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OMÜ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ
FAKÜLTESİNİN TEMELİ ATILDI
Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
Havacılık ve
Uzay Bilimleri
Fakültesinin temeli,
Gençlik ve Spor
Bakanı Suat Kılıç’ın
katılımıyla atıldı.

S

amsun’un 19 Mayıs ilçesine yapılacak olan
OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Ballıca Kampüsü’nün temel atma törenine
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın yanı sıra, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Yeni, Çağatay Kılıç, Tülay Bakır, Samsun
Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Rektör Prof. Dr.
Hüseyin Akan ve üniversite yönetimi, Canik Başarı
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, İl Jandarma Komutanı
Jandarma Albay Mustafa Doğru, 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, daire müdürleri, sivil
toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
“Bu kampüsün üniversitemize tahsis edilmesini sağlayan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Suat
Kılıç’a ve bu projenin hayata geçmesinde önemli
rol oynayan arkadaşım Prof. Dr. Ferşat Kolbakır’a
çok teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan şunları söyledi:
“Şuan temelini atacağımız bu kampüs alanında, 14
bin metrekarelik kapalı alanda bulunan eğitim binasında; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Sivil
Havacılık Yüksekokulu eğitimini sürdürecek. Ayrıca,
Havacılık ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama
Merkezi de kurulmuş durumda. Bilimsel araştırmalar yapacak olan merkez burada faaliyetine devam
edecek. Üniversitelerin birinci amacı bilim üretmek,
bu bilimi yaymak ve aynı zamanda eğitim yapmaktır. Eğitim de özellikle ülkenin ihtiyacı olan elemanları yetiştirmeye yönelik olmalıdır. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak bu ilkeyi kendimize
prensip edindik. Özellikle yeni açtığımız bölümlerin
tümü ülkenin ihtiyacına ve istihdam edilebilir alanlara yöneliktir. Bu kampüs ülkemizin, hatta dünyanın çok ihtiyacı olan pilotları, havacılık elamanlarını,
havacılık ve uzay mühendislerini yetiştirecek. Hem
de halka burada açtığı kurslarla hizmet verecek. Öte
yandan yine buradaki eğitim binasında, özellikle Havacılık ve Uzay Bilimleri Merkezi Türkiye’nin ihtiyacı
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olan AR-GE çalışmalarını başlatacak. Bu çalışmalar
inanıyorum ki burayı çok önemli bir merkez haline
getirecek. Bizim Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak
hayalimiz büyük.”
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’ne yeni bir fakülteyi kazandırmanın
heyecanı içersinde olduklarını ifade ederek, “Bu
fakülte ülkemizin havacılık sektörünün ihtiyaç duyacağı önemli bir fakülte. Burada havacılık ve uzay
bilimlerinin konuşlandırılmış olmasının özel bir anlamı var. Çünkü bu bölgede daha önceden havacılık
faaliyetleri yapılmış ancak, havacılık faaliyetlerinin
sürdürebilmiş olabilmesi için mevcut alanın ihtiyaca cevap vermediğini de biliyoruz. Bu kapsamda
Samsun İl Özel İdaresi’nin Maliye Bakanlığımız ile
yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık olarak 85 bin
300 metrekare alan tahsis edilmiştir. Sportif amaçlı
sivil havacılığın geliştirilmesi için ve desteklenmesi
için gençliğin kötü alışkanlıklardan kurtulmasına
yönelik sosyal etkinlik ve hizmetlerde kullanılmak
üzere bu alan 2009 yılında İl Özel İdaresi’ne tahsis
edilmiştir. İl Özel İdaremiz bu alanda uçak pisti, taksi
yolu ve apron inşaatının ihalesini gerçekleştirmiştir.
Şu ana kadar işin yüzde 70’lik kısmı tamamlanmıştır.
Önümüzdeki süreçte hava şartları da müsaade ettiği takdirde, yaza kadar en kısa zamanda bu inşaat
tamamlanacaktır. Bu inşaatlarının yapılmasında İl
Özel İdaresi’nin bütçesinden herhangi bir harcama
yapmadan bu çalışmalarını yürütüyoruz. Sayın Bakanımızın katkılarıyla 2 milyon TL.- olan bu kaynak
Özel İdaremize aktırıldı, harcanmak üzere. Yeni gelecek olan 3 milyon TL.- bu amaç için harcanacak.
Bölgemizde bu havaalanının tamamlanmasın için 5
milyon TL.- bir yatırımı tamamlamış olacağız. Burada hem üniversitemizin faaliyetlerine fırsat vereceğiz, hem de sivil havacılık alanında faaliyet gösteren
Türk Hava Kurumu başta olmak üzere ilgili sivil hava
kurumu anlamında faaliyet gösteren derneklerimize
de bu anlamda katkı sağlanacaktır.” diye konuştu.
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Bakan Suat Kılıç
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Vali Hüseyin Aksoy

Prof. Dr. Hüseyin Akan

Bakan Suat Kılıç, törende yaptığı konuşmada, “19 Mayıs ilçemiz Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu’na kavuştu. Şimdi 19
Mayıs’ı fakülteye kavuşturacak olan adımı atıyoruz; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi. Burada meteoroloji mühendisleri
yetişecek, uçak mühendisleri yetişecek ve bu bölge Türkiye’nin sayılı nitelikli uçuş eğitim merkezlerinden biri haline gelecek.
Hayal demeyin, rüya demeyin. Zira rüyası görülmeyen hayal olmaz, hayalsiz proje olmaz, projesiz eylem olmaz.” dedi. Her
açılan fakülte ile OMÜ’nün büyüdüğünü belirten Kılıç, “Bu büyümenin neticesi ne olacak? Bu büyümenin neticesi Samsun’da
yeni bir devlet üniversitesi kurmak olacak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne öğrenci yurtları yapmaya devam ediyoruz. Şu anda
OMÜ kampüsü içinde, Tıp Fakültesi’nin en ilerisinde bin kişilik yeni bir öğrenci yurdunu bitirmek üzereyiz. Çok hızlı bir şekilde
başladık ve çok hızlı bir şekilde bitirme aşamasına getirdik. İlk bitireceğimiz bu yurt kız öğrenci yurdu olacak. 2012 yatırım
programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne ve merkez kampüsüne 2 bin kişilik iki yeni yurt daha inşa ediyoruz.
Yatırım programına bunları dahil ettik. Buradaki fakülte ve yüksekokulun yurda ihtiyacı var. 19 Mayıs’a 400 kişilik bir yüksek
öğrenim öğrenci yurdu yapacağız. Bugün burada atacak olduğumuz temel benim açımdan ayrı bir duygusallığın eseridir ve
neticesidir. Bu sahiller, ağaçların ötesindeki deniz, benim çocukluğumdan itibaren bisikletle, traktörle gelip denizine girdiğim
sahillerdir. Çocukluğumun geçtiği yerdir burası. Baba ocağıdır, baba toprağıdır. Bu coğrafyaya, bu memlekete, bu millete bu
hizmeti yapmış olabilme imkânı bulmaktan dolayı son derece gururluyum, mutluyum.” diye konuştu. Bakan Suat Kılıç konuşmasının sonunda fakültenin kurulmasına emek veren Prof. Dr. Ferşat Kolbakır’a da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Suat Kılıç ve beraberindekiler, birlikte butona
basarak fakültenin temelini attılar.
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TÜRKİYE NİN HAVACILIK MERKEZİ
OLACAĞIZ
Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi
Sivil Havacılık
Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr.
Süleyman Tolun,
Türkiye’nin
havacılık merkezi
olacaklarını
belirtti.

P

söyledi.

rof. Dr. Süleyman Tolun yaptığı açıklamada,
Yüksekokulun personel ve teknik donanım konusundaki eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını

19 Mayıs ilçesinde bulunan Ballıca yerleşkesinin kısa
zaman içinde büyük gelişme göstereceğini belirten Tolun,
“OMÜ’ye bağlı olarak kurulan Sivil Havacılık Yüksekokulunun gelişmesi için çalışıyoruz. Hedeflerimizi ve önceliklerimizi belirledik. Yol haritamıza uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okul olarak Türkiye’nin havacılık
merkezi olacağız.” dedi.
Sivil Havacılık Yüksekokulu için Çek Cumhuriyeti’nden
iki adet eğitim uçağı alındığını kaydeden Tolun, uçakların
nisan ayı içinde kendilerine teslim edileceğini ifade etti.
Prof. Dr. Süleyman Tolun
Uçakların gelmesiyle birlikte bu yıl ek kontenjanla ilk
etapta pilotaj eğitimi için 10 öğrenci alacaklarını anlatan Tolun, şunları söyledi: “Türkiye’de pilot yetiştiren
önemli merkezlerden biri olmak istiyoruz. Okul bünyesinde Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma
Merkezi’ni (UZAYTEM) kurmak için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne müracaatta bulunduk. Genel havacılık işletmesi kurmak istiyoruz. Bu işletme ile özelikle Karadeniz çanağındaki ülkelerden gelen ve isteyen
herkese pilotaj eğitimi vermek istiyoruz. Sadece öğrencilere değil, yerli ve yabancı herkes gelip burada açtığımız kurslardan faydalanabilecek. Bunun için çalışıyoruz. Birkaç yıl içinde büyük gelişme göstereceğiz.”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde; 14.000 m² üzerinde, 80 ila 100 kişilik 39 adet
derslik, 154-332 kişilik 5 adet amfi-konferans salonu, kütüphane, öğretim üyesi odaları, kafeterya, yemekhane ve laboratuarlar bulunacak. Projede engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı düzenlemeler de göz önünde bulunduruldu. Mimari özellikler açısından dikkat çeken fakülte binanın kuşbakışı görünüşü, pervaneli uçak kesitinde tasarlandı. Fakülte bünyesinde;
Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği bölümleri yer alacak.
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KIRGIZİSTAN ARABAEV DEVLET
ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
İMZALANDI

Kırgızistan
Arabaev Devlet
Üniversitesi ile
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
arasında, eğitim,
bilim, kültür ve
sanat ilişkilerini
uluslararası
düzeyde tutmak
amacıyla işbirliği
protokolü
imzalandı.

R

ektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret eden, Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolobek Abdyrahmanov, üniversitemizde bir dizi incelemelerde
bulundu. Rektör Abdyrahmanov ve beraberindeki Kırgız öğretim elemanları, üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Mennan ve Kafkasya ve Rusya Masası Sorumlusu Doç. Dr. Rıdvan Kızılkaya ile birlikte; İlahiyat, Ziraat ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlıkları
ile Uzaktan Eğitim Merkezi’ni ziyaret ettiler.
Ziyaretlerin ardından Rektör
Prof. Dr. Tolobek Abdyrahmanov,
özellikle Ziraat ve İlahiyat Fakülteleri ile pek çok bilimsel araştırma
ortaklığı yapabileceklerini, bu fakülteler ile öğrenci değişiminin sağlanabileceğini belirtti. Uzaktan Eğitim ile ilgili olarak ise, Kırgızistan’da
lisans eğitiminde bazı derslerin
OMÜ tarafından uzaktan eğitim
ile yürütülebileceği söyleyen Abdyrahmanov, pek çok alanda sertifika programları gibi ortaklıkların da
yapılabileceğini vurguladı.
İşbirliği anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolobek Abdyrahmanov’u OMÜ’de ağırlamaktan
dolayı mutlu olduğunu belirtti.
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Ondokuz
Mayıs
Ünivesitesi
Yaratıcı Yazarlık
ve Uygulama
Merkezi
düzenlenen
toplantıyla
basına tanıtıldı.
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OMÜ YARATICI YAZARLIK VE
UYGULAMA MERKEZİ BASINA
TANITILDI

O

MÜ Konukevi’ndeki toplantıya; Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Prof.
Dr. Hasan Gümüş, Genel Sekreter Selahattin Özyurt
ve öğretim üyeleri katıldı.
Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin
Akan, “Eskiden yazarlık çilekeşlikti. Özellikle Cumhuriyet döneminde hiçbir yazar hayattan emeğinin
karşılığını alamazdı. Bu yazarlar zor hayat şartları yaşamıştır. Günümüzde yazarlık bir anlamda endüstri
ile ilişki içine giriyor. Bir çeşit yazarlık endüstrisi gerçekleşiyor. Böyle bir endüstriye uzak kalamazdık.”
ifadelerini kullandı. Merkezin, uluslararası üniversite olmak için önemli bir adım olduğunu belirten
Akan, “Merkez, İzmir’in Seferihisar ilçesinde kurulacak. Bu merkezin burada kurulması üniversitemizin
bulunduğu ilden farklı, başka bir şehirde olması da
ayrıca anlamlıdır. Üniversitemizin farklı ülkelerde
de kampüsünün olmasını arzuluyoruz. Bu bir başlangıçtır.” dedi.
Yaratıcı Yazarlık Merkezi Müdürü Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof.
Dr. Yavuz Demir ise şunları kaydetti:

Iowa’da ulaşmıştır. Yaratıcı yazarlık dersleri edebiyat incelemesinin nihayetinde onun yaratılması ve
birleştirilmesi sürecini idrak etmektir. 1960’lardan
itibaren yaratıcı yazarlık profesyonel bir alan olarak
ortaya çıkmış ve bilimsel profesyonelizmden kendisini kurtarmaya çalışmıştır.
OMÜ Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama
Merkezi 18 Ocak 2012 tarihli resmi gazetede yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu merkez,
yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapma imkânından hareketle de Oxford, New York ve Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle işbirliği içinde Seferihisar Sığacık’ta ‘The
Teos International Centre for Creative Writing’ adı
altında bir merkez açacaklardır. Türkiye’de ilk kez
böyle bir merkez kuruldu. Biz yenilikçiliğe yer ayıran
bir üniversiteyiz. Burada tıpkı mimar, mühendis yetiştirir gibi yazar yetiştirilecek. İnsanların yaratıcı yazarlık mesleği olacak. Türkiye’de endüstriyel yazarlık
işinin karşılığı yaklaşık 2 milyar dolardır. Ülkemizde
bu iş usta çırak ilişkisiyle yürütülüyor. Türkiye’nin
tanıtımı için, kültürler arası gelişmeye katkı koymak
açısında bu merkez önemlidir.” dedi.

Yüksek öğretimde son yıllarda öne çıkan yaklaşım ‘science-based üniverster’ anlayışın yerine eğitim öğretimde innovative ve creative oluşuma terk
etmesidir. Üniversiteler bu bağlamda kendilerini ve
işleyişlerini yeniden gözden geçirmek zorundadırlar.
Hem çeşitlendirme hem de ele alış itibariyle yeni ve
yaratıcı bir yaklaşımın düşünülmesi elzemdir.
Yaratıcı yazarlık ilk kez 1880’de Harvard’da
okutulmaya başlanmış; olgunluğuna 1930’larda
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Demir, merkezin Seferihisar’da kurulmasının nedenini şöyle açıkladı: “Geçmişte Seferihisar ilçesinde kurulu olan
Teos antik kentinde böyle bir merkez vardı. Merkez bu nedenle burada kuruldu. Eğer herhangi bir konuda bir öykünüz varsa, daha yüksek medeni bir toplum oluşturabilirsiniz. Bizim öykümüz yok, insanlarımıza öykü anlatmak
zorundayız.”dedi. Prof. Dr Yavuz Demir merkezin kuruluş amaçlarını da şu şekilde sıraladı: Sinema, tiyatro, yazılı edebiyat ürünleri ve benzerleri ile üniversite işbirliğini akademik bir bağlamda ele almak, yaratıcı yazarlık ile ilgili alan
ve konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırıcılarla amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmak, araştırma ve
araştırıcıları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek, araştırma alanları ile bunlarla ilgili
konularda çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim amacıyla kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum ve sergi
düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak, lisans ve lisansüstü programlara gerekli desteği sağlamak.
Yaratıcı Yazarlık ve Uygulama Merkezi’yle ilgili hazırlanan tanıtım filminin ve ülkemizin önemli yazarlarıyla yapılmış
olan kısa ropörtajlarının sunumunun ardından, Prof. Dr. Yavuz Demir basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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ÇOCUK ACİL SERVİSİ AÇILDI
OMÜ Sağlık
Araştırma ve
Uygulama
Merkezi
Çocuk
Hastanesi
Çocuk Acil
Bölümü
törenle
hizmete
açıldı.

OMÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi yetişkin acil ile aynı bölüme taşınan çocuk acil bölümünün açılışını Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Tıp Fakültesi
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Baysal yaptı.
OMÜ Çocuk Hastanesi Acil Sorumlusu
Doç. Dr. Ahmet Güzel konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde hizmet vermekte olan Çocuk Acil
Servisi; 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve
gençlerin travma dahil gelişen tüm acil
sağlık sorunlarına çözüm bulmayı, nitelikli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının yetişmesine katkıda bulunmayı ve
eğitim sürecindeki öğrencilere doğumdan başlayarak tüm çocukluk dönemi acil
hastalıkları hakkında bilgi ve görgülerini
artırmada yol gösterici olmayı kendisine
hedef edinmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi ayaktan başvuran hastalara hizmet veren Çocuk Acil Polikliniği, takip gerektiren çocuk hastalara hizmet veren çocuk gözlem ünitesi ve
suni solunum kontrol gerektiren trafik kazası, düşme gibi travma ve dahili hastalıkların müdahalesinin
yapıldığı Çocuk Acil Travma ve Müdahale alt ünitelerinden oluşmaktadır.
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Alanında deneyimli öğretim üyeleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları ile alt dallarda uzmanlaşmış hekimler tarafından desteklenmiş bir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı altında tüm çevre illere hizmet veren
Çocuk Acil Servisi, çocuk hastalıkları konusunda deneyimli doktorların, hemşirelerin ve paramediklerin görev yaptığı bir ünite konumundadır.
Çocuk Acil Servisimiz 1 Doçent, 2 Araştırma Görevlisi, 13 Hemşire, 5 Paramedik ve 11 Yardımcı Sağlık Personeli ile yılda 15.000-20.000 acil hastaya hizmet vermektedir. Sıklıkla çevre illerde ve bağlı bulunduğu Samsun
ilinde üçüncü basamak sağlık hizmeti veren Çocuk Acil Servisimiz bu illerde güven kapısı olarak her geçen gün
hizmet kalitesini daha da artırarak çalışmalarını sürdürmektedir. Önceleri hizmet verdiğimiz acil serviste travma
ve resüstasyon odası bulunmamakta idi. Bunun yanında özellikle travma hastalarında görüntüleme merkezine
uzaklıktan dolayı zorluklar yaşıyorduk. Yeni açılan acil ünitemizde genel durumu kötü çocuk hastalara müdahele
yapabileceğimiz tam donanımlı 3 yataklı travma ve resüstasyon odamız mevcut. Bunun yanında gözlem odalarımızı hastalarımızı yakından takip edebileceğimiz monitör sistemleri ile donattık. Acil servis artık görüntüleme ve acil
laboratuar merkezlerine oldukça yakın bu durum bizim özellikle travma hastalarında tanısal işlemleri daha kolay ve
hızlı yapabilmemizi sağlayacak. Bunun yanında acil servisimizde hastaları il anda yönlendirebileceğimiz triyaj odamız, girişimsel işlem odamız, 13 yataklı tam donanımlı 3 adet gözlem odamız ve bulaşıcı hastalıkları olan çocukları
yatırdığımız 2 izolasyon odamızda artık toplam 20 hastaya daha kaliteli hizmet vermekteyiz.”
Çocuk acilin taşınma sebebinin büyük acilin çocuk acile uzak olması olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin
Akan, “Büyük acil servisinde bilgisayarlı tomografi ve röntgen gibi bütün cihazlar mevcut. Ama çocuk acil servisi
buraya çok uzak kalıyordu. Bir röntgen için çocuklar buralara gönderiliyordu. Tabii şimdi büyük acilin yanına taşıdığımız ve 500 bin liraya mal olan çocuk acili buradaki hizmetlerden şimdi daha iyi faydalanacak.” şeklinde konuştu.
Açılış sonrası Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu ve öğretim üyeleri yeni açılan
Çocuk Acil Servisini gezdiler.
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TIP FAKÜLTESİNDE
CANLI YAYINLA EĞİTİM
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp
Fakültesinde,
‘Tiroid kanserinde
boyun lenf nodu
diseksiyonu’
ameliyatı interaktif
şekilde yapıldı.

O

MÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Erzurumlu tarafından düzenlenen etkinlikte, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Kliniği’nden davetli olarak gelen Prof. Dr. Ekrem
Ünal, ‘Tiroid kanserinde boyun lenf nodu diseksiyonu’ ameliyatı
yaptı.
Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde gerçekleştirilen
ameliyat eş zamanlı olarak Tıp Fakültesi Dekanlığı Pembe Salon’da
genel cerrahi öğretim üyeleri ve asistanlarıyla birlikte canlı olarak

10

izlendi. Cerrahi müdahale sırasında hem Pembe Salon’da, hem
de ameliyathanede soru cevap şeklinde tartışmalar yapıldı. Ameliyatın ardından “Tiroid kanserleri ve boyun diseksiyonu” konulu
sunum gerçekleşti.
Eğitimin sonunda Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ekrem Ünal’a teşekkür ederek
üniversitenin hediyelerini takdim etti. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Altıntop da, Prof. Dr. Ekrem Ünal’a teşekkür plaketi verdi.
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OMÜ TIP FAKÜLTESİ BAŞARILARINA
BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Türkiye’nin
en başarılı tıp fakültelerinden biri olduğu yine belgelendi.

2011 Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) detaylı
sonuçlarını açıklayan OSYM raporlarına göre; OMÜ Tıp Fakültesi
mezunlarının bir uzmanlık dalına yerleşme oranlarında, 100’den
fazla öğrencisi sınava giren fakülteler arasında Türkiye 3’üncüsü,
genel sıralamada ise Türkiye 6’ncısı olduğu belirlendi. Birinciliği
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı’nın aldığı listede
OMÜ Tıp Fakültesi; Hacettepe, Ankara, İstanbul (Çapa) ve Gazi Tıp
Fakültelerini geride bıraktı.
OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Şahinoğlu yaptığı açıklamada, “Eğitim konusunda özellikle son yıllarda verilen
emekler öğrencilerimizin de çabalarıyla birleşince böyle bir sonuca ulaşmamızı sağlamıştır.” dedi. Prof. Şahinoğlu, bundan sonraki
dönemde bu başarının daha da ileriye götürülmesi için çalışacaklarını ifade etti.
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Ömer Tontuş ise yıllardır
hep en önde olan bazı tıp fakültelerinin eğitim sistemlerinde yaşanan değişimlere yeterince hızlı adapte olmadıklarını ve bunun sonuçlara yansıdığını düşündüğünü belirtti.
Aynı sınavda temel tıp bilimleri puan sıralamasında 11. ve klinik tıp bilimleri puan sıralamasında 15. olan OMÜ Tıp Fakültesi’nin geleceğin parlak bilim adamlarını ve sağlık sektörü profesyonellerini Türkiye’ye kazandırmak için gayretlerine devam edeceği kaydedildi.

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDA DEVİR
TESLİM TÖRENİ

O

MÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini 2,5
yıldır yürüten öğretim üyeleri: Prof. Dr. B. Levent Altuntop ve Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, yeni
dekan yardımcıları Prof. Dr. Faruk Bağrıcı ile Yrd. Doç. Dr. H.
Ömer Tontuş’a görevlerini törenle devrettiler.
Tıp Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende konuşma yapan Dekan Prof. Dr. A. Haydar Şahinoğlu, hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. B. Levent Altuntop
ile Prof. Dr. Ayhan Dağdemir’e teşekkür ederek plaket ve
çiçek takdim etti. Şahinoğlu, yeni Dekan Yardımcıları Prof.
Dr. Faruk Bağrıcı ile Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Tontuş’a da yeni
görevlerinde başarılar diledi.
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TIP EĞİTİMİNDE TÜRKİYE DE BİR İLK
Türkiye’de
ilk defa bir
üniversite,
normal müfredat
programının
parçası olan
bir sınavı
elektronik ölçme
değerlendirme
sistemi ile
yaparak,
sonuçları sınav
sonrasında
öğrencilere vakit
kaybı olmaksızın
bildirdi.

A

merika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri ve dünya genelinde yaklaşık 5 milyondan fazla
öğrenci tarafından kullanılan CPS (Sınıf Performans Sistemi) adı verilen kumandalar yardımıyla gerçekleşen elektronik öğrenci cevap sistemi, Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde tıp eğitimine sunuldu
Bu teknoloji ile sınav uygulayıcılarına, anlık takip, derecelendirme, öğrenci performans analizi
ve raporlamalarını hızla ve doğru bir şekilde sunulabilmekte, aynı zamanda öğrencilerin gerçek zamanlı geri bildirimlerini ve performans verilerini eğitimcilere ve uygulayıcılara etkin ve zaman kaybı
yaşanmadan aktarılmasının amaçlandığı bildirildi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Haydar Şahinoğlu yaptığı açıklamada, “Bu sistemle amaçlanan;
öğrencilere öğrenim hedeflerinin anlaşılması, ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili hızlı ve isabetli
bir veri akışı sağlanmasıdır. Böylece, öğrencilerin kendi eğitim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması amacına ulaşmış olduk.” dedi.
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Ömer Tontuş ise elektronik sınavlar ile kağıt kullanımının
azalacağını, öğrencilerin sınav sonucu bekleme streslerinin de ortadan kalkacağını belirtti. Öğrenci gelişimi üzerindeki değişiklikleri anında yansıtacak veri akışı sağlanması fikrinin öğreticilere son
derece cazip geldiğini vurgulayan Dr. Tontuş, sınavın ilk dakikalarındaki tedirginliğin de öğrenciler
tarafından kısa sürede atlatıldığını belirtti.
Sınava katılan öğrenciler de yeni teknolojilerin eğitime pozitif katkı sağladığını ve kendilerinin de
sınava daha kolay motive olduklarını söylediler.
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OMÜ MERKEZÎ STERİLİZASYON
ÜNİTESİ AÇILDI
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Sağlık
Araştırma ve
Uygulama Merkezî
Sterilizasyon
Ünitesi Törenle
Açıldı.

A

çılışa; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan,
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan
Leblebicioğlu ve Prof. Dr. Hasan Gümüş, Başhekim Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk,
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sünbül ve
öğretim üyeleri katıldı.
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Günaydın yaptığı konuşmada, “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
(MSÜ), ameliyathane ile direk komşuluğu olan,
tercihen temiz/kirli koridoru ya da temiz/kirli
asansörü ile ameliyathane ile ilişki içinde olan,
aynı zamanda hastanenin diğer birimlerinden
kirlenmiş malzemeyi alarak onlara ayrı bir yerden steril malzeme verecek bağlantı içerisinde
olması gereken bir merkezdir. Düzgün çalışan
bir sterilizasyon ünitesinin kirli, temiz, steril depolama ve destek alanlarının bulunması da çok
önemlidir. Malzeme akışı bu kirli, temiz, steril
alan yönünde olurken, hava akımının tam tersi
yönde olacak şekilde basınçlarının ayarlanması
ayrıca sıcaklık ve nemin düzenlenmesi gereklidir.” diyen Günaydın, MSÜ’de yapılan uygulamaların ideal standartlara göre yapılmasının ve
kullanılan ürünlerin standardının olmasının yanında; yapılan her uygulamanın da kayıtlarının
tutulduğunu belirtti. Prof. Dr. Murat Günaydın,
“Bu nedenle ünitemizde alet ve set takip sistemi
kullanılarak, ilgili tüm verilere ulaşılması mümkündür.” şeklinde konuştu.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından
davetliler Prof. Dr. Murat Günaydın’ın eşliğinde
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi’ni gezdiler.
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OMÜ ULUSLARARASI BİR ÜNİVERSİTE OLMA
YOLUNDA İLERLİYOR
OMÜ hem bölge
üniversitesi, hem
de uluslararası bir
üniversite olma
yolunda emin
adımlarla ilerliyor.

A

vrupa ülkelerinin yanı sıra; Karadeniz bölgesinde bulunan ülkelerle ve Çin’le de ilişkilerini geliştiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Rusça dil kursları da başladı.

