerekmektedir:” 
şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından OMÜ Tıp Fakültesi Endokrino-
loji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Diyabeti Dur-
duralım Projesi Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Ramis Çolak ve OMÜ 
Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyet Bölümü 
Başkanı Uzman Diyetisyen Güzin Tümer, diyabetin yaşamın her ala-
nında bir gündem konusu haline getirilmesi ve yaşam boyu diya-
betten korunma bilincinin beşikten başlayarak geliştirilebilmesini 
sağlamak amacıyla katılanları bilgilendirdiler.

MİLLİ Mücadele’nin Başladığı Noktadan Diyabetle Mü-
cadele Başladı

Panelin ardından, “Diyabeti Durduralım” başlıklı yürüyüş dü-
zenlendi. Yürüyüş Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının 
Samsun’da karaya ayak bastığı Tütün İskelesi’nden başlayarak, Ata-
türk Bulvarı’na kadar devam etti. Yürüyüşe Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hakan Leblebicioğlu, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, OMÜ 
Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ramis Çolak ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Ramis Çolak 
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VİRAL HEPATİT KLİNİK İÇİ EĞİTİM 
PROGRAMI KURSU

OMÜ Tıp 
Fakültesi 

tarafından, Sürekli 
Eğitim Programları 

çerçevesinde, 
Enfeksiyon 

Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Başkanlığında, 
“Viral Hepatit Klinik 
İçi Eğitim Programı” 

başlıklı kurs 
düzenlendi
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Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 5. 

Temel Minimal 
İnvaziv Cerrahi 

Kursu, 22-23 Ekim 
tarihleri arasında, 
OMÜ Tepe Otel’de 

düzenlendi.

5. TEMEL MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ KURSU

Sürekli Eğitim Merkezi 
(OMÜSEM) ve Tıp Fakül-
tesi Deney Hayvanları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(DEHAM) işbirliğiyle düzenlenen 
15 saatlik kursa, 11 doktor katıl-
dı. Kursta hastaların daha az kesi 
ve kanamayla ameliyat edildikleri 
bir yöntem olan; minimal invaziv 
cerrahi anlatıldı. 

Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türkiye Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği 
(EKMUD) işbirliğiyle düzenlenen ve koordinatörlüğünü 

Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sünbül’ün yaptığı kursun 
sertifika törenine; Rektör Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları 
Anabilim Başkanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Kurs Koordina-
törü Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, Enfeksiyon 
Hastalıkları Uzmanları ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğre-
tim üyeleri katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Dün-
yada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan Hepatit-B has-
talığının tanı ve tedavisine yönelik bir kurs düzenlenmiştir. Kurs, 

özellikle mezuniyet sonrası eğitimi açısından son derece önemli-
dir. Uzmanların bilgilerini yenilemesi, güncel bilgileri öğrenmesi 
bu tür kurslar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Kursta Enfeksiyon 
Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinin yanı sıra; Gastroen-
toloji, Radyoloji, Patoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim 
üyeleri de eğitici olarak yer almıştır. 3 gün süren kursun katılım-
cıları hem teorik dersler almışlar, hem de hasta başı vaka tartış-
ması yapma fırsatı bulmuşlardır.” şeklinde konuştu.

Törende kursiyerler sertifikalarını Rektör Yardımcısı ve Enfek-
siyon Hastalıkları Anabilim Başkanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğ-
lu ve Kurs Koordinatörü Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Sünbül’den aldılar.

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu yaptığı açıklamada, Tıp Fakültesi bünyesinde doktorların eğitimlerinin sağ-
lanması için çeşitli kurslar düzenlendiğini, gelişen teknoloji ile yeniliklerin hekimlere aktarıldığını ifade etti. 

Kurs koordinatörü Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Tander, “Kurs, özellikle genel cerrahi, çocuk cerrahisi, 
üroloji, kadın doğum ve göğüs cerrahisi uzmanlarına yönelik olarak düzenlenmektedir. Endoskopik cerrahinin, halk arasında bilinen 
adıyla kansız ameliyatların temel kursunu veriyoruz. Kursa katılan hekimler, kursu tamamladıklarında çalıştıkları kurumlarda kansız 
ameliyatları daha iyi ve sağlıklı bir biçimde yapabilecek duruma geleceklerdir.” dedi.
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KOFERANS

BU KADINLARI KİM ÖLDÜRÜYOR?

Kadın ve 
Toplum Araştırma 

ve Uygulama 
Merkezi (OKTAM) 

tarafından, 
“Bu Kadınları 

Kim Öldürüyor?’’ 
başlıklı konferans 

düzenledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve 
Toplum Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi (OKTAM) tarafından, İktisat Fakül-

tesi Konferans Salonu’nda, “Kadına Karşı Şiddetle 
Mücadele Günü Söyleşi Programı” kapsamında, 
“Bu Kadınları Kim Öldürüyor’’ başlıklı konferans 
düzenledi. 

Konferansa; İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fa-
tih Yüksel, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nurettin Öz-
türk, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kadın Dayanışma Vakfı Gönüllü Avukatı Evren 
Paydak ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Tümay Bal’ın 
konuşmacı olarak yer aldıkları konferansın açılış ko-
nuşmasını OKTAM Müdürü Doç. Dr. Aysun Gümüş 
yaptı.

Tümay Bal, “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın 
Konukevleri” başlıklı konuşmasında halk diline 
yerleşen, şiddeti ve özellikle kadına yönelik şiddeti 
destekleyen; “Kızını dövmeyen dizini döver”, “Ka-
dının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etme-
yeceksin”, “Karı kocanın arasına girilmez”, “Öğret-
menin vurduğu yerde gül biter”, “Eti senin kemiği 
benim”, “Dayak cennetten çıkmadır” şeklindeki de-
yimlerden örnekler vererek başladı. “Kadına yöne-
lik şiddet; kadınlara fiziksel, cinsel ya da psikolojik 
zarar veren ya da verebilecek veya kadınların acı 

çekmesine neden olabilecek, gerek kamu gerekse 
özel alanda yapılan tehditleri ve kadınların özgür-
lüğünün zorla kısıtlanmasını da içine alan şiddete 
yönelik her türlü cinsiyetçi davranışı içerir.” diyen 
Tümay Bal, şiddet gören kadının mutlaka çocukla-
rına da şiddet uyguladığını vurgulayarak, şiddetin 
de kendi içinde fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cin-
sel şiddet olarak 4 başlık altında incelenebileceğini 
söyledi. Tümay Bal konuşmasının sonunda Kadın 
Konukevlerine de yer verdi.

Konferansın diğer konuşmacısı, Kadın Daya-
nışma Vakfı Gönüllü Avukatı Evren Paydak ise, 
“Bu kadınları kim öldürüyor” başlıklı sunumunda; 
“Toplumumuzda kadınları babaları, eski sevgilileri 
ya da eşleri öldürüyor. Kadına yönelik şiddette her 
4 kadından 2’si fiziksel şiddete uğruyor.” şeklinde 
konuştu. Paydak, yakın zamanda toplumumuzda 
kadınlara uygulanan şiddet örneklerinden ve işle-
nen cinayetlerden söz ederek; toplumun her kesi-
minin duyarlılık göstermesini istedi. Evren Paydak, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Kadın ve Toplum 
Araştırma ve Uygulama Merkezinin olmasının da 
mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi. 

Soru cevap bölümüyle devam eden konferan-
sın sonunda İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih 
Yüksel ve OKTAM Müdürü Doç. Dr. Aysun Gümüş 
konuşmacılara çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Tümay Bal - Evren Paydak
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Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yavuz 

Demir, OMÜ 
Atatürk Kongre 

ve Kültür 
Merkezi’nde, 

“Üçüncü Nesil 
Üniversite” 

başlıklı 
konferans verdi. 

ÜÇÜNCÜ NESİL ÜNİVERSİTE

Konferansa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sait Bilgiç, akademis-
yenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Yavuz Demir, Sait Faik’in “Son Kuşlar” adlı hikâyesinden 
alıntı yaparak başladığı konuşmasında, “Dünya değişiyor dostlarım. 
Dünyada üniversiteler de hakiki manasıyla değişiyor. Üniversiteler, 
Napolyon dönemi akabinde ortaya çıkan science-based modelinden, 
üçüncü nesil (3G) diye adlandırılan modele doğru hızlı ve kararlı bir 
biçimde ilerliyor. 

Üniversiteleri üç nesil başlığı altında değerlendirebiliriz: ‘Orta-
çağ ya da 1. nesil üniversite’, ‘Humboldt ya da 2. Nesil üniversite’ 
ve ‘Üçüncü nesil üniversite’. Bu hızlı ve kararlı değişikliğin sebeple-
rini çeşitli başlıklar altında topladığımızda da: Birincisi, hükümetlerin 
verdiği bütçelerin üzerinde rakamlara mal olan araştırma projelerinin 
üniversiteler tarafından devam ettirilmek istenmesi; bunun için yeni 
alternatifler aranması ve bunun neticesinde de akademik dünyanın 
ve endüstrinin artık birbirine karışması, birlikte çalışmaya başlaması. 
İkinci gerekçe ise; küreselleşme. Artık hiçbir şey üniversitenin kapısı-
nın önünden gerçekleşmiyor. Çoğu üniversite kendilerini bölgesel güç 
olarak görmekte idiler. Şimdi ise en iyi öğrenciyi alabilmek için çok cid-
di bir yarış içindeler. En iyi öğrenciyi çekme yarışı, akademisyenlerin 
yarışma öznesine dönüşmeleri ve araştırma işbirlikleri mukaveleleri. 
İşte bu üç nokta en iyilerle daha az iyi üniversiteler arasındaki uçuru-
mu derinleştiren en önemli etkenlerdir. Üçüncü eğilim olarak; ticari 
faaliyetler ulusal hükümetlerin değişen perspektifleri içerisinde yer 
alır. İkinci nesil üniversite kapsamı içinde, hükümetlerin üniversiteler-
den beklentisi bilimsel araştırma ve bilimsel eğitim tedarikidir. Şimdi 
ise üniversiteler hükümetler için yeni bilimin veya teknoloji esaslı ti-
cari faaliyetlerin ana unsuru merkezidir. Dördüncü eğilim: 2G üniver-
sitelerde araştırma genellikle monodisiplinerdi. Bugünlerde interdi-
sipliner bir çalışma biçimi esas alınmaktadır. Beşinci gerekçe, öğrenci 
sayısındaki artışın akademik eğitimdeki bilimsel elemanı sulandıran 
kitlesel bir eğitime yol açması. Öğrenci sayısındaki 1960’lardan sonra 
gözüken bu olağanüstü artış, aynı zamanda hükümetlerin harcama ve 
kontrollerinin de artmasına neden olmuştur. Üniversiteler günümüz-

de en mükemmeli temin edebilmek için; özel ders ve kurslar aracılı-
ğıyla, bilimsel eğitimi Aydınlanma ve Rönesans dönemlerinin idealle-
rine doğru sürüklenmeye, kavuşturmaya çalışıyorlar. Bu da üniversite 
anlayışındaki değişimin altıncı ayağı olarak düşünülebilir.

3G üniversiteleri modeli üniversitelere kendi yollarını bulmada 
daha fazla özgürlük tanır. Onlara bu manada mücadele etmeyi teklif 
eden özellikleri 7 ana başlık altında toplayabiliriz ;

1-Know-how’ın işletimi 3G üniversitelerin esas gayesi olmalıdır. 
2-3G üniversitesi  uluslar arası olarak piyasada yarışır. 
3-3G üniversiteleri network\ağ üniversitelerdir.
4-Araştırmalar genellikle interdisiplinedir.
5-3G üniversiteleri çok kültürlü organizasyonlardır. Her kültürden, 

değişik topluluklardan personel  ve öğrenciler bulunur. Bu yönüyle en 
parlak akademisyen ve öğrenciler için cazip bir merkez olarak kurgu-
lanırlar.

6-3G üniversiteler kozmopolitan bir yapıda olup; uluslararası mer-
kezdirler.

7-3G üniversiteleri devletin kurallarına daha az tabidirler.

3G üniversiteleri özellikle ve öncelikle her şeyin “kâr” amacına 
yönelik olarak kurgulandığı kurumlar değildirler. Onların asıl görevi 
yeni bir bilgi üretmek ve eğitimi bilgi yaratma sürecinin bir parçası 
yapmaktır.” dedi. 

Soru-cevap bölümüyle devam eden konferansın sonunda, Rektör 
Yardımcısı YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Yavuz Demir’e teşek-
kür ederek, “Üniversiteler bir ülkenin gelişmişliğinin temel direğidir. 
Bu dün de böyleydi bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. Ge-
lişmiş ülkelere baktığımızda üniversite sayıları çok fazla. Sayıları fazla 
olduğu gibi, kaliteli olanları da fazla. Üniversite dediğimiz yapı ortaya 
çıktığında temel felsefe özgürlük, fikirlerin hür bir şekilde ortaya çıka-
rılabilmesi, onların sorgulanabilmesi, tartışılabilmesi, bütün bunlara 
dayalı olarak da bilginin üretilmesinin daha sağlıklı ve gerçekçi olabil-
mesidir.” şeklinde konuştu.

KONFERANS
KONFERANS
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Fen Edebiyat 
Fakültesi Türk 

Dili ve Edebiyatı 
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Yavuz 

Demir, “Yasanın 
Önünde 

Yazayazanayasa” 
başlıklı konferans 

verdi

KONFERANS
KONFERANS

YASANIN ÖNÜNDE YAZAYAZANAYASA

OMÜ Atatürk ve Kongre Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen konferansa; 
Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahat-

tin Özyurt, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim 
üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Yavuz Demir konuşmasına ülkemiz-
de yaşanan olaylardan duyduğu üzüntüyü dile 
getirerek başladı. “Ben buraya anayasayı anlat-
maya değil; yazmak eylemi ile alakalı bir hikâye 
anlatmaya geldim. Ne de olsa sırada önce yazı-
lacak olan bir metin var” diyen Demir, “Gelinen 
nokta: yeni bir anayasa yazım çabası. Belli ki biz 
çok sevdik bu işi, sanırsınız ki dünyaya, yaratıcı 
anayasa yazma kursu veriyoruz. Nedir sebebi, 
yazmada eksik olan nedir? Atladığımız bir şey 
mi var? Yoksa mesele sivil ya da sivil olmamam 
meselesi mi? Anayasalar nasıl metinlerdir? Dilini 
ve üslubunu ne belirler? 

Hâlâ hayretle parlamento binasının içine bak-
maya devam mı ediyoruz yoksa? Namık Kemal 
‘in yerine ikame ettiğimiz kimlikler bizler miyiz? 
“İli ve töresi olan bir millet” neden hak ve hür-
riyetleri beyan belgesi olmakla maruf bir metni, 

bu topraklar üzerinde yaşayan insanların mutlu-
luk ve centilmenlik anlaşması olarak yaşatmayı 
ve dünyaya duyurmayı beceremiyor? Yazdıkla-
rımızın bir öznesi, faili yok. Daha baştan kimse-
siz bu metinler, eğlencesiz ve de hikâyesiz. Bize 
ait temellere gönderme yapamayan hikâyesine 
ulaşamayan uzak metinler. Kayıp ve eksik par-
ça anayasa yazma çabalarımızda burada saklı. 
Hemen bütün anayasa metinlerinde özgürlük 
ile ilgili olanları zikr etmişiz oysa. Yazarak özgür 
kılınabilir mi bir millet? İçinden sözümüzün eri 
olacak bir cin çıkartacak sihirli bir lamba mıdır 
anaysalar? Yoksa bunun yerine kompartize ol-
muş beyinleri hür kılabilmek mi esas olmalıdır. 
Neyin peşindeyiz? Neyi arıyoruz? Ölümsüzlüğü 
mü Gılgamış gibi? Yoksa bütün bu çabalar he-
defi şaşırmış olmak için mi? Nasıl bir yolculuk bu 
anayasa yazımı?

Kalıcı mutluluk talebimizi neyin ihdas edece-
ğini bulmalıyız.  Anayasa yazma süreçlerimizde 
sanki Karon’un kayığına doluşturulmuş ve öde-
yeceği parayla Cehennem Kayıkçısı’na karşı kı-
yıya geçmeye çabalayan insanlara benziyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yavuz Demir
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MUHTEŞEM SÜLEYMAN

OMÜ Tarih 
Kulübü tarafından 

düzenlenen, 
“Muhteşem 
Süleyman” 

başlıklı konferans, 
OMÜ Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 

düzenlendi

Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal tara-
fından verilen konferansa; Rektör Prof. Dr. 

Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları YÖK Üyesi Prof. 
Dr. Sait Bilgiç ve Prof. Dr. Hakan Leblecioğlu, Prof. 
Dr. Hasan Gümüş, Tarih Kulubü Danışmanı Prof. Dr. 
Kaya Tuncer Çağlayan, öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tarih Kulubü Başkanı 
Erdem Eren, “Ben tarihi bir ağaca benzetiyorum. 
Kökleri sağlam olan bir tarihin, olayları da gerçekli-
ğiyle anlatacağını düşünüyorum.” dedi.

