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OMÜ Şevket 
Aşçı Turizm 

Fakültesi’nin 
temeli Bafra 

İlçesi’nde a  ldı. 
Gençlik ve Spor 

Bakanı Suat Kılıç’ 
ın ka  lımıyla 
gerçekleşen 

törene; Protokol 
üyeleri, Aşçı Ailesi, 
öğre  m üyeleri ve 
çok sayıda davetli 

ka  ldı.

Aşçı ailesi tara  ndan 7 milyon 250 bin li-
raya yap  rılacak olan OMÜ Şevket Aşçı 
Turizm Fakültesi’nin temel atma törenin-

de konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, “Çok 
büyük emekler verdiğimiz, çok zamandır çok çabalar 
sergilediğimiz bir projenin temel atma durumuna 
gelebilmiş olma’nın büyük coşkusunu, sevincini ve 
heyecanını yüreğimizin en derin yerinde yaşıyoruz. 
Bafra’yı fakültesi olan bir ilçe haline ge  rmek ve bu 
fakültenin inşaa  nı atmak büyük hayalimizdi. Alın 
teriyle, kazandığıyla hayır yapmak kolay değil. Bu-
nun arkasını Aşçı kardeşler gereğince yerine ge  r-
meye devam edecek  r.” şeklinde konuştu.

AKTAŞ Holding Yöne  m Kurulu Başkanı Vedat 
Aşçı, “Turizm Fakültesi’nin Bafra’ya hayırlı olmasını 
diliyorum. Türkiye, turizm ülkesi olarak gi   kçe ge-
lişiyor. Doğasıyla tarihiyle geçmişiyle ve genç nüfu-
suyla dinamik bir turizm ülkesi olarak ilerliyor. Bu 
ilerleyen sektörde ye  şmiş, eği  lmiş insanlara ih-
 yacımız var. Bu ya  rım da buna büyük bir zemin 

oluşturacak” dedi.

Bafra Kaymakamı Ali Ka  rcı, “Bu güzel meşa-
leyi yakan Aşçı ailesine teşekkür ederim. Zaman-
la başka fakültelerin de açılması, Bafra Kızılırmak 
Üniversitesi’nin ne  cesi neden olmasın diyorum.” 
şeklinde konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Bafra’mızda 
Kuş Cenne   var, İkiztepe Ören yeri kalın  ları var, 
müzemiz var, iki tane baraj gölümüz var, Kızılır-
mak da yapacağımız projelerle gelişecek. Bafra’da 
turizmden bir katma değer oluşacağına yürekten 
inandığım için illa Turizm Fakültesi olsun dedik ve 
ne  cede bu hayallerimiz bugün a  lacak temelle 
gerçekleşecek.” dedi

 “Aşçı ailesi inşallah daha çok kazanırlar ve 
Bafra’mıza daha çok kaynak aktarırlar. Hayırlı uğurlu 
olsun.” diyen Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Aşçı 
ailesine Bafra ve Samsun adına teşekkür e   .

OMÜ ŞEVKET AŞÇI TURİZM 
FAKÜLTESİNİN TEMELİ ATILDI

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

Kaya Aşçı Vedat Aşçı
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Konuşmasında Türkiye’nin en önemli zenginliğinin genç nüfusu 
olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, ,“Bu durum dün-
yadaki otoriteler tara  ndan da Türkiye’nin gelecekte büyük bir ülke 
olacağının en önemli ipucu olarak söylenmektedir. Genç nüfusu 
eğitebilirsek Türkiye çok daha hızlı gelişir, çok daha hızlı ilerler. Buna 
katkı olarak çok büyük bir eği  m ya  rımı gerçekleşiyor.” dedi.

Turizm sektörünün Türkiye’de en önemli sektörlerin başında 
geldiğini belirten Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ise,  “Türkiye’ye ge-
len turist sayısı her yıl ar  yor. Dış  caret açığının kapa  lmasında tu-

rizm sektörü en önemli sektörlerin başında geliyor. Turizm sektörü-
nün daha iyi noktaya gelebilmesi ve hedefl ediğimiz gelir düzeyine 
ulaşabilmesi için sektörde çalışacak nitelikli insan gücüne de ih  yaç 
var. Bunu turizm meslek liselerimizle belirli seviyelerde yapıyoruz. 
Daha üst anlamda turizm meslek yüksekokulları, turizm fakültele-
riyle de gerçekleş  rmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından Bakan Suat Kılıç ve Rektör Prof. Dr. Hü-
seyin Akan, Aşçı ailesine hizmetlerinden dolayı hediyeler sundular. 
Hediye takdiminin ardından da Turizm Fakültesi’nin temeli a  ldı.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ
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OMÜ Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde dü-

zenlenen rektörlük 
seçiminde; 957 

öğre  m üyesinin 
912’si oy kullandı. 

OMÜ’DE REKTÖRLÜK SEÇİMİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne, 
Türkiye Cumhuriye   Anayasası’nın 130. ve 
2547 sayılı Yükseköğre  m Kanunu’nun 13. 

maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ta-
ra  ndan, Yükseköğre  m Kurulu’nun önerdiği adaylar 
arasından, Prof. Dr. Hüseyin Akan yeniden atandı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen rektörlük seçiminde; 957 öğre  m üyesinin 
912’si oy kullandı. 

Yeterli çoğunluğun tespit edilmesiyle Rektör Prof. 

Dr. Hüseyin Akan tara  ndan başla  lan seçimde; Prof. 
Dr. Güven Önbilgin, Prof. Dr. Hüseyin Akan, Prof. Dr. 
İsmet Şenel, Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Tayfun Alper 
adaylıklarını açıklayarak rektörlük için yarış  lar.

Saat 16.00’da sona eren rektörlük seçiminin ar-
dından oylar sayıldı. Çıkan sonuçlara göre: 

Prof. Dr. Hüseyin Akan 391 oy alırken,
Prof. Dr. Sait Bilgiç 318
Prof. Dr. İsmet Şenel 97
Prof. Dr. Tayfun Alper 31
Prof. Dr. Güven Önbilgin ise 20 oy aldı.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ
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OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

ÜNİVERSİTEMİZDEN TÜBA’YA İKİ ÜYE

Üniversitemiz 
öğre  m üyeleri; 
Prof. Dr. Hakan 

Leblebicioğlu, 
TÜBA Sağlık 

Bilimleri alanı 
asli üyeliğine; 
Fen Edebiyat 

Fakültesi Fizik 
Bölümü, Gene  k 

Fizik Anabilim Dalı 
Öğre  m Üyesi 

Doç. Dr. İbrahim 
Uçar ise Temel 

Bilimler asosiye 
üyeliğine seçildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)  Sağlık Bilimleri alanı asli üyeli-
ğine, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Has-
talıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan 
LEBLEBİCİOĞLU;  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş  rma Kurumu’nun 
(TÜBİTAK) 05 Haziran 2012 tarih ve 9089 sayılı yazısıyla, TÜBİTAK Bilim 
Kurulu tara  ndan seçildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)  Temel Bilimler alanı asosiye üye-
liğine ise, Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fi-
zik Anabilim Dalı öğre  m üyesi Doç.Dr. İbrahim UÇAR   Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araş  rma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 05 Haziran 2012 tarih 
ve 9089 sayılı yazısıyla, TÜBİTAK Bilim Kurulu tara  ndan seçildi.

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
( TÜBA Asli Üye)

Doç.Dr. İbrahim UÇAR 
(TÜBA Asosiye Üye)
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Samsun Gelişim 
Merkezi (SAGEM)’ 

nin “Türkiye’de 
Yüksek Öğre  min 

Dünü ve Geleceği” 
konulu toplan  nın 

konuğu olan Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, karaciğer 

nakillerine 
başlanacağını 

açıkladı. 

OMÜ’DE KARACİĞER NAKİLLERİNE 
BAŞLANACAK

OMÜDEN
OMÜDEN

ÜÜ

Re
kt

ör
 P

ro
f. 

Dr
. H

üs
ey

in
 A

ka
n

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
Türkiye’deki yüz nakli operasyonla-
rıyla ilgili değerlendirmede bulun-

du. Rektör Akan, gelişmeleri olumlu bulmak-
la birlikte konunun çok fazla reklam edildiğini 
söyledi. OMÜ Tıp Fakültesi’nin karaciğer nakli 
konusunda başarılı operasyonlar gerçekleş  -
recek kapasitede olduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Hüseyin Akan, “Bizim hedefi miz yüz nakli 
değil, karaciğer naklidir. Yüz naklinde 1 kişiyi 
mutlu edebilirsiniz ve uzun emekler sarf eder-
siniz. Ama karaciğer naklinde birçok hastayı 
mutlu edebilirsiniz. Biz de üniversite olarak 
yakında karaciğer nakillerine başlayacağız.” 
dedi. İşadamları dernekleri ve sendikalardan 
temsilcilerin ka  ldığı toplan  da önemli açık-
lamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, teknoparklar ve AR-GE’si güçlü ülkele-

rin ilerleyebileceğinin al  nı çizdi. Rektör Akan, “Araş  rma ve geliş  rme olmadan sanayi olmaz, toplum 
ileriye gidemez. AR-GE’ye önem veren ülkeler bilgili olmuştur. Bilgiyi elinde tutan ülkeler her zaman bir 
adım önde olmuştur ve o ülkeler güçlüdür. Türkiye bunun önemini yeni kavradı. Yeni yeni teknoparklar 
bazı büyük şirketlerin ve üniversitelerin AR-GE Merkezleri haline gelen teknoparkların faaliyetlerine hız 
verildi.” şeklinde konuştu. 

Son zamanlarda gündemde olan doktorlara uygulanan şiddet olaylarına da değinen Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan, “Özel hastanelerde doktor emeği 20 bin lira ama devle  e çalışan doktora bakıldığında bin, 
iki bin lira arasında değişiyor. Yani o doktorlarımıza yazık ediliyor ve emeklerini alamıyorlar. Bir de üstüne 
dayak yiyorlar. Çok yazık.” değerlendirmesinde bulundu. 

Üniversitelerin son zamanlarda meslek sahibi ye  ş  ren kurum haline geldiğini belirten Prof. Dr. Hü-
seyin Akan, “Öğrenciler eskisi gibi her bölümü tercih etmiyor. Kendilerini işe yerleş  recek, kendilerini bir 
iş sahibi yapacak bölümleri seçiyorlar. Yakında üniversitelerde bazı bölümlerimiz kapanırsa buna şaşırma-
mak gerek. Bizlerin yapması gereken bu bölümleri terk etmek değil. Daha fazla çalışıp diğer bölümlerimiz 
için araş  rma ve geliş  rmeye önem vermek lazım. Ayrıca ülkemizdeki öğre  m elemanlarından çok şey 
bekleniyor. Öğre  m görevlilerine 2 bin lira para verirsen o öğre  m görevlisinden fazla bir şey de bekleye-
mezsin. O hoca, para kazanmak için gece gündüz çalışır. Ek derslere girer ama ne bir makale ne de düzgün 
bir kitap yazabilir. Sonra da kıyaslamalarda kaybeden taraf olur.” dedi. 

Rektör Prof. Dr Hüseyin Akan, yabancı öğrenci konusunda büyük a  lım yapıldığını ve 15 ülkede yabancı 
öğrenci giriş sınavı uygulaması gerçekleş  rildiğini de sözlerine ekledi. 
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OMÜ, sanayi 
ve üniversite 

işbirliğini ileri 
noktalara 

taşıyacak bir 
protokole daha 

imza a   .

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 
Mühendislik 

Fakültesi Endüstri Mü-
hendisliği Bölümü’nde 
öğre  m gören öğrencile-
rin sanayide çalışmalarını 
sağlayacak işbirliği hayata 
geç  . Üniversite-sanayi 
işbirliğini öngören proto-
kol, Rektör Prof. Dr. Hüse-
yin Akan ve Samsun TSO 
Başkanı Salih Zeki Murzi-
oğlu arasında imzalandı.

Sanayi ve üniversite işbirliğini ileri noktalara taşıya-
cak protokole imza atan Rektör Hüseyin Akan ve Sam-
sun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Murzioğlu, 
örnek çalışmanın her iki tarafa hayırlı olması temenni-
sinde bulundular. 

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, imza-
lanan protokol gereği OMÜ Mühendislik Fakültesi En-
düstri Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim gören öğren-
cilerin, ders dönemlerinde Oda tara  ndan belirlenen 
işyerlerinde çalışacaklarını ve aldıkları teorik dersleri 
pra  ğe dönüştüreceklerini söyledi. “Sanayi Uygulama-
sı” adı al  nda programa dahil olan öğrencilerin sağlık 
sigortaları dahil; yemek, iş elbisesi, servis gibi ih  yaç-
larının da karşılanacağını ifade eden Başkan Murzioğlu, 
“Değişen dünya koşulları ve yoğunlaşan rekabet ortamı 
bilgiyi her geçen gün daha değerli hale ge  rmektedir. 
Sanayi sektörü de ar  k bilgiyle tecrübe birleş  rilerek 
AR-GE ve inovasyonla katma değeri daha yüksek ürün-
lerin üre  ldiği bir sektör haline gelmiş  r. Bu açıdan 
bilgi birikimini üre  mine dönüştürmenin en önemli 

araçlarından biri de 
üniversite-sanayi işbir-
liğidir. Üniversitemiz ve 
Oda olarak Türkiye’de 
örnek bir çalışmaya 
imza atmanın mutlulu-
ğu içindeyiz.” dedi.

Verimliliği sağla-
mak için teknolojik 
gelişmelere ih  yaç du-
yan ülkelerin, stratejik 
hedefl erini de inovas-

yon, AR- GE, verimlilik 
gibi kavramlar üzerine oturtmaya başladığının al  nı 
çizen Başkan Murzioğlu, sözlerine şöyle devam e   : 
“Ülkemizde ise üniversite-sanayi işbirliği kavramı yeni 
yeni olgunlaşmaya başladı. Ülkemizde önemi geç fark 
edilen üniversite-sanayi işbirliğinin inovasyon alanında 
ve küresel rekabe  e önemi oldukça fazladır. Bu bilinçle 
hareket ederek, ülkemiz için de önem arz eden proto-
kolü üniversitemizle birlikte hayata geçirdik.”

OMÜ ve Samsun TSO arasında imzalanan proto-
kol törenine Samsun’da faaliyet gösteren; Elektrosan 
Elektro Bakır Sanayi, Saraçoğlu Kuruyemiş ve Gıda 
Sanayi, Üstün Avize Aydınlatma Sanayi, Samplast PVC 
ve İnşaat Sanayi, Meşale Kazan Makine Bakır Sanayi, 
FKK Güney Oto, Ulusoy Un Sanayi, DÜ-EL-SAN Dündar 
Elektromekanik Sanayi, Espa Cam Sanayi, Orfe İnşaat 
Taahhüt Dekorasyon Mobilya Sanayi, Standart Beton 
Sanayi, Asya Orman Ürünleri Mobilya ve İnşaat Sana-
yi, Galeri Adil Mobilya, Bahadır Tıbbi Aletler Sanayi ve 
Resman Cam PVC Alüminyum Sanayi olmak üzere 16 
kuruluşun destek verdiği açıklandı. Bu sayının daha da 
artabileceği ifade edildi. 

Prof. Dr. Hüseyin AkanSalih Zeki Murzioğlu

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMA 
EĞİTİM MERKEZİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Havza Belediyesi arasında 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Eği  m Merkezi 
yapılmasına ilişkin protokol, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan 

ve Havza Belediye Başkanı Av. Murat İkiz tara  ndan imzalandı. Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Av. Murat İkiz’e Havza Belediyesi’nin üniversi-
temize verdiği destekten dolayı teşekkür e   .

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Eği  m Merkezi, Havza 
Belediyesi tara  ndan verilecek olan 3.248,24 m²’lik arazi üzerine On-
dokuz Mayıs Üniversitesi tara  ndan yapılacak.
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Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi  ile 

Borsan Şirketler 
Grubu arasında 

Türkiye’ye 
örnek olacak 

bir protokol 
imzalandı.

OMÜ VE BORSAN A.Ş. ARASINDA 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Bor-
san Şirketler Grubu arasında bilgi ve teknoloji 
transferiyle araş  rma-geliş  rme çalışmaları 

yapmak, öğrencilerin uygulamalı eği  m alabilmesini 
ve mezunların is  hdam edilmesini sağlamak amacıy-
la Türkiye’ye örnek olacak bir protokol imzalandı. 

Protokol törenine; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
BORSAN A.Ş. Yöne  m Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, 
BORSAN A.Ş. yetkilileri ve se-
nato üyeleri ka  ldı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan konuşmasında;  “Bu-
gün toplanma nedenimiz 
üniversite-sanayi işbirliği-
ne örnek teşkil edecek bir 
protokol imza törenidir. 
Türkiye’de üniversite-sanayi 
işbirliği ve AR-GE ciddi bir 
konu haline geldi. Bir ülkenin 
gelişmesi için ARGE’nin çok 
önemli olduğunun ar  k her-
kes farkındadır. Özellikle profesyoneller de ye  ş  ren 
üniversiteler mezunları hayata ve işe hazır hale ge  r-
melidir. Bu noktada en önemli çare üniversitelerin iş 
dünyası ve sanayi ile işbirliği yapmasıdır. Sanayi kuru-
luşu olarak ilk işbirliği protokolümüz BORSAN A.Ş. ile 
yapılacak. Bu teklif bize BORSAN A.Ş. Yöne  m Kurulu 
Başkanı Adnan Ölmez’den geldi. İşbirliğinin temel 
amacı, BORSAN fi rmasının ih  yaç duyduğu teknik ve 
yöne  ci elemanların üniversitemizde tespit edilecek 
öğrenciler arasından seçilerek, öğrencilerin bu fi r-
mada kendi alanında staj yapması ve okul bitmeden 
ye  şerek işi öğrenmesidir. BORSAN A.Ş. okulu bi  r-
diğinde bu ye  şmiş elemanı uygun görürse is  hdam 
edecek. Katkıları için BORSAN A.Ş. Yöne  m Kurulu 
Başkanı Adnan Ölmez’e teşekkür ediyorum. Ben bu 
işbirliğinin bir örnek olacağına ve birçok sanayi kuru-
luşu ile bu tür işbirliği protokolleri imzalayacağımıza 
inanıyorum.” şeklinde konuştu. 