Çin Büyükelçiliği ve OMÜ arasında yapılan ikili anlaşma çerçevesinde iki Çinli öğretim elemanı tarafından, OMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunda Çince ders verilmeye başlanmış ve ayrıca halka yönelik
olarak da Çince kursları açılmıştı. Çince kurslarının ardından, Karadeniz bölgesinde ekonomik ve sosyal bir güç olan Rusya ile ilişkilere önem veren OMÜ’de Rusça kursu da açıldı. Yabancı Diller Yüksek
Okulunda başlayan Rusça kursları, anadili Rusça olan öğretim elemanları tarafından veriliyor. İleriki
dönemlerde Rus Dili ve Edebiyatı bölümü açılması da planlanıyor.
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Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Zeki Karakaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti; “Üniversitemiz,
hızla uluslararası bir üniversite olma sürecini yaşamaktadır.
Yabancı uyruklu öğrenci ve öğretim elemanı sayısı hızlı bir
şekilde artmakta, üniversiemiz tercih edilen üniversiteler arasında yer almaktadır.Üniverditemizde ulsulararası ilişkiler çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği ve uluslararası projelere katılım artmaktadır. OMÜ aynı zamanda bir
bölge üniversitesidir. Karadeniz bölgesinde nicelik ve nitelik
bakımından önemli bir üniversitedir. Samsun, bölge, iklim,
ulaşım, doğal güzellik, ekonomik ve sosyal koşulların uygun
olması bakımından tercih edilmektedir. Ayrıca üniversitemiz,
yabancı öğrencilere bir çok alanda kolaylık sağlaması bakımından da tercih edilir hale gelmiştir. Üniversitemizde yabancı dil
öğretimine önem verilmektedir. Bilindiği gibi artık tek başına
iyi bir meslek sahibi olmak yetmiyor; bunun yanında bir veya
iki yabancı dili iyi bilmek gerekiyor. Yabancı dil bilmek hemen
hemen meslek kadar önemlidir. Çünkü küresel dünyada uluslararası iş yerleri ağırlık kazanmaktadır. Yapılan araştırmalar
yabancı dil blienlerin çok çabuk iş bulduğunu ve aynı zamanda
iş kaybetme risklerinin az olduğunu göstermektedir. Elbette
yabancı dil bilmenin kişilik gelişimi, duygudaşlık, şeffaflık, kültürlerarasılık yeteneği kazanma, sosyal önyargıların ortadan
kaldırılması gibi bir çok bakımdan faydası vardır. Atalarımız yabancı dilin faydalarını veciz br sözle çok kısa olarak şöyle ifade
etmişlerdir, Bir lisan, bir insan; iki lisan, iki insan. Dünyada tek
bir dil ve kültür hakimiyeti anlayışı ortadan kalkmaya başlamıştır. Artık çok dilli iletişim, çok kültürlü dünya ve çok uluslu
ticaret vardır. Üniversitemiz dünyadaki bilimsel, ekonomik ve
sosyal şartlar göz önünde bulundurularak Yabancı Diller Yüksekokulunda Türkçe, İngilizce, Çince, Rusça kursları açılmıştır.
Çin’in bir ekonomik dev olması, Çin’le siyasi, ekonomik ve

sosyal ilişkilerin gelişmesi, ayrıca tarihi ilişkilerimizin çok eskiye dayanması Çince’nin önemini artırmıştır. Bu vesileyle bize
karşı kurulmuş olan Çin Seddi, dil köprüsü kurularak aşılmaya
başlanmıştır. Üniversitemizin değişik fakültelerinden çok sayıda öğrenci seçmeli ders olarak Çince almaktadır. Ayrıca halka
ve öğrencilere yönelik Çince dil kursları düzenlenmektedir.
Çince dersler ve kurslar Çinli öğretim elemanları tarafından
verilmektedir. İleriye yönelik olarak da Çin Dili ve Edebiyatı
Bölümü açılması planlanmaktadır. Bunun yanında üniversitemiz komşularımızla ilişkilere önem vermektedir. Bu bağlamda rusya ve Karadeniz ülkeleriyle bilim ve eğitim alanında
ilişkiler geliştirilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulunda halka ve öğrencilere yönelik Rusça kursları açılmıştır. Dersler ve
kurslar yine anadil kullanıcısı öğretim elemanları tarafından
verilmektedir. Son yıllarda tüm dünyada Türkçeye önem verilmekte, dünyanın her tarafında Türkçe bölümleri veya Türkçe
kursları açılmaktadır. Yüksekokulumuzda sadece yabancı dil
kursları değil, aynı zamanda yabancılara Türkçe kusrları da
düzenlenmektedir. Yabancı öğrencilere yönelik olarak Türkçe
yeterlilik sınavlarına hazırlık kursları, ayrıca yabancılara Türkçe yaz kursları verilmektedir. Bu anlamda kültürel ve akrabalık bağlarımız ve aynı zamanda komşumuz olan Gürcistan
üniversiteleri ile yaptığımız protokol anlaşması çerçevesinde
her yıl gürcü öğrencilere Türkçe yaz kursu düzenlenmektedir.
Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz yaz kurslarında farklı bir
yöntem uygulanmakta, öğrenciler Türk dili ve kültürünü yerinde yaşayarak öğrenmektedirler. Program; ders, uygulamalı
etkinlikler, gezi, gözlem ve aile ziyaretleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Üniversite olarak bu tür kurslara uluslararası
bir nitelik kazandırmak istiyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde
Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilere yaz kursları düzenlemek istiyoruz.”

- özenilen üniversite -
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OMÜ DE EDEBİYAT MERKEZİ AÇILDI
Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi
Fen-Edebiyat
Fakültesi’nde
‘Edebiyat
Merkezi’ açıldı.

A

çılışa; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler
katıldı. ‘Edebiyat Merkezi’ne çok sayıda kitap bağışlayan; emekli öğretmenler Mesude Küçükler’in kızı Servet Küçükler ve Gılman Tekin ile 1985 yılından bu yana OMÜ’de okutmanlık görevi yapan Nejat Bayrak, açılışta onur konuğu
olarak yer aldılar.
Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Kitap bağışı yaptığınız için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Sizin
sayenizde bizlere de heves geldi. Ben de kendi kitaplığımın bir kısmını ‘Edebiyat Merkezi’ne bağışlayacağım.” dedi. Açılışın ardından Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, bağışçılara plaket takdim etti. Açılış ikramla sona erdi.

OMÜ YE

BOYUTLU ENDÜSTRİYEL ÜRÜN
TARAMA CİHAZI

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde kullanılmak üzere, her türlü ürünü üç boyutlu olarak tarayabilen portatif 3d lazer tarayıcı cihazı alındı.

Cihazın tanıtımı Samsun Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu’nda, üç boyutlu teknolojiler uzmanı Koray Hatem’in yaptığı sunumla gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Hasan Gümüş, Samsun Meslek
Yüksekokulu idarecileri ve öğretim üyeleri katıldı. 3d ortamında modellemesi
zor ve zaman alan kompleks ürünlerin üç boyutlu taramasını yüksek ayrıntılı
olarak tarayabileceklerini belirten Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç
Dr. Kamil Işık, “Yeni aldığımız cihazımızla, öğrencilerimize üç boyutlu tarama
teknikleri eğitimi de verebilme imkanını bulmuş olmaktan dolayı son derece
mutluyuz.” dedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş ise,
“Her türlü makine parçasını, sanatsal ve tasarımsal ürünleri üç boyutlu olarak tarayabilen bu cihazın eğitimini Samsun sanayi işletmelerine ve KOBİ’lere
vermek istiyoruz. 3d teknolojisini hangi oranda kullanabiliyorsak, o oranda
seri, çabuk ve hatasız üretim yapabileceğimiz gerçeğinden yola çıkarak, bu teknolojiyle ilimiz işletmelerini tanıştırmak istiyoruz.
Sadece üç boyutlu tarama teknolojisinin değil, buna ilave olarak üç boyutlu prototip makinelerinin de şehrimizdeki işletmelerde
tanınması ve eğitimlerinin verilmesi için ilerleyen günlerde projeler geliştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.
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SOMALİLİ

ÖĞRENCİ OMÜ YE GELD

S

omalili öğrenciler için OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde tanışma toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Hakan Leblebicioğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Ünal,
Samsun İl Müftüsü Hayrettin Öztürk, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İbrahim Ali Yelhu

Diyanet İşleri
Başkanlığı ile
Türkiye Diyanet
Vakfının (TDV)
organizasyonuyla
Türkiye’de eğitim
görecek 440
Somalili
öğrenciden 50’si
üniversitemize
geldi.

Adem Osman

Toplantının açılış konuşmasını Somalili öğrencileri temsilen İbrahim
Ali Yelhu ve Adem Osman yaptı. Öğrenciler, Türkiye’de bulunmaktan
mutluluk duyduklarını ve yabancılık çekmediklerini söyleyerek teşekkür ettiler.
Samsun İl Müftüsü Hayrettin Öztürk konuşmasında; “Yüzyıllar
önce bize yardım eden kardeşlerimize şimdi biz kucak açıyoruz. Şu an
Somali’de açlık ve sefalet var. Ülke, birlik ve beraberliğe büyük ihtiyaç
duyduğu zorlu bir dönemden geçiyor. Belki burada bulunan öğrenci arkadaşlarımız eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönerek bu
birlik ve beraberliği sağlayacak, ülkelerini idare edecekler. Biz, İl Müftülüğü olarak, onlara gözümüz gibi bakacak, maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarına cevap vereceğiz.” dedi.
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttükleri projenin güzel bir
meyve verdiğini belirterek; “Öğrencilerimiz 6 aylık Türkçe dil kursunun ardından İlahiyat Fakültemizde eğitimlerine devam edecekler. Eğitimlerinin ardından lisansüstü eğitimlerini de tamamlarını temenni ediyoruz.
Amacımız, öğrencilerimizin tam donanımlı olarak ülkelerine dönmeleridir.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan da, “Böyle bir projede yer almak üniversitemiz açısından gurur ve onur vericidir. Üniversitemiz uluslararası öğrencilere alışkın bir üniversitedir. 780 uluslararası öğrencimiz var ve bugün
bu sayıya bir 50 öğrenci daha ekleniyor. Gerekirse Türk öğrenci kontenjanını azaltıp daha çok uluslararası
öğrenci almayı düşünüyoruz. Bu öğrenciler eğitim alıp kendi ülkelerinin imarı için çalışacaklardır. Böyle bir
projenin yürütülmesinde gayret gösteren dekanımıza ve ülke çapında yürütücü olan Diyanet İşleri Başkanlığı
adına müftümüze teşekkür ederim. Biz, yıllar önce yapılmış insanlık vazifesinin borcunu ödüyoruz. Bu projede yer almaktan heyecan ve memnuniyet duyuyorum. Öğrencilerimizin, arkadaşlarımıza gerekli misafirperverliği göstereceğine inanıyorum. Kardeşlerimize tekrar hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”
şeklinde konuştu.
Toplantı Somalili öğrencilerin Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’a çiçek vermesinin ardından çekilen hatıra
fotoğrafı ile sona erdi. Programdan sonra öğle yemeği yiyen öğrenciler kampüs ve şehir turuna da katıldılar.
- özenilen üniversite -
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FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM GÜNLERİ
Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Prof. Dr.
Fahrettin Tosun
Salonu’nda
‘Fen Bilimleri
Enstitüsü
Lisansüstü
Eğitim Günleri’
düzenlendi.

E

Prof. Dr. Mehmet Kuran

tkinliğin açılışına; Rektör Prof. Dr. Hüseyin
Akan, Rektör Yardımcıları YÖK Üyesi Prof.
Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu,
Prof. Dr. Hasan Gümüş, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mehmet Kuran, öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Fevzi Köksal

Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Temsilci Kurulu
Başkanı Araş. Gör. Murat Emir yaptığı açılış konuşmasında, kurulun son dört ayda yaptığı faaliyetlerden
söz etti. Emir, “Lisansüstü Eğitim Günleri’nin amacı;
öğrenimlerine devam eden arkadaşlarımızı bir araya
getirerek tanışmalarını ve toplumsal yaşamda, özellikle akademik hayatta etkin iletişim kurabilmelerini
sağlamak, öğrencilerin eser hazırlama süreçlerinde
ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne ilişkin konularda uzman öğretim üyelerinin yardımlarını almak,
genç araştırmacıların yapacakları tez ve yayınların
kalitesinin yükseltilmesine ve yayın sayısının sağlıklı
bir şekilde artmasına destek olmaktır.” dedi.
“Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı’nda, yeraltı
ve yerüstü zenginliklerini tespit edecek, bilimsel çalışmalara yeni yöntem ve teknikler getirebilecek öğrenciler yetiştirilmektedir.” diyen Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ümit Serdar’ın ardından, Enstitü
Kurucu Müdürü Prof. Dr. Fevzi Köksal söz aldı. Prof.
Dr. Fevzi Köksal konuşmasında amaçlarının öğretim
üyesi yetiştirmek ve fen eğitimini yaymak olduğunu
söyledi.
Prof. Dr. Hüseyin Akan ise konuşmasında yayınla-

Araş. Gör. Murat Emir
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rın çok ancak atıf sayılarının düşük olduğundan, İngilizceyi günümüzde bir yabancı dil olarak değil, ikinci
bir anadil olarak görmek gerektiğinden, üniversitedeki bir takım eksikliklerden ve bu eksiklerin giderilebilmesi için yapılan çalışmalardan söz etti. Rektör
Akan, lisansüstü öğrencilere ise şu sözleriyle seslendi: “Sizler, bilim adamlığına giden ilk adımı attınız.
Ciddi bir yarışın içerisindesiniz. Ülkemizin geleceği
araştırmalarımızı geliştirmeye, tüm ağırlığımızı bilgiye vermeye bağlıdır. Ömrünüz boyunca okumakla,
bilimle meşgul olmanızı diliyorum.” dedi.
Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın konuşmasının ardından, Fen Bilimleri Enstitüsü eski müdürlerine hizmetleri ve lisansüstü eğitime katkılarından dolayı
plaket verilerek, ‘Lisansüstü Eğitimde Başarı’ konulu
ilk oturuma geçildi.
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kuran
oturumda, ‘Akademik Hayatta Başarı Yolları’ başlıklı
bir konuşma yaptı. Akademisyen olacak kişinin akademik hayatta kendi varlığını gösterebilmesi ve araştırma konularını seçebilmesi için, dünyada o alanda
ne olup bittiğini bilmesi gerektiğini belirterek, lisansüstü öğrencilere sonucunu merak etmedikleri bir
araştırmayı yapmamalarını, merakları yoksa başka
bir alana yönelmeleri gerektiğini söyledi. Prof. Dr.
Mehmet Kuran, öğrencilerin kendilerini alanları konusunda iyi yetiştirmeleri gerektiğini vurguladı. Fen
Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ümit Serdar da,
‘Öğretim Üyesi Gözü ile Lisansüstü Eğitim Alan Öğrenci’ başlıklı bir konuşma yaptı.
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OMÜ DEN ANAYASAYA KATKI

T

ürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda devam eden yeni
anayasa çalışmaları için, üniversitemizin çeşitli
birimlerimden alınan görüş ve öneriler, üniversitemizi
temsilen Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
ve öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal Abdülhakimoğulları tarafından hazırlanan bir raporla alt komisyona sunuldu.
Toplumda oluşan yeni anayasa beklentisine karşılık
vermek amacıyla kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu,
yeni anayasa yapımı konusunda sunulan görüş ve önerileri değerlendirmek üzere oluşturulan alt komisyonlar ile
çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMALARI İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
GÖSTERİLDİ

S

ağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKSD), ‘İş Akış ve Görev
Tanımları’ çalışması iyi uygulama örneği olarak gösterildi.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Kontrol
Genel Müdürlüğü tarafından, mali hizmetler uzmanları için, Antalya Side’de
düzenlenen, 60 saatlik, ‘Uygulamalı
Kamu İç Kontrol Standartları’ konulu eğitim seminerinde, üniversitemiz
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
‘nın (SKSD), ‘İş Akış ve Görev Tanımları’ çalışması iyi uygulama örneği olarak
gösterildi. Seminerde Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanı Mustafa Çayıroğlu üniversitemizle ve SKSD Başkanlığı
kontrol ortamı, iş akışı ve görev tanımlarına nasıl geçildiği ile ilgili tanıtıcı bir
sunum yaptı.
Elli kurumdan toplam yüz kişinin
katıldığı seminerle ilgili açıklama yapan
Mustafa Kemal Çayıroğlu, “Eğitim seminerinde başkanlığımızın çalışmalarının Maliye Bakanlığı tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterilmesi
üniversitemiz adına gurur verici olmuştur. Bu tür çalışmalar ekip işidir. Başkanlığımızda emeği geçen çalışma
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımla birlikte daha iyi çalışmalara imza atacağımıza eminim.” şeklinde konuştu.
- özenilen üniversite -
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Çayıroğlu
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TÜBİTAK PROJE YARIŞMASI SAMSUN
BÖLGE FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU
TÜBİTAK
Ortaöğretim
Öğrencileri Arası
Araştırma Projeleri
Yarışması’nın 24
finalisti belirlendi.

T

ÜBİTAK tarafından 1969 yılında başlatılan ve bu yıl 43.’sü yapılan TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması’na Samsun, Amasya, Sinop, Ordu, Tokat, Giresun ve
Kastamonu’dan katılan projeler arasından 24 tanesi finalist olarak belirlendi.

Yarışmaya; Samsun, Amasya, Sinop, Ordu, Tokat, Giresun ve Kastamonu’dan toplam 788 proje başvurusu
yapılırken, bu projeler arasından 99 adet proje seçilerek, OMÜ Tepe Otel’de düzenlenen sergiye davet edildi.
3 günlük serginin ardından düzenlenen bölge finalinde, 3-8 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek
Türkiye finaline katılacak 24 proje, profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden oluşan seçici kurul tarafından
belirlendi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine; Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Garnizon Komutanlığı’nı temsilen Albay İsmet Yılmaz, Rektör Yardımcıları YÖK Üyesi
Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Kamil Işık,
Samsun Milli Eğitim M üdürü Dr. Mustafa Cora, Amasya Milli Eğitim Müdürü Gıyasettin Taş, öğretim üyeleri,
proje koordinatörü öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Ortaöğretim Öğrencileri Arası Proje Yarışması’nın TÜBİTAK tarafından 1969 yılından itibaren sürdürüldüğünü
belirten TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Kamil Işık, “TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Dairesi
Başkanlığı tarafından, Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Proje Yarışmaları 1969 yılından bu yana
desteklenmektedir. Bu yarışmanın amacı; araştıran, ekip çalışması yapabilen, bilgi ile donanmış öğrencilerimizi
değişik alanlarda rekabet ortamlarına hazırlamak ve ülkemizin kalkınma ve gelişmesinde rol alan özgüvenli
lider şahsiyetler olarak yetiştirmektir. Bu yarışmalara olan ilgi gün geçtikçe katlanarak artmaktadır. Projeleri
seçilmeyen arkadaşlar hiç üzülmesinler çünkü bu projelerin hepsi birbirinden değerlidir.” Dedi. Işık ayrıca,
Samsun bölge finalinde finalist projeler için 500 lira, ikincilik ödülü için 300 lira, üçüncülük ödülü için 200 lira,
danışman ve öğrencilere de aynı miktarda para ödülleri verileceğini söyledi.
Öğrencilerin genç yaşta proje hazırlama ve sunma tecrübesi edindiklerini belirten Rektör Prof. Dr.
Akan, “TÜBİTAK’ın temel amacı insanlarımıza mümkün olan en küçük yaşta bilimsel bir tavır kazandırmak
ve insanlarımızın teknolojik alanda ülkeye ihtiyacı bulunan katkısını temin etmektir. Aslında asistanlar,
doçentler, profesörler de kongrelerde öğrencilerin yaptıklarının aynısını yapıyorlar, yani yürüttükleri projelerin
sunumunu yapıyorlar. Öğrencilerimiz daha genç yaşta bunu tecrübe etmiş oluyor. Amacımız mümkünse
bu öğrencilerimizin hepsinin, mümkün olmazsa belli bir oranının gelecekte Türkiye’ye katkı sağlayacak,
Türkiye’nin ekonomisine, gelişimine ve insanlarımızın refahına katkı sağlayacak buluşlar yapmasıdır.” şeklinde
konuştu.
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Samsun bölgesi TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması’nda Ankara’da
yapılacak final yarışmasına katılacak finalistlerin isimleri ise şöyle belirlendi:
B
B
C ğ
F
F
K
M
S
T

Ordu Teknik ve endüstri Meslek Lisesi
Ordu Bilim ve Sanat Merkezi, Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi, Sinop Fen Lisesi (2 projeyle)
Havza Ticaret Meslek Lisesi, Samsun Yeşilkent Anadolu Lisesi
Ordu Anadolu Lisesi
Ordu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Çarşamba Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Samsun Aziz Atik
Anadolu Öğretmen Lisesi, Samsun Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi, Samsun Köksal Ersayın Anadolu Lisesi
Ordu Fatih Anadolu Lisesi, Samsun Garip Zeycan Yıldım Fen Lisesi
Samsun 19 Mayıs Lisesi, Samsun Adnan Kahveci Anadolu İmam Hatip Lisesi,Samsun Cumhuriyet
Lisesi, Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi
Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi, Samsun Piri Reis Ticaret Meslek Lisesi, Tokat Turhal Ticaret
Meslek Lisesi.

Yarışmada ikincilik ve üçüncülük ödülü alan okulların isimleri ise şöyle belirlendi:
İkincilik ödüllerinde
B
B
C ğ
F
F
K
M
S
T

Amasya Merzifon Ticaret Meslek Lisesi
Sinop Anadolu Lisesi
Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi
Tokat Bilim ve Sanat Merkezi
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi
Sinop Fen Lisesi
Ordu Korgan Anadolu Lisesi
Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi
Amasya Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi.

Üçüncülük ödüllerinde:
B
C ğ
F
F
K
M
S
T

Amasya Merzifon Ticaret Meslek Lisesi Biyoloji dalında Sinop Fen Lisesi
Ordu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Samsun 19 Mayıs Anadolu Lisesi
Samsun Şehit Ahmet Altunoğlu 100. Yıl Lisesi
Sinop Fen Lisesi
Samsun Özel Feza Fen Lisesi
Amasya Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi
Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi.

- özenilen üniversite -
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PORTO DA KEMAN KONSERİ
Türkiye
Portekiz
Dostluk Derneği
(Associação de
Amizade Luso
Turco) Porto
Şubesi, 19 Mayıs
Samsun Devlet
Konservatuvarı
Öğretim
Görevlisi Sonat
Coşkuner’in
“Solo Keman
Konseri”ne ev
sahipliği yaptı.

P

orto Üniversitesinin Fen-Edebiyat Fakültesinde (Faculdade de Letras da Universidade do Porto
FLUP) gerçekleştirilen programa çok sayıda müziksever katıldı. Fakülte öğretim üyesi ve dekan
yardımcısı Prof. Dr. Gonçalo Vilas-Boas’ın hediye takdim ettiği konserin ardından katılımcılar Türk
Çayı ve Türk Lokumu eşliğinde sohbet ettiler.
Öğr. Gör. Sonat Coşkuner konserde, Ekrem Zeki Ün ve Necdet Levent’in solo keman eserlerinin yanı
sıra Cihat Aşkın ve Mehmet Efe’nin düzenlemelerinin bulunduğu bir dizi Türk eseri seslendirdi. Ayrıca Coşkuner, Porto Türk Derneği için de bir beste yaparak seslendirdi.
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BİLGELİK HİKÂYELERİ

Ü

Üniversitemiz
Fen-Edebiyat
Fakültesi Felsefe
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Cevdet
Kılınç’ın “Bilgelik
Hikâyeleri” adlı
kitabı Koreceye
tercüme edilerek
Güney Kore’de
yayımlandı.

lkemizde 91 baskı yapıp üzün süre en çok
okunan kitaplar arasında ilk sıralarda yer alan
üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cevdet Kılıç’ın “Bilgelik Hikâyeleri”
isimli kitabı, Orhan Pamuk, Aziz Nesin, Ahmet Ümit, Ahmet
Altan gibi yazarların kitaplarının tercüme edilip yayımlandığı
Güney Kore’nin en tanınmış yayınevi olan Prunsoop’tan
yayımlandı.
Kitabın çevirisi ise Güney Kore Hankuk Yabancı Diller
Üniversitesi Türkoloji Bölümünden mezun olan Nana Lee
tarafından yapıldı.

Doç. Dr. Cevdet Kılıç

Doç. Dr. Cevdet Kılıç, kitabıyla ilgili yaptığı açıklamada
şunları kaydetti: “Kaynağı kim olursa olsun, kimden gelirse
gelsin, eğer söylenen söz veya ortaya konulan bir davranış,
hikmeti/bilgeliği çağrıştırıyorsa, insana bilgelik sunuyorsa
Ünlü İslam filozofu Gazzâlî’nin de belirttiği gibi; o söz
alınmalıdır ve o sözün gereği yerine getirilmelidir.

Güney Kore gençliği bu eserimi okuduğunda kitabımın şöyle bir amaca hizmet ettiğini göreceklerdir.
Benim burada yapmak istediğim günlük yaşamımızda
toplumlarda meydana gelen ahlaki çöküntüye dikkatleri çekmek
ve yeniden insanları toplumsal değerlerle buluşturmaktı. Bir
tarafı törpülenmiş veya bir tarafı unutulmaya yüz tutmuş,
bilgeliğin unsurları da diyebileceğimiz başarı, mutluluk, sevgi
ve pozitif bakış açısı gibi önemli kavramları tekrar gündeme
getirmeye ve pek çok yönüyle tekrar hayatımızla onun bir
kenarından köşesinden buluşturmaya çalışmaktır. Bu yüzden
kitabıma aldığım hikâyelerin sonunda mutlaka hayattan dersler,
kaybolmuş değerlerimizi tekrar hatırlatan ahlaki sonuçlar
çıkarmanız mümkündür.
Felsefe yolunda olan biri
olarak bilgeliğin/hikmet’in evrenselliğine inananlardanım.
Yani hikmet evrenseldir ve
kimsenin öz malı değil, tüm
milletlerin ortak dili ve ortak
kültürüdür. Bu kitabın okurları,
kitabın şöyle bir amaca hizmet
ettiğini göreceklerdir. Kitapta
öncelikle filozofların, mutasavvıfların, ilim ve fikir adamlarının, hayatlarından kısa kesitler
sunmak istedim. Bunu yapmamdaki amacım bu kişilerin
hayatlarının ve söylediklerinin
günlük hayattan ve insanların
gündemlerinden kopuk olmadıklarını göstermekti. Kitabıma
aldığım sadece filozoflardan
anekdotlar değildir, bunun
yanı sıra günlük hayattan çeşitli olaylar kadar, kişisel hatıralar,
hikâyeler, fabl türü kurgular da
bu kitapta yer almaktadır.
- özenilen üniversite -

Özellikle kitapta yer alan
hikâyelerde filozofların ve diğer bilge kişilerin hayatlarından
kesitler sunarken kısa olmasına
dikkat ettim, sıkıcı olmasından
özenle kaçındım. Ben şuna
inanıyorum; kendisini ahlaki
ve dini alanda birilerine karşı
sorumlu hissedenler, düşünen,
tahlil eden, kafa yoran, eleştiren, bu çalışmamızda kendine
ait pek çok şey bulacaktır.
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MAVİYEMİŞ VE TURNAYEMİŞİ
ÇEŞİTLERİ TESCİL EDİLDİ

P

Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr.
Hüseyin Çelik,
Türkiye ve özellikle
de Karadeniz
Bölgesi tarımına
kazandırdığı yeni
üzümsü meyveler
olan Maviyemiş ile
Turnayemişi’nde
toplam 6
çeşidin tescilini
gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Hüseyin Çelik

rof. Dr. Hüseyin Çelik, Karadeniz Bölgesi için deneme sonuçlarının alındığı
Brigitta, Darrow, Jersey ve Berkeley
maviyemiş çeşitlerinin yanında turnayemişi
çeşitlerinden Pilgrim ve Stevens çeşitlerinin de
artık ülkemizde de tescilli olduğunu belirtti. Çay
ve fındığın ekonomik olarak yetişmediği veya
yaşlanan bahçelerde bu ürünlerin yerine ikame
edilebilecek alternatif ürünler üzerine 1996 yılından buyana çalışmalarını sürdürmekte olan
Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK, sağlık açısından son
derece yararlı ve birim alandaki getirisi çay ve
fındığa göre çok yüksek olan bu iki meyve türünü Türkiye’ye getirerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi aracılığı ile yürüttüğü ortak projeler
sayesinde, bilhassa maviyemişin tüm Karadeniz
Bölgesine yayılmasını sağlayarak, 2011 yılı itibariyle 1500 dekara yakın ticari maviyemiş bahçesinin kurulmasını sağladı. Ayrıca, iki binli yıllara
kadar Türkiye’de tarımı yapılmayan ve bitkileri
bile ülkemizde olmayan bu iki meyve türünden bilhassa turnayemişinin piyasada yanlış
bir şekilde yabanmersini olarak satılmasını da
engelleyen Prof. Dr. Hüseyin Çelik, bu meyve
türlerine resmi olarak Maviyemiş (blueberry) ile
Turnayemişi (cranberry) isimlerinin verilmesini
de sağladı. Böylece her biri farklı yararlara sahip
olan bu meyveler doğru bir şekilde tüketilmeye
başlandı.