Tarih Kulubü Akademik Danışmanı Prof. Dr. Kaya 
Tuncer Çağlayan, “Tarih anlayışımızda milî tarih esas 
olmalıdır. Tarihimize Türk Tarihi gözüyle bakmalıyız. 
Osmanlı tarihine gereken saygıyı göstermeliyiz.” 
dedi.

Toplumun gözündeki Kanuni Sultan Süleyman 
imajının zedelenmesinden duyduğu üzüntü nede-
niyle böyle bir konferansa gerek duyulduğunu belir-

ten Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal konuşmasında, “Ka-
nuni Sultan Süleyman Dönemi, Türk Tarihi’nin belki 
de en önemli dönemidir. Kanuni, kendinden önceki 
dokuz büyük padişahın tüm güçlü yönlerini almıştır. 
Döneminin ‘Muhteşem Yüzyıl’ olarak adlandırılması-
nın bir diğer nedeni; büyük devlet adamlarının, de-
nizcilerin, komutanların, generallerin bu dönemde 
yetişmesidir. 18. yüzyılda dahi bu döneme dönülmek 
istenmiştir. Bu kadar kudretli ve ihtişamlı dönemin 
bir televizyon dizisine sığamıyor oluşu elbette belli 
bir kesimi rahatsız ediyor.” dedi. Saray içindeki Ende-
run ve Harem’in Osmanlı eğitim sisteminin bir par-
çası olan okullar olduğunun altını çizen ve toplumu 
anlamanın yolunun toplumun inançlarını anlamak-
tan geçtiğini vurgulayan Ünal, “Osmanlı Sarayı ge-
lenekçidir, Harem’in gerçek hâkimi Valide Sultan’dır. 
Sıkı dini eğitimin verildiği Harem’de kurallar katıdır.” 
şeklinde konuştu.

Konferans, soru cevap bölümünün ardından Rek-
tör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Prof. Dr. Kaya Tuncer 
Çağlayan tarafından Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal’a pla-
ket ve çiçek verilmesiyle sona erdi.

KONFERANS
KONFERANS

Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal
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LEYLA İLE MECNUN MİNYATÜRLERİ

OMÜ Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde 
“Leyla ile Mecnun 

Minyatürleri” 
başlıklı konferans 

düzenlendi

Muğla Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. 
Namık Açıkgöz tara-

fından verilen konferansa; Rektör 
Yardımcısı ve YÖK Üyesi Prof. Dr. 
Sait Bilgiç, Samsun İl Sosyal Hiz-
metler Müdürü Adnan İpekdal, öğ-
retim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Leyla ile Mecnun minyatürleri 
üzerindeki resim sanatından bah-
seden Muğla Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, 
“Minyatür, perspektifi olmayan 

bir resimdir. Bu görsel anlatımı-
nın arkasında sadece hikâye de-
ğil, aynı zamanda bir kültür tarihi 
de bulunmaktadır. Fuzuli, Leyla 
ile Mecnun’u, Kanuni Sultan Sü-
leyman zamanında yazmıştır. 
Hikâyenin özetinde Leyla ve Kays, 
yani Mecnun’un aşkı konu alınmış-
tır.” dedi.

Konferansın sonunda Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. 
Dr. Namık Açıkgöz’e plaket takdim 
etti.Prof. Dr. Namık Açıkgöz



2011 / Ekim-Kasım-Aralık

- özenilen üniversite -74

KONFERANS
KONFERANS

DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENME VE 
HAFIZA TEKNİKLERİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kitap 
Kulübü tarafından, OMÜ Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde, “Düşünmeyi Öğrenme 

ve Hafıza Teknikleri” başlıklı konferans düzenlendi.

Türkiye Hafıza Şampiyonu, Bilgi Üniversitesi Psi-
koloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Mücahit Aköz 
tarafından verilen konferansa; öğretim üyeleri ve çok 
sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kitap Kulübü Başkanı İb-
rahim Burak Durmuş, “Millet olarak geçmişte yaşadı-
ğımız olayları çabuk unuttuğumuz görülüyor. Belki de 
bu konferans, hafızamızı yeniden tazeleyip, geleceğe 
emin adımlarla yola çıkmamızı sağlayacaktır.” dedi.

Kitap Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Rıza 
Karagöz konuşmasında, kulübün 2 yıllık geçmişinden 
ve düzenlemeyi düşündükleri etkinliklerden söz etti.

Mücahit Aköz’ü hafıza şampiyonluğuna hazırla-
yan, Kişisel Gelişim ve NLP Uzmanı Oğuz Saygın, bir 
insanın kafasına bir şey koyduğunda önünde sonunda 
muvaffak olacağının ve düşünme becerisi öğrenildi-
ğinde hayatta yapılamayacak bir şey olmadığının altı-
nı çizdi. Mücahit Aköz, hafızanın yalnızca unutulan bir 
şeyin hatırlanması olmadığını, görünenlerin dışında, 
duyguları da kaydettiğini belirtti.  Aköz, slayt gösteri-
miyle devam ettiği sunumunda,  İngiliz Psikolog Tony 
Buzan tarafından ortaya çıkarılan “Zihin Haritaları 
Metodu”na ve eğitim sistemindeki sağ beyin kullanı-
mının eksikliğine değindi.

Konferansta, Aköz’ün katılımcılarla beraber yürüt-
tüğü hafıza teknikleri gösterileri de gerçekleştirildi.

Soru-cevap bölümüyle devam eden konferansın 
sonunda Doç. Dr. Rıza Karagöz, Oğuz Saygın ve Müca-
hit Aköz’e plaket ve çiçek takdim etti.

İbrahim Burak Durmuş

Mücahit Aköz

Oğuz Saygın

Doç. Dr. Rıza Karagöz
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OMÜ 
Kitap Kulubü 

tarafından, 
Atatürk Kongre 

ve Kültür 
Merkezi’nde, 

“Düşünüyorum 
O Halde 

Varım” başlıklı 
konferans 

düzenlendi. 

Eğitimci Yazar Sait Çamlıca’nın konuşmacı ol-
duğu konferansa öğretim üyeleri ve öğrenci-
ler katıldı. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan Kitap Kulü-
bü Başkanı İbrahim Burak Durmuş, “Bölgesel Gençlik 
Çalıştayı”nda kitap okuma oranının artmasına yöne-
lik sundukları önerileri paylaştı. 

Kitap Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Rıza 
Karagöz de konuşmasında kulübün iki yıllık geçmişin-
den ve gerçekleştirmeyi planladıkları projelerden söz 
etti. 

Doç. Dr. Rıza Karagöz’ün ardından kürsüye gelen 
Eğitimci Yazar Sait Çamlıca konuşmasında eğitimin 
yalnızca diploma merkezli olarak algılanmasından 
duyduğu rahatsızlığın altını çizdi. “Eğitim diploma 
almak değil, ömür boyu kendini yetiştirmektir. Çocu-
ğun eğitimi ailede başlar, okulda devam eder.” dedi. 
Çocuğa kitap okuma alışkanlığını kazandırmanın ön 
koşulunun anne, baba ve öğretmenin kitap okuyarak 
çocuğa örnek olması olduğunu savunan Çamlıca, ki-
taplıksız evlerde büyüyen çocuklara bu alışkanlığı ka-
zandırmanın zorluklarından bahsetti. Konuşmasında 
büyüklerin en büyük eksikliğinin yaşadıkları zamanı 
okuyamadıkları olduğunu, bunun da kuşaklar arası çatışmalara neden olduğunun üzerinde duran Sait 
Çamlıca, “Gençlik hazinedir; kendini eğitmeyen, tazelemeyen öğretmen hiç kimseyi eğitemez. Öğret-
menlerimize çok iş düşmektedir. Gençlerin zihinlerinin tazeliği, ülkedeki sorunların çözümünde başlıca 
kaynaktır.” şeklinde konuştu.

Soru-cevap bölümüyle devam eden konferansın sonunda Doç. Dr. Rıza Karagöz, Sait Çamlıca’ya pla-
ket takdim etti.

DÜŞÜNÜYORUM O HALDE VARIM !
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ULUSAL GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI

“Girişimcilik 
Kavramı, 

Türkiye’de 
Girişimcilik 
Destekleri 
ve Başarılı 

Girişimcilik 
Örnekleri” 

konulu 
konferans, 

OMÜ Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde 
düzenlendi.

Orta Karadeniz Kalkınma Kurulu 
Başkanlığı’nı Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan’ın yaptığı ve Orta Karadeniz Kal-

kınma Ajansı (OKA)’nın organize ettiği konferan-
sa; Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan, Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Amasya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Samsun İl Genel 
Meclis Başkanı Mustafa Karakurt, Niksar Bele-
diye Başkanı Yadigar Duran, dekanlar, öğretim 
üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan OKA 
Genel Sekreteri Mevlüt Özen, “Bugün kamu, 
özel sektör, STK ve üniversiteyi bir araya geti-
rerek bu konferansta sinerji oluşturmanın mut-
luluğu içerisindeyiz. Girişimciliğin ekonomik 
kalkınmayı nasıl etkilediği sorusunun cevabını 
aslında basitçe şu şekilde formüle edilebilir. Gi-
rişimciler yeni işletmeler kurarak istihdam alanı 

oluştururlar, rekabetin seviyesini yükseltirler, 
teknolojik değişmelerle üretkenliği arttırırlar. Bu 
da yine ajansın görevleri arasında olan bölgenin 
ekonomik ve sosyal gelişimini hızlandırmak ve 
rekabet gücünü artırmak ile doğrudan ilişkili-
dir. Samsun’daki açılan-kapanan firma sayısı ile 
Türkiye’dekileri karşılaştırmak, girişimcilik fikri 
açısından destekleyici bilgiler verebilir. 2010 ve 
2011 yılının Ocak-Ağustos dönemi karşılaştırıldı-
ğında, Samsun’da 2010 yılında 615 olan açılan 
firma sayısına karşılık, bu sene aynı dönemde 
547 firma açılmıştır. Kapanan firma sayısı ise 
455’ten 566’ya çıkmıştır. Girişimcilik açısından 
bu sene Samsun’un 2010’un gerisinde bir per-
formans gösterdiği ortadadır, Türkiye’de ise açı-
lan firmalar aynı dönemde 80 binden 58 bine 
düşerken kapanan firmaların ise Samsun’un ak-
sine yine sayısının azalması (70 binden 42 bine) 
Samsun’daki girişimci sayısının artması gerekti-
ğini vurgulamaktadır.” dedi.
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OKA Kalkınma Kurulu Başkanı Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise yaptığı ko-
nuşmada girişimcilik ruhunun önemine değinerek, “Ulusal girişimcilik konferan-
sına ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyorum. İnsanoğlunu diğer canlılardan 
ayıran birçok vasıf sayılabilir. Ama düşündüğümüzde en önemli vasfın ‘girişim-
cilik’, ‘bir şeye teşebbüs etme iradesini göstermek’ olduğunu görebiliriz. Yıllarca 
Türkiye’deki ailelerde, çocuğum okusun, üniversiteyi bitirsin, bir devlet kurumun-
da işe girsin ve daha sonra erken yaşta emekli olsun zihniyeti hakimdi. Benim 
kendi ailemde de, çevremde de memur olarak çalışıp çok erken yaşta emekli 
olanlar var. Artık bu işler çağın gereği olarak çok azaldı. Şimdiki gençlerimiz ya 
özel teşebbüste bir pozisyon alacak, ya da pozisyonu kendisi yaratacak. Girişim-
cilik bir karakterdir. Bir ruhtur. Girişimci olanla yetinmeyendir. Girişimcilik artık 
devlet kurumlarının dahi büyük ihtiyaç duyduğu bir özelliktir. Bizim genç nesilden 
beklentimiz girişimci olmaları, heyecanlı olmalıdır.” şeklinde konuştu.

 Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, “Girişimcilik konusu Türkiye’nin önemli konula-
rının başında geliyor. Girişimcilik ve devlet politikaları birbirini yakından etkileyen 
unsurlar olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’ye baktığımızda Cumhuriyetimizin kurulu-
şundan 1950’lere kadar girişimciliğin zayıf olduğu, devletçi anlayışın, kamu yatı-
rımlarının ön planda olduğu bir durum görülüyor. 1950 ve 1980 yılları arasında 
ise özel teşebbüse fırsat verilerek belli yatırımların gerçekleşmesiyle yeni girişim-
ciler yaratılarak ekonomiye fayda sağlanıyor. Artık uluslararası piyasada rekabet 
edebilmek, bir takım yeni icatların ortaya konmasıyla daha iyi bir noktaya taşına-
bilecektir. Bunun için farklı yöntemler bulmak zorundayız. Artık, ‘Bir fikrim var!’ 
diyen gencin yanında devletin ilgili kurumlarının katkıları var.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, TEPAV Girişimcilik Enstitüsü Direktörü Prof. 
Dr. Serdar Sayan, SEDEFED ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Turan ve 
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz tarafından verilen, “Ulusal 
Perspektifte Girişimcilik” konulu konferansa geçildi.

Valisi Hüseyin Aksoy Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan 

Mevlüt Özen

Orhan Turan

Serdar Sayan
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PAZARLAMA VE GİRİŞİMCİLİK

OMÜ Endüstri 
Mühendisliği 

Bölümü 
Mükemmellik 

Kulübü tarafından, 
Pazarlama ve 

Girişimcilik 
konulu konferans 

düzenlendi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen konferansa; Endüstri Mühendis-
liği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birol Elevli, Yrd. 

Doç. Dr. Yetkin Bulut, İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı 
Kerem Tüfekçi, İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yeşim 
Kıyıcı, KOSGEB yetkilisi Gökhan Korkmaz ve genç girişimci 
Gökhan Yavuz konuşmacı olarak katıldılar. 

Kulüp üyelerinden Sümeyye Güler’in açılış konuşma-
sının ardından söz alan, Prof. Dr. Birol Elevli, konferansın 
düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilere teşekkür etti. 
Elevli, girişim duygusunun yaşamımızdaki yerinin çok 
önemli olduğunu söyledi ve konferansın girişimcilik adına 
başarılı olmasını temenni etti.

 
Yrd. Doç. Dr. Yetkin Bulut, “Girişimcilik ve pazarlama-

cılık kavramları birbiriyle bütünleşmiş iki kavramdır fakat 
girişimcilik daha ön sırada gelir. Girişimciliğin en büyük 
özelliği yapılmayanı yapmaktır. Ne yaparsanız yapın, ye-
ter ki ortaya çıkardığımız ürün farklı olsun, sizi göstersin. 
Yaratıcılık, sıradan bir şeyin sıradan olmayan bir biçimde 
farkına varmaktır ve sıradan şeyleri, farklı şekillerde ortaya 
koymaktır.” dedi.

İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Kerem Tüfekçi, İl 
Genç Girişimciler Kurulu’nun 2009’da bütün yurtta kurul-
maya başlanıldığını ve aynı anda yaklaşık 79 ilde hizmet 
verdiğini, kurum olarak her yıl 14-20 Kasım tarihleri ara-
sında aktiviteler düzenlediklerini ve hedeflerinin şehir öze-
linde girişimcilik hareketini artırmak olduğunu ifade etti. 
Tüfekçi, girişimde risk faktörünün her zaman götürülerinin 
düşünüldüğünü ancak getirilerinin düşünülmediğini, ülke-
mizde genelde işsiz kalanların girişimciliği son çare olarak 
gördüklerini söyledi. Bunun yanında çok az sayıda da olsa 
gönüllü girişimcilerimizin var olduğunu belirtti. Girişimcile-
re özel bir plan yapan Tüfekçi; ilk başta para peşinden ko-

şulmaması gerektiğini, piyasaya bakmak ve rekabet ortamı 
yaratacak kuruluşlarının varlığının tespit etmek gerektiği-
ni söyledi. ‘Nasıl yaparım?’ sorusundan sonra da, en son 
‘Bana ne kadar sermaye gerekir?’ sorusunun girişimcilik 
yönünde işlerimizi kolaylaştırabileceğini belirtti.

İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yeşim Kıyıcı, “Ka-
dının iş hayatındaki yeri nedir? Sorusu bizi bu çalışmalara 
yöneltti. Amacımız; kadınlarımızı bilinçlendirerek onları 
girişim düşüncesiyle buluşturarak, iş sahasında onların da 
yer almasını sağlamak. Çok sayıda çalışma yaptık ve bun-
ların içerisinde en önemlisi; ‘farkındalık yaratmak’ oldu.” 
Çocuklarımız okuyor ve akademik anlamda bir şeyler edi-
niyorlar fakat bildiklerini uygulayacak saha bulamıyorlar. 
Bunun bilincinde olmaları da onların cesaretini kırıyor. İş 
sahasında gördüğümüz kadın profilinin dünya ortalaması-
na bakıldığında ülkemizde çok düşük bir oranda kaldığını 
ifade eden Kıyıcı konuşmasını Türkiye’de çalışan kadınları 
anlatan bir kısa film ile destekledi.