BORSAN A.Ş. Yöne  m Kurulu Başkanı Adnan Öl-
mez de yap  ğı konuşmada,  “Sayın Rektörümün de 
ifade e   ği gibi bu işbirliği, kazanan ve kazandıran 
bir proje olacak. Hem öğrencimiz hem sanayici hem 
de üniversitemiz kazanmış olacak. Eği  mini verirken 
öğrencisine iş bulan bir üniversite, eği  mini alırken 
kendine iş bulan bir öğrenci söz konusu olacak. BOR-
SAN A.Ş. farklı alanlarda faaliyet gösteren, ya  rımları, 
ürünleri ve dünyaya açılımı sürekli devam eden bir 

gruptur. Bu yüzden sürek-
li kalifi ye elemana ih  yaç 
duyan bir gruptur. Ancak 
arzu e   ğimiz kalitede 
elemanları bulmak çok 
zor oluyor. Rektörümüzün 
başkanlığında 5 ay önce 
başla   ğımız bu çalışma 
bugün protokol haline 
geldi. Ben inanıyorum ki 
bu protokol Türkiye’ye 
örnek bir çalışma olacak-
 r.” dedi. 

Tarafl ar arasında protokolün imzalanmasından 
sonra Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan işbirliğinin diğer 
işadamlarına da örnek olmasını istedi.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ
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TEKNOPARK REKABETİ ARTIRACAK

Te k n o p a r k 
Yöne  m Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. 

Fehmi Yazıcı toplan  da 
şirke  n faaliyetleriyle 
ilgili üyelere bilgi verdi. 
Samsun Teknopark’ın 
34 ortaklı bir yapıya 
sahip olduğunu dile 
ge  ren Yazıcı, “Engiz 
Tütün depolarının 
bulunduğu 84 dönüm 

alan Teknopark A.Ş.’ye ek 
alan olarak tahsis edilmesi 

kararı alındı. Bu alanda 28 adet bin metrekarelik 
hangar bulunmaktadır. Buradaki teknoparkın özellikle 
cerrahi  bbi cihaz sektörü ile havacılık ve uzay sanayi 
alanına dönük düşünülmektedir.” dedi. 

Genel Kurul’dan sonra Teknopark’ın OMÜ 
Yerleşkesi’nde devam eden inşaat alanına geçildi. İl 
Özel İdaresi Genel Sekreteri Aslan Karanfi l, Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan ve teknopark yöne  cilerinin 
bulunduğu incelemede, devam eden inşaat sahasında 
müteahhi  en bilgiler alındı. Burada açıklama yapan 
Rektör Akan, inşaa  n yakın zamanda temelinin 
a  lacağını belirterek, 1-1,5 yıl içerisinde bi  rilmesinin 
planlanan Teknopark’ın sanayi ve yazılım dünyasında 
rekabet eder hale geleceğini söyledi. 

Ana bina inşaa   bi  nceye kadar 3-5 şirke  n iş 
yapabileceği prefabrik binalar yapılabileceğini dile 
ge  ren Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Buradan en 
kısa sürede nasıl yararlanılabilirin hesabını yapıyoruz. 

Burada sanayici üniversite hocalarıyla birlikte 
araş  rma geliş  rmesini yapacak. Üniversite hocaları 
da kendine hem şirket kurabilir, hem de iş dünyasının 
kuracağı şirke  e çalışabilir. Buradaki yeni ürün 
geliş  rmeleri ve AR-GE sonunda ulaşılacak yenilikler 
sanayici ve yazılım dünyasının daha rekabet edilebilir 
hale ge  receğine inanıyoruz.” diye konuştu. 

Teknopark’ın resmi temel atma töreninin 
önümüzdeki günlerde Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat 
Kılıç’ın ka  ldığı bir törenle yapılacağı belir  ldi. 

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

Samsun 
Teknopark’ın 

Genel Kurul 
Toplan  sı 

OMTEL Otel’de 
yapıldı.

Prof. Dr. Fehmi Yazıcı
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“TTNET 
Yeteneğe 

Destek Yara  cı 
Ekonomiye 

Destek” 
Projesi’nin 2012 

yılı dördüncü 
program açılışı 

OMÜ Mühendislik 
Fakültesi 

Konferans 
Salonu’nda 
gerçekleş  .

Programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ha-
kan Leblebicioğlu, dekanlar, öğre  m üye-
leri ve çok sayıda öğrenci ka  ldı.

8-10 Mayıs tarihlerinde Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nde gerçekleşecek ücretsiz eği  m 
programına; Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, 
Amasya, Tokat ve Ordu’dan gençler başvurdu.

Programın açılış konuşmasını yapan TTNET 
Kurumsal İle  şim Direktörü Lebin Ebru Çokişler; 
“TTNET olarak yara  cı ekonomi kavramını sahip-
lenerek, gençlerimize bu konuda vizyon sağlamayı 
amaçlıyoruz. Proje kapsamında 500 gence ulaşıldı 
ve bugün Samsun’da 250 öğrenci ile buluşmaktan 
mutluluk duyuyorum. Projemiz 2012’de Türkiye’nin 
81 iline erişecek. Gençlerimize vereceğimiz 3 gün-
lük eği  mlerin sonunda gençlerimizin, yara  cı 
ekonomi alanında ekonomiye ar   değer katacak 
üretken aktörler olma yolunda kapasitelerini geliş-
 rmeyi hedefl iyoruz.” şeklinde konuştu.

Tanı  m videosunun izlenmesinin ardından Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı 
yap  ğı konuşmada; özel sektör-üniversite eği  m 
ve işbirliklerinin artarak devam etmesi gerek  ğinin 
al  nı çizerek, bu  p organizasyonların Mühendislik 
Fakültesi için öneminden söz e   .

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu 
ise; “Genç yetenekleri desteklemek amacıyla haya-
ta geçirilen bu önemli projenin Samsun programı-
na ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyu-
yoruz. Eği  mlere ka  lacak gençlerimize başarılar 
diliyorum ve yeteneklerinin ekonomiye kazandırıl-

masıyla ülkemizin büyük kazançlar elde edeceğine 
inanıyorum.” dedi.

Açılışın ardından, Bilgi Üniversitesi Öğre  m 
Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Fatoş Karahasan moderatör-
lüğünde düzenlenen panelde, iş dünyasından pro-
fesyoneller sunum yap  . Panele ka  lan profesyo-
neller arasında Kaldıraç Etkisi Projesi’nden Botego 
Genel Müdürü Ekim Nazım Kaya da yer aldı. Ayrıca 
TTNET İş Geliş  rme Uzmanı Deniz Çokiçli ve TTNET 
İnterak  f Medya Yöne  cisi Murat Kahraman da pa-
nelde sunum yapan isimler arasındaydı.

Projeyle yıl sonuna kadar Türkiye’nin 7 bölge-
sinde 10 ilde bin gence yüz yüze eği  m verilecek. 
Eği  mler, Samsun’dan sonra Erzurum, Ankara, Şan-
lıurfa, Trabzon, Kayseri ve İstanbul’da devam ede-
cek.

Gençler, 3 günlük eği  m programında bilişim 
sektöründe tespit edilen ih  yaç alanları dahilinde 
“dijital içerik üre  mi”, “dijital içerik sunumu” ve 
“  care  n elektronikleşmesi” alanlarında eği  m 
alacak. 

Ka  lımcılar, eği  m sürecinde yara  cı ekonomi 
ve yara  cı ekonominin sunduğu  rsatlar konusun-
da bilgi edinip panellerde iş dünyasının önemli 
isimleri ile buluşacak. Ka  lımcılar ayrıca, dünyanın 
en saygın üniversitelerinden olan Massachuse  s 
Ins  tute of Technology (MIT) Enterprise Forum Tür-
kiye tara  ndan verilecek girişimcilik ve iş geliş  rme 
eği  mleri ile etkin birer üre  ci olarak ekonomiye 
değer katma yönünde kapasitelerini geliş  rme  r-
sa   bularak MIT logolu ka  lım belgesi alacak.

YETENEĞE DESTEK 
YARATICI EKONOMİYE DESTEK
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ARDEB ve BİDEB TOPLANTISI 
OMÜ’DE YAPILDI

Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik 

Araş  rma Kurumu 
(TÜBİTAK) ve Dış 
Kaynaklı Projeler 
Birimi tara  ndan 

hazırlanan, 
Araş  rma 
ve Destek 

Programları 
Başkanlığı 

(ARDEB) ve Bilim 
İnsanı Destekleme 
Başkanlığı (BİDEB) 

Programları 
Bilgilendirme ve 

Eği  m Toplan  sı, 
Atatürk Kongre 

ve Kültür Merkezi 
Mavi Salon’da 

düzenlendi.

Toplan  ya; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, 
Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araş  rma 

Destek Grubu Grup Yürütme Komitesi Sekreteri Prof. 
Dr. Cengiz Sancak, dekanlar ve öğre  m üyeleri ka  ldı.

Açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan 
yap  . Rektör Akan, “Türkiye’de 
gerçekten TÜBİTAK Sanayi 
Bakanlığı’nın araş  rma konu-
sunda çok ciddi destekleri var. 
Bunun içinde formata uygun 
proje yazmak lazım. Eskiden 
projeleri sadece grup üyeleri 
değerlendiriyordu ancak şimdi 
Türkiye’nin projenin alanıyla il-
gili öğre  m üyeleri değerlendi-
riyor. Bu durum, üniversitemiz 
için de önemli bir dış destek 
oluyor çünkü üniversite büt-
çesi bir proje için gerekli tüm 
harcamaları karşılayamıyor. 
Dolayısıyla dışarıdan destek 
gelmesi bizim için çok değerli 
oluyor. Genel olarak bak  ğı-
mızda TÜBİTAK’a giden 10 pro-
jenin 2 ya da 3’ü desteklenir. 
Bu durumda 40 proje önerir-
sek 10 projemiz destek görebi-
lir. Bugün uzmanlarımız iyi proje 
yazmanın püf noktalarını göste-
recek. Türkiye yenilikçi araş  rma hakkında çok geride 
kaldı. Bu durum gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı çok 
aç  . Ancak sanayi, en azından Samsun sanayisi bunun 

farkına vardı ve üniversitemizle ciddi bir işbirliği içine 
girdi. Bu farkı kapatmak için olağan çalışmalarımızın 
daha fazlasını ortaya koymamız gerekiyor. Bu açıdan 
bütün yük bilim adamlarına, araş  rmacılara ve öğre  m 
üyelerimize düşmektedir. Konuklarımıza verecekleri 
bilgiler için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum. ” dedi.

TÜBİTAK adına konuşma 
yapan Prof. Dr. Cengiz Sancak, 
“Değerli ka  lımcılar, bugünkü 
sunumumda iyi bir proje ya-
zarken hangi hususların daha 
önemli olduğundan bahsede-
ceğim. Şunu belirtmek is  yo-
rum ki; ilk defa bir rektörün 
TÜBİTAK çalışmalarıyla bu 
kadar ilgili olduğunu gördüm. 
Sayın Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan’a bu ilgisinden dolayı 
teşekkür ediyorum. Sunum 
yapmış olduğumuz aşağı yu-
karı bütün üniversitelerde 
salonumuzun üçte biri kadar 
bir kitleye sesleniyorduk. Bu-
gün ilk defa salonumuz doldu.  
Ka  lımlarınız için çok teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının 
ardından, Prof. Dr. Cengiz Sancak; 
“ARDEB”, Prof. Dr. Ahmet Güler; 

“ARDEB; Nasıl Başardım?” ve Uzman Duran Meşe ise 
“BİDEB” başlıklı sunumlar yap  lar. Toplan   soru-cevap 
bölümüyle sona erdi. 

Prof. Dr. Cengiz Sancak
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PROF. DR. HAYDAR ŞAHİNOĞLU’NA 
GÜRCİSTAN’DAN FAHRİ DOKTORA PAYESİ

örende konuşan Tifl is Devlet Tıp 
Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Zurab Vadach-
koria, OMÜ Tıp Fakültesi’nin kendi öğrenci-

leri tara  ndan en çok sevilen yurt dışı  p fakültesi ol-
duğunu söyleyerek, bunu sağladıkları için başta Prof. 
Dr. Şahinoğlu olmak üzere; TSMU Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Başkanı Prof. Ia Avaliani ve OMÜ Tıp Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Tontuş’a ayrı ayrı 
teşekkür e   . Diploma takdimi sonrası konuşma yapan 
Prof. Dr. Şahinoğlu iki ülke arasındaki birlik ve beraber-
liğin önemine değindi ve ilişkilerin daha da gelişmesi 
yönünde yol haritası çizdi.

Toplan  ya ka  lan Türkiye’nin Tifl is Büyükelçiliği 
nezdindeki eği  m ateşesi
İsmail Yıldız da işbirliğinde
katledilen yolun önemine
değindi. Törene ka  lanlar
arasında yer alan; Inter-
na  onal Blacksea Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı ve
Gürcistan Devlet Başkanı
Mikheil Saakashvili’nin
annesi Giuli Alasania ve
IBSU Rektörü Ercan Tunç
bu ve benzeri çalışmaların
iki ülke ilişkilerine sağladı-
ğığı k katatkıkıyaya d dikikkakatt çeçekk l lerer.
OMÜ Tıp Fakültesi Dekan
Ya drdımcısı Proff. Dr. Far kuk
Bağığ rıcı ise eğiğ tsel faaliyey t-
lerin ortak müfredat yapı-
llarakk bibi lrlikiktte yüürütütülülme isi
konusunda çaç lışmş aların 

başlamasının önemini vurguladı.

Rektör Prof. Zurab Vadachkoria tara  ndan davetli-
ler onuruna verilen akşam yemeği sonrasında yapılan
görüşmeler ile, 2012 yaz döneminde 67 Gürcü öğrenci 
ve asistanın OMÜ’de eği  m almaları konusunda fi kir
birliğine varıldı. Ayrıca törene Türkiye’den ka  lan Prof. 
Dr. Bünyamin Şahin (Anatomi), Prof. Dr. Erdal Ağar 
(Fizyoloji), Yrd. Doç. Dr. Serkan Yüksel (Kardiyoloji) ve
Yrd. Doç. Dr. Esra Yüksel (Dermatoloji) bir ha  alık sü-
reçte Gürcü öğrenci ve asistanların eği  mlerine katkı 
sağlamak üzere ilgili üniversitede eği  m faaliyetlerine 
başladılar.

OMÜ Tıp 
Fakültesi’nin, 

Tifl is Devlet Tıp 
Üniversitesi’nin 

(TSMU) eği  mine 
sağladığı katkı ve 
destekten dolayı, 

Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. A. Haydar 

Şahinoğlu’na, 
Gürcistan Tifl is 

Devlet Tıp 
Üniversitesi 

Senatosu’nun aldığı 
kararla, “Onursal 
Doktora” unvanı 

verildi.
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Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi 
Genel Cerrahi Ana 
Bilim Dalı Öğre  m 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

İlhan Karabıçak 
ve Yrd. Doç. Dr. 
Kağan Karbulut 

idaresindeki ekip, 
hepa  t-c ve siroz 

hastası olan 66 
yaşındaki hastanın 

karaciğerinin 
arka kısmında 
tespit edilen 2 

adet tümörü 
kapalı yöntem 

(laparoskopik) ile 
çıkar   . 

Kronik hepa  t - C ve siroz hastası olan has-
tanın düzenli olarak takibinin yapıldığı 
Gastroenteroloji Polikliniği’nde çekilen 

MR’ında karaciğerinin 6. kısmında 2 adet tümör 
tespit edildi. Karaciğerin arka kısmında tespit edi-
len tümörlerden kurtulmak için OMÜ Tıp Fakültesi 
Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’na müra-
caat eden Mahmut Topal, Türkiye’de az sayıda ya-
pılan ve Karadeniz Bölgesi’nde ilk olan kapalı yön-
tem ile ameliyat edildi ve tümörlü bölge yerinden 
çıkar  ldı.

Tespit edilen tümörlerin karaciğerin ulaşılması 
zor bölgesinde olduğunu ve zor bir ameliyat ger-
çekleş  rdiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. İlhan Kara-
bıçak, “Genelde bu  p ameliyatlar karında yaklaşık 
30 - 40 san  mlik kesilerden girilerek yapılıyor. Bu 
hastamızda bulunan tümörler hepa  t- C hasta-
lığı nedeniyle yapılan düzenli takip nedeniyle er-
ken teşhis edildi. 4 saat süren ameliya   başarı ile 
gerçekleş  rdik ve karaciğerin 6. kısmını ameliyat 
esnasında tümörlü bölgeyi karnın içinde poşete 
koyup, poşe   bağladıktan sonra aç  ğımız yerden 
çıkar   k. Böylece tümör karnın içinde herhangi bir 
yere temas etmeden dışarıya çıkar  lmış oldu. Has-

tamız sanki safra kesesi ameliya   olmuş gibi ameli-
ya  an bir gün sonra ayağa kalkarak yemeğini yedi. 
Normalde bu ameliyat açık olarak yapılmış olsaydı 
hasta hastanemizde 10 gün yatmak zorundaydı.” 
dedi.

Karaciğer tümörlerinin geç tespit edildiği için 
çok sayıda hastanın ameliyat şansını kaybe   ğini 
söyleyen Yrd. Doç. Dr. İlhan Karabıçak, “Karaciğer 
kanserinin Türkiye’de görülme sıklığı artmaktadır. 
Bu hastaların tanıları çok geç konulduğu için 10 
hastanın 1 tanesini ameliyat edebiliyoruz. Zama-
nında doktora gitmeyen hastaların tümörleri iler-
lemiş oluyor ve ameliyat olma şansını kaybediyor-
lar. OMÜ’de dünyanın en gelişmiş merkezlerinde 
tedavi yöntemi neyse aynısı yapılıyor. Örneğin New 
York Üniversitesi’nde hastalar nasıl tedavi oluyorsa 
burada da hastalar aynı yöntemle tedavi oluyor. 
Bizim hastanemizin tanısal ve girişimsel radyoloji 
bölümü çok başarılı. Biz hastaları ya ameliyat edi-
yoruz ya da radyoloji bölümünde iğne ile tümör 
ya yakılıyor veya anjio ile tümöre giden damarlar 
 kanarak, kanserin ölmesi sağlanıyor. En gelişmiş 

merkezlerde de bu yöntemler uygulanıyor.” şeklin-
de konuştu.