Tescili yapılan ve Milli Çeşit Listesine giren maviyemiş ile turnayemişi çeşitlerinin ardından bu meyve türlerinin ticareti resmi olarak yapılabilecek, hatta Türkiye’de sertifikalı fidan üretimine geçilerek bölge çiftçisi için çok daha ucuz fiyata sağlıklı fidanlar üretilebilecek. Bu meyve türleri hakkında bilgi de veren Prof. Dr. Hüseyin Çelik, maviyemiş
meyvesinin Karadeniz Bölgesi’ndeki doğal asitli topraklarda mükemmel performans
göstererek kaliteli bir şekilde ürün verdiğini, hatta organik olarak yetiştirilmeye başlandığını ifade etti. 2011 yılı itibariyle 70 tonluk bir maviyemiş
üretiminin gerçekleştiğini belirten Çelik, gelecek yıllarda
bu üretimin yüzlerce tona ulaşacağını, ancak bahçelerin
tekniğine uygun kurulması, çeşitlerin belli olması gerektiği ve hassas olan meyvelerin uygun şekilde
toplanması gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan, çok meyilli alanlarda çay tohumu eker
gibi maviyemiş fidanı dikildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hüseyin Çelik, bu bahçelere
dikilen maviyemiş fidanlarının şimdilik küçük olduğunu ancak 3-5 yıl sonra bu bitkilere hizmet verilemeyeceğini hatta meyvelerin toplanamayacağını söyledi. Dikim
sistemlerine dikkat edilmesi, aşırı meyilli
alanlara bahçe tesis ederken teraslama
yapılması gerektiğini vurgulayan Prof.
Dr. Hüseyin Çelik, küçük bahçeler değil
köy veya ilçe bazlı hatta havza bazlı çok
büyük ve modern bahçelerin tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

24

- özenilen üniversite -

2012 / Ocak-Şubat-Mart

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÇARŞAMBA KONUŞMALARI

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen ‘Çarşamba
Konuşmaları’, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılının bahar dönemine ‘Çarşambanın Gelişi’ adlı konferans ile başladıFen Edebiyat Fakültesi Lacivert Salon’da gerçekleşen ‘Çarşamba Konuşmaları’na fakültelerin öğretim üyeleri ve
öğrencileri katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şaban Sağlık, “Üniversitelerde
okumak sınıf geçmek demek değildir. Önemli olan insanların üniversitelerden yeterli bilgi ve birikimi alarak mezun olabilmeleridir.” dedi. Program, öğrencilerin istek ve görüşlerini dile getirmeleriyle sona erdi.

TARİH

EDEBİYAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA
OTUZ ÜÇ KURŞUN
ÖZALP BİNGÖL ULUDERE

Ö

ğretim görevlisi Sıddık Akbayır, Yakın Türkiye Tarihi’nin önemli üç olayın
‘Tarih-Edebiyat İlişkisi’ bağlamında ele aldı. Sıddık Akbayır’ın sunumu
‘Tarihçi-Edebiyatçı Karşılaştırması’yla başladı. Akbayır, tarihçiyle
edebiyatçının sosyal-siyasi olaylara bakışındaki temel farklılıkları şöyle özetledi:
“Tarihçi, fotoğraf çeker; edebiyatçı, resim yapar. Tarihçi, neyi anlatacağına
bakar; edebiyatçı, nasıl anlatacağını düşünür. Tarihçi, gerçeğin düşünü görür,
edebiyatçı, düşün gerçeğini arar. Tarihçi, yeraltı haritasını inceler; edebiyatçı,
yeryüzü mahşerine kafa yorar. Tarihçi, nokta koyar, edebiyatçı üç nokta getirir.
Tarihçi; temel atar, duvar örer, gösterir, hatırlatır, ders verir, aklı hareketlendirir;
edebiyatçı, kapı açar, cam takar, sezdirir, düşündürür, duyarlılık yaratır, ruhu
havalandırır. Tarihçi, sayıyla kazanır; edebiyatçı nakavt eder.” Karşılaştırmanın
ardından, tarihin edebiyata sığmayacağını, edebiyatçının da her zaman tarihe
sığınmayacağını belirten Akbayır, ‘tarihle evli kalıp edebiyatla flört eden’
romanlara değindi.
Ahmed Arif’in kendi sesinden dinletilen Otuz Üç Kurşun şiirinin arka planın
bütün ayrıntılarıyla anlatan Akbayır, 28 Temmuz 1943’te 33 köylünün tutuklanışlarından öldürülüşlerine; Orgeneral Mustafa Muğlalı’nın olaydaki rolünden hayat
Sıddık Akbayır
hikâyesine, olayla ilgili mahkeme aşamasından meclisteki siyasi sürece dek yaşananları; ilkin tarihçilerin yaklaşmıyla ardından edebiyatçıların bakışıyla değerlendirdi. Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri
Destanı’nın en az Çanakkale Anıtı kadar önemli olduğunu söyleyen Akbayır, konuşmasının son bölümünü 28 Aralık 2011’de meydana
gelen Uludere olayına ayırdı. Program soru - cevap kısmının ardından Cahit Koytak’ın yazdığı Uludere Destanı’nı bir öğrencinin okumasıyla tamamlandı.
- özenilen üniversite -
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ÇANAKKALE SAVAŞLARI

A

tatürk İlke ve İnkilap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut tarafından
‘Çanakkale Savaşları’ konulu konferans verildi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şaban Sağlık, “Çanakkale Savaşlarının Türk
toplumu açısından önemini belirtirken, Çanakkale sadece bir savaş değil
dünya halklarının en önemli imtihanlarından biridir.” dedi.
Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut ise konferansta şunları söyledi: “Çanakkale
Savaşları bilindiği üzere iki ayrı kısımdan oluşur. Birincisi ‘Çanakkale Deniz Savaşları’, ikincisi ise ‘Çanakkale Kara Savaşları’dır. Çanakkale, Birinci
Dünya Savaşı çıkmadan daha önce Avrupalı devletlerin savaş planlarına
dahil olmuştur. Çanakkale dünya tarihi açısından en büyük öneme sahip
cephelerden biridir. Çanakkale geçilebilseydi, Osmanlı İmparatorluğu
fiilen savaş dışı kalacak ve ikiye bölünecek, Rusya güçlenecek ve savaş
en geç 1916’nın ocak aylarında bitecekti. Fakat böyle olmadı. Çanakkale
geçilmedi, asla da geçilmeyecek!” dedi. Konferansın sonunda Prof. Dr.
Dursun Ali Akbulut öğrencilerin sorularını cevapladı.

Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut

SAHNENİN ÖNÜNDEN SANATÇININ
ARKA BAHÇESİNE

T

iyatro Oyuncusu Murat Dölek, ‘Sahnenin Önünden, Sanatçının Arka
Bahçesine’ başlıklı konferans verdi.

Murat Dölek konuşmasına özgeçmişi hakkında bilgi vererek başladı. “Siz
yeter ki üstünüze düşeni iyi yapın, birileri sizi elbet görüyor. Bende de böyle
oldu. Eminim sizde de öyle olacak. Benim için vazgeçilmez olan tiyatrodur.’’
şeklinde konuşan Murat Dölek, Samsun Sanat Atölyesi hakkında da bilgi verdi.
Konferansta Yaratıcı Yazarlık ve Uygulama Merkezi’nin tanıtım filmi de izlendi. Murat Dölek konuşmasının sonunda, bir saksının içine yaptığı ve ‘Tahta
Yürek’ olarak adlandırdığı çalışmayı, Yaratıcı Yazarlık ve Uygulama Merkezi
adına, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yavuz Demir hediye etti.
Dölek, “Umarım, yeni nesillerin gelişmesinde ve bir adım daha ileriye gitmesinde Yaratıcı Yazarlık ve Uygulama Merkezi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacaktır. Bu merkez sayesinde, Avrupalıların bize öğrettiği Pinokyo’yu
biz onlara ‘Tahta Yürek’ olarak geri göndereceğiz.” dedi.
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Konferansın açılış konuşmasını yapan Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şaban Sağlık, “Bugün 21 Mart; bugün ‘Nevruz
Günü’, bugün ‘Dünya Şiir Günü’ ve bugün ‘OMÜ Edebiyat Merkezi’nin açıldığı gündür. Bu nedenle 21 Mart bizim için çok önemlidir.” dedi.
Doç. Dr. Şahin Köktürk şunları söyledi: “Nevruz; kelime anlamı olarak
yeni gün, ilk gün anlamına gelir. İlk bakıldığında Farisi kökenli bir kelime olduğundan Farslıların bayramı olarak anlaşılmaktadır. Fakat uzun yıllar sonucunda anlaşılan o dur ki; bayramlar bir milletin değil o bayramı sahiplenen milletlerindir. Nevruz tamamen bir Türk bayramıdır, sadece Türkiye’de
değil, 1990 yılından sonra tüm Türk Cumhuriyetlerinde de kutlanmaya
başlanmıştır. Hatta Türkiye haricindeki tüm Türk Cumhuriyetlerinde resmi tatildir. Türk Cumhuriyetlerinin çoğunda nevruz bayramı birçok bayramın, birçok geleneğin ortak noktasıdır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği’nin baskısı altında olan birçok Türk boyu; dini bayramlardaki bazı
dini uygulamaları nevruza taşımıştır.” dedi.
Konferansın sonunda Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü Edebiyat
Merkezi’ne kitap bağışında bulunan emekli öğretmen Gılman Tekin Gencel
konuşma yapmak üzere kürsüye davet edildi. Gencel, “Burada olmaktan
çok mutluyum. Kitaplar her şeyden güzeldir. Beni burada ağırlayan ve bu
özel güne katkıda bulunmamı sağlayan çok değerli hocam Prof. Dr. Yavuz
Demir’e, Araştırma Görevlisi Atiye Gülfer Kaymak’a ve Araştırma Görevlisi
Servet Gündoğdu’ya şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

- özenilen üniversite -

Gılman Tekin Gencel

D

oç. Dr. Şahin Köktürk tarafından konferansta, ‘Nevruzun Anlam
ve Önemi’ başlıklı konferans verildi.

Doç. Dr. Şahin Köktürk

NEVRUZ
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HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK
SOSYOLOJİSİ

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen Çarşamba Konuşmalarının bu haftaki konusu:
‘Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi’ idi. Av. Hüseyin Cimşit verdiği konferansta, hukuk kavramının anlamını ve bu kavramın felsefe ve sosyoloji ile olan ilişkisini
anlattı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şaban Sağlık, “Hukuktan korunmak ve de yararlanmak için onu bilmek
gerekir.” dedi. Edebiyat ve hukuk ilişkisinin Türk edebiyatı tarihi boyunca çeşitli problemlerle ilerlediğine işaret etti.
Av. Hüseyin Cimşit konferansında şunları söyledi: “Hukukun tanımı yok, herkes
farklı şeyi anlamaktadır. Ama ortak bir algıya sahip olmak zorundayız. Haklar denildiğinde hakların en başında gelen birinci hak ‘yaşama hakkı’dır. Bütün hakların en üstünde bu hak vardır. Peki, hukukun metodolojisi nasıl olacak? Herkes farklı uygulama yapıyor. Altı milyar insan varsa altı milyar
da farklı felsefe var. Kavramlar aşağı yukarı ortak, ancak uygulamalar farklı. Dünyada bütün peygamberler, filozoflar yaşamın
nasıl daha iyi olacağını anlamaya ve öğretmeye çalışmışlardır. Temel mesele hayatın ilmini bilmektir. Doğaya veya topluma
bir şey dayatırsanız, olumlu sonuç vermez. Her şeyi sorgulamalıyız. Immanuel Kant’ın da ifade ettiği gibi, ‘Bir ülkede adalet
güneşi batarsa o ülke karanlığa gömülür.’ dedi. Cimşit konuşmasında hocası Burhan Apaydın’ın avukat tanımına da yer verdi;
“Avukat, adaleti arayan insandır.”
“Hukuk hayatın ilmidir, şerefli yaşamaktır.” diyerek, hukukun ‘yaşamı nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz?’ düşüncesiyle
yakından ilgili olduğunu ve hukukun felsefesinin hareket noktasının ‘niçin?’ sorusunda saklı olduğu belirten Av. Cimşit, üniversitelerin sorun çözme, soru sorma özelliklerine dikkat çekti ve kendisine soru soran her öğrenciye birer kitap hediye etti.
Soruların ardından Avukat Hüseyin Çimşit’e Samsunlu tiyatro oyuncusu Murat Dölek, ‘Tahta Yürek’ adlı eserini hediye
etti.
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Konferansa; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, tiyatrocu Murat Dölek
ve öğrenciler katıldı.
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OMÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
VE FİNAL OKULLARI İŞBİRLİĞİ
Üniversiteşehir işbirliği
kapsamında,
OMÜ Yabancı
Diller
Yüksekokulu ile
Final Okulları
birlikte yabancı
dil etkinlikleri
düzenlediler.

E

tkinlik kapsamında Final Okulları öğrencileri OMÜ’de oryantasyon gezisi yaptılar.

“Gezerek-görerek, yaparak-yaşayarak”,öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, üniversitede bulunan fakülteler, yüksekokullar ve çeşitli sosyal mekânlar Almanca dilinde tanıtıldı, oyunlarla çeşitli yabancı dil etkinlikleri gerçekleştirildi.
Projeye; Final Okulları Almanca öğretmeni ve aynı zamanda üniversitemiz Alman Dili Eğitimi Bölümü mezunu olan Elif Kuyu
eşliğinde, 5. sınıfa devam eden ve 2. yabancı dil olarak Almanca dersi alan 20 öğrenci katıldı.
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeki Karakaya yaptığı açıklamada, bu tür proje etkinliklerinin açık ders uygulaması
özelliği taşıdığını, sadece dar mekânlarda davranışçı teori kapsamında yabancı dil öğretimi yapılmasının, eğitim-öğretim ve çocukların doğası açısından uygun olmadığını vurguladı. Bu bağlamda okullarla çeşitli projeler yapılacağını söyleyen Karakaya, projenin
uygulamalı olması açısından öğretmen adayları için faydalı olacağını belirtti. Prof. Dr. Zeki Karakaya, Final Okullarıyla uygulamaya
geçen projenin kapsamının genişletilmesinin düşünüldüğünü de söyledi.
Yabancı Diller Yüksekokulunda açık ders niteliğinde yapılan oryantasyon etkinliğine Okutman Neslihan Acar ve Yabancı Diller
Eğitimi Bölümünden bir grup öğrenci gönüllü olarak katıldılar. Etkinliğin hem üniversitemiz öğrencileri, hem de ilköğretim öğrencileri açısından faydalı olduğu bildirildi.
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YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA
POTLUCK PARTİSİ
Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
Yabancı Diller
Eğitim Merkezinde
(OYDEM) her
yıl geleneksel
olarak yapılan
Potluck Partisi, bu
yıl yeni kurulan
Yabancı Diller
Yüksekokulunda
düzenlendi.

P

artiye yerli ve yabancı öğretim elemanları ve idari personel
katıldı. Üniversitemize yeni katılan öğretim elemanları ve idari
personelin tanıtıldığı partide konuşan Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeki Karakaya, sosyal organizasyonların insani ilişkiler
ve kurum içi ilişkiler bakımından son derece önemli olduğunu vurguladı.
Yüksekokulda huzurlu bir ortamın olduğunu ve bu huzur ortamının da eğitim-öğretim ve diğer hizmetlere olumlu yönde yansıdığını
söyleyen Karakaya, bu tür sosyal etkinlikleri sosyal iletişimin sağlanması açısından diğer yüksekokullara da tavsiye ettiklerini belirtti.
Partiye katılan ve Yüksekokulda görev yapan Amerikalı, Çinli ve Avustralyalı öğretim elemanları da memnuniyetlerini dile getirdiler.

KAN KAN I AL GEL

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde,
OMÜ Sağlık Kulübü’nün ve Kızılay’ın ortaklaşa düzenledikleri; ‘’Kan-Kan’ı Al Gel /Düşün ve Yaşam Armağan Et 2’’ etkinliğiyle, gönüllü bağışçılar kan verdiler.
Tıp Fakültesi dersliklerinde yapılan etkinlikte kan verme işleminin
yanında; Arbella Makarna’nın sponsorluğunda gönüllülere makarna
servisi yapıldı, gün boyu canlı müzik dinletisi sunuldu ve kan bağışı konusunda sıkça sorulan sorularla ilgili sunum yapıldı.
Organizasyonda öğrencilere destek veren Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, OMÜ Sağlık Kulübü üyelerine teşekkür etti
ve bundan sonra düzenleyecekleri etkinliklerde Kızılay olarak yanlarında olacaklarını belirti.
Etkinlikle ilgili konuşan OMÜ Sağlık Kulübü Başkan Yardımcısı Tuğrul Şensoy, “Sağlık Kulübü üyelerinin Kızılay tarafından verilen kan
bağışı konusundaki seminerde öğrendikleri bilgileri öğrencilerle paylaşmak ve şölen havasında bir bağış kampanyası düzenleyerek, kan bağışına gerekli ilginin ve özverinin gösterilmesini sağlamak
için bir fırsat yarattık. Buna benzer organizasyonlarımızı Kızılay’ın üst düzey yöneticileriyle ortaklaşa çalışarak diğer fakültelerde de
gerçekleştirmek istiyoruz. Kan bağışının önemi hatırlatmak ve düzenli kan bağışçılarını artırmak için, gönüllü kan bağışçıları olarak
bu organizasyonlara devam edeceğiz.” dedi.
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BASTIĞIN YERE DİKKAT ET
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Sağlık
Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
bünyesinde, “Avcı
Wing Tsun ve
Escrima” adlı
öğrenci kulübü
kuruldu.

K

ulübün akademik danışmanlığını Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr Menderes Kabadayı,
Başkanlığını da Murat Altan yürütüyor.
“Avcı Wing Tsun ve Escrima Kulübü”, 20112012 öğretim yılı etkinlik ve faaliyetlerini tanıtmak amacıyla, Fen Edebiyat Fakültesi önünde bir
gösteri sundu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği
etkinlik; Sİ-HİNG (Antrenör) Kenan Kara ve “7. öğrenci” dereceli Timur Ük’ ün “Escrima” gösterileriyle başladı. Daha sonra kulüp öğrencilerinden
Gökçen Erol, sokakta bir bayanın karşılaşabileceği kapkaç, bıçaklı veya sopalı gibi saldırılara karşı
kendini nasıl savunabileceğine dair kısa bir gösteri
gerçekleştirdi. Kulüp öğrencileri de “Wing Tsun”
pratiklerini göstermek amacıyla “Chi sao” ve “Lat
sao” pratiklerini uyguladılar. Devamında Sİ-HİNG
Kenan Kara öğrencileriyle birlikte çok kişiye karşı
savunma stratejisi üzerine bir gösteri yaparak, so-
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kakta tabanca, bıçak ya da sopayla gerçekleşebilecek bir takım silahlı saldırılara karşı kendimizi en
basit şekilde korumanın yollarını gösterdi.
Günümüzden üç asır yıl önce, bir kadın tarafından geliştirilmiş tek savunma sanatı olan “Wing
Tsun” hakkında bilgi veren Sİ-HİNG Kenan Kara,
“Asıl savunma kişinin kendini zor durumda bırakmaması, mümkün mertebe sokakta karşılaşabileceği tehlikelere mecbur kalmadıkça karışmamasıdır. Sokaktaki yaşam bir ring alanı değildir. Saldırıya
uğrayan o an için bu pratikleri uygulayıp, kendini
tehlikeli bölgeden uzaklaştırmalıdır.” dedi.
Kulübün faaliyetleri hakkında konuşan Avcı
Wing Tsun ve Escrima Kulübü Başkanı Yusuf Ziya
Ölmez ise kursun gün ve saatleri konusunda bilgi
vererek, Kulübün kuruluş aşamasında desteğini
esirgemeyen Yrd. Doç. Menderes Kabadayı’ya teşekkür etti.
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18. OMÜ ULUSAL
TİYATRO FESTİVALİ

O

ladı.

ndokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tiyatro Kulübü tarafından düzenlenen Ulusal Tiyatro
Festivali’nin 18.’si, “Gerçek Kurbanın Acısı” adlı oyunla baş-

Atakum Yerleşkesi OMÜ Sahnesi’nde sahnelenen oyun öncesi,
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Caz Orkestrası konser verdi.
Festivalin açılışına; Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Gümüş, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Tiyatro Kulübü’nün Akademik Danışmanı Genel Sekreter
Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Kemal Çayıroğlu ve
çok sayıda öğrenci katıldı
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Oyunun ardından konuşma
yapan Rektör Vekili Prof. Dr.
Hasan Gümüş, “Festival kapsamında sahnelenecek olan 19
oyunun ilkini izledik. Arkadaşlarımız yoğun derslerine rağmen
mükemmel bir oyun sergilediler. Kendilerini candan
tebrik ediyorum.” diyerek oyunun yönetmeni Şeyma Özberk’e plaket ve çiçek takdim etti.
1988 yılında kurulan OMÜ Tiyatro Kulübü, kuruluşundan bu
yana gerçekleştirdiği etkinliklerin afişlerini de fuaye salonunda sergiledi.
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ORMAN HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Ağaçlandırma
ve Doğal Yaşam
Kulübü üyeleri,
Gölyazı’da
ağaç diktiler.

O

rman Haftası etkinlikleri kapsamında, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi SKSD Başkanlığı Ağaçlandırma
ve Doğal Yaşam Kulübü üyeleri, Terme Amazon Avcılar Atıcılar Spor Kulübü ve Amazonlar Diyarı Gölyazı Beldesi
Belediye Başkanlığı’nın davetlileri olarak, kulübün akademik
danışmanı Prof. Dr. Ergin Öztürk başkanlığında faaliyetlerde
bulundular.
Amazon Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü’nü ziyaret eden
kulüp üyeleri; Amazon Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Başkanı
İsmet Molo, Süleyman Varol, yönetim kurulu üyeleri ile aynı
zamanda kulüp üyesi olan OMÜ Terme Meslek Yüksekokulu
Sekreteri Bülent Güler tarafından karşılandılar.
Prof. Dr. Ergin Öztürk, OMÜ Ağaçlandırma ve Doğal Yaşam
Kulübü faaliyetlerinden bahsederek, sürdürülebilir doğa ve
sürdürülebilir yaban hayatı hakkında kısa bir konferans verdi.
Öztürk, avcıların asıl amacının doğanın güzelliğini, temiz havasını, özgürlüğünü doyasıya yaşamak, yaban hayatını korumak, çevremize sahip çıkmak şeklinde yorumladığını ve avcılığın burada araç olarak kullanılması gerektiğini belirtti.
Amazon Avcılar Kulübü adına konuşan Bülent Güler, bölgedeki av ve yaban hayatı hakkında bilgi verdi.
Güler, “Amacımız öncelikle bilinçli avcılar oluşturabilmektir, çünkü doğayı ve yabanı korumak tıpkı doğacı
örgütler gibi avcılarımızın da en önemli görevidir. Yaban hayatının ve doğal yaşamın bozulmaması avcılığın
devamı için esastır. Avcılarımızın bugün burada olduğu gibi çevreci örgütlerle bir arada faaliyetler göstermesi bizi mutlu etmiştir.” şeklinde konuştu.
OMÜ Ağaçlandırma ve Doğal Yaşam Kulübü ve Terme Amazon Avcılar Atıcılar Spor Kulübü üyeleri,
Orman Haftası etkinlikleri kapsamında; çınar, akasya, dış budak, fıstık çamı ve kokar ağaçlarından oluşan
50 adet fidanı dikmek üzere doğal güzellikleriyle bilinen Gölyazı Beldesine gittiler. Kafile, Gölyazı Belediye
Başkanı İsa Baş tarafından karşılandı.
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Etkinliğin ardından kulüp üyelerine Belediye Başkanı İsa Baş’ın da katılımıyla belde tanıtımı yapıldı.
Tanıtımda; Orman Sülün Salım Tesisleri, Ormanlık
Koruma Alanı, Piknik Alanı, Akgöl ve Simenlik Gölleri
ziyaret edildi.
Beldeyle ilgili konuşma yapan Belediye Başkanı İsa
Baş; “Beldemiz amazonlar diyarı olarak da tanınmaktadır. Tarihte amazonların varlığı inkâr edilememektedir. Bazı verilere göre amazonların Simenlik gölü çevresinde yaşadıkları anlaşılmaktadır. Göller, bölgemiz kuş
gözlemcileri acısından büyük öneme sahiptir. Göçmen
kuşların konaklama yeri olması nedeniyle; göç mevsiminde ülkemizden sadece göç yaparken geçen kanatlılar bu göllerimizde görülmektedir. Koruma altındaki
ormanlık ve sazlık alanımız birçok yaban hayvanına
ev sahipliği yapmakta olup, doğal yaşam alanı olarak
önemli bir yere sahiptir. Sahili uzun olan ilçemiz, geniş
ve kirlenmemiş bir kumsal alanına sahiptir. Üniversitemizde okuyan ve Türkiye’mizin çeşitli illerinden bir
araya gelmiş genç kardeşlerimizi beldemizde ağırlamaktan çok büyük mutluluk duydum.” dedi.
Prof. Dr. Ergin Öztürk de; Samsun’un hem batısında hem de doğusunda iki ova ve iki sulak alanın bulunmasının doğal yaşam için
çok iyi bir fırsat oluşturduğunu, Bafra’daki Kuş Cenneti’nin artık iyi tanındığını, muhteşem güzelliklere sahip olan Gölyazı Beldesi’nin
sulak alanı, ormanı ve kumsalı ile doğal bir güzellik olarak saklı kaldığını ve bu güzelliğin tanıtılabilmesi, hak ettiği değeri görebilmesi
için de kulüp olarak bunu her platformda dile getireceklerini söyledi.

MİNİKLER OKULA KOŞUYOR

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi, Ondokuz
Mayıs Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Vural Akdeniz Anaokulu işbirliği
ile yürütülen, “Okula İlk Yolculuk” projesi başarıyla tamamlandı.
Okul öncesi eğitiminin geliştirilmesi için AB
uygulamaları ile uyumlu ve kapsamlı stratejilerin ortaya konmasını ve uygulanmasını desteklemek ve okul öncesi eğitimi hizmetini yaygınlaştırmanın olanaklarını artırmak için kurumsal
bir çerçeve oluşturmak amacıyla; “Okul Öncesi
Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı” çerçevesinde gerçekleştirilen proje kapsamında;
Ondokuz Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat
Aslantaş, Şube Müdürü Mustafa Dilek, Arge
Birimi Uzmanı Abdullah Çilesiz, Şehit Vural Akdeniz Anaokulu Müdürü Mehtap Demir, Proje
Koordinatörü Ayşe Soruklu ve Proje Asistanı
Serpil Aksoy projeyle ilgili olarak üniversitemize
teşekkür ziyaretinde bulundular.
Proje heyeti etkin desteklerinden dolayı;
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ferşat Kolbakır’a,
Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt’a, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bulut’a ve OMÜ Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Kazım Alat’a teşekkür ederek plaket sundular. Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt da ziyaretçilere teşekkür
ederek, proje işbirliklerinin devam edeceğini söyledi. Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bulut da , “Üniversite olarak
bu tür işbirliklerine her zaman açığız. Projelerin her aşamasında ciddi bir emek gizlidir. Samsun’a bu hizmeti sunduğunuz için
sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.
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NEŞELİ RENKLİ ÇOCUKLAR PROJESİ
BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi
Karikatür Kulübü
tarafından
düzenlenen,
“Neşeli Renkli
Çocuklar
Projesi”, seçilen
7 pilot ilköğretim
okulunda
uygulanarak
başarıyla
tamamlandı.