Genç girişimci Gökhan Yavuz ise, girişimciliğin her an 
aklımızda bir düşünce olarak yer aldığını fakat eyleme dö-
nüştürülmediğini belirtti. Girişimcilik yaşamına üniversite 
yıllarında başlayan Yavuz, küçük çaplı da olsa, büyük ka-
zançlar getiren işlerin mümkün olduğunu söyledi. Gökhan 
Yavuz, bir makine ile başlanan kuru temizleme işinden, 
bayilikler verebilecek kadar büyük bir firmaya doğru gi-
diş yolculuğunu dinleyenlerle paylaştı ve işe başladığında 
KOSGEB üyesi olduğunu, KOSGEB’in kişisel gelişiminde çok 
büyük desteği olduğunu belirtti.

KOSGEB uygulamalarından söz eden Gökhan Korkmaz, 
kurum olarak  girişimcilere verilen desteklerden bahsetti. 

Soru-cevap bölümüyle devam eden konferansa çok sa-
yıda öğretim görevlisi ve öğrenci katıldı.

Prof. Dr. 
Birol Elevli

Yrd. Doç. Dr. 
Yetkin BULUT

Kerem Tüfekçi Yeşim Kıyıcı Gökhan Yavuz Gökhan Korkmaz
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İŞ DÜNYASI VE 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

OMÜ İktisadi 
ve İdari Bilimler 

Fakültesi öğrencileri 
için, “İş Dünyası 

ve Üniversite 
Öğrencileri” 

başlıklı konferans 
düzenlendi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenle-
nen Konferansa, TOSYÖV Samsun Destekleme 
Derneği Başkan Yardımcısı ve İmaretçioğ-

lu Tıbbi Malzeme İthalat ve İhracat Ticaret Limited 
Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Turan Özfırat,  TİMART 
İnşaat Malzemeleri ve TOSYÖV Samsun Destekleme 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Temel Tataroğlu, Sem 
Tekstil Ltd. Şirketi ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kurt konuşmacı ola-
rak katıldılar.

Açılış konuşmasını yapan İşletme Bölümü Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yetkin Bulut, “Şu ana ka-
dar gördüklerimiz gösteriyor ki; akademik hayat ile 
pratik hayat arasında karşılaştığımız büyük farklar 
var. Bu durumu ortadan kaldırmak için bilgilendiri-
ci çalışmalar yaparak, meslek hayatına yönelik farklı 
bakış açıları, pratik çözümler kazandırmaya ve öne-
riler sunmaya çalışıyoruz. Bu programdaki amacımız 
ise; ‘Meslek yaşamında okulda edinilen bilgiler nasıl 
uygulanır? Karşılaştığımız sorunlar hakkında ne gibi 
çözüm yolları geliştirebiliriz?’ gibi sorulara yanıtlar 
aramaktır. Bunu yaparken sizlere somut örnekler 

sunmak istedik ve bunun üzerine konuklarımızı ça-
ğırdık.” dedi.

Mehmet Kurt konuşmasına şirketine ait bir tanı-
tım videosunun gösterimiyle başladı. Özgeçmişiyle 
ilgili kısa bilgi veren Kurt; 27 senelik ticaret hayatına 
küçük yaşta başladığını, okul bahçelerinde sakız ve 
şeker satarak başladığı yolculukta engellerden yıl-
mayıp, şu an iki fabrikanın sahibi olduğunu söyledi. 
Mehmet Kurt, “Küçük sermayeler ile başlanan ticaret 
hayatınızda bir marka haline gelebilirsiniz. Tabii bunu 
yaparken çok büyük özveride bulunmanız gereke-
cektir. Hiçbir şeyi küçük görmemeli, tüm başarıların 
küçük şeylerden doğduğunu ve büyük kayıpların da 
küçük şeylerden kaynaklandığını unutmamalıyız. Aza 
kanaat etmeli, çoğu bulabilmek içinse çok çabalama-
lıyız. Kendi bilgilerimizi, devletin sağladığı olanaklar 
ile birleştirip üretimde bulunmalıyız. Ülkemizde ol-
duğu gibi dünyada da var olabilmek için üretmek zo-
runda olduğumuzu, başka bir şansımızın olmadığını 
sürekli hatırlamamız gerekiyor.” dedi. 

Temel Tataroğlu konuşmasında,  satış ve pazar-
lamanın çok önemli ve birbirinden ayrılmaz iki kav-
ram olduğunun üzerinde durdu. Tataroğlu, ticari 
yaşamda insan ilişkilerinin gerek çalışma grupları, 
gerekse müşteri açısından çok büyük önem taşıdığı-
nı, okurken ya da iş hayatına atılırken, olabildiğince 
sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bulunmanın 
ve meslekle ilgili kitap okumanın faydalı olabileceği-
ni belirtti.

Son konuşmacı Turan Özfırat ise, vakıf olarak orta 
ölçekli işyerlerini desteklediklerini söyledi ve vakıf 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Soru-cevap bölümüyle sona eren konferansa, İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bi-
rinci sınıf öğrencileri katıldı.
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Meslek 
Yüksek Okulu 
öğrencilerine

meslek 
seçimleri 

konusunda 
konferans 

verildi. 
Konferansa 

öğrenciler 
yoğun ilgi 
gösterdi. 
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ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK
YÜKSEK OKULUNDA  KARİYER GÜNLERİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek 
Okulunda, Koç Holdinge bağlı Callus Bilgi ve İletişim Hizmetleri çalışan-
ları tarafından öğrencilere meslek seçimleri konusunda konferans veril-

di. Konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 

Koç Holdingin kuruluşundan bu yana geçen süredeki gelişimini anlatan bir tanı-
tım filmi ile başlayan konferansta, Callus Bilgi ve İletişim Hizmetleri İnsan Kaynakları 
Yöneticisi Ayşegül Kırnapçı öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı. Kırnapçı, çağın 
bilgi çağı olduğunu ve sektörlerinin büyük bir hızla büyüdüğünü ifade ederek, staj 
ve iş imkânı sunmak için geldiklerini belirtti.

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Aydemir 
ise Callus Firması çalışanlarına teşekkür ederek, öğrencilerin meslek seçimlerine 
yönelik düzenlenen bu tür konferansların çok yararlı ve memnuniyet verici olduğu-
nu söyledi. Aydemir konferansın sonunda Ayşegül Kırnapçıya çiçek takdim etti. 

Callus Firması çalışanları konferans öncesi öğrencilerin staj ve iş başvurularını da 
aldı.

YÖNETİM SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK
OMÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Mükemmellik Ku-

lübü tarafından düzenlenen, “Yönetim Sistemleri ve Ve-
rimlilik” konulu konferans, Mühendislik Fakültesi Konfe-

rans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Konferans, Sigma Center firmasından Yönetim Sistemi Uzmanı 
Yılmaz Atlaş tarafından verildi. 

Konferansa Endüstri mühendisliği bölümü öğretim üyesi ve 
kulübün akademik danışmanı Prof. Dr. Birol Elevli, öğretim üyeleri 
ve çok sayıda katıldı.

Konferansın sonunda söz alan kulübün akademik danışma-
nı, Prof. Dr. Birol Elevli ,  “Değerli bilgilerini bizle paylaşan Yılmaz 
Altaş’a çok teşekkür ediyorum.” diyerek kendisine plaket ve Üni-
versitemizin hediyelerini verdi. Yılmaz Altaş - Prof. Dr. Birol Elevli
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KONFERANS
KONFERANS

TÜRKİYE’DE RÜZGAR ENERJİSİ VE
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Mühendislik 

Fakültesi’nde, 
“Türkiye’de 

Rüzgar Enerjisi 
ve Lisanssız 

Elektrik 
Üretimi” konulu 

konferans 
düzenlendi. 

Konferansa, Mars Enerji Ceo’su Yalçın Kıroğlu konuşmacı 
olarak katıldı. 

Mars Enerji Ceo’su Yalçın Kıroğlu, enerji piyasasındaki en ucuz 
elektrik üretiminin rüzgâr enerjisiyle olabileceğini, Türkiye’de bi-
rincil enerji kaynağının yüzde 32’lik bir oranla doğalgaz olduğunu 
söyledi. 

2000’den bu yana AB ülkelerinde yeni yapılan yatırımların 
başında, yüzde 39’luk bir payla ilk sırayı rüzgar enerjisinin aldığı-
nı söyleyen Mars Enerji Ceo’su Yalçın Kıroğlu, “Ülkemizde rüzgar 
enerjisine bağımlılık ise yüzde 8’dir. Ülkemiz bu değerlerle yüzde 
64 dış devletlere bağlıdır. Türkiye’ye doğalgaza yılda 14 Milyar do-
lar ödeme yapıyor. Bu ücretin 7 milyar doları ise elektriğe gitmek-
tedir. Gelecekte rüzgâr enerjisi çok iyi bir istihdam alanı olacaktır.” 
dedi.

Ya
lç

ın
 K

ıro
ğl

u

HEKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından, “Hekimlerin Hukuki Sorum-
lulukları” çerçevesinde konferans düzenlendi. Konferansa; İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Ha-

keri ve Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim 
üyesi ve Yüksek Sağlık Şurası üyesi Prof. Dr. Sedat Işık konuşmacı olarak katıl-
dı.

Tıp Fakültesi Dekanlığı Pembe Salon’da düzenlenen konferanslara; Rektör 
Yardımcısı YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Hay-
dar Şahinoğlu, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Levent Altıntop ve Prof Dr. Ayhan 
Dağdemir, Başhekim Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, öğretim üyeleri, aile he-
kimleri ve pratisyen hekimler katıldı.

Prof. Dr. Hakan Hakeri konuşmasında; uluslararası sözleşme ve bildirgeler 
doğrultusunda yer alan hekim yükümlülüklerinden ve bu yükümlülüklere ait 

sınırlılıklardan bahsetti. Hakeri, “Aydınlatma ve rıza, kişisel edim, öykü alma, muayene, teşhis, tedavi, kayıt tutma, sır saklama” gibi he-
kim yükümlülüklerine değindi.

Prof. Dr. Sedat Işık, “Hekimlik öyle bir meslek ki; tarihte en eski, neredeyse insanlık tarihiyle yaşıt bir meslek grubu. Öyle bir meslek 
ki; idealleri en üst seviyede tutan, bazen kutsallık atfedilen, gıpta edilen bir meslek grubu dedi. Uluslararası bildirgelerden alıntılarla bir-
likte; “Zarar vermeme”, “Özerkliğe saygı” ve “Adalet” ilkelerinden de bahseden Işık, “Hekim, hastasını hayatının merkezine koyabilendir.” 
diyerek, mahkemelerden gelen sorular, “Malpraktis (kötü uygulama)” ve “Komplikasyonlar “ konularından söz etti.

Konuşmacıların bir araya gelerek izleyenlerin sorularını cevaplamasının ardından konferans, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar 
Şahinoğlu’nun teşekkür konuşması ve hediye takdimiyle sona erdi. Şahinoğlu kapanış konuşmasında, “Toplumsal bilinçlenmeye paralel 
olarak hekimlere yönelik davalar da artmaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki; hasta olsun, hekim olsun, hak ve yükümlülüklerimiz konu-
sunda hala çok fazla eksiğimiz bulunmaktadır” dedi.
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ÖSTERREİCH LİEST
OKUMA ETKİNLİĞİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Avusturya Konsolosluğu arasında yapılan işbirliği anlaşması 
çerçevesinde, “Österreich Liest” adlı okuma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe; Konuk yazar Petra Ganglbauer, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü ve Alman Dili 
Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karakaya, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Alman Dili 
Eğitimi Anabilim Dalı akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

Yazar Petra Ganglbauer’in yazdığı eserlerin bazı bölümlerini dinleti şeklinde sunmasının 
ardından,  etkinliğe soru cevaplarla devam edildi. 

Türkiye’ye ve Samsun’a ilk defa konuk olan yazar, OMÜ’lü öğrencilerin ilgi ve katılımların-
dan çok etkilendiğini belirterek, yurtiçinde bir başka etkinliğe katılmak üzere üniversitemiz-
den ayrıldı.

Avusturya ile
işbirliği 

çalışmaları 
devam ediyor

KONFERANS
KONFERANS

Petra Ganglbauer

Sosyal 
Bilimler ve 

Kültür Kulübü 
tarafından 

düzenlenen, 
“Batıda İslami 

Çalışmalar” 
konulu 

konferans, 
İlahiyat 

Fakültesi 
Konferans 

Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 

BATIDA İSLAMİ ÇALIŞMALAR

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcı-
sı Prof. Dr. Nihat Dalgın, öğretim 
üyeleri ve öğrencilerin katıldığı 

konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Ah-
met Subhi Furat idi.

Prof. Dr. Ahmet Suphi Furat konuş-
masında, Oryantalizme ön yargıyla yak-
laşılmaması gerektiğini söyleyen Furat; 
12, 13 ve 14’üncü yüzyıllardaki Batı’nın, 
Kuran-ı Kerim’i tercüme çalışmalarına 
ve misyonerlik faaliyetlerine dikkat çek-
ti.

Carl Brockelmann’ın 1954 yılında yayımlanan “Arap Edebiyat Tarihi” kitabını, yazarın kitabı yazarken 
yaşadıklarından hareketle yorumlayan Prof. Dr. Ahmet Subhi Furat, kitabın Arap Edebiyatını geniş bir çatı 
altında topladığını belirtti. Konferans soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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ÇALIŞTAY
ÇALIŞTAY

OMÜ AKM’de 
“Engelsiz 

Üniversiteye 
Doğru” başlıklı 

çalıştay 
düzenlendi. 

ENGELSİZ ÜNİVERSİTEYE DOĞRU

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı Engelli Öğrenci Birimi tara-
fından, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde bölge üniversitelerin de katılımıyla, 
“Engelsiz Üniversiteye Doğru” başlıklı çalıştay dü-
zenlendi. 

Çalıştayın açılışına; Rektör Yardımcısı YÖK Üyesi 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ha-
kan Leblebicioğlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Bulut, Sağlık Kültür ve Spor Daire Baş-
kanı Mustafa Çayıroğlu, Sağlık Kültür ve Spor Dai-
re Başkanlığı Engelli Öğrenci Birimi Şube Müdürü 
Cengiz Çelik, akademisyenler, konuk üniversitelerin 
temsilcileri ve öğrenciler katıldı 

Açılış konuşmasını yapan Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bulut, “Dünya nüfusunun 
%10’unun engelli olduğu düşünüldüğünde; bugün 
dünya üzerinde yaklaşık 660 milyon engellinin ya-
şadığı, ülkemizde ise bedensel ve zihinsel engelli 
vatandaş sayısının %12,9 ile bu ortalamadan daha 
yüksek olduğu ve bunun da yaklaşık 9 milyon 100 
bin kişi civarında olduğu bilinmektedir. Günümüz-
de, önceleri acıma duygusuyla bakılan engellilerin 
aslında bunu hak etmedikleri, kendilerine engelsiz-
lerle eşit bireyler olarak bakılması gerektiği, bunun 
bir insan hakkı olduğu düşüncesi hızla benimsen-
mektedir. Ülkemizde eğitim gören engelli oranı ma-
alesef son derece düşüktür. Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK) verilerine göre engellilerin sadece %45’i 
ilkokul mezunu, bu da engellilerin çalışan nüfustaki 
oranını çok düşük düzeylere çekmektedir. Engelli-
lerin %79’u işsiz ve ortalama engelli yaşının da 33 
civarında olması ekonomik olarak çok büyük genç 

işgücü kaybına neden olmaktadır. 

Yüksek Öğretim Kurulu engelli öğrencilerin 
öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek amacıyla 
bir yönetmelik çıkartmıştır. Bu kapsamda; On-
dokuz Mayıs Üniversitesi olarak Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, 2008 Aralık ayı 
itibariyle bir engelli öğrenci birimi oluşturmuştur. 
Üniversitemizde engelliler için yapılan çalışmaların 
başında ; OMÜ Gelişimsel Engelli Araştırma Uygu-
lama Merkezi, Eğitim Fakültesinde verilen ‘Toplu-
ma Hizmet’ dersi, Beden Eğitimi Spor ve Yüksek 
Okulu bünyesinde görme engelliler için masörlük 
kursu gelmektedir. Ayrıca; engelli sayısının en fazla 
olduğu Karadeniz Bölgesinde bu bireylere yönelik 
ağız, diş, çene ve yüz problemleri alanında sağlık 
hizmeti veren Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde 
bir merkez kurulmuştur. Çalıştay bu anlamda çok 
önemlidir. Üniversitelerin yapmış olduğu konuyla 
ilgili çalışmalar bu çalıştayda paylaşılarak bilgi alış 
verişi sağlanacaktır.” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Bulut
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ÇALIŞTAY
ÇALIŞTAY

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesin-
de gerçekleştirilecek olan “Ulusal Genç-
lik Şûrası”nın ön hazırlığı olan ‘Bölgesel 

Gençlik Çalıştayları’nın ilki Samsun’da yapıldı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve 

Kültür Merkezi’nde 17-18 Aralık tarihlerinde dü-
zenlenen çalıştayda akademisyenler ve yöneticiler 
gençlik konusunu detaylarıyla tartıştılar. 