KARADENİZ’DE LAPAROSKOPİK YÖNTEM İLE 
İLK KARACİĞER KANSERİ AMELİYATI 

OMÜ’DE YAPILDI
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OMÜ Sağlık 
Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı 
tara  ndan Öğren-

ci Bu  ğine katkı 
sağlayan TEMA 
Mağazacılık LC 

Waikiki ve Tozlu 
Giyim A.Ş.’nin 

fi rma müdürlerine 
teşekkür plake   

verildi.

ÖĞRENCİ BUTİĞİNE KATKI SAĞLAYAN 
FİRMALARA TEŞEKKÜR EDERİZ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube 
Müdürü Cengiz Çelik Öğrenci Bu  ğinin ça-
lışması ve hedefl eri hakkında bilgi verdi. 

“Öğrenci Bu  ğimiz başta üniversitemiz personeli ol-
mak üzere, ilimizin seçkin esnafl arı tara  ndan yapılan 
bağışlarla yürütülmektedir.” diyen Çelik, “Bağışlanan 
ürünler kayıt al  na alınarak öğrencilerimize karşılık-
sız olarak sunulmaktadır. Bu bağlamda bu  ğimize 
TEMA Mağazacılık LC Waikiki ve TOZLU Giyim tara  n-
dan muhtelif giysi türlerinden oluşan ürünler bağış-
lanmış  r. Firma sahiplerine çok teşekkür ediyoruz.” 
diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan yap  ğı konuşmada, 
“Diğer ülkelere göre ülkemizde eği  mde  rsat eşitliği 
ciddi anlamda uygulanmaktadır. Üniversitemizde bu 
amacı gerçekleş  rmek için öğrencilerimizin psikolo-
jilerini dikkate alarak, onları rencide etmemeye ça-
lışarak yardımlarda bulunmaktayız. Üniversitemizde 
okuyan 1.400 öğrenciye yapılan yemek yardımı da 
bunlardan birisidir. Bu tarz yardımların çeşitlenerek 
ve daha da büyüyerek artacağını ifade etmek is  yo-

rum. Bizleri bu sosyal projemizde destekleyen tüm 
bağışçılarımıza ve özellikle TEMA Mağazacılık temsil-
cisi Didem Yalçınkaya’ya ve TOZLU Giyim sahibi Hüse-
yin Tozlu’ya teşekkürlerimi bir borç bilirim” dedi.

Toplan  ya TEMA Mağazacılık adına mağaza mü-
dürleriyle birlikte ka  lan Bölge Temsilcisi Didem Yal-
çınkaya, “TEMA Mağazacılık olarak gelirimizin %20
’ini bağış olarak vermekteyiz. Merkezde bununla ilgili 
bir birim oluşturulmuş ve gerekli incelemeler yapı-
larak dağı  mlara başlanmış  r. Başlatmış olduğunuz 
sosyal projenizi desteklemek bizler içinde gurur ve-
ricidir.” dedi.

TOZLU Giyim sahibi Hüseyin Tozlu ise “yapmış 
oldukları bağışların yerine ulaşmasından duyduğu 
memnuniye   dile ge  rdi. 

Toplan  da TEMA Mağazacılık adına Bölge Temsil-
cisi Didem Didem Yalçınkaya ve TOZLU Giyim adına 
sahibi Hüseyin Tozlu’ya Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan 
tara  ndan teşekkür plaketleri verildi.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ
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Sosyal Destek 
Programı (SODES)  

kapsamında 
Batman Valiliği, 

Batman İl Emniyet 
Müdürlüğü ve 

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 

işbirliği ile 
ülkemizin 

doğusundan 
gelen öğrenciler 

için “İngilizce Yaz 
Eği  m Kampı” 

düzenlendi.

Kampın açılışına; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yunus Bekdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 

Hakan Leblebicioğlu, Prof. Dr. Hasan Gümüş, dekanlar, 
meslek yüksekokulu müdürleri, Samsun İl Emniyet Mü-
dürlüğü yetkilileri, İl Milli Eği  m Müdürlüğü yetkilileri, 
Karadeniz Eği  m Yardımlaşma Derneği (KEYDER) Başka-
nı Ömer Kabaş ve öğrenciler ka  ldı.

Proje ile bilgi veren Samsun İl Milli Eği  m 
Müdürlüğü’nden Proje Sorumlusu Murat Öztürk, “ 
Doğu’da toplam 11 ili kapsayan projemiz kapsamın-
da; Anadolu Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi ve Fen 
Lisesi’nde öğrenim gören 9. 10. ve 11. sınıf öğrencileri, 
OMÜ’de İngilizce dil eği  mi alacaklar. İlk etapta Van ve 
Muş’tan gelen 75 öğrenci 45 gün boyunca eği  m alacak-
lar. Projemize; Samsun ilinde Samsun Valiliği, Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun İl Milli Eği-
 m Müdürlüğü ve KEYDER destek veriyor.” dedi.

Açılış konuşmasını yapan Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Zeki Karakaya, “Gelen öğrencilerimize 
hoş geldin diliyorum. Bu proje sosyal bir barış projesidir. 
Toplam olarak projede 11 il vardır. Gençlerimize İngilizce 
eği  mi verilecek  r. Buradaki amacımız öğrencilerimizin 
kaynaşması, yaz ta  llerini değerlendirerek İngilizce eği-
 m almasıdır. Yabancı dil eği  minin öğrencilerimize çok 

faydası olacak  r. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyo-
rum.” şeklinde konuştu. 

Öğrenciler adına konuşma yapan Ömer Hamza Er, 
projede emeği geçenlere teşekkür e   . 

KEYDER Başkanı Ömer Kabar yap  ğı konuşmada, “Bu 
tür eği  m projelerini önemsiyoruz. Öğrencilerimizin yaz 
ta  llerini verimli geçirmeleri ve yabancı dil öğrenmeleri 
çok önemli. Biz dernek olarak lojis  k destek vereceğiz, 
ulaşım ve konaklama imkânı sağlayacağız.” dedi.

Samsun İl Milli Eği  m Müdürlüğü ARGE Sorumlusu 
Şube Müdürü Kadri Bektaş Bakanlık olarak projeyi des-
teklediklerini belirterek, desteğini esirgemeyen kuruluş-
lara teşekkür e   .

Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus 
Bekdemir, “Siz öğrencilerimize iyi bir ev sahipliği yapma-
yı umuyoruz. Başarı Üniversitesi kampüsüne mutlaka 
bekliyoruz. Burada güzel dostluklar kuracaksınız. Mem-
leketlerinize selamlarımızı götürün.” şeklinde konuştu.

Son olarak Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan yap  ğı ko-
nuşmada, “Üniversite olarak eği  mle ilgili hiçbir projeyi 
geri çevirmedik. Dünyada konuşma ve anlaşma dili İn-
gilizce. Burada 45 gün boyunca İngilizce eği  mi alacak-
sınız. Burada alacağınız eği  mden sonra memleketleri-
nizde çalışmaya devam edin, kendinizi geliş  rin. Ancak 
kendi diliniz olan Türkçeyi de ihmal etmeyin. Dilimize 
dünyada birçok ülkeden rağbet var. Sizler ileride sade-
ce aile geçindirmekle kalmayacaksınız. Sizler, toplumun 
öncüleri olacaksınız. Sorumluluklarınız sadece yaşadığı-
nız ülke ile sınırlı değil. Çok çalışmalısınız. Sizlere güzel 
bir kurs dönemi ve eği  mi diliyorum.” dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından Yabancı Diller Yükse-
kokulu bahçesinde mini bir kokteyl verildi. Tören ha  ra 
fotoğra   çekilmesi ile son buldu.

OMÜ’DE İNGİLİZCE 
YAZ EĞİTİM KAMPI

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ
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Türkiye Özel 
Sporcular Derneği 

tara  ndan 
düzenlenen ve 
12 farklı ilden 
71 sporcunun 

ka  ldığı, “Türkiye 
Özel Olimpiyat 

Oyunları 3. Yüzme 
Şampiyonası” 

açılışı, Yaşar Doğu 
Beden Eği  mi ve 

Spor Yüksekokulu 
(BESYO) Spor 

Salonu’nda yapıldı

Etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan 
Leblebicioğlu, öğre  m üyeleri, davetliler ve 
çok sayıda öğrenci ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Yaşar Doğu Beden Eği-
 mi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Prof. Dr. 

Seydi Ahmet Ağaoğlu, etkinlikte yer alan gönüllü 
BESYO öğrencilerine, öğre  m üyelerine teşekkür 
e    ve engelli öğrenciler için sporun büyük önem 
taşıdığını belir   .

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu 
yap  ğı konuşmada;  “Bu etkinliğin dünyada olduğu 
gibi ülkemizin de farklı bölgelerinde, farklı branşlar-
da yapılmasını sağlayan Türkiye Özel Sporcular Eği-
 m ve Rehabilitasyon Derneği Onursal Başkanı Dilek 

Sabancı’ya ve Yöne  m Kuruluna, OMÜ Beden Eği  -
mi ve Spor Yüksek Okulu’na çok teşekkür ediyorum. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak organizasyona 
ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Bu orga-
nizasyon bir yarışma adı al  nda yapılsa da önemli 
olan ka  lmak  r. 

Sporun gücü ile bariyerleri aşmak ve yeni köprü-
ler kurmak için bir  rsa   r. Su haya   r, su özgürlük-
tür; bu anlamda Türkiye Özel Olimpiyat Oyunları 3. 
Yüzme Şampiyonası sporcuların içindeki saklı gücü 
keşfetmelerine de imkân sağlayacak  r.

Üniversitemizde engelli öğrencilerimiz için çe-
şitli faaliyetler sürdürülmekte, çevre düzenlemeleri 
devam etmektedir. Kurupelit Kampusü içerisinde in-
şaa   devam eden Zihinsel Engelliler Okulu, Eği  m-
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi de çok yakında 
hizmete girecek  r. Tüm sporcularımıza neşeli ve 
başarılı bir olimpiyat diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından BESYO Jimnas  k Dans 
Grubu, TED Koleji Dans Grubu, Samsun Özel Eği-
 m ve Rehabilitasyon Merkezi Halk Oyunları Ekibi, 

Samsun İlk Umut Özel Eği  m Merkezi öğrencileri ve 
Samsun Kapoera Derneği tara  ndan dans gösterileri 
yapıldı.

TÜRKİYE ÖZEL OLİMPİYAT OYUNLARI
3.  YÜZME ŞAMPİYONASI

Prof. Dr. 
Hakan Leblebicioğlu

Prof. Dr. 
Seydi Ahmet Ağaoğlu
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Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Eği  m Fakültesi 

B Blok’ta 
konferans salonu 

açıldı. Açılışa; 
Prof. Dr. Hüseyin 

Akan, dekanlar 
ve çok sayıda 
öğre  m üyesi 

ka  ldı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Eği  m Fakültesi’ne yeni, modern bir konferans salonu kazandırıldığı-
nı söyleyerek Eği  m Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Yılmaz’la birlikte açılış kurdelesini kes  .

Açılışın ardından salonun ilk konferansı Prof. Dr. Cevat Yılmaz tara  ndan verildi. Salonun 400 kişilik ol-
duğunu belirten Dekan Yılmaz, “Bu salon bundan sonra bizim bilimsel çalışmalarımızı gerçekleş  receğimiz 
yer olacak. Bu salonu eskitmek is  yoruz.” diyerek konferans salonunun öğre  m üyeleri tara  ndan talep 
edilmesi durumunda her zaman açık ve kullanılır olacağını belir   .

Rektör Prof. Dr. Hü-
seyin Akan da yap  ğı 
konuşmada, “Siz yeter 
ki eski  n, biz yenileriz 
ve bilimsel çalışma-
larınızdan onur du-
yarız. Özellikle sağlık 
alanında iddia e   ğim 
ifadeyi eği  m için de 
kullanabilirim. İdeal 
bir sistemi kurmak ve 
bu sistemi devle  n 
imkânlarıyla yürütmek 
oldukça zordur. Eski-
den talebe kelimesini 
kullanıyorduk, şimdi 
ise öğrenci diyoruz. 
İkisi de güzel ve aynı 
anlamı ifade eden kelimelerdir. Talebe; bir bilgiyi talep eden ve kendi isteğiyle öğrenen kişidir. Öğrenci ise; 
öğrenici, yani kendi isteğiyle öğrenen kişidir. Biz buna öğrenci merkezli eği  m diyoruz. Biz sistemi ideal-
leş  rsek de öğrenen kişi istekli olmayınca olmuyor.” dedi. Rektör Akan, yüksek öğre  mde Türkiye’nin ve 
dünyanın geleceğinden söz ederek, eği  min üniversitemizde çok daha nitelikli ve kaliteli hale ge  rileceğini 
belir   . Açılış, ikram bölümüyle sona erdi.

EĞİTİM FAKÜLTESİ’NDE
KONFERANS SALONU AÇILDI
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ÜNİVERSİTELERARASI KARİKATÜR 
YARIŞMASI SONUÇLANDI

2 ka  lımcının 80 eser ile başvurduğu yarışmada; 3 para ödülü, 3 man-
siyon ve 8 juri özel ödülünü alacak karikatürler belirlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr Hakan Leblebicioğlu, Doç. Dr. Ata Yakup Kaptan,
Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar, Yrd. Doç. Dr. M. Emin Sardoğan, Yrd. Doç. Dr. Serpil Alp-
tekin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Kemal Çayıroğlu, Sağlık Kül-
tür ve Spor Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Cengiz Çelik, Psikolojik Danışman
Hasan Tahsin Yazıcı, Karikatürist Yılmaz Uslu ve Karikatür Kulübü Başkanı Özkan
Arabacı’dan oluşan seçici kurul, karikatürlerde ‘konuya uygunluk ve mesaj, ‘çizgi
gücü ve teknik’, ‘kompozisyon’ ve ‘özgünlük’ konularını ölçü alarak değerlendir-
me yap  lar.

Seçici Kurul tara  ndan ödüle layık görülen eserler aşağıdaki gibi sıralandı:

Para Ödülleri
1.  1000 TL = YAĞMUR ATAV (YMR2356-1) / Ondokuz Mayıs Üniversitesi / EĞİTİM / Matema  k
2.  750 TL =  BURHANETTİN YILDIZ (BEY6283) / Anadolu Üniversitesi / GSF / Animasyon
3.  500 TL = HARUN DURAN (TÜH4233-1) / Onsekiz Mart Üniversitesi / GSF / Resim

Mansiyon
- GÜLSEHER CENGİL (GÜL 1989-1) / Ondokuz Mayıs Üniversitesi / EĞİTİM / Resim
- EMRE DEMİRER (EMR1234-2) / Ondokuz Mayıs Üniversitesi / EĞİTİM / Resim
- FERİYE ÇEKİÇOĞLU (FAA6988-2) / Ondokuz Mayıs Üniversitesi / EĞİTİM / Resim

Juri Özel Ödülleri
- M MUSTUSTAFAAFA CA CANİKNİKLİLİ (İS(İST33T3391-91 2)2) / M/ Marmarmaraara Ün Üniveiversirsitestesi /i / EĞ EĞİTİİTİM /M / Re Resimsim
- METE ARİF TOKMAK (MAT1123-1) ) / Bülent Ecevit Üniversitesi / GSF / Resim

M- METEETE AR ARİFİF TOKTOKMAKMAK (M (MAT1AT1123123-2)2) ) ) / B/ Büleülentnt EceEcevitvit Ün Üniveiversir tesi // GSF // Resim

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Karikatür Kulübü 
tara  ndan, Sağlık 

Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı 

bünyesinde 
faaliyet gösteren 

Engelli Öğrenci 
Birimi desteği 

ile düzenlenen 
‘Üniversitelerarası 

Karikatür Yarışması’ 
sonuçlandı.

- özenilen üniversite -18
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Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen şenliğe; 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Be-
lediyesi Konservatuvarı, Atakum Halk Eği  m Merke-

zi, Alaçam Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
(KTÜ), Kars Halk Dansları Ekibi ve Gürcistan Uluslararası Kara-
deniz Üniversite Ekibi ka  ldı.

Şenlik öncesi açılış konuşması yapan Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hakan Leblebicioğlu, “OMÜ 37. yıl önce kuruldu ve bu süre 
içerisinde bünyesinden Ordu, Amasya ve Sinop olmak üzere 3 

yeni üniversite çıkar   . Üniversitemiz bir yandan da büyüme-
ye devam ediyor. Bugün 800’ü aşkın yabancı uyruklu öğrencisi, 
toplamda 40 bin öğrencisi ile büyük bir aile olarak eği  m ve öğ-
re  me devam etmektedir. Üniversitemiz kuruluşundan bu yana 
gerek öğrenci kulüpleriyle, gerekse çalışmalarıyla kültürümüze 
büyük önem vermektedir. Bu kapsamda her yıl halk oyunları 
şenlikleri düzenlenmektedir.” dedi. 

Ka  lımcılara plaketlerinin verilmesinin ardından halk oyun-
ları ekipleri gösterilerini sergilediler.

OMÜ 37. GELENEKSEL HALK OYUNLARI 
ŞENLİĞİ

Üniversitemizin 
kuruluşunun 

37. yıldönümü 
dolayısıyla

Geleneksel Halk 
Oyunları Şenliği 

düzenlendi. 

- özenilen üniversite - 19
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OMÜ’DE MEZUNİYET HEYECANI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden 2011-2012 eği  m öğre  m yılı i  bariyle 9.205 öğrenci mezun oldu. 

Fakülteler, meslek yüksekokulları ve uzaktan eği  m programından mezun olan OMÜ’lü öğrenciler; dü-
zenlenen mezuniyet törenlerinde, başarı ve mutluluk dilekleriyle yeni yaşamlarına uğurlandılar. Mezunlar törenlerde, 
mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından keplerini havaya  rla   lar.

- özenilen üniversite -20
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Bu yıl, lisans düzeyinde 3.453, ön lisans düzeyinde 2.082, uzaktan eği  m programından ise 
3.670 öğrenci OMÜ’den mezun oldu.
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Yönetmenliğini 
Cem Gençoğlu’nun 

ve oyunculuğunu 
Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi 
Türk Dili ve 

Edebiya   Bölümü 
öğre  m üyesi 
öğrencilerinin 

yap  ğı “ Zamansız 
Hayatlar “ isimli 

fi lmin galası 
OMÜ Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 

sunuldu.