S

amsun Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğiyle organize edilen “Neşeli Renkli Çocuklar
Projesi”yle ilgili olarak; ulusal çocuk karakterleri ilköğretim okullarının duvarlarına karikatür şeklinde boyandı. Projenin
7. ve son aşaması Bafra’da Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulunda gerçekleştirildi. 23 kulüp üyesi, 32 adet figürü okulun
duvarlarına aktardı. Okul personeli ve öğrencilerinin de katıldığı etkinlik gün boyu devam etti.
Projeye gönül veren üyeler; Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat - Karagöz, Tipitip gibi çocuk kahramanları ve Atatürk, Mevlana, Yunus Emre gibi Türk büyüklerini resmettiler. 20 kadar figürün yer aldığı etkinliğe, çocukların görsel algılarına yönelik 12
adet çevre konulu resim de eklendi.
Proje Koordinatörü ve Kulübün Akademik Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar, “Projenin Şubat 2011’den bu yana
tamamlanan etapları gerçekleşti. Okul boyama etkinlikleri bundan sonra da devam edecek. Amacımız ulusal karakterlerin
değerinin herkes tarafından anlaşılmasını ve desteklenmesini
sağlamaktır. Üniversitemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün
de katkılarıyla Avrupa Birliği projesi haline getirerek, karakterlerimizi yurtdışında da tanıtmak istiyoruz.” dedi.
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Karikatür Kulübü Başkanı Özkan Arabacı, “Neşeli Renkli Çocuklar Projesi”nin 7 etabını da kulüp üyelerimizin gönüllü çalışmalarıyla bitirmiş bulunmaktayız. Bafra’daki etkinliğimizde desteğini esirgemeyen Bafra Belediyesi’ne de minnettarız. Gazi Osman
Paşa İlköğretim Okulunda çalışmalarımızda bir an olsun yanımızdan ayrılmayıp yardımcı olan Okul Müdürü Hacı Avcı’ya ayrıca
teşekkür ederiz.” dedi. Arabacı, kulübün misyonunun eleştirmek
değil değiştirmek olduğunu ifade ederek; “Kültürümüz yabancı çizgi filmlerin etkisi altında yok olmanın eşiğindedir. Mevcut
çizgi kahramanlarımıza sahip çıkmadığımız gibi yeni karakterler
oluşmasının da önü açılmıyor. Bizler, gönüllü kulüp üyelerimiz ve
destekleyen vatandaşlarımızla birlikte elimizi taşın altına koyarak
çalışmalarımıza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Karikatür Kulübü tarafından organize edilen “1 Öykü Kampanyası” ile, bağış yoluyla toplanan öykü kitapları da Gazi Osman Paşa
İlköğretim Okulu kütüphanesine teslim edildi.
“Neşeli Renkli Çocuklar Projesi” yeni yıldan itibaren; okul boyama, öykü kitapları hazırlama ve “Çizgi Kahramanlar” konulu seminerlerle çalışmalarına devam edecek. Kulüp yönetimi konuyla ilgili olarak Samsun il ve ilçelerindeki ilköğretim okullarından gelen talepleri
karşılamaya çalıştıklarını ve kendilerine ulaşmaları halinde yardımcı olmaya çalışacaklarını da belirttiler.
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KARİKATÜR KULÜBÜ SOSYAL
SORUMLULUKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR
Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
Karikatür Kulübü
öğrencileri
Atakum
Yerleşkesi’nde
bulunan spor
salonunun iç
duvarlarına Türk
Bayrağı, Atatürk
portresi ve logo
çizimleri yaptılar.

S

amsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yürüttükleri “Neşeli Renkli Çocuklar” ve “Alt Geçitler Gülümsesin” projeleriyle adından söz ettiren OMÜ Karikatür Kulübü,
bu kez de üniversitenin spor salonuna çizimler yaptı.

Karikatür Kulübü Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Tarık Yazar yaptığı açıklamada, “Kulüp çalışmaları çerçevesinde yürütülmekte olan “Neşeli Renkli Çocuklar” projesi kapsamında yapılan çalışmalar pilot uygulama olarak Samsun merkez ve çevre ilçelerdeki 7 ayrı okulda tamamlanmış olup,
uygulamalar çok yönlü olarak gelen talepler doğrultusunda devam etmektedir. Bu çalışmalara ek olarak
üniversitemizin değişik birimlerinde yerli kahraman
ve karakterlerle birlikte, milli değerlerimiz olan Atatürk portresi, bayrak ve logoların uygulamaları da yapılmaktadır. Karikatür Kulübümüzün gönüllü üyeleri
tarafından OMÜ Atakum Yerleşkesi Spor Salonu’nda
yapılan etkinlik 2 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Çalışmada görev alan gönüllü kulüp üyelerine
emeklerinden ve duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ederim.” dedi.
Karikatür Kulüp Başkanı Özkan Arabacı ise, “Eleştirmek değil, değiştirmek misyonunu ilke edinerek,
gönüllü kulüp üyesi arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Spor salonu etkinliğimizde malzeme desteği ve yardımlarından dolayı Sağlık Kültür
ve Spor Daire Başkanı Mustafa Çayıroğlu’na, Şube
Müdürü Ersin Erge’ye ve Atakum yerleşkesi personeline teşekkürlerimizi sunarız.” dedi. ‘Alt Geçitler Gülümsesin’ projesi boyama etkinliğinin devam
edeceğini belirten Arabacı, gönüllü öğrencileri üye olarak beklediklerini de belirtti.
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ÜNİVERSİTELERARASI HALK
OYUNLARI YARIŞMASI
Türkiye
Üniversite Sporları
Federasyonu
Başkanlığı 20112012 faaliyetleri
çerçevesinde
düzenlenen
‘Üniversiteler
Arası Halk
Oyunları
Yarışması 1.
Elemeleri’ OMÜ’de
gerçekleşti.
Etkinliğe 41
üniversite katıldı.

B

ESYO Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Hüseyin
Akan, Samsun Spor İl Müdürü, Üniversite
Sporları Federasyonu As Başkanı ve çok sayıda öğretim elemanı katıldı.
Açılış konuşmasını, Üniversite Sporları Federasyonu As Başkanı Yrd. Doç. Dr. Atilla Pulur yaptı. Yrd.
Doç. Dr. Pulur konuşmasında, “Sporu eğitimin bir
parçası olarak gören federasyonumuz, 42 branşta 20
bin öğrenciye eğitim veriyor. Türk kültürünü yaşatmak için hazırlanan bu etkinlik, gençlerimize ülkemizin kültür değerlerini tanıma fırsatı veriyor. Spor Bakanımız Suat Kılıç ve bizi çok güzel ağırlayan Ondokuz
Mayıs Üniversitesine çok teşekkür ediyorum. Tüm
gruplara başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan konuşmasında,
“Üniversite olarak her türlü bilimsel, sosyal ve
kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmak bizim için
onur vericidir. Bu etkinlik ile sahip olduğumuz kültür
zenginliğinin başka hiçbir coğrafyada olmadığını
görüyoruz. Üniversitemize konuk olan tüm kardeş üniversitelere hoş geldiniz diyor ve tüm gruplara
başarılar diliyorum.” dedi. Konuşmaların ardından Rektör Akan katılımcılara üniversite hediyelerini
takdim etmesinin ardından etkinlik, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin gösterisi ile başladı.
3 fün boyunca devam eden yarışmada, Artvin yöresi oyunu ile horonlar geleneksel düzenlemeli
dalında ikinci olan üniversitemiz Halkoyunları Kulübü, 08–11 Nisan 2012 tarihleri arasında Harran
Üniversitesinde yapılacak olan 3. grup yarışmalarına katılmaya hak kazandı.
- özenilen üniversite -
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OMÜ
MEDYA ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Gençlik Kulübü tarafından düzenlenen, “OMÜ 2. Medya Ödülleri” sahiplerini buldu.
OMÜ Gençlik Kulübü’nün Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerinin katılabildiği ve internet üzerinden yaptıkları oylamalar
ile 32 kategoride ödül verildi. İnternetten 500 bin öğrencinin kullandığı oylarla belirlenen, “2. Medya Ödülleri” için Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan ödül töreninde birçok ünlü sanatçı, oyuncu ve televizyon programcısı bir araya geldi.
OMÜ Müzik Kulübü öğrencilerinin caz konseriyle başlayan etkinliğe; Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan
Leblebicioğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş, Genel Sekreter Yrd. Doç Dr. Selahattin Özyurt, dekanlar, öğretim üyeleri ve çok
sayıda öğrenci katıldı.
Sunuculuğunu Yasemin Şefik’in yaptığı gecede konuşan OMÜ Gençlik Kulübü Başkanı Ertan Atasayar, “Bu yıl 32 kategoride 32 sanatçıya ödüllerini vereceğiz. Bu, üniversiteler kapsamında bir rekor olmuştur. Kulüp olarak bir rekor kırıyoruz. Bu yılın geçen yıldan daha kolay
olacağını düşünmüştük ancak bu yıl daha fazla zorlandık. Çünkü bu yılın geçen yıldan daha güzel geçmesi gerekiyordu. Artmış beklentiler
vardı. Ekip arkadaşlarımızla çok çalıştık. Umarız bu beklentilere cevap verebilmişizdir.” dedi.
OMÜ Gençlik Kulübü’nün Akademik Danışmanı Prof. Dr. Metin Eker, “Samsun ve 19 Mayıs ülkemizin gönlünde ve tarihinde ilk adımların anlam ve değer kazandığı bir simgedir. Üniversitemiz ise ismini aldığı bu simgenin çağdaş anlamının temsilcisi olmaktan her zaman
onur duyan bir gençliğin odağı konumundadır. OMÜ Gençlik Kulübü, kültürel, sanatsal ve sosyal alanda temellendirdiği projeleriyle herkesin takip ettiği bir kulüp konumundadır. Zira Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstanbul dışında bir üniversite olarak, 1,5 yıl içinde OMÜ Medya
Ödülleri gibi büyük bir projeyi, geniş bir katılımla gerçekleştiren tek üniversitedir.” şeklinde konuştu.
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Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu yaptığı konuşmada, “2. OMÜ Medya Ödül Töreni’ne hoş geldiniz. Bütün arkadaşlarım gibi
ben de bu heyecanı paylaşıyorum. Üniversitemiz kendisinden 2 üniversite çıkartmış, 36. yılını tamamlamış büyük bir üniversite. 14 fakültesi, 15 yüksekokulu, 5 enstitüsü, 20 araştırma merkezi ve 41.000 öğrencisi ile büyük bir aile. Aynı zamanda 800 yabancı uyruklu öğrencisi
ile geniş bir coğrafyaya hitap ediyor. Üniversitemizde OMÜ Gençlik Kulübü dâhil 59 öğrenci kulübü faaliyet göstermekte. Bu kulüplerimiz
spordan sanata, araştırmadan eğitime kadar çok farklı alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Ve işte bu kulüplerimizden birisi olan OMÜ Gençlik
Kulübü’nün gerçekten büyük gayretleri ile OMÜ Medya Ödüllerinin 2.’sini düzenliyoruz. Ben OMÜ Medya Ödülleri’nin düzenlenmesinde
büyük emeği geçen öğrenci arkadaşlarımızı ve başkanları Ertan Atasayar’ı kutluyorum. Metin hoca da gerçekten bir menajer gibi bu törenlerin hazırlığında çok çalıştı. Kendisine kulübe vermiş olduğu danışmanlıktan ve üniversitemize vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür
ediyorum. Ayrıca bu etkinliğe çok sayıda kuruluş, üniversitemizin değerli mensupları destek verdi. Tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür
ederim. Son olarak bizleri kırmayarak davetimizi kabul eden, bizlerle birlikte olan, kültür, sanat ve haber dünyasının seçkin üyelerine,
sanatçılarımıza, yazar ve çizerlerimize, program yapımcılarına Ondokuz Mayıs Üniversitesinde ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirtir,
hepinize güzel bir akşam geçirmenizi dilerim.” dedi.
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Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ise verilen ödüllerin ‘Güneşin Doğduğu Şehir’ olarak isimlendirilen
Samsun’dan sanata ve sanatçıya en büyük destek olduğuna dikkat çekti. Ödül töreni için
Samsun’a gelen sanatçılara da teşekkür eden Vali Aksoy, “Umarım şehrimizden
memnun olarak ayrılırsınız.” temennisinde bulundu. Törende, ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen tiyatro sanatçısı Yıldız
Kenter’e plaketini takdim eden Vali Aksoy, sanata büyük emeği
geçen sanatçıya böyle bir ödül vermekten dolayı da büyük mutluluk yaşadığını belirtti.
Yıldız Kenter’in ilerleyen yaşına rağmen ödülünü almaya gelmesi büyük takdir topladı. Sahnede yaptığı konuşma ile salonda
duygulu anlar yaşatan Kenter, “Asırlık bir sanatçı olarak bu ödüle
layık görmem beni onurlandırdı. Benim için Samsun’un ayrı bir önemi var. Ben ilk filmimi 20 yaşındayken Samsun’da çekmiştim. Bizim
gibi asırlık sanatçıları genç öğrencilerin hatırlaması bizi çok mutlu etti.”
diyerek öğrencilere teşekkür etti. Kenter’in plaketini alma anı ayakta
alkışlandı. En iyi çıkış yapan sanatçı ödülüne layık görülen Can Bonomo
da ödülünü Vali Hüseyin Aksoy’un elinden aldı.
Yılın en iyi şovmeni ödülüne layık görülen Beyaz törene telefonla bağ- landı. Yılın en iyi kadın sanatçısı ödülüne layık görülen Deniz
Seki ve yılın en iyi çıkış yapan albümü ödülüne layık görülen Toygar Işıklı da söyledikleri şarkılarla öğrencileri coşturdular.
Program, plaketlerin takdim edilmesinin ardından ödül alanların basına toplu fotoğraf vermesi ve verilen kokteylle sona erdi.

Törende ödüle layık görülen sanatçılar ve kategoriler şöyle:
Yılın En iyi Ana Haber Bülteni Sunucusu : Nazlı Öztarhan
Yılın En İyi Tartışma Programı
: Genç Bakış-Abbas Güçlü
Yılın En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı : Selami Şahin
Yılın En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı : Sümer Ezgü
Yılın En İyi Erkek Oyuncu
: Şevket Çoruh
Yılın En İyi Kadın Oyuncu
: Ayşe Çiğdem Batur
Yılın En İyi Fotoğrafçı
: Mehmet Turgut
Yılın En İyi Medyatik Sporcusu
: Çağla Kubat
Yılın En İyi Kadın Sanatçısı
: Deniz Seki
Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı
: Yaşar
Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçıcı
: Can Bonomo
Yılın En İyi Müzik Grubu
: Grup 84
Yılın En İyi Talk Show Sanatçısı
: Hayrettin
Yılın En İyi Çıkış Yapan Albümü
: Toygar Işıklı
Yılın En İyi Şovmeni
: Beyaz
Yılın En İyi Radyo Programı
: Matrax adına Zeki Kayhan Coşkun
Yılın En İyi Dizisi
: Kurtlar Vadisi
Yılın En İyi Magazin Programı
: Pazar Süprizi
Yılın En İyi Spor Yorumcusu
: Ertem Şener
Yılın En İyi Eğitim Programı
: Üniversite Medya
Yılın En İyi Virtüözü
: Şirin Pancaroğlu
Yılın En İyi Yazarı
: Kahraman Tazeoğlu
Yılın En İyi Karikatüristi
: Salih Memecan
Yılın En İyi Kültür Programı
: Gülhan’ın Galaksi Rehberi (Gülhan Şen)
Yılın En İyi Komedi Dizisi
: Leyla ve Mecnun
Yılın En İyi Düeti
: Nilüfer-Şebnem Ferah

Onur Ödülleri:
Gençlik Kulübü Özel Ödülü
Yeşilçam Onur Ödülü
Tiyatro Onur Ödülü
Tahsin Tuncalı Onur Ödülü
Yaşam Boyu Onur Ödülü
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: Asuman Dabak
: Yılmaz Köksal
: Cezmi Baskın
: Şemsi İnkaya
: Yıldız Kenter
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BEDÜK LE SÖYLEŞİ

S

ıcak tavırlarıyla öğrencilerin beğenisini toplayan Bedük (Serhat
Bedük) söyleşide kendi hayatından, çalışmalarından, iş ve aile
hayatından söz etti. “Yaşım size uzak değil. Aranızda bulunmaktan çok mutluyum.” diyen Bedük, dünyaca ünlü sanatçı
Pitbull’a olan benzerliği konusunda da, “Yabancı sanatçılar çok büyütülüyor, Türk sanatçıların onlardan eksik bir yanı yok.” şeklinde
konuştu. Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan Can Bonomo’yu çok beğendiğini söyleyen Bedük, rol aldığı
MUCK dizisi hakkında da konuştu. Bedük söyleşisinde öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Söyleşinin bitiminde, Gençlik Kulübü Akademik Danışmanı Prof. Dr. Metin Eker; Gençlik Kulübü Başkanı Ertan Ata’yla birlikte
Bedük’e plaket sundu.

KAHRAMAN TAZEOĞLU YLA İMZA GÜNÜ

Y

azar Kahraman Tazeoğlu, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde gerçekleşen imza gününde OMÜ’lü okurlarıyla
buluştu.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Kahraman Tazeoğlu gördüğü ilgiden dolayı çok memnun olduğunu belirterek; “Gösterdiğiniz ilgiden
dolayı çok teşekkür ediyor ve ben de sizi alkışlıyorum.” dedi.
Samimi tavırları ile dikkat çeken ünlü yazar, öğrencilerle fotoğraf
çektirmeyi de ihmal etmedi. İmza almak için bekleyen öğrenciler uzun
kuyruklar oluşturdular.
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ERDEM YENER VE
MEHMET TURGUT LA SÖYLEŞİ

Mehmet Turgut ve Erdem Yener ikilisi yakın ilişkileri ve sempatik tavırları ile
öğrencilerin büyük beğenisini topladı.
Sanatçılar; öğrencilerden gelen soruları
samimiyetle cevapladılar ve iş hayatları
hakkındaki başarı öykülerini paylaştılar.
Söyleşinin sonunda Rektör Vekili Prof.
Dr. Hakan Leblebicioğlu, Gençlik Kulübü
Akademik Danışmanı Prof. Dr. Metin Eker
ve Gençlik Kulübü Başkanı Erkan Ata, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ve MüzisyenOyuncu Erdem Yener’e plaket sundular.
Söyleşinin ardından Mehmet
Turgut’un “46 Sergisi” isimli fotoğraf
sergisinin açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu
ve Prof. Dr. Metin Eker sanatçılarla birlikte
kestiler.
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CAN BONOMO KONSERİ

O

MÜ Medya Ödülleri kapsamında düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinde Eurovision’da Türkiye’yi temsil edecek olan “Can Bonomo” bir konser verdi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen konsere katılan binlerce öğrenci, Can
Bonomo’nun söylediği parçalara hep bir ağızdan eşlik etti.
Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil edecek olan Can Bonomo, zengin ve müzikal olarak çok renkli sahnesi
ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. ‘Bana bir saz verin’ şarkısını söylediği sırada, izleyicilerden birinin kendisine saz
uzatması üzerine şaşkınlık yaşayan Can Bonomo, şarkıyı aldığı sazla söyledi.
Eurovision şarkısı ‘Love Me Back’ in de yer aldığı konserde üzerinde ‘Eurovision Samsun 12 Puan’ yazılı pankart dikkat
çekti.

- özenilen üniversite -
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GRUP SEKSENDÖRT KONSERİ

O

MÜ Medya Ödülleri kapsamında düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinde Grup Seksendört konser verdi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu’nda (BESYO) düzenlenen Grup Seksendört konserine katılan
binlerce öğrenci hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiler.
Mehmet Turgut ve Erdem Yener’in de izlediği konserin sonunda, Medya Ödülleri anket sonuçlarına göre, “En İyi Müzik Grubu
Ödülü”ne layık görülen Grup Seksendört ödülünü, OMÜ Gençlik Kulübü Akademik Danışmanı Prof. Dr. Metin Eker’ den aldı.
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OMÜ DE LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR
YARARINA KERMES
Tıp Bayramı
kapsamında,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Hastanesi girişinde,
‘Samsun
Lösemili
Çocuklar ve
Kan Hastalıkları Derneği’
tarafından,
lösemili çocuklar yararına
gıda kermesi
düzenlendi.

K

ermese; Tıp Fakültesinde görev yapan akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda hasta
yakını ve öğrenci katıldı.

Kermesin açılış konuşması yapan Rektör Yardımcı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu; “Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak lösemili çocuklarımıza yardımımız her zaman sürecektir. Her yıl geleneksel olarak gerçekleşen kermesimizden çok mutluyuz. Kermesimizde görev alan hocalarımıza, çalışanlarımıza ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.
LÖSAM Başkanı Prof. Dr. Davut Albayrak da kermese katkıda bulunanlara teşekkür ederek, teşekkür
belgelerini verdi.
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OMÜ II

MASA TENİSİ TURNUVASI

OMÜ Rektörlüğü idari personeli arasında, 27
Aralık- 24 Ocak
tarihlerinde
ikincisi düzenlenen, 16 bay ve 2
bayan personelin katıldığı masa
tenisi müsabakası; baylarda
Murat Güngör,
bayanlarda Nurşah Güvenin’in
galibiyeti ile
sonuçlandı.

B

aylarda 4 grup halinde yapılan
müsabakada, Murat Güngör birinci, Metin Özkan ikinci, Metin
Yüksel üçüncü oldu. Bayanlarda Nurşah
Güvenin birinci, Sevda Dağdelen ise ikinci
oldu.
Dereceye giren yarışmacılardan 3. olan
Metin Yüksel’e Rektör Yardımcısı Prof.Dr.
Hasan Gümüş, 2. olan Metin Özkan’a ise
Rektör YardımcIsı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu tarafından madalya, kupa ve katılım
belgesi verildi. Murat Güngör ve Nurşah
Güvenin ödüllerini Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’dan aldılar. Turnuva birincileri
sponsor marka Lescon’dan hediye çeki de
kazandılar.
Günün anısına toplu olarak çekilen fotoğrafın ardından; Murat Güngör ve Nurşah Güvenin’in yaptığı dostluk müsabakası
ile turnuva sona erdi.
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OMÜ VAKFI İLKÖĞRETİM OKULUNUN
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ
OMÜ Vakfı
Özel İlköğretim
Okulu
öğrencilerinden
oluşan koro,
Atatürk Kongre
ve Kültür
Merkezi’nde,
Türk Sanat
Müziği Konseri
verdi.

Ş

ef Ceren Düşünceli yönetimindeki Koro,
Türk Sanat Müziği’nin usta bestekârlarının
eserlerini seslendirdiler.

Konsere; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Eşi,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş, Atakum
İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Aktaş, OMÜ Vakfı
İlköğretim Okul Müdürü Kamuran Erdem, Öğretim
Üyeleri, OMÜ Vakfı Üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

diğimiz sorumlulukların altından o derece rahat
kalkacakları inancındayım. Bu vesileyle programın
hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve velilerimize teşekkür ederim.”

Konser sonrası konuşan OMÜ Vakfı İlköğretim
Okulu Müdürü Kamuran Erdem şunları söyledi: “Bu
gece gerçekten farklı bir gece oldu. Burada olmaktan ve böyle öğrencilere sahip olmaktan, sizler gibi
değerli öğrenci velileriyle bir arada bulunmaktan ve
Samsun’un eğitimine yön veren eğitim camiasıyla
da birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyum.
Çocuklarımıza ne kadar destek olursak, onlara ver-

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan da yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın zihinleri, gönülleri pırıl pırıl.
İnşallah gelecekleri de parlak olur. Konser boyunca
ne iyi yapmışız da bu okulu açmışız diye düşündüm.
Böyle bir okulun açılmasına da vesile olmaktan onur
duydum. Bu okulun gelecekte marka olabilmesi;
öğretmenlere, yöneticilere en önemlisi de öğrencilerimize düşmektedir. İnanıyorum ki; okulumuz
kendini ispatlayacak ve gelecekte marka olacaktır.
Okul yönetimi şimdiden lise kurmanın heyecanını
yaşıyor. En kısa sürede OMÜ Vakfı Lisesini kurmuş
olacağız. Bu gece bizlere Türk Sanat Müziğinin seçkin eserlerini seslendiren çocuklarımıza, okul yönetimine ve öğretmenlerine teşekkür ederim.” dedi.

- özenilen üniversite -
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İŞTE BUDUR
İzmir Şehir
Tiyatrosu
oyuncuları
tarafından
hazırlanan,
“İşte Budur”
adlı kabare
oyunu OMÜ’de
sergilendi.

Y

önetmenliğini Sinan Bengier’in yaptığı ve Volkan Saraçoğlu tarafından
yazılan 2 perdelik komedi türündeki tiyatro oyununda; Sinan Bengier,
Volkan Saraçoğlu, Tuncay Gürel, Ferda Çakırel, Uğur Demirezen, Tolga
Güleryüz, Ayşegül Aktaş ve Hakan Fidan rol aldı.
OMÜ Tiyatro Kulubü Akademik Danışmanı Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler tarafından ilgiyle
izlenen oyunun sonunda Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, Sinan Bengier’e hediye ve çiçek takdim etti. Özyurt, “İzmirden gelip bizlere bu oyunu sundunuz.
Neşeli dakikalar geçirmemizi sağladınız. Sizlere çok teşekkür ederiz.” dedi.
Aldığı çiçeği OMÜ Tiyatro Kulübü öğrencilerine vererek jest yapan Sinan Bengier de, “Bugün benim için özel bir gün” diyerek, üniversitemizde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU KIŞ
KUPASI ATLAMA ŞAMPİYONASI
Türkiye Yüzme
Federasyonunun
(TYF) 2012 yılı
faaliyetleri
kapsamında
düzenlenen
“Üçüncü
Türkiye Yüzme
Federasyonu Kış
Kupası Atlama
Şampiyonası”,
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Olimpik Yüzme
Havuzu’nda
düzenlendi.

A

çılış konuşmasını yapan OMÜ Olimpik Yüzme
Havuzu Müdürü Ertuğrul Akan, şampiyonaya
katılan sporculara başarılar diledi.

Yurt çapında etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kulüplerin düzenlenen şampiyonaya katılamadığını belirten TYF
Asbaşkanı Cem Görül, “Üçüncü Türkiye Yüzme Federasyonu Kış Kupası Atlama Şampiyonası beş bölgeden 38 sporcunun katılımıyla başladı. Yaklaşık 40 sporcumuz ve 4 spor
kulübümüz ülkemizi olumsuz yönde etkileyen hava şartları
nedeni ile yarışmaya katılamadı. Üç gün sürecek yarışmalarda sporcular yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde,
1 metre tramplen, 3 metre tramplen ve kule disiplinlerinde 8 ve artı 19 yaş grubu mücadele edecek.

Ertuğrul Akan

Cem Görül

Üçüncü Türkiye Yüzme Federasyonu Kış Kupası Atlama
Şampiyonası aynı zamanda Yunanistan’ın Atina kentinde
yapılacak Vergına Cup Atlama Şampiyonası’nın milli takım
seçmelerini de kapsıyor. Bu yarışmada dereceye giren ve
Milli Takıma seçilme kriterlerini yerine getiren sporcularımız önümüzdeki hafta yine bu tesiste 10 gün sürecek milli
takım kampına katılacaklar ve buradan Atina’daki müsabakaya katılarak ülkemizi temsil edecekler. TYF olarak dört
yıllık süreçte kule ve tramplen atlama branşlarında çok
ciddi bir yapılanma dönemi geçirdik. Türkiye Yüzme Federasyonu olarak önümüzdeki dönemde hedefimiz genç
sporcularımıza uluslararası arenada başarı kazandırmaktır.
Bu kapsamda federasyon olarak var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.
Konuşmaların ardından TYF Asbaşkanı Cem Görül,
OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Ertuğrul Akan’a katkılarından dolayı plaket verdi.
Günün sonunda Milli takım seçmeleri için yapılan atlama şampiyonasında dereceye giren bay ve bayan sporculara da Müdür Ertuğrul Akan ve Sosyal Tesisler İşletme
Müdürü Selahattin Sağlam tarafından madalyaları verildi.
- özenilen üniversite -
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HASTA VE HEKİM HAKLARI
SEMPOZYUMU
Türkiye’nin
çeşitli
üniversitelerinin
hukuk fakülteleri ve
tıp fakültelerinden
bilim adamları
hasta ve hekim
hakları konularını
tartıştılar.