Bölgesel Gençlik Çalıştayı, Gençlik ve Spor Bakanı 
Suat Kılıç’ın katılımıyla başladı. Açılışta katılımcılara 
hitap eden Bakan Suat Kılıç, önemli mesajlar verdi 
ve ülkenin yükselişine dikkat çekti. Çalıştay hakkın-
da bilgi veren Bakan Suat Kılıç, Gençlik Şurası’nın ilk 
meyvesinin Türk toplumunun önüne Samsun’dan 

getirileceğini, Türkiye’nin 17 ayrı bölgesinden Böl-
gesel Gençlik Çalıştayları’na start verildiğini, elde 
edilen veri tabanının Ankara’da düzenlenecek şura-
nın veri tabanı haline getirileceğini söyledi. Şûra’da 
gelecek yarım yüzyılı yapılandırmaya yönelik en 
önemli bilgi kaynağının dokümanını oluşturma 
imkânı sağlanacağına vurgu yapan Bakan Suat Kılıç, 
genç nüfusun önemine değindi. “40 milyon nüfusu 
30 yaşın altında olan önemli bir ülkede yaşıyoruz.” 
diyen Bakan Kılıç, “Çok kuvvetli yer üstü zenginli-
ğimiz var. Körfez ülkelerinde petrol var; Rusya’da, 
Orta Asya’da doğalgaz. Dünyanın belli bölgelerinde 
altın ve paralelinde değerli rezervler vardır. Bizim 
en önemli zenginlik kaynağımız yer altında değildir 
yer üstündedir. İnsan kaynağımız genç nüfusumu-
zu eğer ki, iyi yetiştirebilirsek en önemli belki ihraç 
ürünümüz haline gelecektir.” dedi. Türkiye’de üzeri-
ne en fazla titrenmesi gereken değerin ülkenin genç 
nüfus potansiyeli olduğuna dikkat çeken Bakan Kı-
lıç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Rekabet halinde 
olduğumuz ekonomiler rekabet halinde olduğu-
muz bilimsel çalışmalar var. Bunları yürüten nüfus 
giderek yaşlanacağından dolayı fırsatlar, imkânlar, 

BÖLGESEL GENÇLİK ÇALIŞTAYI
OMÜ’DE DÜZENLENDİ

2012 yılı Mayıs 
ayında Cumhuriyet 

tarihinde ilk defa 
1988 yılında 

düzenlenen Ulusal 
Gençlik Şurası’nın 

ikincisi 23 yıl sonra 
gerçekleştirilecek
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avantajlar hepsi Cumhuriyet Türkiye’sinin önüne yağmur gibi yağarak 
gelecek” diye konuştu. 2012 yılında ülke genelinde biri Samsun’da ol-
mak üzere 14 aynı anda stadyumun temelini atılacağını belirten Kılıç, 
“Yüzme havuzu olmayan 18 vilayette temeller atılacak. Eş zamanlı 24 
adet kapalı spor salonu, 68 adet Gençlik ve Kültür Merkezinin teme-
lini atacağız” dedi.

Çalıştayın açılışında, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri 
Genel Müdürü Şevki Akkaya birer konuşma yaptı. Bakan Kılıç, Vali Ak-
soy, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. 
Hakan Leblebicioğlu’na katkılarından dolayı plaket verdi. 

Açılış konuşmalarının ardından üniversitemiz (OMÜ) Atakum 
Kampüsü arkasında yapılacak İlkadım Spor Salonu’nun temel atma 
töreni gerçekleştirildi.

Törene Bakan Suat Kılıç’ın yanı sıra; Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili İhsan 
Kalkavan, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Canik Ba-
şarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, kurum müdürleri 
ve sporcu gençler katıldı. 

Temel atma töreninde yaptığı konuşmada Samsun’un 10 yıl ön-
cesine göre çok daha geliştiğini belirten Bakan Kılıç, “Yeni adımlarla 
Samsun’u bulunduğu yerlerden çok daha iyi yerlere taşıma gayreti 
ile hareket ediyoruz. 10 yıl önceki Samsun ile bugünkü Samsun bam-
başka şehirler. 5 sene sonraki Samsun’da bugünkü Samsun’a göre çok 
daha nitelikli, modern, eksiklerini daha iyi tamamlamış bir şehir ola-
rak Karadeniz’in parlayan yıldızı olacak. Buna ben inanıyorum, siz de 
inanın. Kentin üzerindeki ölü toprağını atalı çok oldu, her gelişimize 
bir temel atma merasimi koymayı planladık ama şu anda temeller sı-
raya girdi yetişemiyoruz. Ne mutlu ki yetişemiyoruz.” dedi.

ÇALIŞTAY
ÇALIŞTAY
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2. GENİŞLETİLMİŞ HEKİM ÇALIŞTAYI

Samsun 
Tabip Odası “2. 

Genişletilmiş 
Hekim Çalıştayı” 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Pembe 
Salon’da yapıldı. 

ÇALIŞTAY
ÇALIŞTAY

Çalıştayda, sağlık sektörü ve hekimlerin so-
runları ile en son Sağlık Bakanlığı’nın ya-
yımladığı ‘Kanun Hükmünde Kararname’ 

ile sağlık hizmetlerini yeniden düzenlemesi konu 
başlıkları olarak ele alındı. 

Genişletilmiş z’nda, Sağlık Bakanlığının Kanun 
Hükmündeki Kararnamesi’ni (KHK) tanımama konu-
su Tabipler Birliği’nin kararı olarak açıklandı. Sağlık 
alanında yapılan düzenlemelerin hekimleri bıktırdı-
ğına, umutsuz, mutsuz hale getirdiğine dikkat çeki-
lirken, bazı yeniliklerin getirilmesinin gerekli oldu-
ğuna vurgu yapıldı. 

19 Tabip Odası Başkanının ve bölgedeki hekim-
lerin katılımıyla gerçekleştiren çalıştayın açılışında 
konuşan AK Parti Samsun Milletvekili, eski OMÜ Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi ve 38 yıllık hekim olan Prof. 
Dr. Tülay Bakır, hekimlerin sorunlarıyla ilgili görüş-
lerini açıkladı. Günümüzde hekimlerin çağın tüm 
gereklerini yerine getirdiğini, bir soru sorulduğu 
zaman bilgisiyle hemen cevap verebilecek konum-
da olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bakır, araştırma 
kısmına gelindiğinde bütçenin az olması ve ilgili he-
kimlerin yoğun hasta uğraşları nedeniyle istenilen 
seviyede çalışmalar yapılamadığını kaydetti. 

YÖK Genel Kurul Üyesi ve OMÜ Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
sağlık sektöründe uzun zamandır sorunların olduğu-
na, sorunun tarafı olduğuna dikkat çekti. “Sorunlara 
sahip çıkmalıyız” diyen Bilgiç, “Ama hep kendimize 
yontarak değerlendirmemeliyiz. Kendi çıkarlarımız-
la yol arayışına girmemeliyiz. Bu şekilde kolaycılığa 
kaçmış olur, sorunlarımızı çözemeyiz. Tam günde 
ciddi tartışmalar yok. Hekimlerin yüzde 95’i sorun 
yok, yüzde 5’lik bölümü tepkilerini dile getiriyor. 
Ben de vatandaşlardan para alınmaması taraftarı-
yım.” dedi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebi-
cioğlu, ülke genelinde bir belirsizliğin hakim olduğu-
nu, hep tehdit olasılıklarının gündeme getirildiğine 
vurgu yaptı. Güçlü yanların ve olasılıkların da göz 
önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çeken 
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Aslında hekimlik bir 
takım çalışması idi. Üniversitelerde bu takım halin-
de çalışanlar birbirleriyle yarışır hale geldi. Adalet-
sizlik ve eşitsizlik var. Performansta kalite göstergesi 
de olmalıydı. Çok iş yapan hekim hata yapabilir.” 
şeklinde konuştu. 

Çeşitli sağlıkta uygulamalarının hayata geçirildi-
ğini ve bunların hekimler tarafından uygulanması 
gerektiğini vurgulayan OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, “Eleştirilerimizi za-
man zaman dile getiriceğiz. Eskiden eleştirilerimiz 
Sağlık Bakanlığı bu hantal yapısından kurtulsun, bu 
işlerle çok fazla uğraşmasın, yukarıda bir bakan ya-
nında müsteşar, üç dört tane müsteşar yardımcısı, 
genel müdür Türkiye’de bütün sağlığı biçimlendiri-
yor. Bu dışarıdan bakılınca çok da doğru gelmemişti. 
Merkezin görevlerini şu an taşraya taşıyorlar. 
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Sağlığı bir özerk bir yapıya kavuşturuyorlar. Yöneticileri yerel yöneticiler olacak. Bu bir yönetim anlayışı herhalde. Ben YÖK 
olsam üniversitelerde de aynı yöntemi yürütürüm. Şehirden toplayacağımız odalardan, birliklerden, valilikten, il genel mecli-
sinden üniversitelerin yönetimi oluşturulabilir. Bunlarda çok eleştirilecek bir yan görmüyorum.” şeklinde konuştu. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, birliğin Sağlık Bakanlığının 2 Kasım’da çıkardığı Kanun Hük-
mündeki Kararname ile ilgili olumsuz görüşlerini açıkladı. Hekimler olarak çok zor günlerden geçiyoruz diyen Dr. Osman Öztürk, 
“Hekimlik mesleğimiz hekimlik ortamımız sağlık ortamımız kanun hükmünde kararname darbeleriyle büyük tehdit altındadır. 
Kâbus gibi bir kararname ile Türkiye sağlık ortamı baştan aşağıya yeniden düzenlendi. Hastanelerimize yeni yöneticiler geliyor. 
Nasıl yöneticiler, 4 yıllık her hangi bir meslek yüksekokulu mezunu, sağlıkla ilgili olması gerekmiyor, 5 yıl iş tecrübesi olması ha-
linde çalışabilecek. 

Yönetici olan bizim sicillerimizi dolduracak, personel hareketlerini yapacak, klinik şeflerini belirlemek gibi geniş yetkileri olacak.  
Bir mesleki yeterlilik kurulu oluşturuluyor, meslek etiği kurallarını biz koyamıyoruz, böyle bir kurul getiriliyor. Yetersiz gördü-
ğünde de elimizden uzmanlığımız hekimliğimizi alacak veya diğer sağlık çalışanlarının mesleklerini alacak” dedi. 

Samsun Tabip Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın, fark edilmeme yönünde bir video gösterisi ile sorunları anlattı. 
Geçen seneki çalıştayla ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini içeren sonuç bildirgesi hazırlanarak Cumhurbaşkanı, Başbakan, 
Sağlık Bakanlığı dâhil tüm ilgili merci ve kuruluşlara gönderildiğini belirten Günaydın, “Sağlıkta dönüşüm süreci hekimlerin 
yetişemediği bir hızla devam etmekte, ancak bu süreçte hekimlerle ilgili karmaşa, belirsizlikler azalacağına artmaktadır.” şek-
linde konuştu.

ÇALIŞTAY
ÇALIŞTAY

Dr. Osman Öztürk Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın
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ÖZGEÇMİŞİNİZ İLE FARK
YARATMALISINIZ!

OMÜ Ekonomi 
ve Kariyer Kulübü 

ve Kariyer.
net işbirliğiyle, 

OMÜ Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde, 
“Etkili Özgeçmiş 

Hazırlama 
ve Mülakat 
Teknikleri” 

konulu seminer 
düzenlendi.

Seminer öncesinde kulüp üyele-
rinden Merve Nart, düzenlenen 
etkinlik ve dönem içerisinde dü-

zenlenecek etkinlikler konusunda kısa bir 
konuşma yaptı. 

Kariyer.net sitesi pazarlama yöneticisi 
Uğur Özmen, etkili özgeçmiş ve mülakat 
hazırlama teknikleri konulu sunumunda, 
etkili özgeçmiş hazırlama tekniklerine 
ait ipuçları verdi. Özmen, kariyer.net’in 
tarihsel gelişimi ve bünyesinde bulunan 
üyelikler hakkında da bilgi verdi. İş ara-
manın zorlu bir süreç olduğunu belirten 
Özmen, bireyin çeşitli analizlerle kendisi-
ni tanımasının mümkün olabileceğini ve internet ortamında bunu sağlamak için birçok testin bulundu-
ğunu söyledi.

 
Uğur  Özmen, “Bizimle birlikte birçok kişinin ilgilenilen iş için sırada olduğunu unutmamalıyız ve 

kendimizi onlardan ayırıcı bir özgeçmiş hazırlamalıyız. Özgeçmişinizle fark yaratmalısınız. Özgeçmiş ha-
zırlarken, sade kısa ve öz olması, eksik ve yanlış bilgi bulunmaması, iletişim bilgileri bize ulaşılmasında 
zorluk çıkarmaması, eğitim bilgileri günümüzden geçmişe doğru sıralanması gibi başlıklara dikkat eder-
ken; herhangi bir tecrübeniz varsa belirtmeyi, konuştuğunuz yabancı dilleri düzeyini belirterek yazmayı, 
sahip olduğunuz hobileri genel ifadelerden kaçınarak belirtmeyi, size referans olabilecek kişi ya da ku-
rum bilgileri belirtmeyi ihmal etmeyin. Özgeçmiş hazırlarken tek sayfa kullanmaya özen gösterin. Tüm 
bu bilgiler incelendikten sonra uygun bulunursanız işveren tarafından mülakata çağrılacaksınız.  Değişik 
yöntemler ile pozisyona uygunluğunuz denenecektir. Mülakatta işverenin size soru sorabileceği gibi, siz 
de aklınıza takılan bazı durumları mülakat sonlarında görüşmeyi yapan kişiye sorabilirsiniz.” dedi.

Özmen’in konuşmasının ardından, Kariyer.net’le birlikte etkinliklerde görev yapan oyuncular; İlker 
Erbol ve Ladin Afşar, “Bir iş öncesi hikayesi” adlı oyunu sergilediler. Oyunda, işe girme sürecinde yapılan 
hatalar ön plana çıkarıldı. Seyirci ile etkileşim halinde süren oyun sonrasında kariyer.net firması tarafın-
dan katılımcılara sertifikaları verildi.

SEMİNER 
SEMİNER
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Sağlık Kültür 
ve Spor Daire 

Başkanlığı 
tarafından, 

Atatürk Kongre 
ve Kültür 

Merkezi’nde 
“Kariyer ve 

Meslek Seçimi” 
konulu seminer 

düzenlendi. 

  KARİYER VE MESLEK SEÇİMİ

Kariyer ve Meslek Seçimi konulu seminer, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel 
Uzmanı Hamit Uçman tarafından verildi.

SKSD Şube Müdürü Cengiz Çelik seminerde yaptığı konuşmada bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görevleri arasında yer aldığını belirterek, Başkanlığın çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Bulut da konuşmasında 
kariyer ve meslek seçiminin son derece önemli olduğu-
nu vurgulayarak; üniversitemizdeki 14 fakülteden sadece 
birkaçından mezun olan öğrencilerin şu an için kamuda 
iş bulmakta zorlanmayacağının, fakat diğer fakülteler için 
bu durumun ne yazık ki böyle olamayacağının altını çizdi. 
Bu nedenle öğrencilerin kamunun dışında da özel sek-
törde çalışmak için kendilerini hazırlamaları gerektiğini 
söyledi. Dünyada 28.000 civarında meslek olduğunu fa-
kat ülkemizde bu sayının  5.000 civarında sınırlı kaldığına 
dikkat çeken Bulut, “Umuyorum ki bu seminer ilerideki 
meslek hayatınıza atılmanız açısından faydalı olacaktır.” 
dedi

Seminerin konuk konuşmacısı Hamit Uçman konuş-
masında öğrencilerin ve personelin yurt dışı eğitim ve 
burs imkânlarından nasıl yararlanabilecekleri ve öğren-
cilerin KPSS’ de nasıl doğru tercih yapabilecekleri konu-
larında bilgi verdi. Uçman, “Ülkemizde işsizlerin yaklaşık 
yarısı devlet kapısında çalışmak istiyor. İnsanların aklına 
çalışma olarak kamu geliyor. Kariyer işi bir strateji işidir. 
Sizden dileğim fısıltı ile dolaşan duyumlara itibar etme-
yiniz.” şeklinde konuştu.

Soru-cevap bölümüyle devam eden seminerin sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Bulut, Hamit 
Uçman’a günün anısına plaket takdim etti.

Prof. Dr. Ahmet Bulut Cengiz Çelik Hamit Uçman
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Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakül-

tesi Dekanlığı tarafından, öğren-
cilere yönelik seminer düzen-
lendi.