Galada konuşma yapan fi lmin başrol 
oyuncusu 8 yaşındaki Mustafa Emin Tö-
kel, “Bana yardım edenlere ve özellikle 

aileme çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler dilerim.” 
dedi. Filmde oynayan öğrenciler de kamera arka-
sında yaşananları anla   lar. Filmin oyuncularından 
ve aynı zamanda Edebiyat Bölümü öğre  m üyele-
rinden Dursun Ali Tökel ise, OMÜ’nün Türkiye’de 
Yara  cı Yazarlık Merkezi olan tek üniversite oldu-
ğunu belir   .

Filmin çekim aşamasıyla ilgili fotoğrafl ardan 
oluşan slayt gösteriminin ardından “Zamansız 
Hayatlar” fi lmi izlendi. Filmin ardından teşekkür 
konuşması yapan Araş  rma Görevlisi A  ye Gülfer 
Kaymak, “Profesör Demir’in derslerinde bahset-
 ği akl-ı selim canavarını yendiğiniz ve içinizdeki 

devi uyandırdığınız için, yurtların kalabalık çalışma 
odalarının ve mütevazı öğrenci evlerinizin masa ve 
sandalyeleri etra  nda oluşturduğunuz ışıklı hâle ile 
gerçek birer yazar odasına dönüştürdüğünüz için, 
eklenen küçücük bir ayrın  ya sil baştan yazılması 
gereken bir senaryoyla karşı karşıya kaldığınızda 
heyecanınızdan ve yüzlerinizden hiçbir şey eksilt-
mediğiniz için, Kanuni’ye anla   ğınız hikâyeler için, 
içinizdeki edebiyat sevdasının geçmediğini ceple-
rimize bırak  ğınız saçlarınızla gösterdiğiniz için, 
OMÜ Edebiyat kubbesinde bırak  ğınız hoş seda 
için, teşekkürler. Büyüyoruz sizinle…” şeklinde ko-
nuştu.

Galanın sonunda TDE Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Yavuz Demir, fi lmin yönetmeni Cem Gençoğlu’na 
plaket takdim e   .

ZAMANSIZ HAYATLAR

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ



Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi

Fen Edebiyat 
Fakültesi Edebiyat 
Bölümü ve Yara  cı 

Yazarlık Atölye 
Grubu tara  ndan 

hazırlanan, 
“Kanuni’ye 

Hikâyeler” adlı oyun 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezinde 

gerçekleş  rildi.
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KANUNİ’YE HİKÂYELER

Etkinlikle ilgili açıklama yapan 
Türk Dili ve Edebiya   Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz 

Demir, “Bir dönem boyunca bölü-
mümüzde gösterilen yara  cı yazarlık 
dersleri kapsamında öğrencilerimiz 
tara  ndan hazırlanan kırk hikâyeden 
yedi tanesini seçerek piyes haline ge-
 rdik. Sahnelenecek olan piyes yedi 

hikâyeden oluşuyor. Bizler yara  cı 
yazarlık dersleri sayesinde yeni ve ni-
telikli hikâyeciler ortaya çıkarıyoruz. 
Bu yıl bizim bölümümüzden yedi tane 
nitelikli hikâyecinin Türk Edebiya  na 
kazandırıldığını düşünüyorum. Bütün 
öğrencilerimi tebrik ediyorum. Oyu-
nun düzenlenmesinde ve sahneye 
konulmasında bizlere yardımcı olan 
Murat Dölek’e, öykü danışmanlarımız 
Arş. Gör. Servet Gündoğdu ve A  ye 
Gülfer Kaymak’a teşekkür ediyorum.” 
dedi.  Açılış konuşmasının ardından 
‘Kanuni’ye Hikayeler’’ adlı oyun sah-
nelendi. 

Etkinliğe; Fen Edebiyat Fakültesi 
öğre  m üyeleri ile çok sayıda öğrenci 
ka  ldı. 
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Türk Dili ve Edebiya   Bölümü tara  ndan düzenlenen Çarşam-
ba Konuşmaları Çerçevesince Fen Edebiyat Fakültesi Lacivert 
Salon’da “ Dergiler ve Gençler” başlıklı konferans düzenlendi. 

Düzenlenen konferansa, Varlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Enver 
Ercan konuşmacı olarak ka  ldı. Konferans öncesi ka  lımcılara, Türk Dili 
ve Edebiya   Bölümü öğrencileri tara  ndan hazırlanan Enver Ercan’la 
ilgili tanı  m videosu sunuldu.

Bir gün yolda giderken sanatçıları gördüm. Orada şiir kitapları vardı. 
Bir tanesini aldım ve okumaya başladım. Sonra kendi kendime bunlar 
şiirse bende bunların aynısı yazarım dedim. Böylece ilk şiirlerim ortaya çık   diyen Enver Ercan, sonra bu şiirleri bir kitap ha-
linde bas  rdım. Sonrası da kendiliğinden geldi. Yazmış olduğum şiirlerimden tek şikâyetçi olanlar çevirmenler. Çünkü şiiri çe-

virirken kelimenin dildeki anlamını bulamıyorlar. Bu da şiirin 
doğasından kaynaklanıyor. Varlık dergisine gelecek olursak; 
ben varlık dergisinin bir nevi üçüncü kuşağıyım. Bilindiği gibi 
dergi ilk defa Yaşar Nabi Nayır tara  ndan kuruldu. Dergiciliğin 
peşine kitap çevirileri geldi. Varlık Dergisi Türkiye’de haya  nı 
sürdüren en uzun dergidir. Varlık Dergisi bugün seksen yaşın-
dadır. Ben derginin başına geç  kten sonra dergide gençlere 
daha fazla yer vermeye çalış  m. Gençlerin önünü açmak için 
elimden geleni yap  m. Bugün, bizim dergimizde ye  şen bazı 
arkadaşlar çeşitli dergilerin en üst mertebelerine ulaş  lar.” 
şeklinde konuştu. 

ÇARŞAMBA KONUŞMALARI

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
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Enver Ercan

- özenilen üniversite -24



2012 / Nisan-Mayıs-Haziran

- özenilen üniversite - 25- özözenenililenen ü üniniveversrsititee - 252525

ÇARŞAMBA KONUŞMALARI

Av. Hüseyin Cimşit tara  ndan verilen “Hukuk Felsefesi ve 
Hukuk Sosyolojisi” konulu konferansta, hukuk kavramının 
anlamını ve bu kavramın felsefe ve sosyoloji ile olan ilişkisi 

anla  ldı.

Av. Hüseyin Cimşit konferansında şunları söyledi: “Hukukun tanı-
mı 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 var-
dır. Peki, hukukun metodolojisi nasıl olacak? Herkes farklı uygulama 
yapıyor. Al   milyar insan varsa al   milyar da farklı felsefe var. Kav-
ramlar aşağı yukarı ortak, ancak uygulamalar farklı. Dünyada bütün 
peygamberler, fi lozofl ar yaşamın nasıl daha iyi olacağını anlamaya 
ve öğretmeye çalışmışlardır. Temel mesele haya  n ilmini bilmek  r. 
Doğaya veya topluma bir şey daya  rsanız, olumlu sonuç vermez. 
Her şeyi sorgulamalıyız. Immanuel Kant’ın da ifade e   ği gibi, ‘Bir 
ülkede adalet güneşi batarsa o ülke karanlığa gömülür.’ dedi. Av

. H
üs

ey
in

 C
im

şit
OMÜ’DEN

OMÜ’DEN
ÜÜ

SESİMDE NE VAR BİLİYOR MUSUN?

HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİ

Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Kübra Mızrak ve Umut Korkmaz’ın hazırladığı ve konuşmacı olarak 
ka  ldıkları “Sesimde Ne Var Biliyormusun? Söyleyemediğim Sözcükler Var” başlıklı konferans Kübra Mızrak ve Umut Korkmazın 
“Mektup” hakkında bilgi vermeleri ile başladı. Umut Korkmaz, “Dünyada ilk yazılan mektubun Anadolu coğrafyasında olması 

oldukça manidardır. Ayrıca bu mektup bir aşk mektubudur. Dünyada bilinen en eski mektup Sümerli bir rahibenin kralına âşık olması 
sonucu ortaya çıkmış bir mektuptur. Osmanlı coğrafyasında ise mektup hem gizli yanımızı hem de hasretlerimizi oluşturur.” dedi. 

Kübra Mızrak ise dünyaca tanınmış ünlülerin aşk mektuplarından örnekler verdi.

- özenilen üniversite - 25
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GELENEKSEL 9. ÂŞIKLAR ŞÖLENİ

Şölene; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Hasan Gümüş, dekanlar, öğre  m üyeleri ve çok 
sayıda öğrenci ka  ldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Öğre  m Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mus-
tafa Said Kurşunoğlu yap  ğı konuşmada, âşıkların varlık ve 
haya   ‘aşk’ adıyla isimlendirdiklerini, mis  k bir tutkunun 
açıklanamaz idraki ile algıladıklarını söyledi. “Dünyevi olan 
ile olmayana, görülen ile görülmeyene insanı bağladığı 
gibi; bütün varlığın insani boyu  a içselleş  rilmesine de ne-
den olmaktadır. Müstakil bir kavram olarak ‘aşk’, âşığa her-
kesten ayrı farklı haya   yaşatmakta, kendi ilhamlarını ve 
doğasını ona dikte etmektedir. Aşkın farkındalığı ile âleme 
bakan kişi için gerçeklik dünyası, sadece aşkın kendine özgü 
dili ve işaretlerinden meydana gelir. Bunun dışındaki diğer 
yaklaşımlar ise onun için sınırlı ve dar yaklaşımlar olacak  r. 
Kısacası âşıklar ilhamlarını aşktan alırlar. Aşkla duyar, aşkla 
söylerler.” dedi. 

Şölen, Erzurumlu Âşıkları, Âşık Nuri Çırağı ile Âşık Cemal 
Divani’nin türküleri ve a  şmaları ile başladı. Kars Âşıkları; Âşık Mürsel Sinan ile Aşık Korkmaz İkan’ın yer aldığı
bölümde ise âşıklar Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan tara  ndan verilen ‘gece’ konulu ayak ile a  şma yap  lar.

Kapanış konuşmasını yapan OMÜ Halkbilimi Araş  rmaları Kulübü’nün akademik danışmanı Doç. Dr. Bekir
Şişman, ‘UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin 2003 yılında imzalandığını ve
Türkiyye’nin bu sözleşmş eyye 2006 yyılında taraf olduğğunu söyly edi. Gölgeg  Oyuy nu Karaggöz, , Sema, , Semah,, Keşşkek,,
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Meddahlık Geleneği ile birlikte âşıklık geleneğimizin dünya kültür mirası listesine

lalınddığğı dndan sööz edidip, söözlleşmeylle b biirliliktkte bbu d d ğeğerlle iri imi izin kkoruma, kkollllama lal  na allınarakk, g lelec kek k kuş kak-
lara aktarmanın taahhüt edildiğiğ ni vurgug ladı. Doç.ç  Dr. Bekir ŞŞişşman,, Âşış klar ŞŞöleni’nin bir nevi bu taahhüdün
gereği olarak icra edildiğini ve bütün eği  m kurumlarının da bu konuda sorumlu olduğunu söyledi.

Proggramın sonunda Prof. Dr. Hüseyiy n Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş ş ve dekanlar tara  n-
dan âşıklara plaket ve çiçek takdim edildi.

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Sağlık 

Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı 

Halkbilimi 
Araş  rmaları 

Öğrenci Kulübü 
tara  ndan 

düzenlenen ve 
ülkemizin tanınmış 
âşıklarının ka  ldığı 

Geleneksel 9. 
Aşıklar Şöleni,  

Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 

gerçekleş  .

OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN
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Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Said Kurşunoğlu

Doç. Dr. Bekir Şişman
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BİR SEVDADIR HORON

OMÜ SKSD 
Başkanlığı Halk 

Oyunları Kulübü 
tara  ndan, 

Fen-Edebiyat 
Fakültesi önünde 

“Bir Sevdadır 
Horon” etkinliği 

düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkin-
likte öğrenciler tulum ve ke-
mence eşliğinde gönüllerince 

eğlendiler. Kulübün Akademik Danışma-
nı Doç. Dr. Mehmet Emirzeoğlu yap  ğı 
açıklamada; “Amacımız öğrencilerimiz 
arasında halk oyunlarını tanıtmak, birlik, 
beraberlik ve kaynaşma sağlamak  r. Bu 
etkinliği diğer fakültelerde de yapmayı 
planlıyoruz” dedi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başka-
nı Mustafa Kemal Çayıroğlu da; “Halk 
oyunları Türk halk kültüründe önemli 
bir yere sahip  r. Her bölgenin, o bölgeye 
has oyunları vardır. Bu oyunlar ait oldu-
ğu bölgenin karakterini yansı  r. Kişilerin 
müşterek duygu, düşünce ve davranış-
larını sergiler. Halk oyunları, başkasına 
göre sadece güzel, fakat kendi bölgesi 
içindeki kişilerin dünyasını aydınlatma 
özelliğine sahip kültürel bir kimlik  r. Bu 
değerlere sahip çıkmayı ve tanıtmayı 
başkanlığımıza bir görev addederek; ku-
lübümüze elimizden gelen yardımı dün 
olduğu gibi bugün de, yarın da yapmaya 
devam edeceğiz.” dedi.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
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Samsun 
Sağlık Yüksek 

Okulu tara  ndan 
ih  yaç sahibi 

öğrenciler için 
Kır Kafeterya’da 

kermes 
düzenlendi.

Samsun Sağlık Yüksek 
Okulu Müdürü Prof. 
Dr. Yüksel Kesim yap  -

ğı açıklamada; “5 Mayıs Ebelik 
günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler 
Ha  ası etkinlikleri çerçevesin-
de, Samsun Sağlık Yüksek Okulu 
olarak bir yiyecek kermesi dü-
zenledik. Yiyeceklerimiz Samsun 
Sağlık Yüksek Okulu akademik ve 
idari personelimiz ve öğrencile-
rimiz tara  ndan el emeği olarak 
hijyen koşullarına uygun şekilde 
hazırlanmış  r. Kermesin geliri fi ş 
karşılığı OMKAN İşletmeleri tara-
 ndan tahsil edilip toplanacak ve 

OMÜ Vak   Yöne  m Kurulu kararı 
ile ih  yaç sahibi öğrencilerin ban-
ka hesaplarına ya  rılacak  r. Ker-
meste emeği geçenleri kutluyor 
çok teşekkür ediyorum.” şeklinde 
konuştu.

SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
KERMES DÜZENLEDİ



2012 / Nisan-Mayıs-Haziran

- özenilen üniversite - 29- --- --- özözözözözözözöözözözözözözzözözözööözözözözözözzöözööözözözööözööözeneneneneeneneneneneneneneeenenennnneneneeeneneneenennenennenenneenene ililililillllllliliiilililiililillllililillliililililillilllililililllililllilillillllilllllllliilliilllliilliliiillilllllllllllleneeeneneeneneneneneneenennnenenenenennnnnnnneeneneneenennnneeneneneenennenenenneneneeeenennenenenneeneeeeennnneeenenenneeeneenenenneeneenennenneneeennennneneennenenneeenneeeeeenen üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü ninininininininininininiiinnninininininininininnnnnninininininininininininninninnininnininnininnnnnnnniinnniiiininnnniniiiininnnnininnnninininnnnnnnininininnninniiniiinniniiiiinniiiiiiiiiinnivevvveveveveevevevveevvevevevevevevvvevevvvvevevevvvvvevvvevevvvvevveveveveveveeeeeeeeeeeveeeeveeeevvevvevvvvvvv rsrsrsrsrsrsrsrsssrsssssrsrrsrsrssssrsrsrsrsrsrrsrrssssssrsrrrrsrsssssrsrsrsrsssrsrsrrsrssssrsssssssrrr ititittittititiiititiittiiiiittiiiiiitiitiiitiiiiiti e e eeeeee eeeeeeee --------- 292929292922929292929292929292929292929229292929299292922929929992929992222992292292

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

KİTAP TOPLAMA KAMPANYASI

Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Sağlık Kültür 

ve Spor Daire 
Başkanlığı, 

Sosyal Bilimler 
ve Kültür Kulübü 

tara  ndan 
“Kitap Toplama 

Kampanyası” 
düzenlendi. 

Kampanyaya 
Kulübün 

Akademik 
Danışmanı, 

Yrd. Doç. Dr. 
Osman Keskiner 

başkanlık e   . Düzenlenen kampanyada, Atakum Yenimahalle İlköğre  m Okulu Müdürü Halil Öztürk’e, çocukla-
rın seviyelerine uygun 1500’e yakın kitap teslim edildi. 360 öğrencisi olan ve 260 öğrencisinin eği-
 m öğre  mini taşımalı sistemle sürdürdüğü, Çarşamba İlçesi’nde bulunan Ağcagüney İlköğre  m 

Okulu’nun kitaplığına da gönüllülerden toplanan bir miktar para teslim edildi.

- özenilen üniversite - 29
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2011 / Ekim-Kasım-Aralık
OMÜ’DEN

OMÜ’DEN
ÜÜ

İnşaat 
çalışmaları 

devam eden 
OMÜ Havacılık 

ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi’nin 

görselleş  rme 
çalışması 

tamamlandı. 

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİNİN 
GÖRSELLEŞTİRME ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Çalışma, Samsun Meslek Yüksekokulu 
Bilgisayar Programcılığı Programı ta-
ra  ndan yapıldı.

Görselleş  rme çalışmasının ka   model-
leme aşaması; Samsun Meslek Yüksekokulu 
Mimari Dekora  f Sanatlar Programı, çevre dü-
zenleme aşaması ise Grafi k Tasarım Programı 
öğrencileri tara  ndan gerçekleş  rildi.

30 --- özözözöözö enenennenennilililenenen ü üüniniveversrsitititeee eeee e ----303030303030030303000000303000303300 - özenilen üniversite -30
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OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

ÖĞRETİM ÜYEMİZİN 
ULUSLARARASI BAŞARISI

Tıp Fakültesi 
Dermataloji 

Anabilim Dalı 
Öğre  m Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. 
Esra Pancar 

Yüksel’e Dermato-
Venerology 

Derneği Onursal 
üyeliği takdim 

edildi.

Tifl is Devlet Tıp Üniversi-
tesi ile Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp Fakül-

tesinin birlikte yürü  üğü eği  m 
faaliyetleri sonucunda başarılı bir 
eği  m dönemi sonrasında Tıp Fa-
kültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 
Öğre  m Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra 
Pancar Yüksel’e Gürcistan’ın en 
önemli akademik derneklerinden 
biri olan Gürcistan Bilimsel Profes-
yonel Dermato-Venerology Derne-
ği onursal üyeliği takdim edildi. 