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından düzenlenen ‘Hasta ve Hekim Hakları Sempozyumun’da, Türkiye’nin
çeşitli üniversitelerinin hukuk fakülteleri ve tıp fakültelerinden
bilim adamları hasta ve hekim hakları konularını tartıştılar.
Tıp Fakültesi Pembe Salon’da düzenlenen sempozyuma; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar
Şahinoğlu, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk,
tıp ve hukuk fakültelerinden gelen akademisyenler ile tıp fakültesi öğrencileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Samsun Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, “2003 yılından bu yana sağlıkta dönüşüm programı insan odaklıydı, hep bunu söyledik. Dönüp baktığımız zaman sağlıkta dönüşüme, Sağlık
Bakanlığı’nın yaptığı tarafsız anket çalışmasında yüzde 39 vatandaş memnuniyeti vardı sağlıkta. 2010 yılı memnuniyeti yüzde 73, 2011 yılının memnuniyeti ise yüzde 76,3. Hasta memnuniyeti açısından baktığınız zaman
Dr. Mustafa Kasapoğlu
ulaşılması çok zor noktalara gelmişiz. Bundan sonra en fazla yüzde 80’e çıkabilir. Sağlıkta dönüşümle beraber sağlık hizmeti çok ciddi noktalara geldi.
Çalışan memnuniyetine baktığımızda çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Çalışan memnuniyeti hasta
memnuniyetine göre çok üst düzeyde değil. Bunu gidermek gerektiğinin farkına vardık. Artık çalışanın da
memnun olması gerektiğine inanıyoruz. Acilde çalışan hekime birileri gelip darp edebiliyor ya da tacizde
bulunabiliyor, ben kamu olarak bunu savunamıyordum. Ama buda fark edildi artık” şeklinde konuştu.
Hasta memnuniyetinin yanı sıra hekim memnuniyetinin de artırılması gerektiğine dikkat çeken Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Hastalar doğal olarak daha konforlu bir hizmet istiyorlar, sağlık
hakkı istiyorlar ve haklarını arama konusunda daha fazla bilinçlendiler. Hekimler de elbette daha sağlıklı,
daha iyi bir sağlık hizmeti vermek istiyorlar ama koşullar çoğu zaman onun bu hizmeti vermesine yeterli
olanağı sağlamıyor. İster istemez bu durumda bir çatışma ortaya çıkıyor. Bir de hekime yönelik şiddet
arttı. Şimdi bütün hastanelerde ciddi bir güvenlikçi kadrosu var. Çünkü ortamı korumak durumundalar.
Hem sistemi çalıştırmak hem de bu tür problemler olduğu vakit müdahale edebilmek için buna ihtiyaç
var. Bu aslında iyi bir şey değil. Bu tür problemleri çözebilmemiz için bizim iletişim kanallarını artırmamız
gerekiyor. Bu sorunlardan kurtulabilmemizin yollarından birisi kendinizi karşınızdakinin yerine koymak.
Hastayken hekim yerine, hekimken hastanın yerine koymak.
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İnsanın insan olmaktan doğan en temel hakkının insanca yaşama hakkı olduğunu söyleyen
OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, “Kişinin doğuştan getirdiği bu hakkın yasalarla korunmasından adını alan ‘insan hakları’ ve bu başlık altında gelişen ‘hasta hakları’, özünde
insan haklarının, sağlık bakım hizmetlerine uygulanmasıdır. Hasta hakları kavramı artık günümüzde net bir şekilde tanımlanmaktadır. İster özel olsun ister kamuya ait, neredeyse tüm hastanelerde
bu alanda hizmet sunulmakta, hasta ve yakınlarına sorunlarının çözümü ve şikâyetleri konusunda danışmanlık yapılmaktadır. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hasta Hakları Kurulu, yaşanan hasta
hakları ihlalleri ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin
kalitesinin arttırılması, sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır biçimde sunulması, hastaların
hak ihlallerinden korunabilmesi ve gerektiğinde hukuki korunma yollarının fiilen kullanılabilmesi amacıyla hizmet sunmaktadır. Hastanemizin Hasta Hakları Birimi’ne yapılan tüm başvurular
için gerekli araştırma ve değerlendirme yapıldıktan sonra, konuyla ilgili olarak tüm başvuru sahiplerine geri dönüş yapılmaktadır. Ayrıca özel olarak hasta sorunlarıyla ilgilenecek bir birimin
olması nedeniyle farklı alanlarda çalışan personelin sorunların çözümü için ayrı ayrı zaman ve
emek harcaması önlenmekte ve en önemlisi sunulan hastane hizmetleri ile ilgili olarak hasta ve
yakınlarından canlı ve gerçekçi bir geri bildirime sahip olunmaktadır. Böylece memnuniyetin ve
memnuniyetsizliğin gerçekçi bir resminin çizilmesi ve oluşan bu farkındalık sayesinde kurumun
problemlerinin ne olduğunun ve nasıl çözüleceğinin bilinerek, tüm çalışanları ve hastalarıyla mutlu bir hastane hayalinin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Hastanemizin Hasta Hakları Birimi’ne
gelen başvurularda, hasta ya da hasta yakınlarıyla çalışan personel arasındaki iletişim ve diyaloga dayalı şikâyetler göze çarpmaktadır. Başvuruların büyük çoğunluğunu, personelin kendileriyle
daha iyi bir diyalog kurması yönündeki talepler oluşturmaktadır. Bu paralelde ikinci sırayı hasta ya
da yakınlarının hastalık konusunda doktorlarından yeterli ve detaylı bilgi alamadıkları yönündeki
şikâyetler oluşturmaktadır. Bu başvuruları, hastaların poliklinik hizmetleri konusundaki bekleme
süreleri ve randevu tarihleri konularındaki şikâyetleri takip etmektedir. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Hasta Hakları Kurulu’na gelen farklı konulardaki tüm başvurular için gerekli değerlendirme
ve araştırma yapılmakta, Hasta Hakları Kurulu kararları doğrultusunda konuyla ilgili tüm kişi ve
sorumlular bilgilendirilmektedir. Başvuru sahiplerine de sözlü ya da yazılı olarak geri bildirim yapılmaktadır.” diye konuştu.

Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu

Özellikle bir yönüyle biz yöneticilere, bir yönüyle de devlete ve hükümete düşen de bu altyapı
olanaklarını artırmak. Altyapı olanaklarını artmadıkça biz ne kadar hasta memnuniyetini artırırsak
artıralım, hekim memnuniyetini artırmadığımız müddetçe ve sorunlar bu şekilde devam ettikçe
korkarım bir yandan da biz hekimlerde defansif tıp anlayışı gelişecektir ki; bu hasta yararına olmayacaktır.” dedi.

Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu

2012 / Ocak-Şubat-Mart

SEMPOZYUM-PANEL
SEMPOZYUM-PANEL

Sempozyumda; Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Hakan Hakeri, Prof. Dr. Mustafa Tiftik, Prof. Dr. Tevfik Özlü, Prof. Dr. Yıldırım Doğan,
Prof. Dr. Sedat Işık, Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları, Doç. Dr. Koray Karabekiroğlu, Yrd. Doç. Dr. Berfin Melikoğlu, Yrd. Doç. Dr.
Mithat Günaydın, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakır, Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen, Uzm. Dr. Canan Yüksel, Dr. Mehmet Ali Zengin ve Gökten
Koçoğlu birer sunum yaptılar.
- özenilen üniversite -
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YENİ ANAYASA SÜRECİ VE İDEOLOJİK
YAKLAŞIMLAR
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Sağlık
Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
Düşünce ve Atılım
Kulübü’nün,
3H Hareketi
ortaklığıyla
gerçekleştirdiği,
“Yeni Anayasa
Süreci ve İdeolojik
Yaklaşımlar”
konulu panel,
OMÜ Atatürk
Kongre ve Kültür
Merkezi’nde
düzenlendi.

P

anele; Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mehmet Kuran, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Tıp
Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa
Bekir Selçuk, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

tam olarak gelişmediğimizi düşünüyorum. Bizler,
devlet ve devlet kurumlarının halka, vatandaşa
hizmet etmesi gerektiğini unuttuk. Yeni anayasa
ile geleceğimiz şekillenecek ve en önemlisi de
bireysel haklarımız ve özgürlüklerimiz anayasa
da yer alacak.” dedi.

Yöneticiliğini Cemile Bayraktar’ın yaptığı
panelde; OMÜ Adalet ve Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Erdal Abdülhakimoğulları, Yüzleşme Derneği Başkanı Cafer Solgun ve Taraf Gazetesi Yazarı Melih Altınok konuşmacı olarak yer
aldı.

Yüzleşme Derneği Başkanı Cafer Solgun ise
konuşmasına, T.C. Anayasası’nın tarihçesinden
ve Anayasa’nın geçirdiği değişimlerden söz ederek başladı. “Niçin yeni bir anayasa?” sorusu
üzerinden konuşmasını sürdüren Solgun: “Darbe
anayasası ile yönetiliyor olmak utanç verici bir
durumdur. Bunun utancından kurtulmak da tek
başına önemli değildir. Önemli olan anayasanın
şekillendirilmiş olduğu ideolojiden arındırılması
gerekliliğidir. Türkiye’nin var olan gerçekliğini
kapsayacak bir anayasaya ihtiyacımız var. Bunu
başarabilirsek kendi geleceğimize daha güvenle
bakabileceğiz demektir.” şeklinde konuştu.

Panelin açılış konuşmasını yapan Düşünce ve
Atılım Kulübü’nün Akademik Danışmanı Doç. Dr.
Metin Yılmaz, toplumun her zaman daha fazla
hoşgörüye, sevgiye ve saygıya ihtiyacı olduğunu belirterek, temel hedeflerinin ‘özgürlük alanı
oluşturmak’ olduğunu söyledi.
3H Hareketi Genel Koordinatörü Mustafa
Aslan ise ‘Özgürlük Yolu’ adlı proje kapsamında
10 şehir dolaşacaklarını, Samsun’un ise ikinci durakları olduğunu söyleyerek; 2012 senesini daha
çok anayasa tartışmalarına ve bireysel özgürlüklere adamış olduklarını, bu amaçla da seminer,
kongre ve kampanya gibi etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.
Panelin açılış konuşmasını yapan Cemile Bayraktar, “30 yıldır Türkiye gibi bir ülkede askeri
darbe anayasası ile yönetiliyoruz. Bu nedenle de
‘hak ve özgürlüklerin farkına varma’ konusunda
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“Yeni anayasa tartışma sürecinde bazı paradigmalardan uzaklaşılması gerekmektedir. Yazım
süreci uzmanlara aittir fakat yapım süreci ise
bizlere aittir.” diyen Taraf Gazetesi Yazarı Melih
Altınok, “Biz anayasanın henüz yapım sürecini
tamamlamadık. Bu konuda tartışmalar yürütüldü ama yeterince yaygınlaştırılmadı.” dedi.
Yeni anayasa sürecinden ve beklentilerden
söz eden Abdülhakimoğulları, halkın ürünü olacak şekilde, birey odaklı, insan onurunu esas
alan, hukuk ve evrensel değerlerle donatılmış
olan bir anayasanın olması gerektiğini belirtti.
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TARİHTEN GÜNÜMÜZE
YILINDA TÜRK OCAKLARI
“Tarihten
Günümüze 100.
Yılında Türk
Ocakları” konulu
panel, Atatürk
Kongre ve Kültür
Merkezi’nde
gercekleştirildi.

O

MÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Tarih kulübü tarafından düzenlenen “Tarihten Günümüze 100. Yılında Türk Ocakları”
konulu panel, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Panele, Rektör vekili Prof. Dr. Hasan
Gümüş, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Tarih kulübü Başkanı Erdem Eren, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk
ocakları ile ilgili bir çok sözü vardır. Ancak beni en çok
etkileyeni, 24 Kasım 1930 yılında Çarşamba ilçesinde
Türk Ocakları’nda söylediği; ‘Türk Ocağı’nda tanıştığım
kıymetli gençlik iftihara layıktır.’‘’ sözüdür. Panelimize
katılan tüm hocalarımıza ve öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi. Açılış konuşmasının ardından
Türk Ocakları tanıtım filmi izlendi.
Panale; Türk Ocakları Samsun Şube Başkanı Prof.
Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Devlet Arşivleri eski Genel
Müdürü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve Gazi Üniversitesi
Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahingöz panelist
olarak katıldılar.
İlk konuşmacı olan Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Türk
Ocaklarının kuruluşu ve misyonu hakkında bilgi vererek; Türk Ocakları’nın amaçlarından bahsetti. Sarınay,
“Ocağın maksadı Türklerin birliği ve refahı için çalışmaktır.” diyerek, Türk Ocaklar’ının siyasetle ilgisi olmadığını vurguladı.
Prof. Dr. Mehmet Şahingöz ise, Türk Ocaklar’ının önemine değinerek, Osmalı’nın son dönemlerinde yaşadığı sıkıntıları ve gelişimini anlattı.
Panelin yöneticisi, Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan ise, oluşturulmak istenen yeni Anayasa için,
“Türk kültürünü merkez almayan bir Anayasa’yı kabul etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu. Panelin sonunda, Prof. Dr. Hasan Gümüş ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz panelistlere plaket
ve çiçek takdim ettiler.

- özenilen üniversite -
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TÜRKİYE NİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
“Türkiye’nin
Bugünü ve
Geleceği“
konulu
konferans
Araştırmacı
Yazar
Bekir Ağırdır
tarafından
verildi.

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ekonomi
ve Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen, “Türkiye’nin Bugünü ve Geleceği” konulu
konferans, Konda Araştırma Şirketi Genel Müdürü Araştırmacı Yazar Bekir Ağırdır tarafından
verildi.
İktisat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe; İktisat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fatih Yüksel, Dekan Yardımcısı Doç. Dr.
Süleyman İç, öğretim üyeleri ve öğrenci katıldı.
Hazırlamış olduğu sunum eşliğinde konferansını gerçekleştiren Bekir Ağırdır, kendisinin
38 yıl önce üniversiteyi bitirdiğini söyleyerek; Türkiye’nin tarihsel sürecini ve toplumsal yapısını anlattı. Ağırdır, “İklim ve kuraklık ilerleyen yıllarda kentleri, dolayısıyla bizleri etkileyecek. Küresel dünyada değişikliğe
ayak uydurmalıyız. Hayat tarzları bir yandan çeşitlenirken, öte yandan siyasallaşıyor. Türkiye için gelecek 10
yılda en büyük risk, toplumsal kutuplaşmanın devam etmesidir. Sorgulamaktan hiçbir zaman çekinmeyin.”
dedi.
İşi ve hayatı yönetmenin bir problemi veya denklemi çözmekten daha zor olduğunu söyleyen Ağırdır
konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Ben işe 1981 yılında başladım. O zaman Türkiye’de 320 tane bilgisayar vardı. Şu anda bu salonda olanlarda, bu sayıdan daha fazla bilgisayar vardır. Dünya sürekli değişiyor.
Düşünce sistematiği de değişti. Değişiklikleri anlamak bizim kuşak için çok zaman aldı. İşinizi yönetirken
dünyadaki değişimi takip etmelisiniz. Dinamik bir sistem üretmek zorundasınız. Anne babalar için umut;
sizin başarabileceklerinizdir. Gelecek sizlerin ellerinde.”
Konferansın sonunda İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman İç, Bekir Ağırdır’a plaket takdim etti.
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OMÜ
Mühendislik
Fakültesi’nde,
Karayolları 7. Bölge
Müdürü Abdulkadir
Uraloğlu’nun
katılımıyla, ‘Dünden
Bugüne Karayolları
ve Karayolu
Uygulamaları’
isimli konferans
düzenlendi.

Abdulkadir Uraloğlu

DÜNDEN BUGÜNE KARAYOLLARI VE
KARAYOLU UYGULAMALARI

K

katıldı.

onferansa; Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci

Konferansın açılış konuşmasını yapan
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “Bizlerin arzusu; sanayi ve çevre ile işbirliği içinde olabilmek, sizlere daha iyi eğitim verebilmektir. Sizlerle ilgili
olan kurum veya kuruluşlardan nasıl fayda
sağlayabilirsiniz düşüncesiyle böyle bir organizasyonu düzenledik. Konferansın özellikle
inşaat mühendisliği öğrencilerine faydalı
olacağını düşünüyorum.” dedi.
Konuşmasında yolların insan eliyle, insanlığa yapılan en önemli alt yapı olduğunu belirten Karayolları
7. Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, “Ülkeler bulunduğu konuma ve kaynaklarına göre dünya ekonomisinde söz sahibi olurlar. Ama bütün bunların dayandığı bir nokta var; o da altyapıdır. Altyapı denildiğinde de ulaşım sistemini birinci sıraya koyabiliriz.” dedi. Uraloğlu konferansta; yolların Cumhuriyet tarihi
içerisindeki gelişimden, karayolu yatırımlarının sosyo-ekonomik faydalarından, sürdürülmekte olan projelerden ve 2023 yılı projelerinden söz etti. Abdulkadir Uraloğlu, trafik güvenliği açısından yollarımızın
artık daha güvenli olduğunu da vurguladı.
Soru-cevap bölümüyle devam eden konferansın sonunda Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Abdulkadir
Uraloğlu’na, günün anısına plaket takdim etti.
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FETİH
OMÜ Kitap
Kulübü tarafından
düzenlenen
ve yazar Okay
Tiryakioğlu’nun
konuşmacı olarak
katıldığı “Fetih”
konulu konferans,
Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi’nde
düzenlendi.

K

onferansa, SKSD Başkanlığı Kitap Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr.
Rıza Karagöz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Kitap Kulübü Başkanı İbrahim Burak Durmuş, “Son yıllarda bizler,
şanlı tarihimizde nice zaferler kazanmış, nice
badireler atlatmış bir milletin evlatları olarak,
tarihimizde bolca bulunan kahramanları yeni
yetişen nesillere kahraman olarak sunmak yerine, onları maddi çıkarlar uğruna heba ediyoruz. Bu yanlışa dur demek ve yetişmekte olan
neslimizin Fetih’i, Fatih’i ve destanlarla dolu tarihimizi hakkıyla öğrenmesine katkı sağlamak
ümidiyle bu konferansı düzenlemiş bulunuyoruz. Bilinmelidir ki; tarihini hakkıyla bilmeyen ve tarihinden
kendisine ders çıkarmayan milletlerin, gelecekte yazacakları şanlı birer tarihleri olmayacaktır. Ve unutulmamalıdır ki; büyük fetihler ancak Fatih’lerle gerçekleşir.” dedi.
Bir dönemi anlayabilmenin öncelikle onun bir öncesine bakış atmakla ve bazı noktaları anlamakla mümkün olabileceğini söyleyen Yazar Okay Tiryakioğlu konuşmasında, İkinci Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet
Han’ın babası Murat Han’ın, Osmanlı Tarihi’nde gelmiş geçmiş en kayda değer padişahlardan birisi olduğunu
söyledi. Mehmet Han’ın da entelektüel bir kişi olduğunu vurgulayan Okay Tiryakioğlu, “Dinleyerek hâkim
olabilmek, okuyarak hakim olmaktan daha zordur. Biz bu özelliği Mehmet Han’ da görebiliyoruz” diyerek,
‘Kuşatma 1453’ adlı kitabında Mehmet Han’ı nasıl ele aldığına dair bilgi verdi.
Konferans soru-cevap bölümünün ardından, Doç Dr. Rıza Karagöz’ün, Okay Tiryakioğlu’na plaket takdim
etmesiyle sona erdi.
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BİLİMSEL VE AKADEMİK KİMLİĞİYLE
HEKİM

S

ağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Aktif
Üniversiteliler Kulübü tarafından Tıp Fakültesi Dekanlığı Mavi Salon’da, “Bilimsel ve
Akademik Kimliğiyle Hekim” başlıklı konferans düzenlendi.
Konferansa; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Bağırıcı, Samsun Tabip Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Karaca, Aktif
Üniversiteliler Kulübü Akademik Danışmanı Yrd. Doç.
Dr. Fatih İlkaya ve öğrenciler katıldı.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu yaptığı konuşmada, sağlıkta ve tıp eğitiminde
önemli gelişmeler olmasına rağmen hala eksiklerinin
olduğunu belirterek, “Tıp Bayramı, 14 Mart 1919’da
İstanbul’un işgaline karşı tıbbiyelilerin bir direniş, bir
tavır ve bir başkaldırış hareketi olarak ortaya çıktı. Bu
dinamik hareketlerini hep muhafaza ederek bugünlere geldi.” dedi. Samsun Tabip Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın da “İdeal Hekim ve Gelecekte Hekimlik Mesleği” başlıklı
bir konuşma yaptı.
Dr. Hakan Özsaraç’ın sunduğu ney dinletisi ve “Selin Ardından Pakistan” isimli kendi fotoğraflarından oluşan gösteriminin ardından, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Karaca, “Bilimsel ve
Akademik Kimliğiyle Hekim” başlıklı konferans verdi.

KAN BAĞIŞI VE KAN BAĞIŞININ
TOPLUMDAKİ ÖNEMİ

K

verildi.

ızılay Samsun Bölge Kan Merkezi tarafından, OMÜ Samsun Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrencilere, “Kan Bağışı
ve Kan Bağışının Toplumdaki Önemi’’ başlıklı konferans

Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Alper Candan verdiği konferansta kan bağışının önemine ve insan sağlığına olan faydalarına
değindi. Alper Candan, “Kızılay 1868 Yılında Osmanlı İmparatorluğu zamanında, yaralı askerlere yardım amacıyla kurulmuştur.
Kızılay’ın bugünkü ismini 1935 yılında Atatürk koymuştur. Vizyonu; ulusal ve uluslararası hizmet kalitesini geliştiren bir insani
yardım kuruluşu olarak hizmet vermektir. Türkiye de ilk kan bankaları 1957 yılında kurulmuştur. Biz millet olarak paylaşımcıyızdır.
Kan vermiyorsak bilmediğimizden vermiyoruz. Şu anda toplumumuzun %1’i düzenli ve gönüllü olarak kan veriyor. Yılda bir milyon
273 bin kişi kan vermektedir. İhtiyacımız ise bir milyon 800 bin
ünitedir. 2014 yılında bu hedefimize ulaşmak istiyoruz. Merkezimizde alınan kanlar 4 ayrı testten geçirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kan vermek kesinlikle insan sağlığına zararlı değildir. Kan
çok değerlidir ve tek kaynağı insandır.” diyerek herkesi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet etti.
Konferansın sonunda günün anısına Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Ersin Erge tarafından Alper Candan’a
üniversitenin hediyesi takdim edildi.
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İŞLETME ÖĞRENCİLERİ İŞ DÜNYASI İLE
BULUŞTU
RCP Grup
Yönetim Kurulu
Başkanı Merve Safa Güdül
ve Pedo Genel
Müdürü Necdet
Akan işletme öğrencilerine konferans verdiler.

İ

ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme 1. Sınıf öğrencileri iş dünyası
ile bir araya geldi. RCP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Merve Safa Güdül
ve Pedo Genel Müdürü Necdet Akan işletme öğrencilerine konferans
verdiler.
Yrd. Doç. Dr. Yetkin Bulut’un dersinde gerçekleşen konferansta Bulut,
“Pedo bir Samsun markasıdır. Pedo, ulusal çapta rekabet edebildiğini ispat
etmiş olan bir markadır. Daha ileri gitmesi de mümkün. Pazar lideri olma
yolunda ciddi adımlar atmaktadır. Bu marka Recepoğlu Ticaret firması ile
şehrimize ulaştı. Üretim tamamen Samsun’da yapılmaktadır. Markanın, yerli
sermayeye olan katkısı büyüktür.” şeklinde konuştu.

Pedo Genel Müdürü
Necdet Akan

Yrd. Doç. Dr. Yetkin Bulut’un konuşmasının ardından şirketin tanıtım filmi izlendi. Filmde; şirketin amaçları, vizyonu, ürün tanıtımı, işe alınacak bireylerde aranan özellikler ve Türkiye’nin yabancı pazardaki gelişimi
ile ilgili yapılan çalışmalar gösterildi.
RCP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Merve Safa Güdül; “Bu çalışma ile ulusal bir marka yaratmayı amaçladık. Türk markalarına olan ilgi sebebiyle Pedo 18 ay önce satın alındı ve 9. ayda Samsun’da üretime başlandı.
Yeni bir marka oluşturmak yerine var olanı satın almaktaki amacımız marka oluşturmanın oldukça zor ve
masraflı olmasıdır. Yenilediğimiz ürünümüz ile ulusal çapta bir başarı yakalayacağımıza inanıyoruz.” dedi. İş
dünyası ile üniversite öğrencilerinin bir araya geldiği konferans, soru cevap bölümüyle sona erdi.
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KONUŞ Kİ SENİ GÖREYİM
OMÜ Hayvan
Dostları Kulübü
tarafından
Atatürk Kongre
ve Kültür
Merkezi’nde
“Etkin İletişim
ve Beden Dili”
ile “ Diksiyon,
artikülasyon,
fonetik bilgisi
ve uygulama”
adlı seminer
gerçekleştirildi.

A

çılış konuşmasını yapan Hayvan Dostları Kulübü Akademik Danışmanı Prof. Dr. Nurcan Çetinkaya; kulübün gerçekleştirdiği aktiviteler ve önümüzdeki günlerde yapacakları etkinlikler hakkında bilgiler verdi. “ Amacımız; pratikte, teoride sizleri
daha iyi yetiştirerek bu okuldan mezun etmek” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı konuşmasına yetenek sizsiniz Türkiye adlı yarışma programından yola çıkarak başladı. Beden dilini ve konuşma dilini çok iyi
kullanabilen bir köpeğin, insanlara özgü hazırlanmış bir yarışma programını kazandığından
bahsetti.Bu etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkürlerini belirterek konuşmasına son
verdi.
İlk olarak Dr. Ahmet Koluman “Etkin İletişim ve Beden Dili” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. İletişim bilgisi, beden dili, ilk izlenim ve iş görüşmeleri hakkındabilgiler verildi.
İletişimde bazı engellerin olduğundan, bu engelleri oluşturan unsurlar arasında korku, tecrübe edilmiş başarısızlık, aşırı güven, dinlemeyi bilmemek, aşağılık, küstahlık gibi olguların
yer aldığını belirtti. İlk 15 sn içerisinde kurulan göz teması ile karşımızdaki insanı kendimize
bağlayabileceğimiz üzerinde duruldu. İş görüşmelerinde ise; kendine güven, ortama hakimiyet, göz teması ve gülümsemenin %99 oranında etkili olabileceğini belirterek sunumuna
son verdi. Sunumunun ardından Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından Dr. Ahmet Koluman’a
plaket takdim edildi.

Dr. Ahmet Koluman

İkinci konuşmacı olan Yrd. Doç. Dr. Buğra Genç ise Aristoteles’in “ Konuş ki seni göreyim” sözü ile sunumuna başladı. Her insanın farklı bir dünya olduğunu belirten Genç, “konuşmamızı nasıl etkili hale getirebiliriz ?” sorusu üzerinde durdu. Diksiyonun, artikülasyon
ve fonetik bilgisi olmadan incelenemeyeceğinden bahsetti. “ Ses organlarının keşfi, doğru
ses, nefes organı keşfi ve uygulama. Bunları etkin hale getirdikten sonra doğru sese kavuşabiliriz, Doğru sese konuştuktan sonra da doğru konuşmaya ulaşabiliriz.” Diyerek konuşmasını bitirdi ve uygulama bölümüne geçti.
Sahneye çıkan bir grup eşliğinde diyafram çalıştırma, diyafram hissetme, köpek nefesi alma, çiçek koklama gibi birçok etkinlik katılımcılarla beraber gerçekleştirildi ve oldukça
renkli sahnelere yer verilerek noktalandı.
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ARAS KARGO ÇALIŞANLARINA
BELGELERİ TÖRENLE VERİLDİ

O

MÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından, Aras
Kargo’nun Samsun, Ordu, Sinop, Amasya,
Tokat, Sivas ve Çorum personellerine yönelik
olarak, “On Numara Kurye, Müşteri Memnuniyetinde
Mükemmellik ve Mükemmel Şube Yönetimi” konularında verilen eğitimler tamamlandı.
Altı ay boyunca periyodik olarak devam eden seminerlerde personele; motivasyon, zaman yönetimi, beden
dili, iletişim, satış, pazarlama, yönetim becerileri konularında eğitim verildi.