Seminere; Sermaye Piyasası 
Kurulu Uzmanı Mustafa Taşde-
mir, İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Taşkın Subaşı, 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği İnce-
leme ve Hukuk İşleri Müdürü Süleyman Morel konuş-
macı olarak katıldılar.

Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı Mustafa Taşde-
mir konuşmasında, “Sermaye Piyasası Kurulu, Ser-
maye Piyasası Kanunu ile kurulmuş olup, kendi so-
rumluluğu altında bağımsız olarak kullandığı yetkileri 
bulunan bir kamu tüzel kişisidir. Sermaye Piyasası Ku-
rulu Meslek Personeli olabilmek için, mesleğin gerek-
tirdiği nitelikleri taşımak, giriş ve yeterlilik sınavında 
başarı sağlamak gerekmektedir” dedi.

Türkiye’de İMKB’nin tarihçesi hakkında kısaca bilgi 
veren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Eğitim Mü-
dür Yardımcısı Dr. Taşkın Subaşı, İMKB UÖE Progra-
mına, yurtiçi ve yurtdışından YÖK tarafından tanınan 
ve denk kabul edilen tüm 4 yıllık üniversite ve 4 yıllık 
Yüksek Okulların son sınıf öğrencileri ile yüksek lisans 

ve doktora öğrencilerinin kabul edildiğinden söz etti. 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği 

hakkında bilgi veren, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı 
Kuruluşlar Birliği İnceleme ve Hukuk İşleri Müdürü 
Süleyman Morel ise konuşmasında, temel işlevleri-
nin üye faaliyetlerini düzenlemek–denetlemek, pi-
yasada çalışanlara lisans vermek ve sicillerini takip 
etmek, eğitim–araştırma yapmak, aylık, yıllık yayın ve 
istatistikler yayımlamak, üyelerinin bazı faaliyetlerini 
izlemek ve onaylamak, lisanslama sınavlarını düzen-
lemek ve lisans belgelerini vermek, zorunlu lisans ye-
nileme eğitimleri, mesleki konularda diğer eğitimleri 
düzenlemek, uluslararası tanıtım ve işbirliği faaliyet-
leri yürütmek olduğunu söyledi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Fatih Yüksel’in, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin 
katıldığı seminer soru cevap bölümüyle devam etti. 
Seminerin sonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Fatih Yüksel katılımcılara verdikleri 
bilgiler için teşekkür etti.

SPK uzmanları 
OMÜ’lü öğrencilere 

meslege girmenin 
püf noktalarını 

anlattılar

MESLEĞE GİRMENİN PÜF NOKTALARI

Mustafa Taşdemir Dr. Taşkın Subaşı Süleyman Morel
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Üniversitemiz öğrencilerine ISO sistemleri konusunda eğitim verildi. 
Tepe Otel’de CPA Danışmanlıktan Veli Ayçiçeği tarafından verilen eği-
time 35 öğrenci katıldı. 

Programda; ISO Sistemleri Kapsamında Kalite Yönetim Eğitimi, Stratejik Yö-
netim Planlama Eğitimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 İç Tetikçi 
Eğitimi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi ile ISO 22001 Gıda Yönetimi Sistemi eğitimleri verildi.

Eğitimin sonunda öğrenciler katılım sertifikası aldılar.

OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) Müdürü Prof. Dr. Birol 
Elevli yaptığı açıklamada; “Günümüzde kalıcı olmak ve pazar payını 
arttırmak isteyen firmaların, rekabet şartlarının aynı olduğu göz önü-
ne alındığında, kalıcı olmak ve fark yaratmak adına tek ihtiyaçları eğitimdir. Eğitimi bir şirket kültürü haline getiremeyen kurumlar gerekli 
yeniliklere ve değişimlere zamanında uyum sağlayamazlar.” dedi.  72 saatlik eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olan Aras Kargo 
personeline sertifika verildi.

OMÜ’LÜ ÖĞRENCİLERE ISO EĞİTİMİ

OMÜ’DE KURUMSAL BİLGİ YÖNETİMİ

OMÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 
EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR

OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi, Aras Kargo’nun Samsun, Ordu, 
Sinop, Amasya, Tokat ve Çorum’da görev yapan persone-
line; “On Numara Kurye, Müşteri Memnuniyetinde Mü-

kemmellik ve Mükemmel Şube Yönetimi” konularında eğitim veriyor.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülte-
si öğretim üyelerinden; Yrd. Doç. Dr. Yetkin Bulut, Yrd. Doç. Dr. Ebru 
Oğuz, Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. Sardoğan, Yrd. Doç. Dr. Müge Yılmaz 
ve Doç. Dr. Gürhan Uysal tarafından verilen eğitimler, “Motivasyon, 
Zaman Yönetimi, Beden Dili, İletişim, Satış, Pazarlama, Yönetim Bece-
rileri” konularını da kapsıyor. 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından “Kurumsal Bilgi Yönetimi” konulu seminer 
düzenlendi. 

OMÜ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi organizasyonuyla, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitü-
sü tarafından üniversitemiz Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Pembe Salon’da, “Kurumsal Bilgi Yönetimi” 
konulu seminer düzenlendi.

Açılış konuşmasında “Kurumsal Bilgi Yönetimi”nin önemine değinen Rektör Yardımcısı YÖK Üyesi Prof. 
Dr. Sait Bilgiç seminerin başarılı geçmesini diledi. 

Kurumun faaliyetlerinden doğan verileri elde tutma, kurum dışı bilgilere erişme ve bu bilgileri süzerek 
karar vericiye sunma gibi işlevlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla kurum üst düzey yöneti-
cilerine yönelik olarak düzenlenen seminer, TODAİE E-Devlet Merkez Müdürü Türksel Kaya Benshgir tara-
fından verdiler.

Seminere; Rektör Yardımcısı YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Prof. Dr. Hasan Gümüş, Rektör Danışmanı 
Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, İç Denetim Birimi Başkanı Ali İşleyen, Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi So-
rumlusu Yrd. Doç. Dr. Yakup Keskin, dekanlar, yüksekokul ve enstitü müdürleri, enstitü sekreterleri, daire 
başkanları, şube müdürleri ve uzmanlar katıldı.

Türksel Kaya Benshgir
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BİLİNÇLİ KENT SAMSUN

Metropol 
Kent Samsun’da 

Kentlilik Bilinci 
Araştırma 

Projesi kapanış 
toplantısı OMÜ 

Konukevi’nde 
yapıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2011 
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kap-
samında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ta-

rafından yapılan, “Samsun’da Kentlilik Bilinci Araştır-
ma Projesi”nin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Konukevi Toplantı 
Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Samsun Valisi Hü-
seyin Aksoy, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yar-
dımcıları YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Hakan 
Leblebicioğlu, Prof. Dr. Hasan Gümüş, Rektör Danış-
manı Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy,  Dekanlar, Bafra 
Belediye Başkanı Zihni Şahin, Sahra Sıhhiye Okulu ve 

Eğitim Merkezi Kurmay Başkanı Kurmay Albay İbrahim 
Yıldırım, Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, Samsun Emni-
yet Müdürü Hulusi Çelik, Atakum Belediye Başkanı 
Metin Burma, Sağlık İl Müdürü Mustafa Kasapoğlu, 
Sosyal Güvenlik İl Müdürü Saffet Çalışkan, OKA Genel 
Sekreteri Mevlüt Özen, İl Özel İdaresi Genel Sekreter 
Yardımcısı Muzaffer Kayaoğlu, OMÜ Sağlık Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Bekir 
Selçuk, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bili-
mi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları 
Anabilim Dalı Başkanı ve Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. 
Dr. Ahmet Mutlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana-
bilim Dalı Başkanı ve Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mutlu 
toplantıda birer konuşma yaptılar.

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mutlu konuşmasında, 
“Metropol Kent Samsun’da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi ile 
metropol bir kent olan Samsun’daki kentlilik bilinciyle ilgili durum 
tespit edilerek; hem Samsun’da kentsel yaşam kalitesinin artırılma-
sına yönelik çalışmalara kaynak sağlanacak, hem de TR83 ve Kara-
deniz Bölgesi’nde bulunan kentlerin benzer araştırmalarda fayda-
lanabileceği veriler ortaya konacaktır. 3 ayda tamamlanan proje, 
Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy’de 500 kişiye anket uygulanarak 
gerçekleştirildi. Böylece kentsel ve bölgesel düzeyde kentlilik bilinci-
nin gelişmesine katkı sağlanmış oldu. Araştırma, Samsun’da kentlilik 
bilincini geliştirecek faaliyetler için bir altlık niteliği taşımaktadır. Bu 
araştırma ile Samsun’da kentlilik bilincinin ne durumda olduğuna 
yönelik bilimsel analizler yapılarak, kentte kentlilik bilinciyle ilgili ne 
tür sorunlar olduğu ortaya konulmuştur.” dedi.

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen OKA’nın son iki yıldır ger-
çekleştirdiği faaliyetlerden bahsederek, “Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı;  TR83 bölgesinde geçen Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat 
illerinde bölgesel gelişme farklarının azaltılmasını ve bölge içerisin-
de sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak amacıyla kurumlar arası iş bir-
liği esas alan bir  çalışma sistematiği içerisinde hizmet etmektedir.” 
dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan yaptığı konuşmada, “Rakamla-
rı ne kadar düşük görünse de; Samsun’un kentleşme anlamında 
Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer aldığını düşünüyorum. 
Samsun, özellikle tarihsel süreci ve vurgulanan kozmopolit yapısıyla 
öne çıkmaktadır. Üniversitenin şehirle ilişki kurması arzulanan bir 
husustur. Üniversitelerde varolduğu düşünülen bir potansiyel güç 
var. Bunları bir araya getirmek Türkiye’nin en önemli meselesidir. 
Üniversite’nin sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarıyla hatta 
iş dünyasıyla ilişkileri gerçekleşiyor ama hala üniversite sanayi iş bir-
liği konusunda açığımız var. Biz yakın zamanda ÜSİGEM kısa adıyla; 
“Üniversite Sanayi İş Birliğini Geliştirme Merkezi”ni kuracağız. Yapa-
cağımız ilk etkinlik ise; çok sektörel alanlarla ilgili işadamları ile ilgili 
öğrenciyi buluşturmak ve ortaya ortak bir proje çıkarmak olacaktır. 
Bu projeye destek veren OKA’ya ve Samsun Valiliğine çok teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu

 
Vali Hüseyin Aksoy ise, “Kentlilik bilinci konusunda üniversitemi-

zin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Doğrudan Faaliyet Desteği 
Programı kapsamında sunmuş olduğu proje, Valiliğimiz desteğiyle 
Atakum Belediyemizin katkılarıyla gerçekleştirilmiş güzel bir proje-
dir. Özellikle Türkiye’de yetmişli yıllardan sonra kentlerde hızlı bir bü-

yüme, kentleşme olduğunu görüyoruz. Bu kentleşme süreci içerisin-
de yaşadığımız kent Samsun’da bu anlamda nüfusunu hızla büyüten 
ve hızla gelişen kentlerimizden birisidir. Fakat bugün bulunduğumuz 
noktaya baktığımızda, Samsun’un hızlı kentleşme ve nüfus artışı bo-
yutuyla eski hızında olmadığını ve Türkiye’nin genel ortalamasının 
altında kaldığını görüyoruz. İstatistik rakamlarına, 2010 verilerine 
baktığımızda, Türkiye’de nüfus artış hızı yaklaşık binde onbeş iken 
Samsun’da nüfus artış hızı binde ikidir. Özellikle kentsel yaşam iti-
bariyle de baktığımızda Samsun’da yaklaşık kentte yaşayan insan 
sayımız nüfusun yüzde 64’ünü oluşturmaktadır. Türkiye’ de bu oran 
yüzde 75 civarındadır. Türkiye’ye göre baktığımızda yaklaşık olarak 
Samsun’un yüzde 11’i civarı daha kırsal kesimde yaşamaktadır. Bu 
boyutuyla da baktığımızda Samsun’un kırsalından kente göç olgusu 
diğer kentlere göre daha yavaş seyretmektedir. Ve Samsun kırsalın-
da yaşayan belli bir nüfusumuzun var olduğunu özellikle ifade ede-
biliriz.  Kente gelen insanlar kentte, geldikleri bölgenin kültürünü 
yaşatma ve o kültürü egemen kılma anlayışı içerisinde yaşamlarını 
sürdürme gayreti içerisindedirler. Geldiğimiz yeri inkâr etme gibi bir 
anlayış içerisinde olmamız doğru değildir. Geleneklerimizi mutlaka 
bilmeliyiz. Geleneklerimizin ortaya koyduğu yaşam alışkanlıklarını 
belirli ölçüde yaşamaya devam etmeliyiz. Ama yaşadığımız kentin 
ortaya koyduğu genel kuralları da mutlaka ortaya konmuş şekliyle 
sürdürmek için gayret etmeliyiz. Kentin ortaya koyduğu olması ge-
reken yaşam kurallarını ve standartlarını oraya gelen insanların da o 
kurallar çerçevesinde yaşamaya devam ederek sürdürmesinde bü-
yük yarar vardır. Bu projelerle birçok kurum bir araya geliyor ve bir 
proje etrafında çalışıyor. Ortak çalışma kültürünün gelişmesine de 
katkı sağlıyor. Kurumların bir araya gelerek çalışma yapmasına fırsat 
veriyor. Ve bu da önümüzdeki dönemde bir araya gelmemizin, be-
lirli sorunlar etrafında birleşerek onlara çözüm üretme anlamında 
bizde yeni bir anlayışın ortaya çıkmasında katkı sağlıyor. Bu projenin 
Samsun’da kentlilik bilincinin daha üst noktaya taşınmasına katkı 
sağlaması dileğiyle çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşek-
kür ederim.” dedi.

Toplantı, OMÜ Konukevi’nde verilen kokteyle sona erdi.

Vali Hüseyin Aksoy Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mutlu Mevlüt ÖzenProf. Dr. Hüseyin Akan
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AVRUPA BİRLİĞİ 7. ÇERÇEVE PROGRAMI 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Toplantıya; Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Gümüş, Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meh-

met Kuran, Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Ali Şarlı, akademisyen-
ler, TÜBİTAK uzmanları ve OMÜ perso-
neli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Proje Yö-
netim Ofisi Başkanı Prof. Dr. Şaban Esen 
OMÜ Proje Yönetim Ofisinin kuruluş 
amacından söz etti. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Gümüş konuşmasında, üniversitedeki araştırmacılara, Samsun’daki sivil toplum kuruluşlarına, be-
lediyelere, Ticaret ve Sanayi Odalarına ve Kalkınma Ajansları gibi birimlere Avrupa Birliği 7. Çerçeve 
Programı hakkında bilgi verileceğinden söz etti. Prof. Dr. Hasan Gümüş, “Üniversite olarak amacı-
mız, öğretim üyesi başına düşen proje sayısını artırarak başarılı üniversiteler arasında yer almaktır. 
Üniversiteler aynı zamanda bilimsel araştırmalar yapan, projeler üreten kurumlardır. Bu nedenle bu 
bilgilendirme toplantısının yararlı olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Hasan Gümüş’ün konuşmasının ardından söz alan AB Çerçeve Programı Müdürlüğü uz-
manlarından Meltem Ünlü, AB 7. Çerçeve Programı’nın dünyanın en büyük sivil araştırma programı 
olduğunu ve asıl amacının geleceğin teknolojisini üretmek olduğunu söyledi. Ünlü konuşmasında, 7. 
Çerçeve Programı’na kimlerin katılabileceğine, 7. Çerçeve Programı’ndaki sağlık, gıda tarım ve biyo-
teknoloji ve çevre alanı gibi birçok tematik alana değindi.

AB Çerçeve Programı Müdürlüğü bir diğer uzmanı Selcan Gülsüm Aslan ise, “Marie Curie Araştır-
ma Programı ve Bursları” üzerinde durdu. Araştırma programının amacının; Avrupa ve Türkiye’yi tüm 
araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmek ve “AR-GE” ve “İnsan Kaynağı” gelişimine katkıda 
bulunmak olduğunu söyledi. Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.

OMÜ 
Atatürk Kongre 

ve Kültür 
Merkezi’nde, 
üniversitemiz 

ve TÜBİTAK 
işbirliğiyle, 

“Avrupa Birliği 
7. Çerçeve 
Programı 

Bilgilendirme 
Toplantısı” 

düzenlendi. 

Prof. Dr. Hasan Gümüş

Meltem Ünlü

Selcan Gülsüm 
Aslan
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LABORATUVARLARDA 
DÜNYA STANDARDI 

“TS EN ISO/
IEC 17025 

Laboratuvar 
Akreditasyonu” 

konulu 
bilgilendirme 

toplantısı, 
Mühendislik 

Fakültesi 
Konferans 

Salonu’nda 
yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İPAG (İlerleyen, Planla-
yan, Araştıran, Geliştiren)  Özel Eğitim ve Danışman-
lık şirketi işbirliğiyle gerçekleştirilen, “TS EN ISO/IEC 

17025 Laboratuvar Akreditasyonu” konulu bilgilendirme top-
lantısı, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı. 