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. A. Haydar Şahinoğlu öğre  m 
üyesi Dr. Yüksel’in akademik kari-

yerinin erken döneminde bu kadar önemli bir başarıya ulaşmasının OMÜ Tıp Fakültesi adına önemli bir başarı ve gurur kaynağı oldu-
ğunu belir   . 

Dekan Yardımcısı Dr. Ömer Tontuş da, “İki yıldır düzenli olarak sürdürülen birlikte çalışma sürecinin semeresi olarak OMÜ Tıp Fakül-
tesi öğre  m üyelerimizden birisinin böyle bir onura layık görülmesi, başta Sayın Yrd. Doç. Dr. Esra P. Yüksel olmak üzere kurumumuz 
adına çok önemli bir akademik başarıdır.” dedi.

Tifl is Devlet Tıp Üniversitesinde düzenlenen eği  m programına ka  lan çok sayıdaki akademik personel ve öğrenci, dermatoloji ala-
nındaki güncel bilgiler hakkında verilen seminerden ve interak  f eği  mden ileri düzeyde faydalandıklarını belir   ler. 

Eği  m programına OMÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Erdal Ağar,  Anatomi Anabilim Dalından Prof. Dr. Bünya-
min Şahin,  Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Serkan Yüksel, Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Esra Pancar Yüksel 
ka  ldı.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ ETİYOPYA’DAYDI

Üniversitemiz öğre  m üyelerinden Doç. Dr. Bekir Şişman ve 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu E  yopya’nın ve Afrika 
Birliği’nin başken   Addis Ababa’da bir dizi temaslarda bulun-

dular. 

Temaslar çerçevesinde öğre  m üyelerimiz; T.C. E  yopya 
Büyükelçisi U. Kenan İpek, TİKA’nın E  yopya temsilcisi Serhat 
Küçükkurt, Özel Al-Furkan Üniversitesi Rektörü Dr. Abdella K. 
Ahmed, Addis Ababa Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Başkanı 
Dr. Sa  shkumar Belliethathan, Linguis  k Fakültesi Dekanı Dr. 
Derib Ado Jekale, E  yopya’da bulunan Türk okullarının Genel 
Müdürü Murat Yıldırım ve merkezi Addis Ababa’da bulunan İs-
lam Kültür ve Davet Cemiye  ’ni ziyaret e   ler.

İngilizce eği  m veren Addis Ababa Üniversitesinin Kral Hai-
le Selasiye tara  ndan 1950 yılında kurulmuş olduğunu ve otuz 
bin öğrenciye hizmet verdiğini söyleyen Doç. Dr. Bekir Şişman 
ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu,. Türkiye’den ODTÜ 
ile işbirliği protokolü imzalamış bulunan Addis Ababa Üniversi-

tesinin, öğrenci ve öğre  m üyesi değişimine de sıcak bak  ğını 
belir   ler. 
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TÜRK FUTBOLUNA YENİ KAYNAK KİTAPLAR

OMÜ Yaşar Doğu Beden Eği  m ve Spor Yüksekokulu Öğ-
re  m Elemanı Fedayi Aksoy, kitaplarını hediye e   . 

OMÜ Yaşar Doğu Beden Eği  m ve Spor Yüksekokulu 
Öğre  m Elemanı Fedayi Aksoy, Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan’a, “Alt Yapıda Saha İçi Uygulamalar”  ile “Kuvvet-
Sürat-Dayanıklılık ve Koordinasyon Drilleri” adlı kitaplarını 
hediye e   . 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Türkiye’de alanında-
ki ilk eserler olan; “Alt Yapıda Saha İçi uygulamalar”  ile 
“Kuvvet-Sürat-Dayanıklılık ve Koordinasyon Drilleri” adlı 
kitapları DVD’leri ile birlikte Türk futboluna sunan  üniver-
sitemiz öğre  m elemanı Fedayi Aksoy’u bu özverili çalış-
masından dolayı kutlarım. Teori ve pra  k çalışmaları içe-
ren bu kitapların Türk futboluna ve Beden Eği  mi ve Spor 

Yüksekokullarında okuyan öğrencilere kaynak kitaplar olacağını düşünüyorum.” diyerek bu tür yayınları her zaman destekle-
diğini belir   .

REKTÖR AKAN’DAN OMÜ GENÇLİK 
KULÜBÜ’NE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin 
Akan, OMÜ 

Gençlik Kulübü 
üyelerine 

makamında 
plaket sundu.

Gençlik Kulübü Başkanı Ertan Atasayar yap  ğı açıklamada, “İlkini 2011, ikincisini ise 2012 yılında bir fes  vale çe-
virerek düzenlediğimiz “Medya Ödülleri Töreni” geniş bir organizasyon haline gelmiş  r. Organizasyonlarımızda 
sergi, konser, söyleşi, imza günü düzenleyerek üniversitemizin ülke genelinde tanınırlığını ar   rmaya çalış  k.” 

şeklinde konuştu.

Geleneksel olması yolunda çalışmalara devam edilen; “Gençlik Fes  vali ve Medya Ödülleri” etkinliklerine desteklerin-
den dolayı Ertan Atasayar, Gençlik Kulübü adına Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’a plaket takdim e   .

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise, OMÜ Gençlik Kulübünün ve başarılı organizasyonlarının önümüzdeki yıllarda da 
devam edeceğinden şüphe duymadığını söyleyerek, emeği geçen tüm Gençlik Kulübü öğrencilerine teşekkür e   . Rektör 
Akan, Kulübün Akademik Danışmanı Prof. Dr. Me  n Eker’le, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü İbrahim 
Tan’a plaket sundu. Plaket takdimlerinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş hazır bulundu.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ
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ADEKA EĞİTİM KAMPÜSÜ PROJESİ 
TAMAMLANDI

ADEKA 
Eği  m 

Kampüsü’nün 
temeli çok 

yakında 
a  lacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin kuru-
luş yıllarında ak  f rol oynayan ve OMÜ 
Vak  ’nın kurucu üyelerinden olan ADEKA 

İlaç A.Ş.’nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne yap  ra-
cağı Eği  m Kampüsünün proje aşamasının tamam-
landığı ve çok kısa bir süre içerisinde temelinin a  -
lacağı bildirildi.  

Yapılan açıklamaya göre; Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, ADEKA İlaç Sanayi Yöne  m Kurulu Başkanı Ali 
Arpacıoğlu, ADEKA Üre  m Müdürü Adem Gül, OMÜ 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Recep Durmuş, 
ADEKA Eği  m Kampüsünün hazırlık çalışmalarına 
katkıda bulunan OMÜ Vak   Yöne  m Kurulu Başka-

nı Doç. Dr. Muhammet Dervişoğlu, Genel Sekreter 
Ahmet Tarık Karslı ve Yöne  m Kurulu Üyesi Orhan 
Özdemir’in ka  lımıyla gerçekleşen toplan  da proje-
ye son şekli verildi. 

Hazırlıkların son aşamaya geldiği 32 derslik ve 
idari birimlerden oluşan ADEKA Eği  m Kampüsü te-
melinin de önümüzdeki günlerde a  lacağı bildirildi.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

DIŞ KAYNAKLI PROJELER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Üniversite öğre  m üyelerimizin 2011 yılında sun-
muş oldukları dış kaynaklı projeler, OMÜ Vak   
tara  ndan ödüllendirildi 

Akademik Gelişimi Destekleme Programı (AGED) Yö-
netmeliği çerçevesinde, Dış Kaynaklı Projeler Birimi tara-
 ndan bildirilen proje sahiplerine ödülleri, Rektör Prof. Dr. 

Hüseyin Akan tara  ndan verildi.

Ödül töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
“Bu sene başında AGED’de bir değişiklik yaparak üniversi-
temize dış destekli proje veren hocalarımıza ödül vermek 
istedik. Bunun üniversite açısından çok büyük anlamı var. 
Çünkü bu projeler üniversitemizde araş  rma yapılmasını 
sağlıyor. Biz de özellikle daha fazla gayret edip proje veren 
hocalarımızı takdir edip, fark edildiklerini göstermek için 
böyle bir şey yap  k.” dedi. 
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OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

OMÜ SKSD Başkanlığı Ağaçlandırma ve Doğal Yaşam Kulübü öğren-
cileri, Akademik Danışmanları Prof. Dr. Ergin Öztürk eşliğinde, Ve-
zirköprü Alanşeyhi İlköğre  m Okulu öğrencileriyle ağaç dik  ler. 

Kulüp üyeleri ağaçlandırma öncesinde ilkokul öğrencilerine fi -
danlarla ilgili bilgi verdiler. Öğrenciler abla ve ağabeylerinin yardı-
mıyla fi danları dikip, can sularını verdiler. Böylece okuldaki her sını-
 n bir fi danı oldu.

AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL YAŞAM 
KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİYLE FİDAN DİKTİLER

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 1. ve 2. sınıf öğ-
rencilerinden oluşan bir heyet, Anayasa Hukuk 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Erdal Abdulhaki-

moğulları ve Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Arş. Gör. Me  n 
Baykan nezare  nde düzenlenen geziyle Ankara’ya gi   ler.

 
Öğrenciler gezide; hâkim ve savcıların staj yap  kla-

rı yer olan Türkiye Adalet Akademisi’ni ve T.C. Anayasa 
Mahkemesi’ni ziyaret ederek bu kurumların yapısı ve işleyi-
şi hakkında bilgi edindiler.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN
ANAYASA MAHKEMESİ GEZİSİ
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OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğren-
cileri tara  ndan, ‘Aşk Mısralara Dökülünce’ isimli şiir 
dinle  si düzenlendi. 

Psikoloji Bölümü Öğre  m Üyesi Doç. Dr. Bozkurt Koç’un reh-
berliğinde, Psikoloji Bölümü öğrencileri ve Samsun Şiir Akşamla-
rı Topluluğu gecede şiirler okuyup şarkılar, türküler söylediler.

Doç. Dr. Bozkurt Koç geceye ka  lanlara teşekkür ederek, 
Psikoloji Bölümü öğrencilerinin bu tür organizasyonların devam 
edeceğini belir   .

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDEN 
ŞİİR DİNLETİSİ

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

OMÜ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM
OKULUN’DA KARNE HEYECANI

2011-2012 
eği  m-öğre  m 

döneminin 
sona ermesiyle 

birlikte OMÜ 
Vak   Özel 
İlköğre  m 

Okulun’da da 
karne heyecanı 

yaşandı. 
Öğrencilerin 

karneleri okul 
bahçesinde 
düzenlenen 

törenle verildi.

Kapanış töreninde; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebici-
oğlu, OMÜ Vak   Yöne  m Kurulu Üyeleri, OMÜ Vak   Özel İlköğre  m 
Okulu Müdür Vekili Birol Genç, veliler ve öğrenciler yer aldı. Törene 

“Bitgenera  on Projesi” kapsamında Norveç ve İsveç’den üniversitemize gelen 
misafi rler de ka  ldı.

205 öğrencinin karne aldığı tören, 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin mini piya-
no resitalleriyle başladı. Törende konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hakan Leblebicioğlu, “OMÜ Vak   Özel ilköğre  m Okulumuz çok kısa zamanda istenilen seviyeye ulaş  . Emeği geçen hocalarımızı 
kutluyorum. Siz öğrencilerimiz de yıl boyunca birçok spor  f ve kültürel faaliyetlere ka  ldınız. Bizler gurur duyduk. Sizden ricamız; 
yıl boyunca öğrendiklerinizi unutmamanız için yaz ta  li süresince tekrar yapmanızdır. Öğrendiğiniz yabancı dilleri, uğraş  ğınız spor 
ak  vitelerini unutmamanız için bol bol tekrar yapın.   Hepinize neşeli bir ta  l diliyorum.” dedi.

Konuşmanın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve törene ka  lan protokol üyeleri karneleri dağı   lar.
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Fes  val kapsamında “Üniversitelerarası Karikatür Yarışması 2012” sergisi açılışı Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Gümüş, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tara  ndan yapıldı. 
Sergiye; Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, öğre  m üyeleri, öğrenciler ve davetliler ka  ldı. Sergi 

açılışının ardından fes  valin açılış konuşmasını yapan Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu Cengiz Çelik, “En-
gelli Öğrenci Birimimiz üniversitemizin tüm fakültelerinde çalışmalar yaparak engelleri ortadan kaldırdı. 
Engelli bireylerin sorunlarını çözmek için birimimizde uzman kişilerden ekip oluşturduk. Böylelikle sürekli 
destek vererek sorunları ortadan kaldırabilmekteyiz.” 
dedi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş, “Üniver-
site Engelli Birimi olarak amacımız; ‘üniversitemizdeki 
öğrencilerin ve akademik personelin engellilikle ilgili 
sorunlarını ortadan kaldırabilmek için neler yapabiliriz?’ 
sorusunun cevabını verebilmek  r. Hedefi miz yüzde yüz 
engelsiz bir üniversitedir. Engelsiz öğrenci fes  valine 
katkılarından dolayı Karikatür Kulübü’ne teşekkür edi-
yorum. Sergi, engelliliğin empa   yoluyla algılanması açı-
sından çok anlamlıdır.” şeklinde konuştu.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

OMÜ’DE ENGELSİZ ÖĞRENCİ FESTİVALİ 
DÜZENLENDİ

Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Sağlık Kültür 

Daire Başkanlığı 
Engelli Öğrenci 

Birimi’nin desteği 
ile, Karikatür 

Kulübü ve Özel 
Eği  m Kulübü 

tara  ndan 
“Engelsiz Öğrenci 

Fes  vali” 
düzenlendi.
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OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN

ÜÜ

Karikatür Kulübü Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar, “Öncelikle üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bün-
yesinde kurulmuş olan “Engelli Öğrenci Birimi” dolayısıyla, başta rektörümüz olmak üzere tüm ilgilileri kutluyorum. Bu yıl üniversite-
mizde üçüncüsü düzenlenen Engelsiz Öğrenci Fes  vali’nin gelecek yıllarda da Engelliler Ha  ası faaliyetleri içerisinde devam e   rilerek, 
toplum içinde konuyla ilgili bilinç oluşturulmasını ümit ediyorum.” dedi.

Karikatür Kulübü Başkanı Özkan Arabacı ise yap  ğı konuşmada,  “Eleş  rmek her zaman çözüm üretmek için yeterli olmuyor. Bizler 
eleş  rmek yerine değiş  rmek için çalışmalar yapmaktayız. Düzenlediğimiz yarışmayla da engellilik konusunda toplumda empa   sağ-
lamaya çalış  k. Engelli Öğrenci Birimi’ne desteğinden dolayı teşekkür ederiz.” dedi. Karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencilere 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tara  ndan hediyeler takdim edildi.

Fes  valde; Türk Halk Müziği mini konserinin ardından, Yrd. Doç. Dr. Serpil Alptekin “Engellilere Yönelik Tutumlarımız”, Yrd. Doç. Dr. 
Yaşar Barut ise “Üniversitede Engelli Olmak” konularında bilgilendirme sunumları yap  lar. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa 
Kemal Çayıroğlu emeği geçen öğre  m üyeleri Yrd. Doç. Dr. Serpil Alptekin ve Yrd. Doç. Dr. Yaşar Barut’a plaket verdi. Engelsiz Öğrenci 
Fes  vali çeşitli etkinlikler ile gün boyu devam e   .
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Samsun Tabip 
Odası Asistan 

Kolu tara  ndan 
düzenlenen 

“2. Geleneksel 
İntörnlüğe 

Veda Hekimliğe 
Merhaba” 

etkinliği, Tıp 
Fakültesi Dekanlığı 

Pembe Salon’da 
yapıldı.

Etkinliğe; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 
Haydar Şahinoğlu, Samsun Tabip Odası 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın, öğ-

re  m üyeleri ve öğrenciler ka  ldı. 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tabip Oda-
sı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın, “Geçen 
sene başla   ğımız 
ve geleneksel hale 
gelmesini istedi-
ğimiz bu etkinliği 
düzenleme amacı-
mız, güvenilirliğini 
yi  ren Tabip Oda-
larını tanıtmak ve 
güzel vakit geçir-
mek  r. Sizden ri-
cam hastalarınıza 
dokunmanız ve 
onları anlamanız-
dır. Göreceksiniz 
ki, hastalarınız 
daha kolay iyile-
şecek. Ka  lımınız 
için teşekkür edi-
yor, hepinizi kutlu-
yorum.” dedi. 

İntörn öğrenciler adına konuşma yapan Mete 
Gedikbaş, “6 yıl önce yine bu salonda toplanıp  p 
mesleğine ilk adımımızı atmış  k. Ailelerimizin guru-
ru olarak geldiğimiz bu fakülteden birçok ha  ra ile 
beraber çıkacağız. Hepimize meslek haya  mız ve 
ömrümüz boynuca başarılar diliyorum.” dedi. 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahi-
noğlu da, “Söyleyecek çok şey var elbe  e ancak bu 
pla  ormda bütün konulara değinmem çok zor. Söy-
lemek istediğim şeylerden bir tanesi gelen hastaları-
nızla çok yakından ilgilenmeli ve güler yüzlü olmalısı-
nız. Hastalarınızı azarlamadan,  bbi hata yapmadan 
büyük bir özveriyle ilgilenmelisiniz. Hepinizden çok 

dikkatli olma-
nızı is  yorum. 
Bunları ister 
son bir ders, 
ister bir nasi-
hat olarak alın 
ama mutlaka 
aklınızda tutun. 
Son olarak sizi 
ye  ş  ren öğre-
 m üyelerimi-

ze de teşekkür 
ediyorum. Siz-
ler, Türkiye’nin 
en iyi Tıp Fakül-
telerinden bi-
rinden mezun 
oluyorsunuz. 
Bununla istedi-

ğiniz kadar övünebilirsiniz. Yap  ğımız her şey sizin 
daha iyi bir hekim ve insan olmanız içindir. Hepinizi 
tebrik ediyor ve başarılarınızın devamı diliyorum.” 
şeklinde konuştu. 

İntörn öğrencilerin ha  ra fotoğrafl arından olu-
şan video gösteriminden sonra veda pastası kesildi. 
Etkinlik; gitar ve bağlama dinle  sinin ardından veda 
halayı ile son buldu.  