Prof. Dr. Birol Elevli ve Cem Arpacı

OMÜ Sürekli
Eğitim Merkezi
tarafından, Aras
Kargo çalışanlarına
eğitim semineri
verildi.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve
Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden; Doç. Dr. Gürhan
Uysal, Yrd. Doç. Dr. Mehmet E. Sardoğan, Yrd. Doç. Dr.
Yetkin Bulut, Yrd. Doç. Dr. Müge Yılmaz ve üniversitemizden ayrılan Yrd. Doç. Dr. Ebru Oğuz tarafından verilen
eğitimlerde başarılı olan 97 katılımcıya, Atatürk Kongre
ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle belgeleri verildi.
Törende, Aras Kargo Samsun Bölge Müdürü Nusret
Uslu ve İnsan Kaynakları Müdürü Cem Arpacı yaptıkları
konuşmalarda Aras Kargo çalışanlarına teşekkür ettiler.
Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Birol Elevli
de konuşmasında; “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak ‘Aras Akademi’ ile yapacağımız eğitim sadece bununla sınırlı kalmayacak. Eylül ayında yeni grup eğitimlerimize başlayacağız. Aras
Kargo yöneticilerine eğitim için merkezimizi tercih etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
Törende dereceye giren personele ödül ve belgeleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu
tarafından verildi.

62

- özenilen üniversite -

2012 / Ocak-Şubat-Mart

SEMİNER-SÖYLEŞİ
SEMİNER-SÖYLEŞİ

WEB OF SCIENCE
KULLANICI EĞİTİMİ

K

ütüphane ve Dokümantasyon Başkanlığı kullanıcı hizmetleri çerçevesinde, üniversitemiz akademik personeline kullanıcı eğitimi verildi.
Eğitim, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Pembe Salon da gerçekleşti. Eğitimde, Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım Şirketinden
Müşteri Temsilcisi Erman Karabulut, yapılan değişikliklerden söz etti ve ‘Web of Science’ atıf indeksinin çevrimiçi örneklerle
tanıtımını yaptı.
Erman Karabulut tanıtımda; “Web of Science disiplinler arası bir atıf indeks tabanıdır. Burada,12.000 yayıncı ve 53 milyon kayıt
mevcuttur. Web of Science, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler hakkında makaleler içerir ve kullanıcılara büyük kolaylık sağlar. Veri
tabanımız sayesinde; 1980’den günümüze kadar dünyadaki en önemli yayın ve yazarları takip edebilir, makalelerinizden kimlerin
faydalandığını görebilirsiniz.” şeklinde konuştu.

OMÜ DE ADAY MEMUR EĞİTİMİ

R

zenledi.

ektörlük Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim
Birimi tarafından, üniversitede göreve başlayan aday
memurlar için 10 günlük temel eğitim programı dü-

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen ve 25 aday
memurun katıldığı programda; memurların bilmesi gereken
devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususlar ile üniversite teşkilatının kuruluş ve görevlerinin tanıtılması konularında
bilgi verildi.
Ortak Dersler Okutmanı Gülen Yılmaz tarafından verilen eğitimle; üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev yapan akademik ve idari personelle ilgili konulardaki bilgilerin aday memurlara aktarılması sağlandı.
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TURKCELL Lİ HAYAT SEMİNERLERİ
OMÜ’lü
öğrenciler
“Turkcell de
kariyer fırsatları“
konusunda bilgi
edindiler.

T

urkcell Üniversite Sanayi İlişkilerinden Sorumlu Yöneticisi Esra Ramazanoğulları, amaçlarının; ‘üniversiteyi bitiren öğrencilerin meslek seçimlerini yapabilmeleri, mobil dünyanın önemi, teknoloji ve telekomünikasyon
sektöründeki yenilikler, iş yaşamında başarılı olmanın püf noktaları’ konularıyla ilgili olarak öğrencileri bildirmek olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ise Turkcell’in OMÜ’de bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
“Turkcell’li Hayat Seminerleri” adlı etkinlik, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. OMÜ’lü öğrenciler,
“Turkcell’li Hayat Seminerleri” platformunda; iletişim ve teknoloji sektörünün yakın geleceği, yeni teknolojilerle hayatımızda nelerin değişeceği, yeni fırsatlar, işbirlikleri ve Turkcell’de kariyer fırsatları gibi konularda bilgi edinme fırsatı
buldular.
Esra Ramazanoğulları öğrencilere hitaben yaptığı sunumda, “Turkcell Grup olarak tüm işlerimizi ‘Önce insan,
Öncü Turkcell’ bakış açısıyla gerçekleştiriyoruz. Gençliğin
yaratıcı gücüne ve onlardan çıkacak fikirlerin çok değerli olduğuna inanıyoruz. ‘Turkcell’li Hayat’ seminerleri ile
sektörümüze duyduğumuz heyecanı, tutkuyu gençlerle
paylaşarak sektörel vizyonumuz ve Turkcell Grup’ta kariyer
fırsatları hakkında bilgi veriyoruz. Bu vesile ile Samsun’da
sizlerle böyle bir paylaşımın içinde olmaktan dolayı mutluyuz. 2012 eğitim yılında toplam 20 üniversiteyi ziyaret
edeceğiz.” şeklinde konuştu. Ardından işe alım sürecinde
yapılan yanlışlar, oynanan skeç eşliğinde öğrencilere anlatıldı. Turkcell İnsan Kaynakları Müdürü Özlem Demircan
ise, iş başvurusunun nasıl yapılacağı ve doğru CV’nin nasıl
hazırlanacağı konusunda bilgi verdi.
Etkinliğin sonunda yapılan çekilişle öğrencilere; 1 adet
cep telefonu, 2 adet Vınn ve 100 tane 20 liralık kontör kart
hediye edildi.

64

- özenilen üniversite -

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı Ekonomi ve Kariyer Kulübü
ile Turkcell işbirliğiyle, üniversitemizde bir dizi
etkinlik düzenlemek için gelen Turkcell ekibi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu’nu da
ziyaret etti.
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SEMİNER-SÖYLEŞİ
SEMİNER-SÖYLEŞİ

GELECEĞİN HUKUKÇULARINA SEMİNER

Ç

arşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü, OMÜ Ali Fuat Başgil Hukuk
Fakültesi öğrencilerine, ‘Denetimli Serbestlik Sistemi ve Uygulamaları” konusunda seminer verdi.

Çarşamba Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzmanlarca verilen seminere; Çarşamba Belediye
Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Kurt, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı Vural Balcı, İlçe Milli
Eğitim Müdür Vekili İsa Uysal, Çarşamba Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Şaziye Ateş, Kızılay Çarşamba Şube Müdürü Erol Kurt,
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tiftik ve Dekan Yardımcısı ve aynı zaman da Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Erdal Abdulhakimoğulları, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

HARUN ÇELİK

G

LE SÖYLEŞİ

azeteci-Yazar Harun Çelik, Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen söyleşi ve imza gününde
OMÜ’lü okurlarıyla buluştu.

OMÜ Öğrenci Konseyi’nin davetlisi olarak üniversitemize gelen;
Gazeteci-Yazar Harun Çelik, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde
düzenlenen söyleşi ve imza gününde OMÜ’lü okurlarıyla buluştu.
Söyleşiye; Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları; YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Prof.
Dr. Hakan Leblebicioğlu, dekanlar, öğretim üyeleri ve çok sayıda
öğrenci katıldı.
Yıllarca Samsun’dan uzakta yaşamış olan Harun Çelik söyleşisine Samsun’a olan özlemini dile getirerek başladı. Yayınlanmış olan
beş eserinden kendi hayatından örnekler vererek söz eden Harun Çelik, “Dünyanın birçok yerini görme imkânım oldu. Bir şehri büyük
yapan ve yaşanılabilir kılan olgu ne o şehrin binalarının sayısı, ne de bankalarındaki paralarıdır. Bir şehri şehir yapan, o şehrin kültürü,
sanatı, edebiyatı ve mimarisidir. Samsun şehri eğer büyük olacaksa; kültürü, sanatı ve edebiyatı ile büyük bir şehir olacaktır.”dedi.
Harun Çelik söyleşiye şu sözlerle son verdi: “Okuma-yazma bilmeyen bir kadının çocuğuyum ve benim yazdıklarımı şu an binlerce kişi
okuyor. Topluma dair düşünce taşıyan herkese saygı duyuyorum.” dedi.
- özenilen üniversite -
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OLGULARLA ÇOCUKLUK ÇAĞI
ZEHİRLENMELERİ
Çocuk Acil
Tıp ve Yoğun
Bakım Derneği
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi ev
sahipliğinde ve
Samsun İl Sağlık
Müdürlülüğünün
desteğiyle
“Olgularla
Çocukluk Çağı”
konulu kurs
düzenledi.

Ç

ocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneğinin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde ve Samsun İl Sağlık Müdürlülüğünün desteğiyle düzenlemiş olduğu; “Olgularla
Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri Kursu” başladı. OMÜ Tıp Fakültesi
Mavi Salon’da gerçekleştirildi. 2 gün boyunca devam eden kursa
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden doktorlar katıldı.
Kursun açılışına; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Altuntop, Başhekim Prof. Dr. Mustafa Bekir
Selçuk, OMÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kemal Baysal, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
Başkanı Prof. Dr. Agop Çıtak, çok sayıda öğretim görevlisi ve hemşire katıldı.

Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 50’sinin çocukluk
çağını kapsadığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Baysal, “Özellikle 0-4 yaş grubumuz
yüzde 25’lere yaklaşmaktadır. Bu yaş grubunda enfeksiyonlardan
sonra, özellikle bizim bölgemizde ve ülkemizde çocukların serbestçe dolaştığı bir ortamda intoksikasyonlardan (zehirlenme)
kaçınmamız mümkün değildir.” diye konuştu.
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Doç. Dr. Ahmet Güzel

Prof. Dr. Kemal Baysal

Kurs koordinatörü Doç. Dr. Ahmet Güzel yaptığı açıklamada
“Ülkemizde çocukluk çağında son yıllarda giderek artan oranlarda zehirlenme olgularının Çocuk Acil Servislerine başvurduğu
gözlenmektedir. Bu durum sosyal, adli, ekonomik, tıbbi ve kültü-

rel yaşamı da etkileyen bir unsur olarak kendini hissettirir bir hal
almıştır. Çocukluk çağında zehirlenme ile gelen hastaların uygun
tanı ve tedavi yaklaşımı bu yüzden tüm sağlık çalışanları yanında
topluma hizmet veren sağlık kuruluşlarını da yakından ilgilendiren bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü
için yola çıkan Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği bu kursu
düzenlemeye karar vermiştir. Kursumuz ülkemizin değişik üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinden konusunda uzman 21
öğretim üyesinin katkıları ile gerçekleştirilmektedir. Kursumuza
yoğun bir ilginin varlığı bu konudaki ihtiyacın da bir göstergesi
olmuştur.” dedi.

- özenilen üniversite -

Prof. Dr. Levent Altuntop
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“Olgularla Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri Kursu”nu ilk defa Samsun’da düzenlediklerini söyleyen Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım
Derneği Başkanı Prof. Dr. Agop Çıtak, “Artık zamanı gelmiş bir kurstu. Türkiye’de sağlık sisteminin gelişmesiyle birlikte çocuk ölümlerinin azalmasında gizli kalmış bir sağlık sorunu ve kazalar ortaya çıkmaya başladı. Bunların içerisinde de zehirlenmeler önemli bir yer
tutuyor. Tüm dünyada bu sorun devam ediyor. Bu sorunun gerçek rakamı nedir hiç kimse bilmiyor. Biz sadece ölenlerden veya ağır
sakat kalanlardan yola çıkıyoruz. Zehirlenme kursu, bir hekimin acil olarak ilk yapılacakları öğretmek ve bu çocukların ölmelerini veya
sakat kalmalarını önlemeye yönelik bir kurstur.” şeklinde konuştu.
OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Altıntop ise şunları kaydetti: “1970’li yıllarda dünyada modern anlamda tıp
sistemi kurulmaya başlandı. 1990 ve 1994’lü yıllarda ilk defa acil tıbbın kurulmasıyla modern anlamda Türkiye’de bir eğitim verilmeye
başlandı. 1997 yılında Samsun olarak biz ilk acil konusunda öncülüğü yaptık ve Acil Anabilim Dalı’nın kurulmasında yer aldık.”
Yapılan konuşmaların ardından, kursa katkıları bulunan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu ve
OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Altıntop’a plaket verildi. Prof. Dr. Agop Çıtak tarafından verilen “Zehirlenmelerde
Genel Yaklaşım” konulu sunumla başlayan kursta, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen doktorlar bilgi verdiler.

AKADEMİK GELİŞİM KURSU

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Mavi Salon’da, ‘Akademik Gelişim Kursu’
başlıklı program düzenlendi. Programa; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hakan Leblebicioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof.
Dr. Faruk Bağrıcı ve çok sayıda doktor katıldı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan kursun çok faydalı olacağını belirterek, bilimin en önemli unsurunun
birikimleri aktarmak olduğunu, sunum yapacak hocaların da birikimlerini aktaracağına inandığını söyledi. Rektör Akan, “Akademisyenlik; bulduklarımızı
okumak ve sonunda araştırma yapmak, bu okuma ve
araştırma sonunda elde edilen bilgileri en temel haliyle öğrencilere aktarmaktır. Biraz daha ileri haliyle
de bunu bilim dünyasına makale ya da bildiriler olarak sunmaktır. Tabi böyle bir hususta hazırlanmış bir
kursun çok büyük bir katkısı var.” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Mithat
Günaydın

Programın açılış konuşmasını yapan Samsun Tabip
Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın, “Amacımız bilimsel faaliyette bulunarak, arkadaşlarımızla
var olan konuları güncellemek. Kursun sonunda ise
başarılı olanlara sertifikalarını vereceğiz.” dedi.

Tıp Fakültesinde ilk kez düzenlenen ve diğer fakültelerden oluşan araştırma görevlerinin ve öğretim üyelerinin de katılarak yoğun
ilgi gösterdikleri kursta; makale yazma, etkili sunum teknikleri, poster ve slayt hazırlama, literatür tarama gibi konulara yer verildi.

- özenilen üniversite -
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MODERN DÖNEMDE İLAHİYAT
FAKÜLTELERİNDE HADİS EĞİTİMİ VE
ARAŞTIRMALARI

Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
tarafından,
“Modern
Dönemde İlahiyat
Fakültelerinde
Hadis Eğitimi ve
Araştırmaları
Çalıştayı”
düzenlendi.
Çalıştaya katılan
çok sayıda
akademisyen çeşitli
konularda sunum
yaptı.

O

MTEL Otel’de düzenlenen çalıştaya; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Ünal, Diyanet
İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof.
Dr. Ali Erbaş, Samsun Müftüsü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin
Öztürk, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Mustafa
Cora ve Ordu Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu’nun
yanı sıra çeşitli üniversitelerin ilahiyat fakültelerinden akademisyenler katıldı.
Prof. Dr. Yavuz Ünal

Dr. Mustafa Cora

Prof. Dr. Ali Erbaş
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Samsun Müftüsü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Öztürk’ün
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan çalıştayın açılışında, Modern Dönemde İlahiyat Fakültelerinde Hadis
Eğitimi ve Araştırmaları Çalıştayı’nın hadis eğitimi
için format denemesi olarak düşünüldüğünü belirten
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bizim
eğitimimiz genellikle bizim öngördüğümüz sorunlar
üzerine veya yeterlilikler üzerine kurulu. Eğitimimiz;
bizim mezun ettiğimiz öğrencilerin istihdam edildiği
alanlardaki beklentilerin neler olduğunu veya alana
çıktığında hangi yeterliliklerle toplumda hem hizmet
üretebilen hem de saygın kişiler olarak var olabileceklerini, dik durabileceklerini sorgulamayı hedefleyen, ardından da kendi eğitimine bu yönde çekidüzen vermeyi düşünen bir çalışma.” dedi.
Din görevlilerinde gördüğü eksiklikleri anlatan
Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Mustafa Cora, “Camilerimize gidiyoruz, ilahiyat mezunu veya İmam Hatip mezunu öğrencilerimiz görev yapıyorlar. Hepsini
kastetmiyorum ama onlar orada görev yaparken ben
terliyorum, üzülüyorum, rahatsız oluyorum. Kur’an-ı
Kerim’in talimi ile ilgili bir eksiklik var. Uzmanlık gerektiren konuların çok gerekmiyorsa fazla dillendirilmemesi gerekir. Yanlış anlamalara, hocalarımız hak- özenilen üniversite -

kında yanlış düşüncelere neden oluyor. ‘Şu iyi hoca,
şu şöyle hoca’ diye nitelendirmeler yapılıyor. Bunlara
biraz da bizim zemin hazırladığımızı düşünüyorum.
Dünyamızda her gün üretildiği kadar olmasa da bir
kısım bilginin çöpe atıldığı bir dönemi yaşıyoruz.
Onun için bilgilerimizi de güncellememiz gerektiğini
düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
Kendisini yenileyen kişi ve kurumların sürekli başarıyı yakaladıkları belirten Diyanet İşleri Başkanlığı
Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş,
“Dünya bilgisayar çağını yaşıyor, her alanda yeni
gelişmelerin hızına yetişilemiyor. Bu da her alanda
büyük bir yarışı ve rekabeti beraberinde getiriyor.
Bu yarış sürecinde hangi alanda olursa olsun planlı
programlı çalışanlar öne çıkıyor. Kendisini yenileyenler, eksiklerini görüp tamamlayanlar ve masaya yatıranlar, çözüm üretenler her zaman başarılı konuma
geçiyor. Bunun için kalite dernekleri kurulmuş. Kalite
derneklerine kendisini açan kurumlar ve iç denetim
mekanizmalarını çalıştıran kurumlar her zaman öne
geçiyorlar.” dedi.
Herkesin her konuda bilgi sahibi olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise şunları söyledi:
“Özellikle bizim ülkemizde din alanında tıp alanında,
siyaset ve spor alanında herkes bilgi sahibidir. O alanın uzmanından daha da bilgi sahibidir. Ben tıpçıyım
çok yaşıyorum, alanım dışında fikir belirtmiyorum
ama bütün hısım akraba o konuda çok derin bilgi
sahibi olup karşılıklı tartışıyorlar. Bu konular hassas
konular. Televizyonda da artık faydası olmayan bitki
kalmadı. Hepsini birden yerseniz ya zehirlenirsiniz ya
da çok fazla kilo alırsınız. Televizyonda yetkili yetkisiz
herkes tartışıyor. Buna çözüm üretilmeli.” dedi.
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OKUMA STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI

Y

abancı Diller Yüksekokulunda, öğretim elemanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim çalışmaları kapsamında, okuma stratejileri üzerine bir çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya, üniversitemizin eski öğretim elemanı olan ve halen Karatay Üniversitesinde görev yapan Amerikalı akademisyen
Susan SPENCER ve Yabancı Diller Yüksekokuluyla, Eğitim Fakültesi öğretim elemanları katıldı.
Yeni bir okuma yaklaşımı ve stratejisi üzerine yapılan çalıştayda katılımcılar, bilinmeyen farklı dillerdeki metinleri kendi önsezilerini ve önbilgilerini kullanarak çözmeye çalıştılar. Kişilerin kendi ana dillerinde edindikleri okuma becerilerinin esas alındığı
grup çalışması sonunda; metin yapılarının kolay çözüldüğü, metin türlerinin de kolay tespit edildiği görüldü. Söz konusu okuma
stratejisi sayesinde kişilerin, değerlendirme duygularını ve düşüncelerini geliştirdikleri, kendi yeti ve becerileriyle, özgüvenlerini
ve farkındalıklarını da artırdıkları tespit edildi.

TOPLUMSAL CİNSİYET
FARKINDALIĞINI
ARTTIRMA

O

MÜ Kadın ve Toplum Araştırma ve Uygulama Merkezi (OKTAM)
tarafından, “Toplumsal Cinsiyet Farkındalığını Arttırma” konulu
atölye çalışması, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nün Seminer Salonu’nda yapıldı.
İçişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler’in ortaklaşa gerçekleştirdikleri, “Kadın Dostu Kentler” projesinin Samsun yürütücüsü Ruşen Ayaz’ın eğitimci olarak yer aldığı atölye çalışmasına; öğretim
üyeleri, Samsun Valiliği çalışanları ve öğrenciler katıldı.
Atölye çalışması, ‘Kadınlara ve erkeklere toplumlar tarafından yüklenen roller ile sorumlulukların farkına varabilmek’ konusu
üzerine yoğunlaşırken; özellikle kadınlara toplum tarafından biçilen rollerin ne olduğunu anlamaya yönelik canlandırma ve diyaloglar içeren etkinliklerle yaklaşık dört saat sürdü. Ruşen Ayaz çalışma öncesi katılımcıları ‘Kadın Dostu Kentler Projesi’yle ilgili olarak
da bilgilendirdi.
- özenilen üniversite -
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MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

O

MÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilim ve Toplumsal
Araştırmalar Kulübü (BİTAK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, ‘Kadın Cinayetlerine Karşı İsyandayız!’ konulu sinevizyon
ve skeç sundu.
Atakum Yerleşkesi OMÜ Sahnesi’nde gerçekleşen sinevizyon gösteriminde, üniversitenin çeşitli fakültelerindeki öğretim üyeleri ve öğrencilerle yapılan, ‘Günümüzde kadın hakları ve kadın sorunları’ konulu
röportajlar izlendi. Skeç gösterilerinin ardından kulüp öğrencilerinden
oluşan ‘Kadın Korosu’ konser verdi.

O

KADINA ŞİDDET

ndokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama
ve Araştırma Merkezi (OKTAM) ve Samsun Büyükşehir
Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen aylık konferanslar dizisinin ilki, Yerel Gündem 21 Salonu’nda
gerçekleşti.
OKTAM Müdürü Doç. Dr. Aysun Gümüş’ün katıldığ seminerde,
Öğrt. Gör. Yasemin Yüce Tar, “Kadına Yönelik Şiddete Dur DE!”isimli
bir konuşma yaptı. Öğrt. Gör. Yasemin Yüce Tar konuşmasında;
şiddetin iktidar ve hiyerarşik ilişkilerde potansiyel olarak hep var
olacağına vurgu yaparak, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin en başında erkek-kadın arasındaki
ilişkiyi eşitlerin ilişkisi olarak düzenlemek olduğu belirtti.
Çok sayıda kadın derneğinin yer aldığı seminer, katılımcılarla
gerçekleşen sohbetle sona erdi.
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Öğrt. Gör. Yasemin Yüce Tar
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TIP BAYRAMI KUTLANDI
Türk
hekimliğinin
bilimselliğe
yönelişinin 185.
yıldönümünde,
kutlandı.

T

ürk hekimliğinin bilimselliğe yönelişinin
185. yıldönümünde, ‘14 Mart Tıp Haftası’
dolayısıyla, OMÜ Tıp Fakültesi ve Samsun
Tabip Odası işbirliğiyle, Tıp Fakültesi Dekanlığı Pembe Salon’da tören düzenlendi.
Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından düzenlenen törene; Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı YÖK Üyesi
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Dekanı Ali Haydar
Şahinoğlu, Samsun Tabip Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Mithat Günaydın, öğretim üyeleri ve Tıp Fakültesi
öğrencileri katıldı.
Samsun Tabip Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat
Günaydın yaptığı açılış konuşmasında, doktorların
sürekli şiddete maruz kaldığını, her zaman ezilen
insanlar konumuna getirildiğini söyledi. “Hekimler
bu mesleği para için yapmıyorlar.” diyen Yrd. Doç.
Dr. Mithat Günaydın, “Hekimlik madden ve manen
öldü. Suçluyu başka yerde aramayalım. Suçlu içimizde, içimizdeki birtakım zihniyetlerde. İnsanlık varoldukça hekimlik önemini yitirmeyecektir.” dedi.
Tıp öğrencileri adına söz alan intörn hekim Mete
Gedikbaş, “Bizce hekimlik mesleğini seçmiş herkesin bir ortak noktası vardır. O da ‘özveri’dir. Hekimlik
sadece bir meslek değildir. Bizler fakülteye kaydımızı
yaptırdığımız andan itibaren mahallemizde, apartmanımızda, gittiğimiz tatillerde bile hekimiz. İşte bu
yüzden hekimlik özveri demektir.” şeklinde konuştu.
OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar
Şahinoğlu ise, Türkiye’de sağlık alanında ve tıp eğitiminde güzel işlerin yapıldığını belirtterek, OMÜ Tıp
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Fakültesi’nin Avrupa standartlarında eğitim veren
bir kurum olduğunu söyledi. Şahinoğlu, “Türkiye’de
sağlık alanında güzel işler de yapıldı. Ancak eksiklikler mutlaka var. Fakülte olarak ise iyi konumdayız.
Daha da iyi olacağız. Ülke genelinde eğitim alanında
8. sıradayız. Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda 3. sıradayız.
Genel sıralamada ise Türkiye 6.’sıyız.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan yaptığı konuşmada, hekimlerin çok zor şartlar altında görevlerini
yapmaya çalıştıklarını söyleyerek, sağlık hizmetlerinin hekimler sayesinde en iyi şekilde sürdürülmeye
çalışıldığını belirtti. Rektör Akan, “2003’te bir kişi yılda 2.7 kez hekime gidiyordu. 2010 yılında bu sayı 8’e
çıkt. Ya çok hasta olduk, ya da iyi sağlık hizmetlerine
ve hekime daha kolay ulaşır olduk. İnsanlarımızın
tamamı ne kadar çok hekime giderse kendini o kadar sağlıklı hissediyor. 2003’te 2 milyon olan hasta
sayısı, 2010’da 8 milyona çıktı. Son 7 yılda sağlık hizmetleri 17 milyar liradan 47 milyar liraya çıktı. Artık
halk hekimleri bir teknisyen olarak görüyor.Yapılan
tetkik ve tahlillerin sonucunu, hekimin yazdığı ilacı
doğru mu diye internetten konrol ediyor. Geldiğimiz
noktada hekimlik değersizleştirildi. Bugün yapılan
sağlık hizmetlerinin önemli bir yüzdesi israf noktasındadır. Bizim belki de halkımızı israf konusunda
bilinçlendirmemiz gerekiyor. Hekime ya da bir sağlık merkezine ne kadar çok gidilirse o kadar sağlıklı
olunacaktır inancının doğru olmadığını anlatmamız
gerekiyor.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından hekimlik mesleğinde 30,
40, 50 ve 55’inci yılını dolduran hekimlere plaket
ve onur belgesi verildi. Tören ikram bölümüyle sona
erdi.
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SAMSUN DA

MART

Samsun’da 18
Mart Çanakkale
Deniz Zaferi’nin
97. Yıldönümü ve
Şehitleri Anma
Günü dolayısıyla
şehitlikte tören
düzenlendi.

S

amsun’da 18 Mart Çanakkale Deniz
Zaferi’nin 97. Yıldönümü ve Şehitleri
Anma Günü dolayısıyla şehitlikte tören
düzenlendi.
İlk tören Kıranköy ve Asri Mezarlığı’nda bulunan şehitlikte yapıldı. Törene, Samsun Valisi
Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral
Mehmet Göktan, Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Cumhuriyet
Başsavcısı Ali Yeldan, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli Rektör Prof. Dr. Hüseyin
Akan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı
Süleyman Yarayan, kaymakamlar, alt belde belediye başkanları, daire müdürleri ve şehit aileleri
katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşının okunmasının ardından askeri manga
tarafından saygı atışı yapıldı.

V

A

Ş

Şehitlik anıtına çelenklerin koyulmasının ardından Samsun Valisi Hüseyin Aksoy Şehitlik Şeref defterini imzaladı. Çanakkale Savaşlarının önemine
değinen Vali Aksoy, “Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, yüce Türk milletinin bağımsızlığı
birlik ve beraberlik uğruna canlarınızı feda ederek en yüksek mertebe olan şehitlik mertebesine ulaştınız.
Sizlerin kahramanlık destanlarınızı nesilden nesile aktararak hatıralarınızı her an kalbimizde yaşatacağız.
Milletimizin kalbi size şükran duyguları ile doludur. Sizlerden aldığımız güç, azim ve irade ile üzerinde
sonsuza kadar özgürce yaşayacağımız bu vatan toprakları için yeri geldiğinde bizlerde canımızı seve seve
vermekten çekinmeyeceğiz.” dedi.
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ÇANAKKALE ZAFERİ

E

tkinliğe, Medeniyet Kültür Sanat ve Fikir Kulübü’nün daveti
üzerine sanatçı Serdar Tuncer konuşmacı olarak katıldı.