Toplantıya; Başarı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. 
Dr. Yunus Bekdemir, çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenciler 
katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan İPAK Teknik Müdürü Kimya Mü-
hendisi Osman Nuri Pilgir, “Yeni bilgilerin veya ortaya çıkan 
yeni standartların kullanımı, yeni bir cihazın veya çalışma me-
todolojisinin iş hayatında uygulanması, bu ihtiyaçlara cevap ve-
rebilecek insan kaynaklarını hızlı bir şekilde oluşturmaya bağ-
lıdır. İnsanlar mevcut bilgilerini güncellemek ve ortaya çıkan 
yeni şartlara uyum sağlayarak bilgi, yetenek ve donanımlarını 

bu şartlara göre yükseltmek için farklı eğitimler almaktadırlar. 
Yeni bilgilere ulaşabilen, bu bilgileri kendi temel bilgi ve do-
nanımlarıyla işleyerek içselleştiren, kazandığı yeni bilgileri de 
diğerlerine organik olarak ekleyebilen, bu bilgi ve birikimleri 
yayabilen kişiler başarılı olmakta, herkes tarafından yetkin ve 
donanımlı oldukları kabul edilmektedir. İş dünyası bu becerile-
re sahip yetkin insanlara ihtiyaç duymaktadır.” dedi.

Bilgilendirme sunumunu yapan eğitmen Kimya Mühendisi 
B. Taylan Çoruh akreditasyonun önemine değinerek, “Dünyada 
ancak TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonu olan laboratuarlar 
kabul gören sonuçlar verebilmektedir. Önümüzdeki süreçlerde 
akredite olmamış laboratuvarlardan verilen deney ve ölçüm 
sonuçlarının güvenilir olmadığı düşünüldüğünde, bu standar-
dın (TS EN ISO/IEC 17025) önemi anlaşılmaktadır. Bu standart-
larda ölçüm yapılmazsa ölçümün hiç bir uluslararası geçerliliği 
yoktur.” şeklinde konuştu. 

Osman Nuri PilgirB. Taylan Çoruh
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Dünya Ban-
kası tarafından 

yayınlanan; 
“Cinsiyet

Eşitliği ve 
Kalkınma”

raporu 
tanıtıldı.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KALKINMA

Dünya Bankası tarafından yayınlanan; 2012 
Dünya Kalkınma Raporu, “Cinsiyet Eşitliği 
ve Kalkınma”nın tanıtımını yapmak ama-

cıyla, Dünya Bankası, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğiyle, 
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde tanıtım 
toplantısı düzenlendi.

 
Toplantıya; Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Büyük-

şehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, OMÜ Rek-
törü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hakan Leblebicioğlu, OKA Genel Sekreteri Mev-
lüt Özen, Yerel ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı İb-
rahim Kuzu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan 
Bakanlık Müşaviri Gülsün Büker, Dünya Bankası 
Türkiye Ülke Ofisi Direktörü Ulrich Zachau, Dünya 
Bankası Kıdemli Ekonomisti ve Raporun Başyazarı 
Sarosh Satar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve konuk-
lar katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, Samsun Valisi 
Hüseyin Aksoy tarafından konuşmacılara plaket veril-
di ve toplantının panel bölümüne geçildi. Yöneticiliği-
ni Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu’ndan 

Burcu Yakut Çakar’ın yaptığı panelde; Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’ndan Bakanlık Müşaviri Gülsün 
Büker, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Sıddık Topaloğlu , Yerel ve Kırsal Kalkınma 
Dairesi Başkanı İbrahim Kuzu ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı, ANGİKAD-Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Erol pa-
nelist olarak yer aldılar. Toplumsal cinsiyet açısından 
önemli görülen tezahürlerden ve toplumsal eşitsizlik-
lerin giderilebilmesi için ne gibi önerilerde bulunula-
bileceğinin tartışıldığı panel, soru cevap bölümüyle 
sona erdi.

TOPLANTI
TOPLANTI

Gülsüm Büker

Sarosh Sattar 
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JEAN MONNET BURS PROGRAMI

Türkiye Cumhuriyeti’nin  AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel 
sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin 
oluşturulması amacıyla, AB tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütü-

len “Jean Monnet Burs Programı”nın tanıtım toplantısı, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı

Toplantıya; OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Sorumlusu Uzman Emine Bol Yazıcı, Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Proje 
Koordinatörü M. Murat Özçelebi, Avrupa Birliği Bakanlığı Jean Monnet Teknik Destek Ekibi Bursiyer Yerleştirme Uzmanı Burçak Çullu, öğretim 
görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Proje Koordinatörü M. Murat Özçelebi konuşmasında; “Jean Monnet Kimdir?”, “Jean 
Monnet Burs Programı Nedir?”, “Tahsis edilen Burs Oranları ve Bursun Kapsamı Nedir?”, “Kimler Başvurabilir” ve “Adaylarda Aranan Nitelik-
ler Nelerdir?” gibi konular hakkında bilgi verdi. Özçelebi, “Her yıl yaklaşık 100 burs tahsis edilmektedir. 2013-2014 akademik yılından itibaren 
bursiyer sayısı 130’a çıkarılacaktır. Kamu sektöründen gelen başvurular henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır.” dedi. Toplantı soru cevap 
bölümüyle sona erdi.

Avrupa Birliği 
Bakanlığı tarafından 

yürütülen “Jean 
Monnet Burs 
Programı”nın 

tanıtım toplantısı, 
OMÜ Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yapıldı

M. Murat Özçelebi

İSTATİSTİK KOLOKYUMU ÖRNEK
SUNUMLARI PROGRAMI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatiksel Araş-
tırmalar Kulübü tarafından, “İstatistik Ko-
lokyumu Örnek Sunumları” başlıklı prog-

ram düzenlendi. 

Fen Edebiyat Fakültesi Lacivert Salon’da düzenle-
nen programa; İstatistik Bölümü öğretim elemanları 
ve öğrenciler katıldı. 

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, “İstatistik 
Öğrenci Kolokyumu”nda, geçen yıl İstatistik Bölümü 
öğrencilerinin yapmış olduğu sunumlar, Kolokyum’a 
bu yıl katılmak isteyen öğrencilere örnek teşkil ede-

bilsin diye yeniden sunuldu.

Açılış konuşmasını yapan İstatistiksel Araştırmalar Kulübü Başkanı Ali Günay, “İstatistik Öğrenci Kolokyumu, üniversitelerimizin İstatistik 
bölümleri tarafından 8 yıldır düzenlenmektedir. Geçtiğimiz yıl ilk defa 9 Eylül üniversitesi tarafından uluslararası düzeyde gerçekleşmiştir. 
Üniversiteyi temsilen 8. ve 9. İstatistik Öğrenci Kolokyumu’na kulüp olarak katılım sağladık. Bölüm öğrencilerimiz tarafından yapılan bildiri 
sayısının az olması kulüp olarak bizlere bir sorumluluk yükledi. Bu sorumlulukla bugünkü programımızla karşınızdayız.” şeklinde konuştu. 
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STRATEJİK PLAN EKİBİ OMÜ’NÜN 
GELECEĞİNİ HAZIRLIYOR

OMÜ Stratejik 
Plan Ekibi, Rektör 

Yardımcısı YÖK 
Üyesi Prof. Dr. Sait 

Bilgiç başkanlığında 
2014-2018 yılı 

stratejik planı için 
ilk toplantısını 
gerçekleştirdi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile Kamu İdarelerinin; Kalkınma 
planları, programlar, ilgili mevzuat ve be-

nimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe 
ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik 
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, perfor-
manslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler 
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yön-
temlerle stratejik plan hazırlamalarının zorunlu hale 
gelmiş olması nedeniyle gündeme giren “Stratejik 
Plan’’ kavramı; 2006 yılında kamu idarelerinde ilk 
kez uygulanmaya başlandı. “Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi tarafından hazırlanmış ve DPT Müsteşarlığı 
tarafından onaylanmış olan 2009-2013 yılı stratejik 
planı üzerine, 2014-2018 yılı stratejik planı hazırlık 
çalışmalarına da başlandı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Sait Bilgiç, ilk stra-
tejik planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşek-
kür ederek, “Bir önceki yılı Stratejik Plan çalışmala-
rında ekip üyeleri; ekip ruhuyla, özveriyle, istekle 
çalıştılar. Bu son derece önemliydi. Üniversitemiz, 
ülkemiz üniversiteleri ve hatta dünya üniversiteleri 
içinde nerede? Nereye gitmek istiyoruz? Gitmek is-
tediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Başarımızı nasıl izler 
ve değerlendiririz sorularına vereceğimiz cevaplarla 
hazırlayacağımız yeni stratejik plan çalışmalarında 
gösterecekleri gayret için ekip üyelerine şimdiden 
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Pr
of

. D
r. 

Sa
it 

Bi
lg

iç



2011 / Ekim-Kasım-Aralık

- özenilen üniversite - 99

HER YÖNÜYLE OBEZİTE

Türkiye 
Diyetisyenler 

Derneği, 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi ve 

Samsun İl Sağlık 
Müdürlüğü 
işbirliğiyle, 

“Her Yönüyle 
Obezite; Önleme 

ve Tedavi 
Yöntemleri” 

konulu bilimsel 
toplantı, Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde 
düzenlendi.

Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Hüse-
yin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ferşat Kolbakır, Diyetisyenler 

Derneği 2. Başkanı Uzm. Diyetisyen Üm-
ran Yılmaz, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 

temsilcileri ile Türkiye’nin çeşitli 
üniversitelerinden gelen diye-

tisyenler ve öğretim görevli-
leri katıldı. 

Açılış konuşmasını ya-
pan Uzm. Diyetisyen Ümran 

Yılmaz, “Bu eğitim toplantısı 
derneğimizin eğitim serilerin-
den birisidir. Düzenleme kurulu-
muz titiz bir çalışmayla bilimsel 

içeriği zengin bir program hazır-
ladı. Toplantının hayata geçirilme-

sinde bize yardımcı olan Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’ne ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise yaptığı konuşmada diyetisyenliğin önemine vurgu yaparak; “Obezite 
dünyada önemli bir sorun. Biz de bu sorunu üniversite olarak çok önemsiyoruz. Toplantının üniversitemizde 
yapılmasından mutluluk duyuyor ve çok yararlı olacağına inanıyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Başkanlığını Prof. Dr. Levent Altuntop’un yaptığı ilk oturuma geçildi. Otu-
rumda; Prof. Dr. Ramis Çolak, “Dünyada Obezite ile Mücadele Stratejileri”, Dr. Diyetisyen Biriz Çakır ise, “Tür-
kiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

TOPLANTI
TOPLANTI

- özenilen üniversite - 99
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ELEKTRİK  ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ’NDE TANIŞMA TOPLANTISI

Elektrik 
Elektronik 

Mühendisliği 
Bölümü 1. sınıf 

öğrencileri
 tanışma 

toplantısında 
bir  araya 

geldiler.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Elektrik Elektronik Bölüm Baş-
kanlığı, Elektrik Mühendisleri Odası’yla 

birlikte, 2011-2012 eğitim öğretim yılında bölüme 
yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri için, Mühen-
dislik Fakültesi Konferans Salonu’nda tanışma top-
lantısı düzenledi. 

Toplantıya; Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güven Önbilgin, Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri 
ve Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Baş-
kanı Mehmet Özdağ ve Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve bu yıl kayıt 
yaptıran birinci sınıf öğrencileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Elektrik Elektro-
nik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güven 
Önbilgin’in konferans salonunda bulunan Elektrik 

Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerini 
öğrencilerle tanıştırdı ve ardından öğrencilere, bö-
lümü tanıtan ve ileriki dönemlerde yapacakları bö-
lüm içi branş seçimi ile ilgili bilgi verdi.

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Baş-
kanı Mehmet Özdağ ise Elektrik Mühendisleri Oda-
sından imkânlarından bahsettiği konuşmasının ar-
dından, bölümü seçen öğrencilere hitaben, “Sizler 
zaten sınava giren bir buçuk milyon öğrenci içerisin-
de ilk kırk binin içinde yer alarak başarıyı tatmış kişi-
lersiniz ve başarı azminizi burada sürdürüp bölümü 
bitirdiğinizde odamızın da birer üyesi olacaksınız.” 
dedi. 

Toplantının sonunda öğrencilere Elektrik Elekt-
ronik Mühendisliği Bölümünden ve Elektrik Mü-
hendisleri Odası tarafından hediyeler verildi.
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İnşaat 
Mühendisliği  

Bölümü
birinci sınıf 
öğrencileri 

tanışma 
toplantısında

bir araya  
geldiler.

TOPLANTI
TOPLANTI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİLERİYLE TANIŞMA TOPLANTISI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölüm 
Başkanlığı, İnşaat Mühendislerİ Odası’yla birlikte, 2011-2012 eği-
tim öğretim yılında bölüme yeni başlayan 140 birinci sınıf öğrencisi 

için, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda tanışma toplantısı düzenle-
diler. 

Toplantıya; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, De-
kan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fahri Birinci, İnşaat Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Çakıroğlu ve İnşaat Mühendisleri Odası Şube Sekreteri Tahsin 
Asan katıldı.

Tahsin Asan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada şube hakkında 
bilgi vererek, “Odamız kamu yararına çalışan bir dernektir. Bugün bura-
daki amacımız birbirimizi tanımak ve neler yapabileceğimizi konuşmak-
tır. Oda olarak siz öğrencilerimiz için yıl içinde birçok teknik gezi düzen-
leyeceğiz. Her türlü sorununuzda her zaman yanınızda olduğumuzu da 
bilmenizi istiyoruz. Mesleğe hoş geldiniz.” dedi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ise, “İlk hedefimiz 
siz değerli öğrencilerimize en iyi hizmeti vermek. Sizlere ne kadar kaliteli 
hizmet verebilirsek bundan o kadar gurur duyarız. Bölümünüz en aktif 
bölümlerden biridir. Fakülte olarak şehirle ortak projeler yapmak istiyo-
ruz. Oda temsilcilerimize verdikleri değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. 
Sizin en iyi imkânlarda eğitim almanız için İnşaat Mühendisleri Odası da 
ellerinden gelen desteği veriyorlar. Önemli ve verimli bir bölümdesiniz. 
İdealist olun. Mutlaka bir yabancı dil öğrenin. Bilişim sektörünü sürekli 
takip edin.” şeklinde konuştu.

Konuşmalarım ardından Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi 
Yazıcı, İnşaat Mühendisleri Odası’nın katkılarından dolayı Tahsin Asan’a 
teşekkür belgesi sundu.

Prof. Dr. Fehmi Yazıcı

Tahsin Asan
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ZİRAAT FAKÜLTESİ’NDE TANIŞMA
TOPLANTISI

Ziraat 
Fakültesi 1. 

sınıf öğrencileri 
tanışma 

toplantısında 
biraraya
geldiler.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Dekanlığı, 2011-2012 eğitim öğretim 
yılında fakülteye yeni başlayan birinci sı-

nıf öğrencileri için, Ziraat Fakültesi Fahrettin Tosun 
Konferans Salonu’nda tanışma toplantısı düzenle-
di. 

Toplantıya; Dekan Prof. Dr. Mehmet Kuran, öğre-
tim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Tarım ekonomisi bölümü birinci sınıf öğrencisi 
Hilal Demir toplantının açılış konuşmasında, “Bura-
da geçirdiğim bir ay boyunca ileride sahip olacağım 
mesleği daha çok sevdim. Kendime mesleğimle ilgili 
yeni hedefler koymaya başladım. Önümüzdeki gün-
lerde çok daha önemli hale gelecek olan tarım sek-
töründe arkadaşlarımla birlikte başarılı çalışmalar 
gerçekleştireceğimize inanıyorum.

Fakülte temsilcisi Tarım Ekonomisi bölü-
mü üçüncü sınıf öğrencisi Ekrem Seymenoğlu,  
öğrenci temsilciliği olarak, öğrenci arkadaşlarının 
sıkıntı ve problemlerinde her zaman yanlarında ola-
caklarını belirterek; “Fakültemizi diğer fakültelerden 
ayıran en önemli özellik hocalarımızın gösterdiği ya-
kın ilgi ve yaşattıkları aile ortamıdır. Yeni gelen arka-
daşlarımız da bu sıcaklığı her zaman hissedecek ve 
mutlu olacaklardır.” dedi.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Başkan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İsmail Sezer konuşmasında, 
“Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği yetmiş iki 
yıldır faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Bu süre 

içerisindeki bütün çalışmalarını Anayasanın hedefle-
ri doğrultusunda yapmaktadır. Ziraat ve Ziraat Mü-
hendisliği alanında araştırmalar yaparak, ilim adam-
larına ve konu uzmanlarına tarım ve tarımla ilgili 
değişik konularda raporlar hazırlatarak, ülke tarımı-
na, meslektaşlarımıza  ve Türk çiftçisine hizmet eden 
birliğimiz çok sayıda üyesi ile hizmetlerini bu günde 
devam ettirmektedir.” şeklinde konuştu.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Er-
can Yanoğlu da konuşmasında Ziraat Mühendisleri 
Odası hakkında bilgi verdi. Ziraat Fakültelerinden 
mezun olan öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra 
bilgi ve deneyimlerini arttırmaları ve tarım sektörün-
deki gelişmeleri daha iyi takip edebilmeleri için ke-
sinlikle odalara üye olmaları gerektiğini de söyledi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kuran 
ise Ziraat Fakültesinin OMÜ’de kurulan üçüncü fa-
külte olduğunu söyledi. “Okulumuzu tercih eden 
öğrenciler çok isabetli bir tercih yapmışlardır” diyen 
Kuran, Ziraat Fakültesinin akademik ve idari kadro-
suyla köklü bir fakülte olduğunu, beş bine yakın Zi-
raat Mühendisi mezun ettiklerini ve bazı mezunların 
ise kendilerini geliştirerek Türkiye’de ve Avrupa’da 
tarım konusunda söz sahip olduklarını söyleyerek 
yeni öğrencilere başarılar diledi.