HEKİMLİĞE MERHABA

2012 / Ocak-Şubat-Mart
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KIZILIRMAK DELTASI’NA EKOLOJİ 
YÜRÜYÜŞÜ

Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Ekolojik 

Yaşam Kulübü 
tara  ndan, 

Kızılırmak 
Deltasına 

“Ekoloji 
Yürüyüşü” 

etkinliği 
kapsamında, 

bisikletle safari 
düzenlendi. 

Yağmur al  nda Kızılırmak Deltası Ziyaretçi Merkezi’nden 
başlayan etkinlik, Kızılırmak Deltası sahil şeridi boyunca 
devam e   . 

Eski Devlet, Milli savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet 
Sami Türk, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Turizm Fakültesi 
Dekan Yardımcısı ve OMÜ Ekolojik Yaşam Kulübü Danışmanı Doç. 
Dr. Ali Kemal Ayan tara  ndan başla  lan bisikletli safari, Subasar 
Ormanları’na (Yörükler) kadar devam e   . Samsun Fotoğraf Sa-
na   Derneği (SAMFAD) üyelerinden, emekli biyoloji öğretmeni 
ve aynı zamanda eski Samsun TEMA Başkanı Ömer Faruk Sön-
mez tara  ndan, yolculuk boyunca verilen molalarda Kızılırmak 
Deltası ve fotoğrafçılık hakkında ka  lımcılara bilgi verildi. Safari 
kafi lesi, Kızılırmak Deltası kenarındaki Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi Cernek Kuş Halkalama Merkezi’ne de uğradı. Kuş Halkalama 
Merkezi’nde görevli olarak bulunan Fen Fakültesi Biyoloji Bölü-

mü Öğre  m Üyesi Dr. Arzu Gürsoy tara  ndan burada ka  lımcı-
lara kuş gözlem etkinliği ve kuş halkalama teknikleriyle ilgili bilgi 
verildi. Etkinlik, Subasar Ormanları kenarında kurulmuş olan yö-
rük çadırlarında son buldu. 

Etkinliğe OMÜ’de eği  m-öğre  m gören uluslar arası öğren-
ciler; Ousmane Sadou (Nijerya), Oubaida Sawa  a (Filis  n), Ous-
mane Sawa  a (Filis  n), Nassar Ahmed Azizi (Afganistan), Ahmed 
İsmail (Filis  n), Oumar-Irak, Bayu (Endonezya), Hasan-Cezayir, 
Hamid Muhammed-(Afganistan) de ka  ldı.

Doç. Dr. Ali Kemal Ayan yap  ğı açıklamada, “Gezinin temel 
amacı Kızılırmak Deltası’nı motorlu araçlar yerine bisiklet gibi 
ekolojik ulaşım araçlarıyla da ziyaret edilebileceğini göstermek-
 .” diyerek Kulüp Başkanı Hasan Alp Şahin’e diğer kulüp üyeleri-

ne ve ka  lımcılara teşekkür e   . 

- özenilen üniversite - 39
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Üniversitemiz 
Sağlık Kültür 

ve Spor Daire 
Başkanlığı öğrenci 

kulüplerinden, 
Akademik 

Danışmanlığını 
Doç. Dr. Ali Kemal 

Ayan’ın, Kulüp 
Başkanlığını Hasan 
Alp Şahin’in yap  ğı 

Ekolojik Yaşam 
Kulübü 12–13 

Mayıs tarihlerinde, 
Kızılırmak 

Deltası’nda, “Yaşam 
Kampı” düzenledi.

Ondokuz Mayıs Kaymakamlığı ve Yörükler 
Belediyesince de desteklenen etkinliğe; 
Nijer, Filis  n, Irak, Afganistan, Moğolis-

tan, Kazakistan uyruklu öğrenciler de ka  ldı.
Doç. Dr. Ali Kemal Ayan kampa ka  lanlara Kızı-

lırmak Deltası ve özellikleri hakkında bilgi verirken, 
Samsun Dağcılık Kulübü (SAMDAK) üyesi İlhan Kan 
ise doğada yaşam teknikleri ve çadır kurma gibi ko-
nularda uygulamalı eği  m verdi. Ardından doğa yü-
rüyüşü yapıldı.  

Kampın ikinci gününde ise Cernek Kuş Halkala-
ma Merkezinde görevli olarak bulunan Fen Edebi-
yat Fakültesi Biyoloji Bölümü Araş  rma Görevlisi 
Dr. Arzu Gürsoy tara  ndan ka  lımcılara kuş gözlem 
etkinliği ve kuş halkalama teknikleri hakkında bilgi 
verdi. Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. İnci Devrim tara  ndan ise diş sağlığı ve doğ-
ru  rçalama teknikleri ile ilgili sunum yapıldı.

Bölgedeki çi  likleri de gezen öğrenciler çi  lik 
sahipleri tara  ndan zirai faaliyetler konusunda bil-
gilendirildiler.

OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep 
Tapramaz, OMÜ Vak   Başkanı Doç Dr. Muhammed  
Dervişoğlu ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 

Mustafa Çayıroğlu tara  ndan da ziyaret edilen “Ya-
şam Kampı”na ka  lan öğrenciler türküler söyleye-
rek ve çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli zaman 
geçirdiler.

OMÜ Ekolojik Yaşam Kulübü Akademik Danış-
manı Doç. Dr. Ali Kemal Ayan; Ondokuz Mayıs İlçesi 
Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’na, Yörükler Be-
lediye Başkanı Süleyman Eroğlu’na, Bafra Umut Der-
neği Başkanı Hülya Yangın Ertekin’e ve Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanı Mustafa Çayıroğlu’na des-
teklerinden dolayı teşekkür e   . Doç. Dr. Ali Kemal 
Ayan “Amacımız; Türkiye’deki 305 önemli doğa ve 
13 Ramsar alanından biri olan Kızılırmak Deltası’nın 
doğal yaşam alanlarını, burada yaşamakta olan eko-
sistemleri tanımak ve yakından görebilmek  r. Siz 
gençlerin, açık hava laboratuvarı olan bu deltada 
insanın doğanın bir parçası olduğuna ve canlıların 
yaşamını sürdürebilirliğine şahit olarak, burada var 
olan bütün yaşam alanlarını, bunların birbirleriyle 
olan ilişkilerini yaşayarak öğrenmiş olmanızdan,  bu 
görsel eği  m şöleninde yer almanızdan çok mutlu 
oldum.” dedi.

 YAŞAM KAMPI
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GÖNÜLDEN GÖNÜLE
GÖNÜLLÜ ZİRVESİ

Gönüllü Zirvesi’nde gerçekleşen,  ‘Üni-
versite ve Çevre’ konulu oturumda 
üniversitemizi OMÜ Ekolojik Yaşam 

Kulübü öğrencilerinden; Nazlı Deniz Gürbüz, 
Hasret Doğan, Hasan Alp Şahin, Tanju Subaşı 
ve Mete Güneş temsil e   .

Etkinlikte; Doğa Derneği, Buğday Der-
neği, EkoIQ Dergisi, ÇEVKO, Exitcom Recy-
cling temsilcileri, Doğa İçin Çal müzik grubu 
üyeleri, Güven İslamoğlu, Caroline Finkel ve 
çeşitli üniversitelerden profesörler yer aldı.

‘Üniversite ve Çevre’ konulu oturumda 
açılış konuşmasını OMÜ Ekolojik Yaşam Kulübü üyesi 
Tanju Subaşı yap  .

OMÜ Ekolojik Yaşam Kulübü Başkan Yardımcısı 
Nazlı Deniz Gürbüz, kulübün tanı  mını yaparak ger-
çekleş  rmiş oldukları etkinliklerden söz e   . Gürbüz;  
“Biz ekolojik dengeyi sadece bilgi ve gözlem özellikle-
riyle değil, doğanın yaşanabilir özelliğini sürdürebil-
mesinin önemini kavramış bir avuç gönüllü öğrenciy-
le ve kulübümüzün akademik danışmanı Doç. Dr. Ali 
Kemal Ayan’ın önderliğinde kurulmuş doğa gönüllü-
lerinden oluşan bir kulübüz. Her birimiz gökkuşağı-
nın ayrı birer rengi gibi görünsek de aslında hepimiz 
tek bir rengin sevdalısıyız. Ekolojik yaşam haya  mızın 
her anında var olan bir sevdadır.” şeklinde konuştu.

Victor Ananias anısına, Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği tara  ndan açılan web sayfa-

sında Victor Ananias’a yazmış olduğu duygusal mek-
tubu okuyan OMÜ Ekolojik Yaşam Kulübü üyesi Has-
ret Doğan, “Biz onu organik tarımın babası olarak 
tanıdık. Kendisine Victor Ananias kimdir diye sorul-
duğunda, her defasında hiçbir ırkın mensubu olma-
dığını vurgulayıp dünya vatandaşı olduğunu söylerdi. 
Ananias dünyayı kalbine sığdıracak kadar yüce gö-
nüllüydü. Ondan öğrendiğimiz en güzel şeylerden 
biri de; hayata tohum gibi bakmak  r. Bir tohum 
olursak işte o zaman fi lizlenip hasat verme şansımız 
var; bu da bizi güçlü kılacak ve umutlu bir geleceğe 
taşıyacak  r.” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Kulübü ve İTÜ Çev-
re Mühendisliği Kulübü’nün ka  lımıyla panel şeklin-
de devam eden oturumun sonunda ka  lımcılar üni-
versite öğrencileriyle  ha  ra fotoğrafl arı çek  rdiler. 
Gönüllü Zirvesi 2 gün boyunca devam e   .

İstanbul 
Teknik Üniversi-
tesi Gönüllülük 
Kulübü tara  n-

dan düzenle-
nen 2. Gönüllü 

Zirvesi İTÜ 
Ayazağa Kam-

püsü Süleyman 
Demirel Kültür 

Merkezi’nde 
gerçekleş  rildi.
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Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, 2011-2012 
Eği  m yılında ilk defa öğrenci alarak eği  m ve öğre  m 
faaliyetlerine başlayan Arkeoloji Bölümü tara  ndan, 
Bafra’ya bilimsel bir araş  rma gezisi düzenlendi. Mü-
zeler Ha  ası çerçevesinde, müze araş  rmacılarından 
Uğur Terzioğlu rehberliğinde düzenlenen geziye, Ar-
keoloji Bölümü öğre  m üyeleri ve öğrenciler ka  ldı. 

Gezide; restorasyonu yeni tamamlanan ve içinde 
yöreden elde edilen etnografi k eserler ile İkiztepe 

kazısından çıkarılan arkeolojik buluntularla birlikte 
Bafra’nın geleneksel yaşam biçimi ve kültürünü yan-
sıtacak canlandırmaların yer aldığı Bafra Müzesi ve 
Samsun’un doğa ve kültür turizminde önemli bir yere 
sahip olan Asarkale ve Kaya Mezarları gezildi. Bafra 
ilçe merkezinin 20 km. güneyinde, Kızılırmak nehri-
nin yanı başında yer alan 3.000 yıllık bir geçmişe uza-
nan bu kalenin günümüze kalan kalın  ları gezilerek, 
mimarisi ve topografi k kuruluşu üzerine öğrencilere 
bilgi verildi. 

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜNÜN 
BİLİMSEL GEZİSİ

OMÜ 
Arkeoloji 

Bölümü 
öğrencileri 

bilimsel 
araş  rma 

gezisi yapmak 
için Bafra’ya 

gi   ler

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ
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Ziraat Fakültesi 
Tarım Ekonomisi 

Bölümü öğrencileri 
için Samsun 

Meyvecilik Gıda 
San. ve Tic. A.Ş.’ye 
(SAMMEY) teknik 

gezi düzenlendi.

TARIM EKONOMİSİ ÖĞRENCİLERİNİN 
TEKNİK GEZİSİ

Samsun’un 19 Mayıs İlçesi’nde 645 bin 
300 metrekare arazide iyi tarım uygula-
maları yaparak üre  mde bulunan, Kara-

deniz Bölgesi’ndeki en büyük ve en modern mey-
ve üre  m çi  liklerden biri olan SAMMEY’e,  Tarım 
Ekonomisi Bö-
lüm Başkanı ve 
Uzaktan Eği  m 
Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Vedat 
Ceyhan öncülü-
ğünde, bölümü 
öğre  m üyeleri  
ve 50 öğrenciy-
le birlikte teknik 
gezi düzenlendi.

Gezide, şir-
ke  e çalışan ve 
ü n i ve rs i te m i z 
Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri 
B ö l ü m ü ’n d e n 
mezun mühendis-
ler;  İşletme Müdürü Ahmet Çelik ve Fa  h Kebeli 
tara  ndan öğrencilerin soruları cevaplandı.

Bölüm Temsilcisi Ekrem Seymenoğlu öğren-
ciler adına yap  ğı açıklamada, okulda aldıkları 
teorik bilginin gezide edindikleri pra  k bilgiyle 
birleşerek kalıcı hale geldiğini ve bu tür gezilerin 
arkadaşların da bir araya gelmesini sağlayarak ay-

rıca olumlu katkı 
sağladığını söy-
ledi.

A r a ş t ı r m a 
Görevlisi ve Gezi 
Ko o rd i n a t ö r ü 
Murat Emir tek-
nik gezinin ama-
cının teori ile 
pra  ği bir nebze 
olsun birleş  r-
mek ve mezu-
niye   yaklaşan 
öğrencilere ufuk 
açmak olduğunu 
belir   . Eymir, 
öğrenci lerden 

gelecek istek doğ-
rultusunda teknik gezileri eği  m yılına yaymayı ve 
yaygınlaş  rmayı istediklerini de ifade e   .
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FRANSIZCA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 
YIL SONU ETKİNLİĞİ

Fransız Dili Eği  mi Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. Rıfat Günday 
yap  ğı açılış konuşmasında, 

“Yıl boyunca çalışan öğrencilerimizi yıl-
sonunda biraz dinlendirelim istedik. 4 
senedir mezun vermeye devam ediyo-
ruz. Bu mezun öğrencilerimiz Türkiye’nin her 
tara  nda en başarılı öğrenciler olarak gö-
rülmekteler. Türkiye genelinde Hakkâri’den 
Tekirdağ’a hemen hemen her üniversiteye 
son 4 yıldır yerleşen Fransızca okutmanı ve 
araş  rma görevlilerinin yüzde 50’si bizden. 
Bu kadar çalışkan öğrencilerin, aynı zaman-
da eğlenceyi hak e   ğini düşünüyorum. Bu 

nedenle öğren-
cilerimizi kutlu-
yorum.” şeklinde 
konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler hazırladıkları gösteri-
leri sundular. Etkinlikte; Caz konseri, şiirler, Türk Halk Müziği Korosu Konseri, 
halk oyunları, Fransız Yazar Victor Hugo’dan bir aşk hikayesi, Notre Dame 
de Paris adlı müzikal, oryantal gösterisi yer aldı. Etkinlikte ayrıca son sınıf 
öğrencisi Kübra Öztemel’in kendi yazmış olduğu veda mektubunu okuması 
herkesi duygulandırdı.

OMÜ SKSD 
Başkanlığı 

Fransızca Ko-
nuşma Kulübü 

öğrencileri 
tara  ndan, 
“Fransızca 

Bölümü-Yıl    sonu  
Etkinliği”nin 

bu yıl 2.’si, 
Atakum OMÜ 

Sahnesi’nde 
düzenlendi.

Doç. Dr. Rıfat Günday

- özenilen üniversite -44
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REKTÖR AKAN’DAN PYO BAŞKANLIĞI 
GÖREVİNİ TAMAMLAYAN 

PROF. DR. ŞABAN ESEN’E TEŞEKKÜR
Rektör Prof. 

Dr. Hüseyin Akan, 
Proje Yöne  m 

Ofi si Başkanlığı 
görevini 

tamamlayan 
Prof. Dr. Şaban 

Esen’e 2010 
yılından bu yana 

gerçekleş  rmiş 
olduğu 

çalışmalarından 
dolayı teşekkür 
belgesi sundu.

Proje Yöne  m Ofi si (PYO) çalışmalarını bir rapor halinde Rektör Akan’a takdim eden Prof. Dr. Şaban Esen, “Proje sa-
yılarımızda büyük bir ar  ş oldu. Proje çeşitliliğiyle birlikte özellikle TÜBİTAK projelerinde önemli bir ar  ş kayde   k.. 
Proje hazırlama konusunda da TÜBİTAK’la birlikte proje hazırlık kursları düzenledik. Samsun’daki değişik kurum ve 

kuruluşlarla birlikte Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) projeler sunuldu ve bu projeler hayata geçirildi.” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin sanayi ile işbirliği yönünde önemli gelişme kaydedildiğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
“Üniversitemizde kurulmakta olan İleri Teknoloji Uygulama ve Araş  rma Merkezi, Teknopark’la birlikte hız kazanacak, böylece 
AR-GE faaliyetleri de artacak  r.” diyerek, başarılı çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Şaban Esen’e teşekkür e   . 

Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan, 

Öğrenci işleri 
Daire Başkanlığı 
Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Rehberi 

Buket Özkurt’a 
plaket takdim e   

REKTÖR AKAN’DAN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Rektörlük makamında düzenlenen törene; Öğrenci İşleri Daire Başkanı Nuriye Gürkanlı ve yabancı 
uyruklu öğrenciler ka  ldı. 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 805 yabancı uyruklu öğrencinin bulunduğu OMÜ’de, öğrencilerin sorun ve 
sıkın  larıyla yakından ilgilenen Buket Özkurt’a teşekkür e   . Rektör Akan, “Üniversitemizin i  barını ar  rdı-
nız. Bu teşekkür plake  nin enerjinizi daha da ar  rmasını diliyorum. İlginize teşekkür ediyorum.” dedi. 
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ndokuz Mayıs Üniversitesi 11. Geleneksel Bahar Şenliği, Tahsin Tuncalı Gençlik Merkezi’nde düzenlendi.
Şenliğin ilk gecesinde ünlü sanatçı Kubat konser verdi. Konsere yoğun ilgi gösteren öğrenciler Kubat’ın 

birbirinden güzel türküleriyle doyasıya eğlendiler.

Öğrenci Kulüpleri stantlarının, alan oyunlarının ve yiyecek-içecek bölümlerinin yer aldığı Şenlik, 18 Mayıs Cuma 
akşamına kadar devam e   . Şenliğin ikinci gecesinde Sinan Akçıl, kapanış gecesinde de Murat Boz konserleri yer aldı. 
BaBaBaBahahahaharrr r ŞeŞeeŞeŞenlnlnlnliğiğiğiğiiii kokookokonsnsnsnserereerleleleleririiriri KKKK Kanaanaanalalal SS S TT Telelelevevevizizizyoyoyonununu tt tarararaaa nn ndadadannn cacacanlnlnln ııı olololarararakakak yy yayayayyınınıınlalalandndndııı.ı.ı.