Akademik Danışmanlığını Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları’nın,
Kulüp Başkanlığını ise Mehmet Yılmaz’ın yaptığı, Medeniyet Kültür
Sanat ve Fikir Kulübü tarafından çıkarılan ‘Simeranya’ adlı dergi hakkında verilen bilginin ardından, Kulüp Başkanı Mehmet Yılmaz etkinliğin açılış konuşmasını yaptı.

Serdar Tuncer

Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Sağlık
Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
Medeniyet
Kültür Sanat ve
Fikir Kulübü’nün
hazırladığı,
“Çanakkale
Zaferi Anma
Etkinlikleri Şiir
Dinletisi”, Atatürk
Kongre ve Kültür
Merkezi’nde
düzenlendi.

Sanatçı Serdar Tuncer, “Bugünlerin, Mehmet Akif’in, Çanakkale’nin, İstiklal Marşı’nın önemini bilen
genç arkadaşlara selam olsun!” diyerek başladığı konuşmasında, “ Bu konferansların yapılmasından gurur
ve mutluluk duyuyorum. Bizim gözümüz her zaman yükseklerde, çünkü biz Osmanlı gibi bir imparatorluğun
torunuyuz.” dedi. 2011 yılının Akif Yılı ilan edildiğini belirten Tuncer, “ Bizler Mehmet Akif’i tanımalı, onu
anmalı ve her şeyden önce milli mirasa sahip çıkmalıyız.” şeklinde konuştu. Mehmet Akif’in ‘Hüsran’ adlı
şiirini okuyan Serdar Tuncer etkinlik boyunca; ‘Çanakkale Şehitlerine’, ‘Bülbül’ gibi şiirlere de yer verdi.
Çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencinin katıldığı şiir dinletisinin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hakan Leblebicioğlu,Serdar Tuncer’e plaket verdi.
Etkinlikte , Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Salonu’nda Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Gümüş ve
beraberindekiler tarafından , ‘’Çanakkale Zaferi Etkinlikleri” konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Ayrıca, Kızılay tarafından, “250 bin kişi için 250 bin kan” adlı kan bağışı kampanyası düzenlendi.

- özenilen üniversite -

73

ANMA-KUTLAMA
ANMA-KUTLAMA

2012 / Ocak-Şubat-Mart

ÇANAKKALE MAHŞERİ
OMÜ SKSD
Başkanlığı, Sosyal
Bilimler ve Kültür
Kulübü’nün
düzenlediği,
‘Çanakkale Mahşeri’
başlıklı konferans,
Tarihçi Yazar
Mehmet Niyazi
Özdemir tarafından
verildi.

O

MÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen
konferansa; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Prof. Dr. Hakan
Leblebicioğlu, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa
Demirok, öğretim üyeleri, üniversite öğrencileri ve Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Sosyal Bilimler ve Kültür Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Osman Keskiner, “Çanakkale’de Yemen’de o kadar
çok şehit verdik ki; bu şehitlerimizin hepsi birer kahramandır.” dedi.
Mehmet Niyazi Özdemir konuşmasında, “Hayatın üç tane ana
kaynağı vardır; bunlardan bir tanesi metafiziktir. Eğer Rembrandt, Hz.
İsa’ya inanmasaydı, Hz. İsa için yapmış olduğu tabloları yapamazdı.
Kültür eserleri sadece bireylerin eserleri değildir. Toplumları millet
yapan ve o toprağa vurulan birer tapu senedi gibidir. Hayatın ikinci
kaynağı ise; ilimdir. 1500’lü yıllarda Avrupa’da tıp ile ilgili olan kitapların hepsi İslam coğrafyasından çeviridir. 1800’lü seneleri ele aldığımızda ise Avrupalılar füze gibi yükselmektedir. 1989 da ise Amerika
Birleşik Devletleri’nin pasaportlarını taşıyan insanların yazdığı makale sayısı 1000’lerle belirtilirken, Türk pasaportlarını taşıyan insanların
yazmış olduğu makale sayısı 682 ile sınırlı kalmıştır. İşte bu bizim ilimi
kaybettiğimizi göstermektedir. Hayatın diğer kaynağı da yeraltı zenginlikleridir. Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarında demir ve petrol çıkmamıştır. Savaşlarda ise sarayda yemek yenilen kaplar
tophanelere gönderilmiş ve toplar bu kaplar sayesinde dökülmüştür.
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Çanakkale’de iki medeniyet savaşmıştır. Bizim Çanakkale’de savaşan askerlerimizin çoğu medrese eğitimi almış olanlardı. Birçok şair
ve yazarımız savaşı halka duyurmak ve askerleri motive etmek için hükümet tarafından cephelere yollanmıştır. Aynı durum İngilizler’de de
vardır. Birçok İngiliz yazar ve şair Çanakkale’ye gelmiştir. Yani sadece
ordular değil, medeniyetler savaşmıştır. Esat Paşa’nın Çanakkale’de
almış olduğu önlemler sayesinde o civarda oturan gayrimüslim halkın can güvenliği sağlanmıştır. Çanakkale’de bizde bir top varsa, itilaf
devletlerinde on top vardı. Fakat onlarda bizdeki gibi bir Seyit Onbaşı
yoktu. Yokluğun içinde azimle ve inançla savaşan Niğdeli Ali’leri yoktu.” dedi.
“Çanakkale milli tarih açısından bize Mustafa Kemal Paşa’yı kazandırdı.” diyen Mehmet Niyazi Özdemir konuşmasına şu sözlerle
son verdi: “Çanakkale bizim son dönem tarihimizin laboratuarıdır.
Çanakkale’ye baktığımızda ise delikanlı insanlarımızı görürüz.”
Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Mehmet Niyazi Özdemir’e plaket verdi. Mehmet Niyazi Özdemir, fuaye alanında
kitaplarını da imzaladı.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI

1

8 Mart Çanakkale Destanı’nın anısına, cuma namazı çıkışında, 15 Haziran 1917 yılında 43. Alay 1.
Piyade Taburu 1. Bölüğünün akşam yemeği listesinde bulunan yağlı buğday çorbası dağıtıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi cami avlusunda yapılan etkinlik, OMÜ Öğrenci Konseyi ve İlkadım Belediyesi
işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş çorba dağıttı.
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DEMOKRASİNİN YERLEŞMESİNDE
ÖĞRETMEN OKULLARININ YERİ
Üniversitemiz
Eğitim
Fakültesi’nde,
‘Öğretmen
Okullarının
Kuruluşunun
164. Yılı’
dolayısıyla,
‘Demokrasinin
Yerleşmesinde
Öğretmen
Okullarının
Yeri” konulu
konferans
düzenlendi.

K

onferans, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kurtman Ersanlı tarafından
verildi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz yaptığı
açılış konuşmasında, “1838 yılında II. Mahmut döneminde
çocukların rüşt, yani erginlik yaşına kadar okuyabilmeleri için ortaokul düzeyinde Rüştiyeler açılmış, çocuklar bu
okullarda rüşt yaşına kadar eğitim görmeye başlamışlardır.
Bu tarihten 10 yıl sonra, 16 Mart 1848 tarihinde, Rüştiyelere öğretmen yetiştirmek üzere eğitim süresi 3 yıl olan ve
‘Darül Muallimin-i Rüşdi’ adını taşıyan bir okul kurulmuştur. Bu tarih, öğretmen okullarının ilk kuruluş tarihi olarak
kabul edilmekte ve biz her yıl bu tarihte öğretmen okullarının kuruluşunu kutlamaktayız. Bugün de bunun için toplandık. Türkiye’nin öğretmen yetiştirme süreci Türk eğitim
tarihi açısından oldukça önemlidir. Zaman içinde büyük
değişimler yaşanarak bugüne ulaşılmıştır. Öğretmenlik
ruhunun kazandırıldığı, öğretmen yetiştirmede niteliğin
önemsendiği 164. yılını kutladığımız bugün hepimize kutlu
olsun.” dedi.
Prof. Dr. Kurtman Ersanlı ise verdiği konferansta, “Dünyanın her yerinde, eğitim sürecinin temel unsuru olarak kabul edilen öğretmenlerimiz için, büyük anlam taşıyan önemli bir günü, ‘Öğretmen Okullarının 164. Kuruluş Yıl Dönümü’ nü kutlamanın sevinç ve
mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Geçmişi Dar-ül Muallimin’e dayanan ve günümüze kadar çeşitli adlar
altında faaliyet gösteren öğretmen okulları; meslekî birikim ve heyecanın kazandırıldığı, birlik ve beraberlik duygularının gönüllere nakış gibi işlendiği, körpe beyinlerin, yurt ve insan sevgisi ve hizmet aşkıyla şekillendirildiği eğitim kurumlarıdır. Öğretmen okulları sadece öğretmenlerin değil, geçmişte yaşanan
yokluk dönemlerinin olumsuz şartlarına bağlı olarak, ülkenin uzak bir köşesinde kaybolup gidecek binlerce
yeteneğin; şair, yazar, sanatçı, bilim adamı, kısaca birer aydın olarak insanlığa kazandırıldığı eğitim yuvaları
olarak, önemli ve toplumsal bir görevi yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedirler.” diyerek
öğretmen okullarının tarihçesiyle ilgili bilgi verdi.
Konferansın ardından Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz günün anısına Prof. Dr. Kurtman
Ersanlı’ya plaket ve çiçek takdim etti.
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İSTİKLÂL MARŞI NIN KABULÜ KUTLANDI
İstiklâl
Marşı’nın
Kabulünün 91.
Yılı dolayısıyla,
OMÜ Veteriner
Fakültesi
derslikleri
girişinde,
‘Mehmet Akif
Ersoy Fotoğraf
Sergisi’ açıldı
ve ‘Müzik ve
Şiir Dinletisi’
gerçekleştirildi.

E

tkinliğe; Rektör Yardımcıları YÖK Üyesi
Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Prof. Dr. Hakan
Leblebicioğlu, Rektör Danışmanı Prof.
Dr. Abdurrahman Aksoy, öğretim üyeleri ve çok
sayıda öğrenci katıldı.
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yaptığı konuşmada; “Dünya Veteriner
Hekimleri Günü ve Mehmet Akif’in ölümünün
75. yılı dolayısıyla 2011 yılı, ‘Mehmet Akif Ersoy
Yılı’ ilan edildi. Bu etkinlikler çerçevesinde biz
de böyle bir program hazırladık. Programımızı,
öğrencilerle iç içe olabilmek adına fakültemizde
yapıyoruz.” dedi.
Fotoğraf sergisinin açılışının ardından, müzik
ve şiir dinletisine geçildi. Veteriner Fakültesi ve
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri müzik
eşliğinde şiirler okudular.
Programın sonunda Rektör Yardımcısı YÖK
Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç; “Mehmet Akif’i anmak bir görev olmanın ötesinde bir ihtiyaçtır.
Mehmet Akif insanlık için büyük, Türkler içinse
çok daha büyük bir zenginliktir. Mehmet Akif ile
meslektaş olmak onur vericidir. Bize tüm bunları
hatırlattıkları için etkinliği düzenleyen herkese
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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YILI

OMÜ Ziraat
Fakültesi’nde,
“Tarım Öğretiminin
166. Yılı” dolayısıyla
kutlama programı
düzenlendi.

Z

iraat Fakültesi Prof. Dr. Fahrettin Tosun Salonunda düzenlenen programa; Vali Yardımcısı Mustafa Özer, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, dekanlar,
meslek yüksek okulu müdürleri, ziraat odalarının temsilcileri, il
müdürleri, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yrd. Doç. Dr. İsmail Sezer

Mühendis Turgut Erel

Program, İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Burhanettin Tatar,
Doç. Dr. Ahmet Çakır, Eğitim Fakültesinden Öğretim Görevlisi İlyas Şenel ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Zülfi Gaydan tarafından
sunulan müzik dinletisiyle başladı. Dinletinin ardından, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kuran öğretim üyelerine ve Zülfi
Gaydan’a plaket verdi.
Ziraat Fakültesi öğrencisi Sevim Demir programın açılış konuşmasını yaptı. Demir, “Tarım, toplumumuzun gıda, giyim, barınma
gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan, istihdam yaratan, sanayiye hammadde sağlayan önemli bir sektördür. Bu sebeple Ziraat Mühendisliği bugün olduğu gibi, geleceğin de önemli meslekleri arasında
yer almaya devam edecektir. Son yıllarda, ülkemiz genelindeki
ziraat fakültelerinin sayısı 26’ya yükselmiştir. Bundan sonrası için
dileğimiz açılan fakülte sayısının arttırılması yerine mevcut fakültelerimizin gerek altyapı gerekse öğretim elemanı ihtiyaçlarının
giderilerek arzulanan seviyelere getirilmesidir.” dedi.
Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu adına konuşan Yrd. Doç. Dr. İsmail Sezer, “Tarım sektörünün sürdürülebilirliği çok önemli. 2008’de büyük bir kuraklık yaşadık. Sektör olarak
bu tür olaylara karşı hazırlıklı olmalıyız. Ayrıca fakültelerimiz de
eğitim ve öğretimde uygulamaya yönelmeli ve gençlerimizi pratik
eğitim vererek yetiştirmeliyiz. Bu günün yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Ziraat Odası Samsun Şubesi Başkanı Mühendis Turgut Erel, “Meslek odamız olarak meslektaşlarımızın tüm sorunları ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Tüm meslektaşlarımızı ve öğrencilerimizi kutluyor
odamıza gelmelerini bekliyoruz.” dedi.
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OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kuran konuşmasında, “Artan dünya nüfusu, çevreye ve toprağa verilen
zarar, sanayileşme ve şehirleşme dünyada tarımın giderek daha
zor şartlarda yapılmasına neden olmaktadır. Bu şartlar, tarım
topraklarını sürekli tehdit eden bir durumu ortaya çıkarmıştır.
Her ne kadar yasal düzenlemeler bulunsa da, bu şartlarda toplumun tüm kesimlerine düşen en önemli görev, tarım topraklarının korunmasında toplumsal bilincin diri tutulmasıdır. Ziraat
camiasına düşen görev de, bu bilincin oluşmasına katkı sağlamanın yanında, bu şartlarda üretim yapmayı mümkün kılacak
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri gerçekleştirerek uygulamaya,
yani çiftçinin hizmetine sunmaktır.
1976 yılında kurulan fakültemiz, ülkemizde ve bölgede tarımsal üretimin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Ülkemizde hem kuruluş ve hem de kalite ve kapasite bakımından ilk
sıralarda yer alan ve bölgesinde lider olan fakültemizde yaklaşık
1100 lisans, 150 yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci ile
tarımsal öğretim devam etmektedir. Öğretim üyelerimizin özlük haklarını karşılamadaki gayret ve başarılarından dolayı da
Sayın Rektörümüzün şahsında Rektörlük Yönetimine teşekkür
ederim. Yürütülen proje sayıları, yaptıkları uluslararası yayınlar,
üniversite dışı kaynaklardan yararlanma düzeyleri, AB projelerine katılma oranları takdire şayandır. Bu çaba ve gayretlerin
sonucu olarak fakültemiz, ODTÜ tarafından yapılan ‘Akademik
Performansa Dayalı Üniversiteler’ sıralamasında dünyada en iyi
500 üniversite arasına; ‘Ziraat ve Çevre’ alanında girmiştir. Bu
başarıda özellikle fakültemiz akademisyenlerinin katkısının yüksek olduğuna inanıyor ve kendilerini tekrar tebrik ediyorum.”
dedi.
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Bilimsel Tarım öğretiminin
166. yılını kutluyoruz. Tarım üretimi her zaman vardı, babadan
oğula geçiyordu ama kurumsal olarak 166 yıl önce başlamıştı.
Tarımsal üretimde gecen sene Türkiye 7. oldu. Bu çok önemli
bir rakamdır. İnanıyorum ki; bilimsel tarım üretimi daha da yayılırsa bu 7 rakamını daha da aşağılara, 4’e 5’e çekebiliriz. Ziraat Fakültemiz sıralamalarda olsun, TÜBİTAK projelerinde olsun
üniversitemizin göz bebeği ve önde gelen fakültelerimizden biridir. Başta dekanımız olmak üzere fakültenin öğretim elemanlarını kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Kuran

Vali Yardımcısı Mustafa Özer
Son konuşmacı Vali Yardımcısı Mustafa Özer ise, “Dünya
üzerinde hayatın başlangıcı 900 milyon yıl önce olmuştur. İlk
insanlar da tarım ve avcılık ile geçiniyorlardı. Zaman ilerledikçe
insanlık ilkel toplumdan tarım toplumuna geçti. Bugün de tarım
eğitiminin tam 166. yılı. Hocalarımı ve sevgili öğrencilerimi kutluyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından, OMÜ Ziraat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Avni Cinemre trafından “Son ders”
verildi. Cinemre, “Dünya tarımında son 40 yılda yaşananlar,
gelecekte bekleyen fırsatlar ve tehditler” konulu bir konuşma
yaptı. 1960 yılından 2010 kadar yılına kadar dünya nüfusunun
1.7 oranında artmış olduğunu söyleyen Cinemre, “1960 yılında
dünyanın yarısı tarımla uğraşıyordu. Bu oran şu anda 3/1’e düşmüş durumda. Yani artan teknolojiye bağlı olarak çok azalmış.
Türkiye’de tarım alanlarımız çok zengin ve yine çok zengin insan
gücüne sahibiz. Bunu çok iyi değerlendirmeliyiz.” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Akan - Prof. Dr. Hüseyin Avni Cinemre

Programın sonunda 25 yılını dolduran öğretim üyelerine,
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu plaket verdi. Profesörlüğe yükselen öğretim
üyelerine de, YÖK Üyesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Sait Bilgiç,
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bulut ve Veteriner
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından biniş giydirildi.
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NEVRUZ ŞENLİĞİ

Sağlık Kültür
ve Spor Daire
Başkanlığı
Uluslararası
İlişkiler Kulübü
tarafından,
‘Nevruz Şenliği’
düzenlendi.

Ş

enlikte İran kültürünün vazgeçilmez parçası olan ‘Heftsin Sofrası’ kuruldu. Uluslararası İlişkiler
Kulübü Başkanı Kürşat Efil’in, ‘Nevruz’un Anlamı ve Geçmişe Dair’ başlıklı konuşmasıyla başlayan programda, Moğolistan’dan Yerkhulan Makhsut, Azerbaycan’dan Gasgay Abbaszade isimli
öğrenciler etkinliğin önemine değinerek, duygu ve düşüncelerini paylaştılar.
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cevat Nispet, ‘Heftsin Sofrası’nın önemine değinerek,
nevruz hakkında bilgilendirme yaparken,
Uluslararası Ofis Sorumlusu Yasemin Şimşek
de sofranın ayrılmaz bir parçası olan Hafız
Şirazi Külliyatı’nın ilk gazelini okudu ve ünlü
şair’in İran kültüründeki yeri ve önemine dair
kısa bir konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından öğrenciler doğunun
mistik müzikleriyle doyasıya eğlendiler.
Etkinliğe; akademik ve idari personel, üniversitemizde okuyan uluslararası öğrenciler
ve aileler katıldı.
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UİB BALKANLAR MASASI ÖĞRENCİLERİN
SORUNLARINI DİNLEDİ
OMÜ Balkanlar
Masası Yetkilileri
OMÜ’de öğrenim
gören Balkan
öğrencilerle bir
araya geldiler.

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi içerisinde,
uluslararası öğrencilere daha iyi
bir hizmet verebilmek için oluşturulmuş birimlerden biri olan ‘Balkanlar Masası’ yetkilileri, öğrencilerin sorunlarını dinlemek ve bu
sorunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla,
OMÜ’de öğrenim gören Balkan öğrencilerle
bir araya geldiler.
Samsun Sağlık Yüksekokulu anfisinde
düzenlenen toplantıya; Samsun Sağlık
Yüksek Okulu Müdürü Balkan Masası Başkanı Prof. Dr. Yüksel Kesim, Balkan Türkleri
Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Altuntaş, Konfederasyonun Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Onaran ve balkanlı öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Yüksel Kesim toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada; “ Üniversitemizde; 11 Bulgaristan, 4 Kosova, 4
Sırbistan, 3 Yunanistan, 3 Arnavutluk, 1 Romanya, 1 Moldova olmak üzere toplam 28 Balkan kökenli öğrenci bulunmaktadır. Bu toplantıdaki amacımız; Balkanlardan gelen öğrencilerin iletişim sorunlarını gidermek,
varsa sorunlarına çözüm bulmaktır.” dedi.
İzzet Altuntaş ise, “Avrupa, Türkçe eğitim üzerinde sinsice asimilasyon yapmaktadır. Bizim amacımız Balkanlarda Türk dilini, Türk tarihini ve dinini yaşatmaktır. Buradaki amacımız ise; öğrencilerimizin sorunlarını
tespit edip gidermektir. TRT Genel Müdürlüğüyle görüşmeler yaptık. TRT’nin Balkanlarda kanal açma çalışması var. Bundan sonra da TRT ile çalışmalarımız devam edecektir.” şeklinde konuştu.
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TIP SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİM
KONSEYİ TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ
YAPTI

2012 Tıp
Sağlık Bilimleri
Eğitim Konseyi
Toplantı’sının
22.’si, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi’nde
yapıldı.

K

onsey Başkanı ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Duran’ın başkanlığında yapılan toplantıda yurt dışındaki fakültelerde Türkiye’de karşılığı olmayan branşlarda
eğitim alıp ülkede hasta bakmak isteyenler yabancı
hekimlerin durumuyla ilgili sorunlar tartışıldı.
Toplantıya, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin
Akan, Trakya Üniversitesi Rektörü ve Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Enver Duran, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Birincioğlu, Konya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Hamit Okur, İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Hikmet Koçak, Denizli Pamukkale Üniversitesi Prof.
Dr. Hüseyin Bağcı, Samsun Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, üniversitemiz
Rektör Yardımcıları YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç,
Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Prof. Dr. Hasan Gümüş, bağlı üniversitelerin Rektör Yardımcıları, Dekanları ve Dekan Yardımcıları, olmak üzere toplam
150 kişi katıldı.
Konsey toplantısı, Devlet Klasik Türk Müziği
Korosu tarafından verilen enstrümantal konserle
başladı. Üniversite tanıtım filminin izlenmesinin ardından, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Tıp Sağlık
Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Duran açılış konuşmalarını yaptılar.
Tıp ve sağlık bilimleri alanında son yıllarda cid-
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Prof. Dr. Enver Duran
di gelişmeler ve değişimler kaydedildiğinin altını
çizen Prof. Dr. Akan, uluslararası çalışmalarda çok
daha iyi ilişkiler geliştirildiğine dikkat çekti. Rektör
Akan, “Toplantımızda konseyin görüşeceği çok sayıda maddemiz var. Uluslararası ilişkileri daha iyi
geliştirmiş durumdayız. Değişim ve gelişim olmazsa herhangi bir yeni durum da olmaz. Bu da konseyin gündeminin çok daha sınırlı olmasına neden
olurdu.” dedi.
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Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Duran ise konsey ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda diş hekimliği, eczacılık, tıp,
veterinerlik ve sağlık bilimleri fakülteleri ile sağlık yüksekokulları ve yüksek hemşire okullarıyla ilgili iç konseylere gelen
sorunları tartışıp çözmeye çalışacaklarını ifade eden Prof. Dr.
Enver Duran, “Genel olarak baktığımızda en büyük sorunlu
bölge Sağlık Bilimleri Fakülteleri. Türkiye, değişim ve ilerleme
içerisinde. Ama bize gelen sorunların büyük çoğunluğu bu fakültelerden çıkıyor. Nedenini anlayamıyorum. En büyük sorun
yurt dışında okuyanlarda. Konsey olarak onları yönlendirmeye
ve çözüm bulmaya çalışıyoruz.” dedi. Konuşmaların ardından
toplantı programına geçildi.
2012 Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Toplantısı, Tepe Otel’de verilen akşam yemeği ve ertesi gün gerçekleştirilen gezi programıyla sona erdi.

Gezi programında; Amisos Tepesi, Bandırma Vapuru, Canik Meşe Tesisleri gibi Samsun’un tarihi ve turistik mekânları ile sağlık sektöründe hizmet veren cerrahi alet üreticisi Bahadır Tıbbi Aletler firması yer aldı.
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TIP EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanlığı
Mavi Salon’da,
“Tıp Eğitiminde
Simülasyon” konulu
toplantı yapıldı.

T

ıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya
konuşmacı olarak; İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve İstanbul Simülasyon Merkezi Proje Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Aksoy
ve OMÜ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Ömer Tontuş katıldı.
Dr. Ömer Tontuş yaptığı açılış konuşmasında OMÜ Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen web tabanlı
eğitim uygulamalarından örnekler verdi.
Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu kamu adına yapılan ve tamamlandığında Avrupa’nın en büyük simülasyon merkezi olacak olan İstanbul Simülasyon Merkezi projesinde yaşanan aşamaları ve tecrübelerini
OMÜ’lü öğretim üyeleri ve öğrencilerle paylaştı. Halen kullanılan simülatörlerden örnekler veren
Dokucu, verilen eğitimlerden de söz etti.
Proje Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Aksoy, tamamlandığında $12.000.000 toplam maliyete
ulaşacak olan projenin tıp eğitimine getireceği yenilikleri paylaştı. Tıp öğrencileri dışında araştırma
yapmak isteyen bilim insanlarına, asistan hekimlere ve hemşirelerle birlikte acil tıp teknisyeni gibi
yardımcı sağlık personeline de eğitim verecek alt yapının hazırlıklarını slaytlarla anlattı. Aksoy, proje
kapsamında 22 dönüm arazi üzerinde simülasyon merkezi ile birlikte kongre binası ve katılımcılar için
4 yıldızlı otel binalarının da yapılandırıldığını bildirdi.
Soru cevaplarla devam eden toplantının kapanışında konuşan Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu projeye üniversitelerin paydaş olarak katılmasının önemine vurgu yaptı. Şahinoğlu, bölgesel simülasyon
merkezlerinin kurgulanması gerektiğini ancak ana merkezin İstanbul’da yerleşik olmasının da uluslararası konum açısından önemli olduğunu belirtti.
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DENEYİMLER
Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi
ve Makina
Mühendisleri
Odası (MMO)
Samsun Şubesi
işbirliğiyle, mesleki
alanda tecrübe
sahibi üyelerinin
deneyimlerinin
öğrenci üyeleri
tarafından da
paylaşılabilmesi
amacıyla,
“Deneyimler “
başlıklı
toplantının 5.’si
düzenlendi.

M

ühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya MMO üyesi Makine
Mühendisi Ahmet Özköseoğlu konuşmacı olarak katıldı. Programın yönetimi MMO Samsun
Şube Öğrenci Üye Komisyonu Üyesi İlvan Cengiz tarafından gerçekleştirildi. Ahmet Özköseoğlu
deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, Makine
Mühendisleri Odası Samsun Şubesi’nin OMÜ ile birçok alanda ortak çalışmalar ve uygulamaları sürdürmekte olduğunu, üniversitede Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerine öğrenci alınarak
öğretime başlanması ile yürütülmekte olan ortak çalışmaların sürece bağlı olarak çeşitlendiğini söyledi. Öğrencilere yönelik ‘Sektörel teknik gezi, staj, proje ve araştırma, kişisel ve teknik gelişim’ başlıkları altında çalışmalar yapılarak onlara mesleki uygulamalar, çalışma alanları ve teknolojik gelişimleri yerinde görebilme
zemininin oluşturulduğunu belirten Gürkan, ‘Deneyimler Toplantıları’yla da mesleğinde başarı göstermiş
üyelerle öğrencileri buluşturarak bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamayı, Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen
mesleki yenilikleri takip edebilmelerini hedeflediklerini kaydetti.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Özbey ise bu tarz programların mesleğin tanıması için çok önemli olduğunu, “Deneyimler
Toplantıları”nın öğrencilere katkı sağlayacağına ve her dönem yapılması gerektiğini, bu toplantıyı düzenlediği için MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu’na teşekkür ettiğini ifade etti.
Konuk konuşmacı Makine Mühendisi Ahmet Özköseoğlu, öğrencilerin üniversitelerde mesleki temel
bilgiler ve analitik düşünmeyi öğrendiklerini, mesleki dal seçiminin ve ihtisaslaşmanın başarılı bir meslek
hayatı için önemli olduğunu, öğrencinin yetenek, ilgi alanları ve kabiliyetleri doğrultusunda dal seçimine
yönelmesi ve meslek hayatında konsantrasyonu yüksek tutmasının gerektiğini, iş hayatında sık sık işyeri
değiştiren mühendislerin mesleki hayatlarında başarılı olamadıklarını, istikrarın önemini ve öğrencilerin çalışma hayatına atılmadan önce mutlaka en az bir yabancı dili iyi bir şekilde öğrenmesi gerektiğini söyledi.
Toplantının sonunda, öğrencilerin soru-cevap bölümünde soru yağmuruna tuttukları Özköseoğlu’na
MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ve Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa
Özbey plaket verdi.
- özenilen üniversite -
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Rektör Prof.
Dr. Hüseyin
Akan, yerel ve
ulusal basın
temsilcileriyle
buluştuğu
kahvaltılı basın
toplantısında
Ondokuz
Mayıs
Üniverisitesi’ni
anlattı.