Toplantının sonunda ÖSS’de derece yaparak 
OMÜ Ziraat Fakültesini tercih eden öğrencilere çe-
şitli hediyeler verildi ve Tarla Bitkileri Bölümü öğren-
cisi Hacer Koçak kısa bir gitar resitali sundu. Resitalin 
ardından ikram bölümüne geçildi.

- özenilen üniversite -102
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Türkiye’de eğitim gören 21.000 yabancı uyruklu öğrenciden 
850’sinin OMÜ’de bulunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan, kendisini makamında ziyaret eden yabancı 

uyruklu öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinledi. 

Samsun’u Birleşmiş Milletler Şehri haline getirmek istediklerini 
belirten Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “OMÜ olarak tüm dünyada 
ama öncelikle de çevre ülkelerde eğitilmiş insanlara destek olma 
konusunda ciddi gayretler içindeyiz. Türkiye’de eğitim gören 21 bin 
yabancı uyruklu öğrencinin 850’si bizim üniversitemizde. Bu da yak-
laşık 20’de 1’i ediyor. Bu bizim için önemli. Biz Samsun’u bir çeşit 
birleşmiş milletler şehri haline getirmek istiyoruz. Türkiye’yi de sa-
yarsak 49 ülkeden öğrenci üniversitemizde eğitim görüyor. 49 ülke-
nin insanları bir arada yaşıyorlar, bir arada eğitim alıyorlar. Sosyal 
ilişkileri, iletişimleri oluyor. Bu durum, insanların dünya görüşlerini 
de genişletecek bir avantaj. Birçok fakültemizde yabancı uyruklu öğ-
rencilerimiz var. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı ülkelerine dönüp 
burada aldıkları nitelikli eğitim ile orada kendi insanlarına hizmet 
ediyorlar. Biz bu eğitimin artık lisans düzeyinde değil, lisansüstü 
düzeyinde de yaygınlaşmasını istiyoruz ve gayret gösteriyoruz. Bu 
konuda ciddi çalışmalar yapan Uluslararası İlişkiler Birimi ve Yabancı 
Öğrenciler Koordinatörlüğü var. Öğrencilerimizin her türlü proble-
minde çözüm sağlamaya çalışıyorlar. Amacımız bu sayıyı artırmak 
ve bu konuda üniversitemiz elinden geleni yapıyor.” dedi. 

2006 yılından bu yana üniversitemizde öğrenci olan ve lisans 
eğitimini bitirdikten sonra farmakoloji dalında yüksek lisans eği-
timi gören İranlı Mahdieh Maleki Sani Maleki ise “Üniversitemiz 
güzel, burada bize yardımcı olan hocalarımız var. Buraya gelen öğ-
rencilerin eğitim ve barınma konularında çok sıkıntı çekeceklerini 
düşünmüyorum. Ben ebelik eğitimi aldım, lisansımı bitirdim, tıbbi 
farmakoloji dalında yüksek lisans yapıyorum. Yabancı öğrencileri 
Samsun’a davet ediyorum. OMÜ’ye özel yabancı uyruklu öğrenci 
ofisi kurulduğu için yabancı öğrenciler burada bir araya gelerek ken-
di kültürlerine birbirlerine tanıtabilirler. Burada duygusal anlamda 
sıkıntı çekeceklerini düşünmüyorum.” şeklinde konuşurken, Eğitim 

Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kazakistanlı Ulya 
Abdirova da, “Eğitim yönünden de diğer yönden de üniversitemiz-
den çok memnunuz.” dedi. 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, öğrencilerle tek tek ilgilenerek 
sorun yaşadıkları konularda yardımcı olma sözü verdi.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN’U 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ŞEHRİ HALİNE GETİRECEK

KONUKLARIMIZ
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CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRÜNÜN ZİYARETİ

Canik Başarı 
Üniversitesi 

Rektörlüğüne 
atanan Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi 
Fen Fakültesi 

Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 

Yunus Bekdemir, 
Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan’ı 

makamında ziyaret 
etti. İki rektör 

karşılıklı fikir alış 
verişinde bulundu.

Rektör Akan, On-
d o k u z M a y ı s 
Üniversitesi’nin 

yeni kurulan Canik Ba-
şarı Üniversitesi’ne her 
zaman destek olacağını 
belirterek, Bekdemir’e 
görevinde başarılar di-
ledi. 

KONUKLARIMIZ

REKTÖR AKAN SİNOP ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜ PROF. DR. RECEP BİRCAN’I ZİYARET ETTİ

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan; 
Rektör Yardımcısı Prof. Hakan 
Leblebicioğlu, OMÜ Sağlık Uy-

gulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi 
Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, Başhekim 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sünbül’le 
birlikte, yeni atanan Sinop Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Recep Bircan’a nezaket 
ziyaretinde bulundu ve yeni görevinde 
başarılar diledi.

- özenilen üniversite -104
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Hakkari-Samsun Gönül Köprüsü Projesi kapsa-
mında Samsun’a gelen 15 kişilik üniversite öğ-
renci grubu üniversitemizi ziyaret etti.

Proje sorumlusu Hakkari Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi Hakan Çakır, projenin Samsun Valiliği, Hakkari 
Üniversitesi Rektörlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat 
Kılıç’ın desteği ile gerçekleştiğini belirterek amaçlarının 
Hakkari’den hiç çıkmamış öğrencilerin ufkunu açmak ol-
duğunu söyledi. 

Projenin hedeflerinden birinin de OMÜ’yü ziyaret 
etmek olduğunu söyleyen Hakan Çakır, “Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’ni ve üniversitenin Samsun’a katkılarını gö-
ren öğrencilerimiz Hakkâri üniversitesinin ileriki yıllardaki 
halini de tahmin etmiş olacaklardır.” dedi. Gezide denizi 
ilk defa gören öğrencilerin olduğunu kaydeden Çakır, öğ-
rencilerin Trabzon-Beşiktaş maçına giderek bir futbol ma-
çını da canlı olarak ilk defa tribünde izlediklerini söyledi. 
Kendisinin de Samsunlu olduğunu belirten Çakır gezinin 
öğrencilerin hem Karadeniz’i görüp tanımaları hem de bil-
gilerinin artması açısından son derece önemli olduğunu 
vurguladı

Rektör Vekili YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bulut öğrencilerle ilgile-
nerek üniversite hakkında bilgi verdiler.

HAKKÂRİ-SAMSUN GÖNÜL PROJESİ 

KONUKLARIMIZ

 Gezinin ardından öğrenciler Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Prof. Dr. Ahmet 
Bulut’la öğle yemeği yediler.

Ülkemizin Avrupa Birliği Eğitim ve Genç-
lik Programları Merkezi Başkanlığı Hayat 
Boyu Öğrenme Programı kapsamında des-

teklenen, proje yürütücülüğünü Yaşar Doğu Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Menderes Kabadayı’nın yaptığı, “Bit Generation” 
başlıklı proje faaliyetleri kapsamında üniversitemizde 
bulunan Norveçli, İsveçli ve Almanyalı eğitmenler, 
OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nu ziyaret ettiler.

Yüksekokul’da görev yapan öğretim elemanları-
na, “Norveç’te Yetişkin Eğitimi” konulu seminer ve-
ren Norveçli Eğitimci Torshtein Hoff, “Eğitim seviye-
leri farklı olan sığınmacı ve göçmenlere, Norveççenin 
yabancı dil olarak öğretiminde uygulanan program 
ve sınavlar” konusunda bilgi verdi ve “Bit Generati-
on” projesinin de yetişkin eğitimi temelli çok önemli 

bir proje olduğunu vurguladı. 

Seminerin sonunda Avrupalı eğitimcilere üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan adına, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Zeki Karakaya tarafından sertifikaları takdim edildi.

AVRUPALI EĞİTİMCİLER 
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Samsun 
Devlet 

Konservatuvarı 
OMÜ 

Akademik Oda 
Orkestrası, 

Atatürk Kongre 
ve Kültür 

Merkezi’nde 
Yeni Yıl Konseri 

verdi. 

OMÜ’DE YENİ YIL KONSERİ

Konsere; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve 
eşi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leb-
lebicioğlu, Prof. Dr. Hasan Gümüş, Vete-

riner Fakültesi Dekanı Mustafa Ali Şarlı, öğretim 
üyeleri, davetli konuklar ve öğrenciler katıldı.

Orkestranın kurucusu ve şefi Prof. Ildi-
go Moog tarafından hazırlanan konserde; 
Mozart, Vivaldi, Grieg ve Kodallı’nın eserlerinden 
derlenmiş olan klasikler seslendirildi. Prof. Dr. Süleyman 
Tarman koroya gitarıyla solist olarak eşlik etti. 

Konser, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın orkestra adına Prof. Ildigo Moog’a 
çiçek takdim etmesiyle son buldu.

Çalışmalarına 2011-2012 eğitim öğretim yılında başlayan, öğretim üyeleri ve öğrencilerden olu-
şan OMÜ Akademik Oda Orkestrası, yılda iki kez konser vererek üniversitemizi tanıtmayı ve çok sesli 
müziği yayarak sevdirmeyi amaçlıyor. 



2011 / Ekim-Kasım-Aralık

- özenilen üniversite - 107

KONSER-SERGİ
KONSER-SERGİ

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KULÜBÜ’NÜN 
30. YIL GÜZ KONSERİ

OMÜ 
Türk Sanat 

Müziği Kulübü 
tarafından 

düzenlenen 
“30. Yıl Güz 

Konseri” 
dinleyenleri 

mest etti.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kon-
ser iki bölümden oluştu. Dr. M. Halis Korur şefliğindeki 
koro; nihavent, hicaz, segâh, hüzzam makamlarındaki 

Türk Sanat Müziği’nin en beğenilen solo ve koro eserlerini seslen-
dirdiler.

Konsere; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Çayıroğlu, öğretim üyeleri, 
davetliler ve öğrenciler katıldı.

Konser öncesi bir konuşma yapan koro şefi Dr. M. Halis Ko-
rur, “Sanat müziği sevdalılarıyla kurmuş olduğumuz kulübün 30.  
yılındayız. Büyük bir sevgiyle sürdürdüğümüz çalışmalarda, 30 
yılda birçok öğrenci yetiştirdik. Mezun ettiğimiz öğrenciler şimdi 
Türkiye’nin her yanındalar. Dolayısıyla ülkenin her yerinde sanat 
müziği sevdalısı öğrencilerimiz var. Onlar bu korodan almış olduk-
ları feyz ile görev yapıyorlar ve birçok ilde korolar kurup, korola-
rını çalıştırıyorlar. Biz bundan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. 
Bu zamana kadar üniversitemizde emeği geçen hem akademik 
ve idari kadromuza hem de bu koroya hizmet etmiş olan değerli 
Türk Müziği hocalarına huzurlarınızda teşekkür ederim. Biz bu 30. 
Yılımız içerisinde düzenlemiş olduğumuz etkinliklerde ilk sırayı öğ-
rencilerimize ayırdık. Bundan sonra yaklaşık 45-60 gün içerisinde, 
seri konserlerimize devam edeceğiz ve bu seneyi çok iyi bir şekilde 
taçlandırmış olacağız. 

Değerli misafirler; seneler insana çok şey getirdiği gibi, insan-
dan çok şey de götürebiliyor. Biz Van depreminde kulübümüzün 
yetiştirdiği bir öğrencimizi ve aynı zamanda bir hocamızı kaybettik. 
Bahsettiğim kişi sevgili Okay Yaşar. Kendisi çok iyi bir insan, çok iyi 
bir amatör müzisyendi. Deprem dışında da kayıplarımız oldu ve bu 
isimlerin arasında çok değerli hoca Erol Özbayram, Tuncay Sağlam 
da vardı. Hepsinin ruhları şad olsun. Bu koro öyle büyük bir aile 
oldu ki; her sene yaklaşık 50-60 öğrenci mezun ediyoruz ve bunun 
30 sene boyunca devam ettiğini düşünürseniz, bizleri gülümseten 
bir hesapla karşılaştığımızı anlarsınız.”dedi.

Dr. Mehmet Halis Korur’un konuşmasının ardından, kulüp öğ-
rencilerinden Okay Yaşar’ın anısına, koronun seslendirdiği ‘Gül 
Pembe’ şarkısı eşliğinde bir sinevizyon gösterisi sunuldu. Alkış se-
sinin eksik olmadığı konserde seyirciler de şarkılara eşlik etti. 

Konserin sonuna doğru, mezun öğrencilerini ve protokolü de 
sahneye davet eden Dr. Mehmet Halis Korur’a Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu  plaket ve çiçek takdim etti.

Türk Sanat Müziği Kulübü’nün 30. Yıl Güz Konseri’nin sonunda 
Korur, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.
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Sergi hakkında konuşan 
Eğitim Fakültesi Okul Ön-
cesi Öğretmenliği Bölü-

mü 2. sınıf öğrencisi Hatice Ozan; 
“Yaratıcılık her insanda var olan, 
ancak çevre uyarılara sayesinde 
ortaya çıkan veya tamamen gi-
zil kalan bir güçtür. Bu gizil güç 
iyi düzenlenmiş bir çevre ile 
ulaşabileceği en üst noktaya 
kadar ulaşabilir. Bu neden-
le ileri dönemin eğitimcileri 
olarak bize bu konuda büyük 
sorumluluklar düşmektedir. 

Biz bu dersimizde okul öncesi dö-
nemden başlayarak yaratıcılığın 
geliştirilmesi ve desteklenmesi anlamında teorik ve uygulamalı bilgileri öğretmenlerimiz Şerife 

Şahin ve Münevver Biçer hocalarımız rehberliğinde aldık. Uygulama aşamasındaki çalışmaları-
mızı siz değerli misafirlerimizde paylaşmak istedik. Bugün burada bizlerin yanında olduğunuz 
için hepinize teşekkür ederim” dedi.

Öğretim Görevlisi Münevver Biçer de yaptığı konuşmada “Sergimizde; Artık Materyal 
Çalışmaları, Torensin Sayı Çalışmaları, Yaprak Çalışmaları, El Parmak Çalışmaları, Görsel 

Algı ve İşitsel Algı Çalışmaları, Kâğıt İşleme, Origami ve ‘Mutluluk’ konulu resim çalışmaları 
olmak üzere 8 başlıkta toplam 150’ye yakın eser sergilendi. Bu sergiyi 1999 yılından beri açıyoruz. 
Amacımız önümüzdeki yıllarda bu sergiyi halka açarak; anne babalara hizmet vermektir.” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, öğrencileri ve hocalarını gayretleri dolayısıyla 
tebrik ederek, katılımcılara teşekkür etti.

İlköğretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan da, “Yaratıcı güçlerini ortaya koyarak 
bu sergiyi hazırlayan öğrenci kardeşlerimize ve danışmanlıklarından dolayı hocalarımıza teşekkür 
ediyorum. Bu güzel serginin faydalı olması ve daha da yaygınlaştırılması düşüncesiyle önümüzdeki 
sene bölüm başkanlığı olarak elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN
 MATERYAL SERGİSİ

Eğitim 
Fakültesi 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği 

Bölümü’nde 
okuyan, 

“Yaratıcılık ve 
Geliştirilmesi” 

dersi 2. sınıf 
öğrencileri 

Materyal Sergisi 
açtılar.
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Hazırlanan materyaller katılımcıların 
ilgisini çekerek beğeni topladı. Der-
si yürüten Yrd. Doç. Dr. Güner Tural 

konuşmasında; “Fizik dersi soyut kavramlar 
içermesi nedeniyle öğrenciler tarafından ge-
nellikle anlaşılması zor ve sıkıcı olarak görül-
mektedir. Öğretim sürecinde görsel mater-
yallerin, öğrencilerin dikkatini çekerek onları 
güdüleme, kavramları somutlaştırma, zor olan 
kavramları basitleştirerek daha kolay öğren-
meyi sağlama gibi birçok katkısı bulunmakta-
dır. Bu nedenle geleceğin öğretmen adayları-
nın, alanlarına yönelik materyal tasarlama ve 
bu materyalleri öğretim sürecinde kullanma 

becerisi kazanmaları önem arz 
etmektedir. Öğretim materyali 
tasarım ve hazırlama ilkelerini, 
materyali hazırlamada dikkat 
edilecek hususları öğrenen öğ-
retmen adayları bu bilgilerini 
ortaöğretim fizik konularına 
yönelik hazırladıkları mater-
yallere yansıtmışlardır. Fizik 
öğretmen adaylarının bu ba-
şarıları, meslek hayatlarına 
da olumlu yönde yansıya-
caktır.” dedi. Yrd. Doç. Dr. 
Güner Tural materyallerin 
bazı okullara verileceğini 
de belirtti.