OMÜ 11. GELENEKSEL 
BAHAR ŞENLİĞİ

- özenilen üniversite -46
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Bahar Şenliği’nin 2. gecesinde Sinan Akçıl konser verdi. Sinan Akçıl gecede 
sevilen şarkılarını seslendirdi.

urtlar Vadisi dizisinin sevilen oyuncularından Savcı Leyla la-
kaplı oyuncu Ayşe Çiğdem Batur, OMÜ Gençlik Kulübü’nün
davetlisi olarak OMÜ Bahar Şenliği’nde öğrencilerle söyle-

şi yapmak için üniversitemize geldi. Söyleşi öncesi Rektör Prof. Dr.
Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret eden Ayşe Çiğdem Batur, OMÜ 
de bulunmaktan duyduğu memnuniye   dile ge  rdi. Ziyare  n ar-
dından şenlik alanında Gençlik Kulübü standında öğrencilerle bir 
araya gelen Çiğdem Batur,  yatro haya  nın nasıl başladığını an-
la   . Üniversitemizde olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen
Batur, kendisini “Fahri OMÜ’lü” hisse   ğini belir   . Bir öğ-
rencinin, “Dizideki tehlikeli sahnelerde Polat’ın yanına gidip
durmayın, ben çok geriliyorum. Bırakın o halleder.” sözleri 
Ayşe Çiğdem Batur’u ve öğrencileri kahkahalara boğdu.
Samimi tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Batur, söyleşi 
boyunca öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

SöSöylyleşeşinininin s sononunundada G Genençlçlikik K Kululübübüü AkAkadadememikik D Dananışış-
mamamanınını PP Prororofff. DD Drrr. MM Meee nn n EE Ekekekerrr, AA Ayşyşyşeee ÇiÇiÇiğdğdğdememem BB Batatatururur’aaa pp plalalakekekettt tatatakdkdkdimimim
ee   .

- özenilen üniversite - 47
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ahar Şenliği’nin son gününde, “Suskunlar” dizisinin “Takoz İrfan” ve “Sait” la-
kabıyla bilinen oyuncuları; Mehmet Özgür ve Reha Özcan Gençlik Kulübü Stan-
dında söyleşi yap  lar.

Esprileri ve rahat tavırları ile öğrencilerin büyük beğenisini toplayan ikili oyunculuk 
geçmişleri hakkında bilgi verdiler ve öğrencilerin sorularını cevapladılar.

Mehmet Özgür; “Bugüne dek hep kötü bir role hayat vermek istemiş  m. Şu an Takoz 
İrfan’ı oynamaktan çok mutluyum.” dedi.

Bir öğrencinin  yatroların özelleş  rilmesi hakkında sorduğu soruya ise Reha Özcan;  
“Sanat ve kültür değer görmedikleri yerden kaçarlar.” cevabını verdi. Mehmet Özgür ise;  
“Sanat ne kadar engellenirse engellensin ortaya mutlaka çıkar.” dedi.

Başka bir öğrencinin, “Tiyatro mu, dizi mi?” sorusuna ise Reha Özcan; “Dizi olmazsa 
 yatro olmaz,  yatro olmazsa dizi olmaz. Yurt dışında benim oynamadığım şehir kalmadı 
ancak siz beni “Suskunlar” dizisi ile tanıdınız.” şeklinde cevap verdi.

Söyly eşşinin sonunda Gençlç ik Kulübü Başkş anı Ertan Atasayyar, oyyunculara pplaket tak-
dim e   .

ŞeŞeŞenlnlnliğiğiğininin ss sononon gg günününününündedede “ SaSaSabababancncncııı BaBaBahahaharırırı” etetetkikikinlnlnliğiğiğiii gegegerçrçrçekekekleleleşşş . . EE Etktktkinininlililikkk kakakapspspsamamamınınındadada;;; anananimimimasasasyoyoyonnn 
gögöststerer lililereri,i, e elll sasanana ltltlararı,ı, ç ç kikik lololatata,a, t tasasararımım a atötöllyly lelelereri,i, bb b lililgigisasayayarr oyoyununllalarırı g g bibibii etetkkiki lnlnl kikikllelerr yeyerr lalalddıdı.. GüGünününn sosonunu dndndaa isisee 

Murat Boz konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Murat Boz’a binlerce öğrenci hepbir ağızdan eşlik e   .

- özenilen üniversite -48
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Bafra Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, OMÜ 11. Bahar Şenlikleri programı çerçevesinde, 
Eği  m Fakültesi basketbol sahasında halk oyunları gösterisi sundular. Anadolu’nun çeşitli yörelerinin 

halk oyunlarını sergileyen ekip izleyicilerden bol bol alkış aldı.

EKOKÖYLER

OMÜ Ekolojik Yaşam Kulübü tara  ndan 16 
Mayıs tarihinde Bahar Şenlikleri alanında “Eko-
köyler” konulu söyleşi düzenlendi. 

Söyleşiye Biyolog Deniz Dinçel, Diş Hekimliği 
Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. İnci Devrim, Zira-
at Fakültesi Öğre  m Üyesi Doç. Dr. Ha  ce Bozoğ-
lu ve ekolojiye gönül vermiş öğrenciler ka  ldı.

Dinçel;” 2002 yılında Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneğinde çalışmaya başladım. O 
dönemlerde ekolojiyle ilgili pek bir şey bilmedi-
ğimi fark e   m. Ama insanın yaşamını değiş  ren 
bir çok ekoloji programına ka  ldım. Bu projeler 
bana ekoloji alanında bir çok şey ka   . Öğrendi-
ğim her bilgi her geçen gün beni biraz daha do-
ğaya bağladı. Samsun’a 2003 yılında Victor ile 
birlikte gelmiş  k. Sizin kulübünüz bana Victor’da 
bir yadigar. Victor’un emane  ne sahip çıkan siz 
gönüllü gençler ile birlikte olmak gerçekten çok 

güzel.” dedi. 

Ekoköyler hakkında kısaca bilgi veren Dinçel; ‘Ekoköy, tabiatla uyumlu tasarım ve teknolojileri, gönüllü-ka  lımcı-destekleyici sos-
yal yapılarla birleş  rmeyi amaçlayan bir yerleşim modelidir. Ekoköyler, “verebileceğinden çok almama” ilkesinden yola çıkar; ekolojik 
ayakizini küçültmeyi planlar; haya   ekolojik, ekonomik, sosyo-kültürel ve ruhsal anlamda sürdürülebilir kılmayı hedefl er. Gelişmiş ve 
az gelişmiş ülkelerde, kentsel ve kırsal alanlarda, geleneksel yerleşimler veya yeni kurulan topluluklar halinde izlere rastlamak müm-
kündür.’ dedi.

Söyleşi soru cevap şeklinde devam e   . Dinçel, söyleşinin ardından öğrenciler ile birlikte fotoğraf çek  rdi.

- özenilen üniversite - 49
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) yurt içinde Samsun, Hatay, Di-
yarbakır, Edirne ve Erzurum’da, yurt dışında ise Tahran, Tebriz, Bakü, Astana, Bişkek, Prizen ve 
Brüksel’de toplam 750 öğrencinin ka  lımıyla gerçekleş  . OMÜ Türkiye’deki  tüm üniversiteler 

içerisinde yurt dışında sınav yapan tek üniversite oldu.
Sınavlar, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanan soru kitapçıklarıyla gerçekleş  rildi.

OMÜ 
Türkiye’deki tüm 

üniversiteler 
içerisinde yurt 

dışında sınav yapan 
tek üniversite oldu.

YÖS TAMAMLANDI

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

ÜÜ

Rektörlük toplan   salonunda düzenlen törenle Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, yurt içi ve 
yurt dışında pek çok merkezde Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde düzenlenen OMÜ 
YÖS sınavında görev alan öğre  m üyelerine teşekkür e   . Rektör Akan; yurt içinde Sam-

sun, Hatay, Diyarbakır, Edirne ve Erzurum’da; yurt dışında ise, Tahran, Tebriz, Bakü, Astana, Biş-
kek, Prizen ve Brüksel’de toplam 750 öğrencinin ka  lımıyla aynı anda gerçekleş  rilen sınavlarda 
görev alan öğre  m üyelerine tek tek teşekkür ederek ser  fi kalarını verdi. Törene Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve Prof. Dr. Hasan Gümüş de ka  ldı.

REKTÖR AKAN YÖS’DE GÖREV ALAN ÖĞRETİM 
ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ
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3. ULUSLARARASI HUKUK BİLİMİNİN 
GÜNCEL SORUNLARI

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Ali Fuad Başgil 
Hukuk Fakültesi 

tara  ndan 
düzenlenen ‘3. 

Uluslararası 
Hukuk Biliminin 

Güncel Sorunları’ 
Kongresi OMÜ 

Atatürk Kongre 
ve Kültür 

Merkezi’nde 
gerçekleş  rildi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Ali 
Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mustafa Ti  ik, “Bilimsel kongrelerin en 

önemli hedefi  bilim dallarındaki meslektaşları bir 
araya ge  rmek, yoğun görüş alış verişi ve ile  şim 
imkanı sağlamak, ha  a mümkünse branşların me-
seleleri üzerine bir beyin  r  nası oluşturmak  r. Dü-
zenlemiş olduğumuz bu uluslararası kongrenin ama-
cına ulaşması en samimi temennimizdir. Bu kongre 
ile fakültemizin eği  m ve öğre  me başlamasının 2. 
yılında 3. uluslararası hukuk kongresini gerçekleş  r-
miş oluyoruz. Ayrıca fakültemizin Anayasa Hukuku 
Anabilim Dalı öğre  m elemanları, 2011 yılından beri 
artan bir hızla, ‘Yeni Anayasa’ konulu her türlü bilim-
sel pla  orma, radyo ve televizyon programlarına, 
yoğun biçimde iş  rak etmişlerdir.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “İnsan tek ba-
şınayken kendisi için en önemli unsur sağlık  r. Bu 
nedenle sağlıkçı da önemlidir.  Fakat insan birey ol-
maktan çıkıp grup olarak yaşamaya başlayınca sağlı-
ğın yanına hukuku da alır. Hukuk diğer alanlara göre 
kendini biraz daha korumuştur. Sağlık, spor, siyaset 
ve din gibi alanlar hakkında her insan konuşabilme 
hakkını kendinde bulurken, hukuk ortaya a  ldığın-
da çoğu insan konuşamaz. Sanki hukuk kendi dili 
ile de kendini korumaya almış  r. Fakat hayat o ka-
dar hızlı değişiyor ki, hukuk da kendini bu değişime 
göre yeniden hazırlamak zorunda kalıyor. Bu açıdan 
gerçekten hukukçuların işi oldukça zor. Sadece kendi 
yasalarına göre hareket edemiyorlar, bir de Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi var. Sizin verdiğiniz karar 
sadece sizi değil herkesi memnun etmek zorunda.” 
şeklinde konuştu.

Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Emir Aliyev, “Öncelikle Ondokuz Mayıs Üni-
versitesine bu kongreye yap  kları katkılardan dolayı 
teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bir millet iki devle  z. 
Bu kongreler Azeri-Türk yakınlaşmalarını en üst se-
viyeye çıkarıyor. Aslında bizim düşünce sistemimiz 
bir olduğu için hukuk yapılarımız da hemen hemen 
aynı. Biz Bakü Devlet Üniversitesi olarak hukuka ve 
hukukun üstünlüğüne önem veren bir kuruluşuz. 
Son yıllarda hukuk ile ilgili çalışmalarımız oldukça hız 
kazandı. Biz, bizlerden önce gelen medeniyetlerin ve 
gelişmiş ülkelerin hukukunu inceliyoruz. Bu konular-
da öğrencilerimize elimizden gelen her türlü imkânı 
sağlıyoruz. Önemli olan devletlerin hukuk ilminin 
birbirine yakınlaşmasıdır. Eğer devletlerin hukuk 
ilimleri birbirine yaklaşırsa uzlaşılamayacak hiç bir 
konu ortaya çıkmaz.” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Akan
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Konuşmasında Adalet Akademisi hakkında bilgi veren,  Adalet Akademisi Başkan Yar-
dımcısı Dr. Murat Yardımcı, “Türk yargısının ortak paydası durumunda bulunan Türkiye 
Adalet Akademisi; yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi doğrultusunda adil ve hızlı 
yargılama becerisinin kazandırılmasına yönelik meslek içi ve meslek öncesi seminerler ve 
eği  mler veren bilimsel, idari ve mali özelliklere sahip bir kurumdur. Türkiye Adalet Aka-
demisi, hukuk ve adalet alanında bilgi ih  yacının karşılanmasına katkıda bulunmak ama-
cıyla tüm yargı mensuplarının yararlanabileceği şekilde çeşitli dergiler çıkartmaktadır.  
Türkiye son on yıldır hızlı bir şekilde hukuk reformları geçirmektedir. Ar  k beş sene önce-
ki hukuk adamı ile bugünkü hukuk adamının arasında oldukça mesafe bulunmaktadır.” di-
yen Yardımcı, 2011-2012 dönemi içersinde 2.500 tane savcı adayına da kurum tara  ndan 
eği  m verildiğini belir   . Bakanlık Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Zeki Yıldırım, “Bilin-
diği gibi yargının son yıllarda iş gücü aşırı derecede ağırlaş   ve böylece yargılama süreci 
yavaş işlemeye başladı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlali nedeniyle Türkiye’nin 
tazminat ödemek zorunda kaldığı davaların önemli bir kısmının adil yargılanma hakkının 
ihlali ile ilgili olduğu dikkate alındığında, adalet hizmetlerinin önemi bir kere daha kendini 
göstermektedir. Bütün bu sorunların çözümü amacıyla bugüne kadar bakanlık olarak çok 
sayıda reform yapmış bulunmaktayız.” dedi.

Azerbaycan Cumhuriye   Ombudsmanı Prof. Dr. Elmira Süleymanova, “Yaşadığımız 
devrin en büyük meselesi hukuk meselesidir. Bizim hukukumuz tarih öncesinden başlar. 
Bugün bütün Türk birliğinin derin hukuk tarihi vardır. Azeri ve Türk halkları arasında ise 
daha çok dostluk ve kardeşlik vardır. Bugün biz Türk Hukukçuları olarak sürekli kendimizi 
geliş  rmeli ve yenilemeliyiz. Dünyada hukuk alanında söz sahibi olmak için çok çalışma-
lıyız. Nasıl ki bazı milletler başka ülkelerde kendi deasporasını oluşturuyorsa, bizler de 
daha fazla çalışarak kendi deasporamızı oluşturmalıyız. Ayrıca Türk-Azeri hukuk sistemi 
de birbirine oldukça yakın işlemektedir.” şeklinde konuştu.

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Özhan, “Türkiye çok hızlı değişen ve gelişen bir ülke. Bı-
rakın on yılı ar  k iki yıl sonrasını bile hayal edemiyoruz. Benim gençlik yıllarım Ankara’da 
geç  . O zamanlar Ankara’da bir veya iki tane adliye sarayı vardı. Fakat o adliye sarayları 
ye  yordu. Sonra Ankara’ya Avrupa’nın en büyük adliye sarayını yap  lar ve bu adliye sa-
rayı en az yüz yıl Ankara’ya yeter dediler. Aradan çok geçmeden başka bir adliye sarayı 
daha yap  lar. Anlaşılan ar  k yargı o kadar yoğunlaş   o kadar yoğunlaş   ki; ne adliye sa-
rayları, ne de hakimler, savcılar yeterli gelmiyor. Hukuk sürekli değişen bir alan, yenilikleri 
sürekli takip etmek zorunda kalıyorsunuz. Aslında biz hukuk alanında çok yeniyiz ve çok 
gerilerden başladık bu alana. Fakat bugün geldiğimiz noktaya bakacak olursak dünyanın 
pek çok medeniye  nden daha ilerideyiz. Bu da Türk yargısının en büyük başarılarından 
biridir.” dedi.

Hukuk Fakültesi’nin isminin Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi olduğunu öğrendiğin-
de duyduğu mutluluğu belirten Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Te-
kin, “Önemli insanların adının böyle değerli kurumlara verilmesi çok güzel bir duygu. 
Türkiye’de Samsun ili 19 Mayıs günü ile anılır, çünkü o gün bağımsızlık meşalesinin yakıl-
dığı gündür. Samsun ili demokrasi adına elinden geleni yapmış  r. Örneğin Samsun, 1930 
yerel seçimlerinde Türkiye’de Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın en çok oy aldığı ikinci ildir. 
Buradan da anlaşıldığı gibi Samsun, Türkiye’nin demokrasi sürecine şu an olduğu gibi 
öncesinde de her türlü desteği vermiş  r.” dedi.

Prof. Dr. Emir Aliyev Zeki Yıldırım Prof. Dr. Elmira Süleymanova

Dr.Murat Yardımcı

Hasan Özhan

Yusuf Tekin
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Anayasa Başk. Vekili. Dr. Alpaslan Altan

Türkiye Adalet Akademisi’nin destek ve iş  raki ile Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Bakü Dev-
let Üniversitesi ve Ka  as Üniversiteleriyle ortaklaşa düzenle-

nen  “Hukuk Biliminin Güncel Sorunları” Uluslararası Kongresi, 100’den 
fazla yerli ve yabancı akademisyen ve hukuk profesyonelinin ka  lımıy-
la gerçekleşen kongrede ka  lımcılar OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 3 ayrı salonda, Çarşamba ilçesi OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk 

Fakültesi salonlarında toplam 17 oturumda tebliğlerini sundular. 
 
6 Mayıs 2012 tarihinde Çarşamba ilçesi OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk 

Fakültesi kampüsünde yapılan son oturumla kongrenin kapanışı ger-
çekleş  rildi. Ka  lımcılar kongrenin çok faydalı geç  ğini ve kongreden 
duydukları memnuniyetlerini dile ge  rdiler. Ka  lımcıların tümü ulus-
lararası nitelikteki bu sempozyuma iş  rak ve desteklerinden dolayı 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisi, Bakü Devlet 
Üniversitesi, Ka  as Üniversitesi’ne teşekkürlerini ile   ler. Gerçekleş-
 rilen sempozyumda sunulan tebliğlerin yer alacağı yaklaşık 2 ciltlik 
sempozyum kitabının basımı Türkiye Adalet Akademisi’nin katkısıyla 
gerçekleş  rilecek.