OMÜ’DE BASIN
TOPLANTISI

R

ektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, OMÜ
Konukevi’nde; Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Hakan Leblebicioğlu ve Prof. Dr. Hasan
Gümüş, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri, Enstitü Müdürleri ve Rektör Danışmanlarının katılımıyla, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluştuğu
kahvaltılı basın toplantısında OMÜ’yü anlattı.
Prof. Dr. Hüseyin Akan toplantıda, 2008-2011
yılları arasında üniversitede yapılan akademik ve
idari çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Yaklaşık 2 saat süren bir sunumla katılımcılara
bilgi veren Rektör Akan, 9 olan fakülte sayısının
14’e, 8 olan yüksek okul sayısının da 11’e çıktığını
söyleyerek, OMÜ’de yaklaşık 40 bin öğrenci, 2010
akademik personel ve 4 bin idari personelin bulunduğunu belirtti. Rektör Akan, “Üniversitemiz, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı bakımından
Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasındadır. Lisans
ve yüksek lisans eğitiminde bizim üniversitemizde
27 bin öğrenci var, 900’ün üzerinde öğretim üyesi
var. 1 öğretim üyesine 30 öğrenci düşmektedir. Tüm
üniversite olarak değerlendirirsek 35 bine yaklaşan
örgün öğretim öğrencisini hesaba katarsak, o zaman da yaklaşık 39 öğrenci düşmektedir.” dedi.
OMÜ’ye gerek Samsun merkezinde, gerekse ilçelerde önemli alanların tahsis edildiğini ve 7
milyon 882 bin metrekare olan üniversite alanının
8 milyon 371 bin metrekareye çıktığını açıklayan
Rektör Hüseyin Akan, “Bundan sonra Edebiyat Fakültesi olacak olan Fen-Edebiyat Fakültesi’nde sosyoloji eğitimi, sanat tarihi eğitimi ve arkeoloji eğitimi başladı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
sadece İktisat Bölümü varken, şu anda İşletme ve
Kamu Yönetimi Bölümleri de eğitime devam ediyor.
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Mühendislik Fakültesi’nde Bilgisayar ve Malzeme
Bölümü’ne Kimya Mühendisliği Bölümü de eklendi.
Hukuk Fakültesi öğrencileri bu sene 2. sınıfta okuyor. İletişim Fakültesi’nin 4 bölümü açıldı, şu anda
hoca teminine çalışıyoruz. 2012-2013 öğretim yılında Gazetecilik Bölümü ile Halkla İlişkiler Bölümü
öğrenci alacak. Mimarlık Fakültesi’nde bölümler
kurulma aşamasında. Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi’nin bölümleri kuruldu. Meteoroloji bölümünü gelecek yıl başlatacağız. YÖK’ten kadro izni
alabilirsek Uçak Mühendisliği Bölümü’ne 20122013’te öğrenci almayı planlıyoruz. Turizm Fakültesi ise bölümleri kurulma aşamasında, önümüzdeki
seneye en azından bir bölümüne öğrenci almayı
planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Hüseyin Akan
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Üniversitelerin karnesi konumunda olan öğretim üyesi başına düşen yayın sayılarını da paylaşan Prof. Dr. Hüseyin Akan, “2008’den 2010 yılına kadar yıllara göre dağılım
şöyle; ilk yıl 565, ikinci yıl 603, üçüncü yıl 624, yüzdelere vurduğumuzda bu rakam yüzde 0,77- 0,82
ve 0,84 olarak ortaya çıktı. Anadolu’da bulunan
bölge üniversitesi olarak bu artışlar elbette daha
iyi olabilir, ancak bu da hafife alınmayacak bir artıştır. Önceki dönemlere göre yurt dışına toplantı
ve konferanslara giden öğretim üyelerimize verilen ücretlerde de büyük oranda artış sağlandı.”
dedi.
Sunumunun büyük bir bölümünü Samsun’a
büyük kazanımları olacağını düşündüğü üniversitesanayi iş birliğine ayıran Rektör Akan, bunun için
Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) ve Teknoloji Geliştirmesi Bölgesi (TEKNOPARK)’ın
kurulduğunu belirtti. Bir üniversitenin varlığını sürdürebilmesi için o kentin sanayisine
katkı sağlaması gerektiğini sözlerine ekleyen
Prof. Dr. Akan, TÜBİTAK projeleri ve TEKNOPARK’ a ilaveten yeni bir merkezin daha hayata
geçtiğini vurguladı.
Göreve başladığında yapılan ilk işlerden birisinin TEKMER’i canlandırmak olduğunu ifade eden
Akan, önceki yıllara göre orada yapılan işlerin ve
üretilen projelerin sayılarının arttığını kaydetti.
Sanayicileri büyük salonlara toplayıp bir şeyler
anlatmaktan ziyade karşılıklı istek ve şikâyetlerin
bire bir muhataplarıyla görüşülmesinin daha
faydalı olacağını söyleyen Akan, şöyle konuştu: “Bölgemizdeki bütün sanayici kuruluşları ile toplantılar yaptık. Hem
biz kendi akademisyenlerimizle hem de TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı’ndan
uzmanlar getirerek bilgilendirici toplantılar, konferanslar gerçekleştirdik. Oda ve borsalara bize yol gösterici ve fikir vermesi açısından sorunlarını iletmelerini istedik. Kendi ‘Proje Yönetim Ofisi’mizi
geliştirip, üniversite sanayi iş birliğinde yürütülecek ortak projelere destek programını başlattık. Ama tüm bunlara
rağmen yine de istediğimiz düzeyde bir ilerleme kaydedemedik.”
‘Üniversite Sanayi ve İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Merkezi (ÜSİGEM)’in kurulmasına karar verildiğini dile
getiren Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra bir akademisyenin müdür olarak atandığını da vurguladı. Bu modelin Türkiye geneline örnek olabileceğinin altını çizen Akan, modelin işleyişini şöyle
anlattı: “Bu aşamadan sonra yapacağımız işler şunlar: TEKNOPARK binasını bir an önce bitirip hizmete açacağız.
Bu bina tamamlandığında sanayiciler ile hocalarımızı orda özel odalarda çok rahat bir ortamda buluşturacağız.
Bir diğeri ise ÜSİGEM’i, sanayicilerin ayağına götürerek Samsun Organize Sanayi’ndeki OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik
Meslek Yüksek Okulu’nda faaliyetlerini sürdürmesine imkân tanıyacağız. İlk etapta burada yapılacak programlardan biri sanayici ile akademisyeni kalabalık gruplar yerine beşerli gruplar halinde bir araya getirmek. Mesela cam
sanayindeki iş adamları ile bu alanda çalışmalar yapan bilim adamını tek bir masa etrafında buluşturup sohbet
etmelerini ve fikir alışverişinde bulunmalarını sağlayacağız. Daha önce biz bunları kalabalık ortamlarda toplantı
veya konferans şeklinde yapıyorduk, ama bir sonuç elde edemiyorduk. Sorunları bire bir sohbet ederken ortaya
çıkarıp çözüm yollarını da burada ortaklaşa bulacaklar. Her şey karşındakini dinlemene bağlıdır, ne kadar dinlersen sorun hakkında o kadar bilgi sahibi olursun.”
Bu çalışmaya destek olacak bir başka projeyi de hayata geçireceklerini belirten Prof. Dr. Hüseyin Akan, “İleri
Teknoloji Araştırma Merkezi’nin de inşaatına yakında başlanacak. Burada da ziraat, ilaç, gıda gibi bioteknoloji kullanılan alanlarda çok ciddi ortak çalışmalar yapılacak. Bu merkezler üniversite içinde ve dışında üretilen projelere
destek sağlayacağı gibi kendisi de bu tür projeleri oluşturup, geliştirerek yürütecek. Dolayısı ile bahsettiğimiz bu
projeleri hayata geçirdiğimizde üniversite ve sanayi iş birliğinde bundan sonra biraz daha görünür işleri ortaya
koymuş olacağız diye düşünüyorum.” dedi.
OMÜ’nün hedefinin ciddi, büyük bir bölge üniversitesi olmak olduğunun altını çizen Rektör Akan, “Bizim Üniversitemiz bir bölge üniversitesi, büyük bir üniversite. Biz daha da ileriyi hedefliyoruz. Hedefimiz hep daha iyiye
gitmek, bazı alanlarda daha da öne çıkarmak. O alandaki etkinliğimizi bilimsel araştırmalarla daha da üst seviyeye getirmek. Bizim amacımız ‘OMÜ’ deyince ciddi büyük bir bölge üniversitesi imajını oluşturmak” ifadelerini
kullandı. Sunumun ardından toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.
- özenilen üniversite -
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LADİK İN GELECEĞİ
Samsun’un
Ladik İlçesi’nde
açılacak olan
Ladik Meslek
Yüksekokulu’yla
ilgili sorunları
konuşmak ve bu
sorunlara çözüm
önerileri getirmek
amacıyla, Ladik
Akdağ Kayak
Tesisleri’nde,
“Lâdik’in
Geleceği”
konulu toplantı
düzenlendi.

T

oplantıya; Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, SGK Genel Müdürü Fatih Acar, Valilik
Özel İdare Genel Sekreteri Aslan Karanfil, İlçe Kaymakamı Kadir Perçi, Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Recep Sancak, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Gelen, Tapu
Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Kanal, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden Müdür
Mürsel Özkan, Ankara-Ostim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Halil Bayar, Samsun Ticaret
Sanayi Odası Genel Sekreteri Süleyman Karabük, İlçe Özel İdare Müdürü Yaşar Ergül, İl Genel Meclis
Üyesi Kadir Kanal, Bosch-Siemens Bölge Müdürü Şenol Gür, Ancere Termal Otel İşletmecisi Kemal
Zeybek, siyasiler ile ilçeyi temsilen çok sayıda temsilci katıldı.
Toplantı sonrasında bildirilen rapora göre; Lâdik Meslek Yüksek Okulu’nun yeri için Ladik Kaymakamlığı ile eşgüdümlü olarak çalışılarak, Ladik İlçesindeki bir bölge yüksek okul arazisi olarak tanımlandı. 430 dönümlük arazinin üniversitemize devri için Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
tarafından arazi tahsisi onayı çıkarıldı. İlçe yöneticileri tarafından imar çalışmaları ve zemin etüdü
tamamlanan arazinin belediye encümen kararından sonra üniversitemize tapu tescili yapılması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu şunları söyledi: “Üniversitemiz, Ladik Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen “Ladik Ambar Köy” projesi ile de ilgileniyor. Akademik, sosyal ve kültürel olarak değerlendirilebilecek olan; ‘Ambarköy’ün ve Ladik Meslek
Yüksekokulunun kurulması, Lâdik’teki turistik ve tarihi potansiyel ile birlikte ele alındığında, Samsun’a
ve Ladik ilçesine son derece önemli bir değer katacak. ‘Lâdik Gölü’ ile ilgili bilimsel projeleri de destekleyen üniversitemiz, Lâdik ilçesi için bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazırdır.
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Sosyal Güvenlik, Bilgisayar
Destekli Tasarım ve Animasyon,
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
(Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı), Muhasebe
ve Finansman, Çocuk Gelişimi,
Elektronik ve Otomasyon (Mekatronik), Bilgisayar, Elektrik, Hasta
ve Yaşlı Bakımı, Raylı Sistem Kondansatörlüğü ve Bakımı, Makine
ve Kimya bölümleri, Lâdik Meslek
Yüksek Okulunda eğitim öğretime açılması planlanan bölümler
arasında yer alıyor. Yüksekokulun
bina planı ve yaklaşık maliyeti
üzerinde ön çalışmalar da başlatılmış bulunuyor. Turizm açısından büyük bir potansiyele sahip
olan ve talebin her geçen gün
arttığı ilçede, Lâdik Akdağ Kayak
Merkezi’nin Karadeniz bölgesinde önemli bir boşluğu doldurduğu da gözleniyor. Bu bağlamda; Kayak Spor Kulübü ile kayak
sporunun bölgedeki öncüsü durumunda olan Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’ne, Samsun Valiliği
tarafından tahsis edilen arazi üzerinde, ‘OMÜ Kayak Tesisi’ yapılması planlandı. Tesis bütçesinin onaylanmasının ardından,
inşaatın hemen başlanması ve 2012 yılı sonuna kadar bu tesisin bitirilerek hizmete açılması da planlandı.

SAMSUN A KENT MÜZESİ

S

amsun’da Büyükşehir Belediyesi kurulacak olan ‘Kent Müzesi’ne üniversite olarak katkıda bulunmak amacıyla, Fen-Edebiyat Fakültesi Lacivert Salon’da toplantı düzenlendi.

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz tarafından düzenlenen toplantıya çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.
Dekan Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Türkiye’deki çeşitli kent müzelerinden
örneklerle başlayan sunumunda, dünya bilim ve doğa müzelerinden
örnekler verdi. Yılmaz, OMÜ mezunu bir öğretmenin, kendi imkânları
ile hazırladığı müzeden de söz etti ve “Kavak Tarım Müzesi’ adı altında
üniversitemizde de sergilediğimiz bu proje, OMÜ Eğitim Fakültesi Tarih
Bölümü mezunu bir öğrencimizin kendi imkânları ile hazırladığı yaklaşık
6 bin liralık bir projedir.” şeklinde konuştu.
Dekan Yılmaz; “Kent müzelerinin amacı; şehrin geçmiş kültürü ile
günümüz kültürü arasında bir bağ kurmaktır. Bu müzeler, insanların
geçmişi hatırlamalarını sağlıyor. Kentlerin kendilerine has tarihleri bu
müzeler sayesinde ayakta kalıyor. Şehirler, geçmişte yaşadıkları tüm olayları kent müzelerinde sergileyebiliyorlar. Biz de ‘Kent
Müzesi’ kurmak amacıyla Kayseri’de katıldığımız toplantıda bir sunum yaptık ve şehrimizi tanıttık. Samsun Büyük Şehir Belediyesinin şehir müzesi kurabilecek durumda olduğunu göstererek önemli bir adım atmış olduk. ‘Kent Müzesi’nde şehir tarihi
kronolojik bir şeritle sergilenecek ve tarihten günümüze Samsun tarihi tanıtılacak.” dedi.

- özenilen üniversite -
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OMÜ VAKFI
DÖNEM GENEL
KURUL TOPLANTISI
Ondokuz
Mayıs Üniversitesi
Vakfı’nın 2011
Yılı (29. Dönem)
Olağan Genel
Kurul Toplantısı
Avukat Refik
Moral’ın
başkanlığında
yapıldı.

O

ndokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı’nın 2011
Yılı (29. Dönem) Olağan Genel Kurul Toplantısı Avukat Refik Moral’ın başkanlığında, OMTEL İktisadi İşletmesi Müdürü Aydın Mutuk,
OMKAN İktisadi İşletmesi Muhasebe Müdürü Osman
Demir ve Satın Alma Müdürü İbrahim Meral’den
oluşturulan divan heyetinin yönetiminde yapıldı.
OMTEL Deniz Otel’de düzenlenen toplantıda,
Vakıf ve İktisadi İşletmelerinin 2011 Yılı faaliyet raporları, bilanço ve gelir tabloları ile kesin ve 2011 yılı
tahmini bütçesi ve gündemin diğer maddeleri görüşüldü.
Toplantıda konuşan Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Dervişoğlu, vakfın ve iktisadi işlet-
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melerin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Dervişoğlu,
hizmetlerinden dolayı vakfın kurucularına yönetim
kurulu adına teşekkür ederek, vefat edenleri rahmetle ve minnetle andıklarını söyledi.
Toplantıya katılan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan
da kısa bir konuşma yaptı. Vakfın OMÜ Sosyal Yaşam
Merkezi ile Samsun Teknopark’a yaptığı katkılardan
dolayı teşekkür eden Rektör Akan, özellikle Özel İlköğretim Okulu konusundaki çalışmalardan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Üniversiteye sağlanan burs
ve akademik ödüllerin motivasyon için son derece
önemli olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Mesaisini hiçbir karşılık almadan harcayarak büyük gayret gösteren yönetim kurulu üyelerine
teşekkür ediyorum.” dedi.

FUAR
FUAR
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KENYA
Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi,
8-12 Mart 2012
tarihlerinde,
Kenya’nın
başkenti
Nairobi’de
düzenlenen,
‘International
Education Fair’
adlı eğitim
fuarına katıldı.

F

uarda üniversitemizi; Rektör Prof. Dr.
Hüseyin Akan, Uluslarası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Hüsrev Mennan ve OMÜ
Ortadoğu Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Osman Keskiner temsil etti. Dünyanın değişik ülkelerinden
59 üniversitenin yer aldığı fuara yaklaşık 2.000 öğrenci
katıldı. Standımızı ziyaret eden, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim görmek isteyen çok sayıda öğrenciye ülkemiz
ve üniversitemiz hakkında bilgi verildi.
Aynı tarihlerde Nairobi Türkiye Büyükelçisi Tuncer Kayalar, büyükelçilik konutunda üniversitemiz onuruna yemek verdi. Büyükelçi
Tuncer Kayalar, üniversitemizin uluslararası öğrenci faaliyetleri konusunda da bilgi aldı.

LÜBNAN

T

ürkiye Cumhuriyeti Beyrut Büyükelçisi Sayın İnan
Özyıldız’ın katkılarıyla Lübnan
Türk Cemiyeti ve Overseas Educational Agency işbirliği ile 20-24 Şubat
2012 tarihleri arasında “2. Türk Üniversiteleri Fuarı” gerçekleştirildi.
Altısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden olmak üzere
toplam 15 üniversitenin katıldığı fuara, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Uluslarası İlişkiler Kordinatörü
Prof. Dr. Hüsrev Mennan ve üniversitemiz Ortadoğu Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Osman Keskiner ile katıldı.
T.C. Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız’ın açılışını yaptığı 2.
Türk Üniversiteleri Fuarı, Trablus ve Beyrut’ta olmak üzere iki
ayrı şehirde düzenlendi. Trablus’daki açılışa Trablus Fayhaa Belediyeler Birliği Başkanı Dr. Nader El-Ghazal, Beyrut’taki açılışa ise Beyrut
Belediye Başkanı Dr. Bilal Hamad katıldı.
Üniversitemizde lisans ve gerekse lisansüstü düzeyde eğitim görmek isteyen çok sayıda öğrenci standımızı ziyaret ederek bilgi aldı.
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MERSİN YÜKSEKÖĞRETİM TANITIM
GÜNLERİ
Türkiye’nin
çok sayıdaki
özel ve devlet
üniversiteleri ile
KKTC’de eğitim
veren özel
üniversitelerin
de katıldığı
‘Mersin
Yükseköğretim
Tanıtım Günleri’
düzenlendi.

T

oros Rotary Kulübü tarafından Büyükşehir Belediyesi
Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ‘Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri’nin açılışını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Kemal Sığırcıkoğlu yaptı.Mersin’de düzenlenen
üniversite tanıtım fuarına ilk kez katılan üniversitemiz, gençlerin
ve Mersinlilerin büyük ilgisini gördü. Öğrenciler üniversite kampüsü ve bölümler hakkında sorular sordular, ayrıntılı bilgi aldılar.

SPOR

REKORTMEN
ÖĞRENCİMİZ
REKTÖR
AKAN’I
ZİYARET
ETTİ
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‘Tıp Fakültesi,
Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Grafik Tasarımı Bölümü, Lojistik ve Posta Hizmetleri Programları’nın
gençlerin en fazla merak ettiği konular arasında olduğu gözlendi.

0

4 Şubat 2012 tarihinde İzmir Halkapınar Atatürk Stadyumu
çevresinde yapılan Yürüyüş Federasyon Deneme Yarışması’nda
üniversitemiz Yaşardoğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Koç 87 yarışmacı arasında
birincililiği elde etti.
10 kilometreyi 48 dakika 37 saniye ile tamamlayarak yeni Türkiye
rekorunun sahibi olan Elif Koç, 24 Temmuz 2012’de İspanyanın Barselona şehrinde yapılacak olan Dünya Gençler Atletizim Şampiyonası’na
katılmaya hak kazandı.
Yaşardoğu Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Osman İmamoğlu ve
antrenörü Veysi Aslan’la Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı
makamında ziyaret eden milli
sporcumuz, hedefinin dünya
şampiyonluğu olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin
Akan da rekortmen sporcumuzun başarısından dolayı
gurur duyduğunu belirterek
kendisine hediye takdim etti.
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KONUKLARIMIZ

TÜRK ALMAN VAKFI

T

ürk Alman Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen ve beraberindeki heyet,
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede yüksek
öğrenimle ilgili konularda karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, üniversite kampüsünü çok beğendiğini ve ilk fırsatta tekrar gelmek
istediğini belirten Prof. Dr. Faruk Şen’e Samsun’un simgesi olan kristal Atatürk heykeli hediye etti.

TÜRKİYE ÖZEL
SPORCULAR DERNEĞİ

Y

urdumuzdaki 8 yaş üzeri zihinsel engelli bireylere yıl boyu
sunduğu spor eğitimi ve yarışma olanakları ile onları spor
yolu ile hayata bağlayarak özgüvenlerini kazanmalarına destek olan, Türkiye Özel Sporcular Derneği (TÖSSED)’in Destek Programlar Sorumlusu Özge Özkan ile BESYO Müdürü Prof. Dr. Osman
İmamoğlu, Okutman Meryem Gezer Sevinç, Rektör Prof. Dr. Hüseyin
Akan’ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
TÖSSED Destek Programları Sorumlusu Çocuk ve Ergen Psikologu
Özge Özkan, amaçlarının ailesinde zihinsel engelli birey bulunan kişilerin, aynı kaderi paylaşan diğer kişiler ile buluşturularak bir destek
şebekesi oluşturulması ve ortak sorunlarda işbirliği yapılması olduğunu belirterek, Rektör Akan’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Prof Dr. Hüseyin Akan ise, “Üniversite olarak engelliler için önemli katkılar yaptık. Binalardaki eksik asansörleri tamamladık. Aynı zamanda engelliler için Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde Diş Sağlığı Merkezi kurduk. Bu merkez Türkiye’de yalnızca bizde var. Merkezimiz
haftanın 5 günü hizmet veriyor. OMÜ Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticileri bu konuda çok hassaslar. Engelli
bireylerimize yönetim olarak gerekli katkıları sağlayacağız.” dedi.
- özenilen üniversite -
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ÇİN KÜLTÜR MÜSTEŞARI

2

012 yılının Türkiye’de ‘Çin Kültür Yılı’ olarak ilan edilmesinin ardından Samsun’da da etkinlikler düzenleyecek
olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Jian Yu, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı
makamında ziyaret etti.

Müsteşar Yu ve beraberindeki heyet, Rektör
Akan ile uluslararası öğrenciler konusunda karşılıklı
fikir alışverişinde bulundular.
Türkiye ile Çin’in dostluklarının eskiye dayandığını kaydeden Yu, bu senenin Çin yılı olması nedeniyle Samsun’da kültür etkinlikleri çerçevesinde birçok sosyal ve kültür faaliyetler yapacaklarını belirtti.
Her türlü kültür ve eğitim alanında iş birliğine sıcak
baktıklarını ifade eden Jian Yu, “Bu anlamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Çin’den gelen iki öğretmenle birlikte Çince eğitime başlanmıştı. Eğitime
çok talep var. Geçtiğimiz aylarda Çin’den Türkiye’ye
gelen öğrencilerimiz de Türkçe öğrenmeye başladı,
hem de Türk Dili ve Edebiyatını araştırıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok sayıda Çinli turist Samsun’a
gelecek. Burada eğitimde ve sosyal anlamda iki
halk arasında bir köprü kuracağız.” dedi.
Rektör Akan günün anısına Müsteşar Jian Yu’a Samsun’un sembolü olan kristal Atatürk heykeli hediye etti.
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ATAMA
YÜKSELME
ATAMA - YÜKSELME
Adı - Soyadı

Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı

Şeker Fatma AYGÜN
Emin KASAP
İsmail AYDEMİR
Cengiz ÇOKLUK
Hasibe Canan AYGÜL
Bekir KURU
Mehmet TÜTÜNCÜ
Murat YARIM
Ahmet BALKAYA

Fen-Edebiyat Fakültesi / Analitik Kimya
Fen-Edebiyat Fakültesi / Geometri
Fen-Edebiyat Fakültesi / Geometri
Tıp Fakültesi / Beyin ve Sinir Cerrahisi
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağ. Ve Hastanesi
Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi
Veteriner Fakültesi/İç Hastalıkları
Veteriner Fakültesi / Patoloji
Ziraat Fakültesi /Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı

Emel UZUN
Emine ŞEN TUNÇ
Birkan KARGI
Melek KALKAN/
Nazan OCAK İSKELELİ
Aytekin ÇÖKELEZ
Önder DUMAN
Serkan ŞEN
Özen YAYLAGÜL
N.Gamze(GÖKBULUT) TURAN
Semra ÇORUH
Kemal HACIEFENDİOĞLU
Elif DİKMETAŞ
Aydın HİM
Sinan ATMACA
M. Selim NURAL
Ömer BÖKE
Nermin KILIÇ
Yücel MERAL
Alper ÇİFTÇİ
M. Yalçın MEKTEPLİGİL
Ferat UZUN
Savaş ATASEVER

Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Diş Hekimliği Fakültesi/ Pedodonti
Eğitim Fakültesi / Alman Dili Eğitimi
Eğitim Fakültesi / Eğitimde Psikolojik Hizmetleri
Eğitim Fakültesi /Fen Bilgisi Eğitimi
Eğitim Fakültesi / Fen bilgisi Eğitimi
Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Eğitimi
Fen-Edebiyat Fakültesi / Eski Türk Dili
Fen-Edebiyat Fakültesi / Yeni Türk Dili
Mühendislik Fakültesi /Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi / Yapı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Tıp Fakültesi /Biyofizik
Tıp Fakültesi /Kulak Burun Boğaz
Tıp Fakültesi / Radyoloj
Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyokimya
Veteriner Fakültesi / İç hastalıkları
Veteriner Fakültesi / Mikrobiyoloji
Yaşar Doğu BESYO
Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi / Hayvan Yetiştirme

Yakup GÖNEN
Mustafa KARA
Emel KARAMAN
Abdullah Alper Öz
Sezin SEZGİN ÖZER
Tuğrul KIRTILOĞLU
Cafer ÖZDEMİR
Nadire T. YİĞİTPAŞA
Mustafa Said KURŞUNOĞLU
Salih Kesgin
Hatice ŞAHİN
Hüseyin ARSLAN
Serap Karagöl
Erdem EMİN MARAŞ
Selim CEYLAN
Sertaç TUHTA
Tamer ARSLAN
Esra PANCAR YÜKSEL
Engin Özbaş
Özgür ÖZDAMAR
Fatih AKBULUT

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi / İdare Hukuku
Eğitim Fakültesi / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Diş Hekimliği Fakültesi / Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Diş Hekimliği Fakületsi / Ortodonti
Diş Hekimliği Fakültesi/Pedodonti
Diş Hekimliği Fakültesi / Periodontoloji
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi
Fen-Edebiyat Fakültesi / Batı Sanatı
Fen-Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü
İlahiyat Fakültesi / Hadis
İlahiyat Fakültesi / Kur’anı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
İletişim Fakületesi / Gazetecilik
Mühendislik Fakültesi / Devreler ve Sistemler
Mühendislik Fakültesi /Fotogrametri
Mühendislik Fakültesi / Kimyasal Teknolojiler
Mühendislik Fakültesi Mekanik (İnşaat Bölümü)
Samsun Meslek Yüksek Okulu
Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hastalıkları
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksek Okulu
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksek Okulu
19 Mayıs Samsun Dev. Konservatuarı / Piyano Ana Sanat Dalı
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