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ
MATERYAL SERGİSİ

Öğretim 
Teknikleri 

ve Materyal 
Tasarımı dersi 

kapsamında, Fizik 
Öğretmenliği 

Programı 5. 
sınıf öğrencileri 

tarafından 
dönem içinde 

hazırlanan 
materyaller, OMÜ 

Eğitim Fakültesi 
B Blok girişinde 

sergilendi. 

KONSER-SERGİ
KONSER-SERGİ
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KONSER-SERGİ
KONSER-SERGİ

Samsun 
Meslek Yüksek 

Okulu Çocuk 
Gelişimi 

Bölümü 1. sınıf 
öğrencileri 
tarafından 
tasarlanan 

160’a yakın 
eğitim 

araç gereci 
sergilendi.
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Serginin açılışına; Rektör Yardımcısı YÖK Üyesi Prof. 
Dr. Sait Bilgiç, Samsun Meslek Yüksekokulu Müdü-
rü Doç. Dr. Kamil Işık, öğretim üyeleri ve öğrenciler 

katıldı.

Öğr. Gör. Müesser Göğüş, “Eğitim Araç Gereçleri dersimizde, okul öncesi çocukların zihinsel gelişimini 
etkileyen eğitim materyalleri yaptık. Sergilenen araç gereçleri sergi sonrasında Çocuk Esirgeme Kurumu’na 
bağışlayacağız.” dedi.

Doç. Dr. Kamil Işık ve öğretim üyeleriyle birlikte serginin açılışını yapan Prof. Dr. Sait Bilgiç de, “Çocukları-
mız için, onların gelişimi için ne yapılsa değer. Çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunacak bu tür faaliyetler 
takdire şayandır. Serginin gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutluyorum.” şeklinde konuştu.

 ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM 
ARAÇ GEREÇLERİ TASARIM ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİLER
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Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta 23-25 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası 
Eğitim Fuarı’na Ondokuz Mayıs Üniversitesi de katıldı. OMÜ’nün tanıtım standı fuarda büyük ilgi gördü. 

Eğitim fuarına Türkiye’den 2’si devlet üniversitesi olmak üzere toplam 7 üniversite katıldı. Fuarda üni-
versitemizi Uluslararası İlişkiler Birimi’nden Prof. Dr. Hüsrev Mennan ve Doç. Dr. Rıdvan Kızılkaya temsil 
etti.

Aşkabat Sergi Köşkü’nde düzenlenen ve Türkiye’nin yanı sıra; Rusya, Çin, ABD, Almanya gibi birçok 
ülkenin eğitim kurumlarının da temsil edildiği fuarın açılışını Türkmenistan Milli Meclis Başkanı Akca 
Nurberdiyeva yaptı.

OMÜ standını ziya-
ret eden; Türkmenistan 
Meclis Başkanı Akca Nur-
berdiyeva, Eğitimden 
Sorumlu Devlet Başkanı 
Yardımcısı Gurbanmu-
rat Mezilov, aralarında 
Türkiye Büyükelçisi Şev-
ki Mütevellioğlu’nun da 
bulunduğu yabancı mis-
yon şefleri ve çok sayıda 
davetli üniversitemiz 
hakkında bilgi ve dokü-
man aldı. 

Yaklaşık 3500-4000 
civarında Türkmen gen-
cinin akınına uğrayan 
fuarda OMÜ standını 
ziyaret eden öğrenciler, 
özellikle OMÜ’nün li-
sans ve lisansüstü prog-
ramları, öğrenci kabul 
şartları, yıllık ücret, yurt 
imkanları gibi konularda 
daha ayrıntılı bilgi aldı-
lar. 

FUAR
FUAR

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
TÜRKMENİSTAN’DAYDI

Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Türkmenistan’ın 

Başkenti 
Aşkabat’taki 

Eğitim Fuarına 
Katıldı.
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FUAR
FUAR

Azerbaycan 
5. Uluslararası 

Eğitim Fuarı, 
Educa-Turk 

tarafından, 6-8 
Ekim tarihleri 

arasında, 
Azerbaycan’ın 

başkenti 
Bakü’de 

düzenlendi. 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AZERBAYCAN 
5. ULUSLARARASI EĞİTİM FUARINA KATILDI

Fuara, Türkiye’den katılan ve beşi devlet 
üniversitesi olan ondört üniversitenin ya-
nısıra; İngiltere, Almanya, KKTC, İsviçre, 

Litvanya ve Azerbaycan gibi bir çok ülkenin üniver-
site temsilcileri de katıldı.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığı işbirliği ile, Azer-
baycan Havalimanı civarında bulunan, “Bakü Eks-
po” sergi merkezinde kurulan fuar, lise öğrencile-
rinin katılımıyla üç gün boyunca yoğun ilgi gördü. 
Fuara lise öğrencilerinin dışında; lisans üstü eğitim 
yapmak isteyen öğrenciler, akademisyenler ve çe-
şitli kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Büyük ilgi odağı olan Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi standına gelen ziyaretçiler, OMÜ’nün lisans ve 
lisansüstü programlari, öğrenci kabul şartları, inter-
net üzerinden eğitim imkanları, yatay geçiş, eğitim 
dili, yıllık ücret, yurt imkanları gibi pek çok konuda 
ayrıntılı bilgi aldılar. 

Dünya’nın çeşitli ülkelerinden gelen üniversite 
temsilcilerinin birbirlerinden bilgi alarak karşılıklı 
fikir alış verişinde bulundukları ve olası iş birlikle-
rini konuştukları fuara, Azerbaycan Eğitim Bakan 
Yardımcısı ve Eğitim Ataşelerimiz de katılarak OMÜ 
standını ziyaret ettiler. 

Fuarda üniversitemiz, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Bulut ve Uluslararası İlişkiler Birimi’nden 
Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran tarafından temsil edildi.
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ANKARA BÜYÜK KOLEJ

Ankara 
Büyük Kolej’de 

8.’si düzenlenen 
“Üniversite 

Tanıtım 
Fuarı”na 

Türkiye’den 
41 üniversite 

katıldı.

FUAR
FUAR

Ankara’nın çeşitli ilçelerinden ve merkezinden çok sayıda lise öğrencisinin katıldığı fuarda 
OMÜ standını ziyaret eden öğrenciler, OMÜ’nün lisans ve lisansüstü programları, barınma 
imkanları, beslenme gibi konularda ayrıntılı bilgi aldılar.

ANKARA TED KOLEJİ
Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi 
Ankara’da TED 

Koleji tarafından 
düzenlenen tanıtım 

fuarına katıldı. Bu 
yıl 8.’si düzenlenen 

Fuar’da 26 
üniversite yer aldı.

Fuara katılan üniversitemizin standı yine 
öğrencilerin yoğun ilgisini gördü. TED 
Ankara Koleji Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik Koordinatörü Beyza Ögetürk yaptığı 
açıklamada, “Toplam iki bin lise öğrencimiz var. 
Öğrencilerimize meslek seçimlerinde yardımcı 
olabilmek ve gitmek istedikleri üniversitelerin 

temsilcileriyle onları buluşturmak amacıyla bu fu-
arları düzenliyoruz.” dedi.

Üniversitemizin tanıtım standında; Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi’nin akademik birimleri, ulaşım, 
barınma, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gibi 
konularda bilgi verilerek çok sayıda tanıtım broşü-
rü ve  hediye dağıtıldı. 
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Fransa’nın 
Bordeaux 

Belediyesi Ragbi 
Takımı’nın 
Antrenörü 

Laurent 
Javerszac, 

“Ragbi dünyada 
futbol kadar 

önemli bir 
spordur” dedi.

OMÜ’DE RAGBİ SPORU TANITILDI

SPOR
SPOR

SAMSUN RAGBİ 37 -  ODTÜ 17

2007 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci-
leri tarafından kurulan ve Türkiye Ragbi Ligi’nde 
Karadeniz’in tek takımı olarak yer alan Samsun Rag-

bi Kulübü, Türkiye Ragbi Liginde gerek kadınlarda gerekse er-
keklerde sayısız başarılar kazandı. 

2011 Ligi’ne de büyük bir hızla başlamış olan ekip, sezonun 
ilk maçında Trakya Üniversitesi’ni 29-3 skorla yendi. Takım, 
geçtiğimiz hafta yaptığı ikinci maçta grubun en önemli temsil-
cilerinden ODTÜ’yü deplasmanda 37-17 skorla yenip, grup bi-
rinciliği açısından çok önemli bir avantaj yakaladı. Kurulduğun-
dan bu yana Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu çatısı altında antrenmanlarına 
devam eden, oyuncularının büyük çoğunluğu OMÜ lisans ve 
yüksek lisans öğrencileri ile mezun öğrencilerinden oluşuyor.

Üniversitemizin davetlisi olarak Samsun’a gelen Javerszac, ragbi sporunun tanıtılması 
amacıyla düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki konferansta konuşan Javerszac, ragbi sporunun ge-
nellikle Amerikan futbolu ile karıştırıldığını fakat hem topunun hem de kurallarının farklı olduğu-

nu söyledi. Dünyada ragbi sporuyla uğraşan çok fazla insanın bulunduğuna dikkat çeken Javerszac, 
“Basketbol, hentbol ve güreş bu sporun içinde var. Dünyada çok sevilen spordur. Bu oyunda takım 

performansı sergilemek çok önemlidir. Fizik oyun da çok önemlidir ama fiziksel temasta kurallar var. 
Kurallar çerçevesinde rakip oyuncuya müdahale edebilirsiniz. Herkes için ragbide bir oyun pozisyonu var. 

Yani her kilodaki insanın rahatlıkla oynayabileceği bir oyun. Bu oyunda kadın, erkek ve çocuklar kilosu, fizik-
sel yapısı ne olursa olsun kendine rahatlıkla pozisyon bulabilir. Türkiye’nin hemen yanı başındaki Gürcistan 
küçük bir ülkedir ama ragbide dünyanın en iyi 13 takımı arasında yer almaktadır. Ragbi dünyada futbol kadar 
önemli bir spordur. Türkiye’de de bu oyunun sevilmesi için biraz daha tanıtıma ihtiyacı var.’’ dedi.
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BESYO 
öğrencilerine 

tanıtım amaçlı 
binicilik ve su 

kayağı dersleri 
verildi. 

SPOR
SPOR

BESYO ÖĞRENCİLERİNE BİNİCİLİK VE
SU KAYAĞI DERSİ VERİLDİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürlüğü ve Samsun 
Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü işbirli-

ğiyle, BESYO öğrencilerine tanıtım amaçlı binicilik ve su kayağı 
dersleri verildi. 

Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Tülin Atan’ın öncülüğünde, Bü-
yükşehir Belediyesinin Atlı Spor Kulübünde ata binme ve 
Samsun Su Kayağı Merkezinde de (SUKAY) su kayağı yapma 
fırsatı buldular.

BESYO Müdürü Prof. Dr. Osman İmamoğlu ve Samsun Büyük-
şehir Belediyesi Spor İşleri Müdürü Şahin Eker’in birlikte planlayarak hayata 

geçirdikleri proje sayesinde OMÜ’lü öğrenciler ilerleyen zamanlarda çok düşük ücretler-
le bu derslerden yararlanabilecekler.
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YİTİRDİKLERİMİZ
YİTİRDİKLERİMİZ

VAN DEPREMİNDE YİTİRDİKLERİMİZ

2010-2011 Öğretim Yılında Samsun OMÜ Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalı’ndan mezun oldu. KPSS ‘yi geçerek Van Erciş’e atandı. 

RABİA DAĞISTAN 

2009 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 
Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olan, 1986 Ordu-
Perşembe doğumlu Okay Yaşar, Van’da meydana gelen dep-

rem sırasında hayatını kaybetti. İlk olarak Van Muradiye-Aşağı Argit 
İlköğretim Okulu’nda öğretmenlik yapan Yaşar, 2010 yılının Haziran 
ayında da Erciş’te Yukarı Işıklı Gazi İlköğretim Okulu’nda sınıf öğret-
meni olarak görev yapıyordu. 

OKAY YAŞAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunu 1 yıllık öğret-
men Neslihan Yiğit (26), 4 yaşındaki oğlu ve güvenlik görevlisi eşi, 
Van’da meydana gelen depremde çöken apartmanın altında kala-

rak hayatlarını kaybettiler.

NESLİHAN YİĞİT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğ-
retim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun 
olan, 1984 Sivas doğumlu Mehmet Gökhan Ay, Van’da mey-

dana gelen deprem sırasında hayatını kaybetti. Asker öğretmen olan 
Mehmet Gökhan Ay, Van Erciş Ebubekir Çiftçi İlköğretim Okulunda görev 
yapıyordu.

Merhumlara Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve 
yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

MEHMET GÖKHAN AY
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Adı - Soyadı  Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı Atandığı Kadro

Metin EKER Eğitim Fakültesi / Resim-İş Eğitimi Profesör

İslam GÜNDÜZ Fen-Edebiyat Fakültesi / Zooloji Profesör

Rüştü Cankon GERMİYANOĞLU Tıp Fakültesi / Üroloji Profesör

İsmail KAYA Veteriner Fak. / Hayvan Besleme ve Beslenme Has. Profesör

Ümit SERDAR Ziraat Fakültesi / Meyve Yetitiriciliği ve Islahı Profesör

Nuh OCAK Ziraat Fakültesi / Yemler ve Hayvan Bes. Profesör

Coşkun GÜLSER Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi Profesör

Erdal ABDÜLHAKİMOĞULLARI Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi / Anayasa Hukuku Doç. Dr.

Burcu ÇETİNKAYA Diş Hekimliği Fakültesi / Periodontoloji Doç. Dr.

Ali BOLAT İlahiyat Fakültesi / Tasavvuf Doç. Dr.

Ahmet ÇAKIR İlahiyat Fakültesi / Türk Din Musikisi Doç. Dr.

Muzaffer BAHÇIVAN Tıp Fakültesi / Kalp Damar Cerrahisi Doç. Dr.

Yarkın Kamil YAKUPOĞLU Tıp Fakültesi / Üroloji Doç. Dr.

Fatma ÜLGER Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doç. Dr.

Yakup GÖNEN Ali Fuad Başgil Hukuk Fak. / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yrd. Doç. Dr.

Nihal GÖNÜLOL Diş Hekimliği Fakültesi / Diş Hastalıkları ve Tedavisi Yrd. Doç. Dr.

Elif KALYONCUOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi / Endodonti Yrd. Doç. Dr.

Miki HİM  Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Yrd. Doç. Dr.

Muhammet BAHADIR Fen-Edebiyat Fakültesi / Beşeri ve İktisadi Coğrafya Yrd. Doç. Dr.

İbrahim SÖNMEZ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi / Meteoroloji Mühendisliği Yrd. Doç. Dr.

İbrahim Hakkı İNAL İlahiyat Fakültesi / İslam Mezhepleri Yrd. Doç. Dr.

A. Sait SÖNMEZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bil. Kamu Yönetimi Yrd. Doç. Dr. 

Fevzi Serkan ÖZDEMİR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Muhasebe ve Finansman Yrd. Doç. Dr.

Aslı ÜLKE Mühendislik Fakültesi / Hidrolik Yrd. Doç. Dr.

Semih Murat YÜCEL Tıp Fakültesi / Kalp Damar Cerrahisi Yrd. Doç. Dr.

Eyüp ALTUNKAYNAK Tıp Fakültesi / Histoloji ve Embriyoloji  Yrd. Doç. Dr.

Gökhan Selçuk ÖZBALCI Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Yrd. Doç. Dr.

Keramettin YANIK Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji Yrd. Doç. Dr.

Kadir ÖNEM Tıp Fakültesi / Üroloji Yrd. Doç. Dr.

Ali OKUYUCU Tıp Fakültesi / Biyokimya Yrd. Doç. Dr.

Ertuğrul CAN Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Yrd. Doç. Dr.

Hızır Ufuk AKDEMİR Tıp Fakültesi / Acil Tıp Yrd. Doç. Dr.

Kamil SAĞLAM Veteriner Fakültesi / Cerrahi Yrd. Doç. Dr.

Mustafa Kemal İŞMAN Sivil Havacılık Yüksekokulu / Uçak Gövde Motor Bakım Yrd. Doç. Dr.

ATAMA - YÜKSELMEATAMA - YÜKSELME
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