Son konuşmacı Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Dr. Alparslan Altan ise, “Birincisi 
ve ikincisi Bakü’de düzenlenen ‘Hukuk Biliminin Güncel Sorunları’na ilişkin üçüncü ulus-
lararası kongre bu kez Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde düzenlendi. Öncelikle bu kong-
renin burada gerçekleşmesi beni çok mutlu e   . Bu kongrede emeği olan herkese çok 
teşekkür ederim. Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan’ın aydın bilim adamları tara  ndan 
ortaya konulacak olan fi kirler ve çözümler benim için çok değerli. Hukukun değişik alan-
larında yaşanan ve yaşanabilecek sorunları çözme konusunda hepiniz fi kirleri bizlere yol 
gösteren birer ışık mahiye  ndedir. Son yıllarda ülkemizde hukuk alanında geniş ve uzun 
vadeli projeler yapılmaktadır. Bu projelerin ortaya çıkışında katkısı olan herkese çok te-
şekkürlerimi sunarım.” şeklinde konuştu.
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2. ULUSLARARASI TIP ÖĞRENCİ 
KONGRESİ 

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konseri ve Mevlana Üniversitesi  Semazen Grubu 
gösterisinin ardından kongrenin açılış konuşmasını yapan Bilimsel Araş  rma Kulübü Başkanı 
Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Eyüp Ayrancı, “Üniversitemiz yıllardır öğrencilerinin daha başa-

rılı olması için elinden geleni yapmış bulunmaktadır. Şimdi ise sıra bize geç  . İkincisini düzenlediğimiz 
bu Kongrenin oluşum aşaması gerçekten çok yorucu oldu. Fakat insan emek verdiği zaman sonucuna 
ulaşabiliyor. Biz kulübümüz olarak bu topraklarla bağı olan insanları bir arada buluşturmak istedik. 
Bunun ise en kolay yolu bu kongreleri düzenlemek oldu. Kongreye 22 ülkeden 175 yabancı uyruklu 
öğrencinin ka  lması kongremizin ne kadar değerli olduğunu göstermektedir.” dedi.

Tifl is Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aya Avelyani’nin teşekkür 
konuşmasının ardından Bilimsel Araş  rma Kulübü Akademik Danışmanı Prof. Dr. Murat Günaydın 
söz aldı. Günaydın, “Biz bu kongreyi oluştururken Mevlana’nın sözlerini dikkate aldık. Mevlana’nın 
dediği, ‘Gel ne olursan ol yine gel!’ sloganını benimsedik ve sınırları daha fazla kaldırmak için uğraş  k. 
İki senedir düzenlenen Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi birbirimizi daha iyi tanımamızı ve kaynaşma-
mızı sağladı. Sizler gerçekten çok önemlisiniz çünkü dünyanın en zor mesleği olan hekimliği seç  niz. 
Sizler araş  racaksınız, düşüneceksiniz ve istediğinize ulaşacaksınız. Bu ulaşma ise bizlerin düzenlediği 
kongreler sayesinde gerçekleşecek  r. Bu kongreye destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. 
Benim sizlerden tek istediğim ise geleceğe sevgi ve barış taşıyın. Dostluklarımız olsun ve bu dostluklar 
ebediyen yaşasın.” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu konuşmasında, “20 fakülteden 500 ka  lımcı ile 
gerçekleşen bu kongre beni gerçekten gururlandırdı. Bu kongre bölgemizin en büyük kongrelerinden 
biridir. Çeşitli ülkelerden gelen  p fakültesi öğrencilerinin üniversitemiz ça  sı al  nda bir araya gelme-
si fakültemiz, ilimiz ve ülkemiz açısından ne kadar güzel bir olay ise bir o kadar da sorumluluk yükle-
yen bir olaydır. Öğrencilerimizin bu organizasyonu gerçekleş  rirken çekmiş oldukları zorluklar emi-
nim ki ilerleyen zamanlarda hayatlarına katkı sağlayacak  r. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 
ülkemizin sayılı fakültelerinden biridir. Tıp fakültemiz bugüne kadar 4.362  p öğrencisi ye  ş  rmiş  r. 
Bizim fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz iyi bir eği  m aldıkları için kolay işe girebilmektedirler. 
Ayrıca üniversitemiz bu yıl İngilizce Tıp programına geçmiş  r. Ar  k öğrenci merkezli eği  m modeli 
bulunmaktadır. Üre  len bilgi insanlığın yararına sunulmaktadır. Eski bilgi aynı hızla yenilenmektedir. 
Bizde neden bu bilgiyi yenileyenlerden biri olmayalım.” şeklinde konuştu.

Eyüp Ayrancı

KONGRE
KONGRE

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 
Bilimsel Araş  rma 
Kulübü tara  ndan 

düzenlenen 2. 
Uluslararası Tıp 

Öğrenci Kongresi, 
OMÜ Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 

gerçekleş  rildi.

Prof. Dr. Aya Avelyani
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KONGRE
KONGRE

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “İnsanlar eğer tanışırlar ve konuşurlarsa kavga 
edemezler. Hekimliği düşündüğümüzde ise hekimlerin görevi bir insanın be-
den ve ruh sağlığını korumak  r. Bizler ise bir araya hekimleri ge  rdik. O halde 
bizler tanışalım ve konuşalım ki ortada kavga diye bir kelime olmasın. Ayrıca 
bir hekim hastalara sadece görevi için yaklaşmamalıdır. İnsanlara güler yüzle, 
sıcak ve nazik davranması da gerekmektedir. Üniversitemiz özellikle son yıllarda 
çeşitli uluslararası kongrelere ev sahipliği yapmaktadır. Bu konuda gerçekten 
çok memnuniyet duymaktayım. Bu da üniversitemizin ne kadar geliş  ğini ve 
değiş  ğini göstermektedir. Üniversitemiz özellikle de uluslararası ilişkiler konu-
sunda ciddi bir gayret göstermektedir. Bugün, 52 farklı ülkeden 850 öğrencimiz 
bulunmaktadır. Bu olay hem Samsun’un hem de üniversitemizin çehresini de-
ğiş  rmektedir. Bu kongre inanıyorum ki daha da büyüyecek daha da etkin hale 
gelecek  r. Kongrenin iki tara   bulunmaktadır. Birincisi; bu kongrede alanında 
önde gelen bilim adamları öğrencilerimize bilgi vermektedir. İkincisi ise; bura-
da bulunan öğrencilerimiz erkenden bilim konferanslarına tanık olmaktadırlar. 
Kongrenin bilim adına faydalı olmasını diliyorum.” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Değerli misafi rle-
rimiz hepiniz hoş geldiniz! Biz Türk mille   olarak misafi ri çok severiz. Umarım 

hepiniz rahat olursunuz. Bilimsel kongrelerin bu kadar sıklıkla yapılması gösteriyor ki; ar  k dünyada sınır denilen 
kavram yaşanmıyor. Dünya tar  şılan ve düşünülen bir yer. Türkiye özellikle son 20 yılda çok hızlı değiş   ve geliş  . 
İnsanlar ar  k çağa ayak uydurmak zorundadır. Biz son yirmi yıl içinde bu tür kongreleri çok fazla yapmaya başladık. 
Buda bizim geliş  ğimizi göstermektedir.” dedi.

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ise, “Bu kongrenin açılış töreninde beraber olmaktan çok mutluyum. Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi Türkiye’de sayılı üniversiteler arasındadır. Yapmış olduğu çalışmalarla adından sürekli bahsedilen bir 
üniversite konumuna gelmiş  r. Ar  k Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi dünyaya açılmaktadır. Umut 
ediyorum ki dünyanın sayılı üniversiteleri arası-
na girecek  r. Bunun en büyük örneklerinde biri 
ise bünyesinde barındırdığı yabancı uyruklu öğ-
renci sayısıdır. Özellikle uluslararası kongrelerin 
sürekli düzenleniyor olması da üniversitemiz ve 
Samsunumuz açısından da oldukça sevindirici 
bir durumdur. Ayrıca Samsun bir sağlık ken  dir. 
Bir tara  an devlet teşvikiyle kurulan hastaneler 
bir tara  an da özel hastaneler Samsun’u sağlık 
ken   yapmış  r. Samsun Karadeniz Bölgesinin en 
büyük sağlık ken  dir.” şeklinde konuştu.

Kongreye; Samsun Milletvekilleri Çağatay Kı-
lıç ve Mustafa Demir, Samsun Valisi Hüseyin Ak-
soy, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, YÖK 
Üyesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlçe 
Belediye Başkanları, Dekanlar, öğre  m üyeleri 
ve öğrenciler ka  ldı.

Kongre öncesi OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi önünde Amasya Belediyesi Mehter Ta-
kımı gösteri yap  . 

Prof. Dr. Murat Günaydın
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Bafra 
Kaymakamlığı ve 

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 

işbirliğiyle Bafra 
Belediyesi ev 
sahipliğinde 
düzenlenen, 

“Potansiyellerinden 
Hedefl erine Bafra 

Sempozyumu” 
geniş bir davetli
grubun ve bilim 

adamının ka  lımı 
ile Bafra Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde 

yapıldı.

SEMPOZYUM
SEMPOZYUM

POTANSİYELLERİNDEN HEDEFLERİNE 
BAFRA SEMPOZYUMU

Programda; sempozyum ortağı ‘Bafra için Hepimiz’ sivil inisiya  fi  adına Sempozyum Düzen-
leme Kurulu Üyesi Yavuz Kabaoğlu’nun açılış sunumunu, Bafra Belgeseli gösterimi ve Bafra 
Musiki Cemiye   Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği Bafra yöresine ait türküler izledi. 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Zihni Şahin ve Bafra Kaymakamı Ali Ka  rcı birer konuşma yap-
 lar. 

“Potansiyellerimizin far-
kına varamıyoruz.” diyen 
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, 
bölgenin değerlerini ortaya 
koymak için tar  şmak gerek-
 ğini ifade e   . Vali Aksoy, 

“Önemli bir başlangıç bizleri 
bekliyor. Çoğu zaman po-
tansiyellerimizin farkına va-
ramıyor, bunları bilmiyoruz.  
Bilmediğimiz potansiyeller 
üzerinde de gerekli çalışmala-
rı yapamıyoruz. Eğer farkına 
varırsak,  hedefl erimizi ortaya 
koyarsak çok kısa zamanda 
önemli mesafeleri almış olu-
ruz.” şeklinde konuştu.  

Bafra Şevket Aşçı Turizm 
Fakültesi binasının yapımını üstlenen Aşçı Ailesi adına Kaya Aşçı’ya 
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin tara  ndan ‘Teşekkür Ödülü’ 
takdim edildi. 

Sempozyumun açılış konferansı Eski Devlet, Milli Savunma 
Adalet Bakanı ve Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Hikmet 
Sami Türk tara  ndan yapıldı. Sempozyumda ilk gün dört, ikinci gün 
bir olmak üzere toplam beş oturum yapıldı. 

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk
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SEMPOZYUM
SEMPOZYUM

İlk günün akşamında ka  lımcıların ve geniş bir davetli topluluğun ka  ldığı gala yemeğinde Bafra Musiki
Cemiye  , Türk Sanat Müziği ziyafe   sundu.

İkinci gün oturumun ardından Plaket Töreni düzen-
lendi. Sempozyumun Onur Kurulu Üyesi Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan’ın plake   Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakülte-
si Dekan Vekili Prof. Dr. Recep Tapramaz’a takdim edildi. 
Aynı gün, “Geçmişe Özlem’’ ve “Kızılırmak Deltası’’ konu-
lu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı ve kokteyl düzenlendi.
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SEMPOZYUM
SEMPOZYUM

Çarşamba 
Belediyesi ve 

Ali Fuad Başgil 
Hukuk Fakültesi 

işbirliğiyle, Ondo-
kuz Mayıs Üni-

versitesi Ali Fuad 
Başgil Hukuk 

Fakültesi Kongre 
Salonu’nda, “Ord. 
Prof. Dr. Ali Fuad 

Başgil ve
 Dördüncü 
Çarşamba

Sempozyumu”
düzenlendi.

ORD. PROF. DR. ALİ FUAD BAŞGİL VE
DÖRDÜNCÜ ÇARŞAMBA SEMPOZYUMU

Sempozyumun ilk bölümünde, “1. 
Genç Anayasa Hukukçuları Kong-
resi” başlığı al  nda sunumlar 

yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Ali Fuad 
Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Ti  ik, Ali Fuad Başgil hakkında 
ka  lımcılara bilgi verdi. 

Ali Fuad Başgil’in büyük bir isim oldu-
ğunu belirten Çarşamba Belediye Başkanı 
Hüseyin Dündar, “Yapılan sempozyumlar-
da dört yıl içerisinde çok büyük mesafeler 
aldık. Bunun en büyük sebebi Ali Fuad 
Başgil’in isminde ya  yor. Bazı insanlar 
vardır ki ölümünden sonra da değer üret-
meye, fayda sağlamaya devam ederler. Ali 
Fuad Başgil böyle büyük bir isimdir. Ali Fuad Başgil Sempozyumu ile başlayan süreçte Ali Fuat Başgil Hukuk 
Fakültemiz doğdu. Hukuk Fakültemizin kurulmasında ve bu noktaya gelmesinde en büyük katkı ve destek OMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan’a ai   r. Ali Fuad Başgil öncelikle bir bilim adamı, siyasetçi ve hukukçuydu. Ama 
onun bilim adamı kişiliğine uygun olarak memleke  ne Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’nden sonra Çarşamba 
İle  şim Fakültesi’nin yapımına da imkân sağlayarak, bize o yetkiyi veren yine Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin 
Akan’dır. İmkan verilirse üçüncü üniversiteyi de bu alan içersine, OMÜ’nün bir kampüsü olarak alıp, bu gelişime 
katkı sağlamak is  yoruz. Belediye olarak bunu öncelikli görevimiz olarak algılıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı 
Suat Kılıç’ın desteği ile ilçemize Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu yapmak için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Konferansların artmasını dileyerek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Ali Fuad Başgil 
Hukuk Fakültesinin henüz eği  mde ikinci yılını doldurmadan düzenlediği ya da katkı sağladığı bilimsel toplan-
 ların sayısı çok fazla. Gerçekten bu kadar kısa sürede ve yoğun bilimsel etkinlik göstermek gıpta edilecek bir 

husustur. Öğrencilerimiz bu sunumlarında ya da hukuk meselelerine bakışlarında okudukları kitapların veya ho-
caların çizgileri içerisinde mi kalıyor yoksa farklı bakış açısı ge  riyorlar mı bunları göreceğiz.” şeklinde konuştu.

Çeşitli üniversitelerden gelen öğre  m üyeleri ve öğrencilerin yap  ğı sunumların ardından sempozyuma 
geçildi. Sempozyumun öğleden sonraki bölümünde ise “Türkiye’nin Yeni Anayasa Arayışı” konusu ele alındı. 
Sempozyuma; Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Kurt, çeşitli üniversitelerden gelen öğre  m üye-
leri ve öğrenciler ka  ldı.
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PANEL
PANEL

SKSD 
Başkanlığı Kitap 

Kulübü tara  ndan 
düzenlenen 

“Peygamberler 
İkliminde 
Okumak” 

konulu Panel, 
İlahiyat Fakültesi 

Konferans 
Salonu’nda 
düzenlendi.

Panele; Samsun İl Mü  üsü Yrd. Doç. Dr. Hayre   n Öz-
türk, öğre  m üyeleri ve çok sayıda öğrenci ka  ldı.

Kur-an Tilave   ile başlayan panelin açılış konuşmasını 
Kitap Kulübü Başkanı İbrahim Burak Durmuş yap  . Kulübün 
Akademik Danışmanı Doç. Dr. Rıza Karagöz ise salonu dolu 
görmekten duyduğu memnuniye   dile ge  rdi.

Yrd. Doç. Dr. Hayre   n Öztürk’ün yöne  ciliğini yap  ğı Pa-
nele; Doç. Dr. Me  n Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Salih Kesgin ve Dr. 
İhsan Şenocak panelist olarak ka  ldılar.

Panelistler; “Okumak”, 
“Vahiyler Işığında Okumak” ve 
“Kur-an Ahlakının Oluşumun-
da İlk Medrese Darul Erkam ve 
Suff a’nın Rolü” başlıklı konuş-
malar yap  lar.

Panel, Kitap Kulübü Aka-
demik Başkanı Doç. Dr. Rıza 
Karagöz’ün panelistlere plaket 
takdiminin ardından çekilen 
ha  ra fotoğra   ile son buldu.

PEYGAMBERLER İKLİMİNDE OKUMAK
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PANEL
PANEL

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

ev sahipliğinde 
Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi’nin 
ışığında “Geçmişte 

ve Günümüzde 
Paylaş  ğımız 

Avrupa” konulu 
panel, Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun AB Bilgi Merkezi, AB Türkiye Delegasyonu ve Bri  sh Council işbirliği 
ile hazırlanan  panele; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcısı Prof. Hakan Leblebicioğlu, 
Hace  epe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya   Bölümü Öğre  m Üyesi Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, 

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Samsun Sanayi ve Ticaret Oda-
sı Yöne  m Kurulu Üyesi Yiğit Tören, dekanlar, öğre  m 
üyeleri ve öğrenciler ka  ldı.

“Evliya Çelebi’nin Seyahatname”si adlı sergi açılışı 
ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Devlet Klasik Türk 
Müziği Korosu’nun “Evliya Çelebi’nin Ayak İzinde” adlı 
konserinin ardından panele geçildi.

Açılış konuşmasını yapan Samsun Sanayi ve Tica-
ret Odası Yöne  m Kurulu Üyesi Yiğit Tören:  “Avrupa 
Birliği’ne entegrasyon sürecinin sadece siyasi değil; aynı 
zamanda kültürel alanda da sürdürülmesi gerek  ğinin 
bilincinde olan odamız, bugün bu panel ile sizleri bu-
luşturmanın memnuniye  ni yaşıyor. Doğumunun 400. 
yıl dönümü anısına 2011 yılı UNESCO tara  ndan Evliya 
Çelebi Yılı olarak ilan edilmiş  r. Kendi ifadesiyle 7 iklim, 
18 padişahlık gezen, 70 yılı aşkın ömrünün 51 yılını se-
yahat ile geçirmiş olan Evliye Çelebi, eşitlik, düşünce 
özgürlüğü ve entelektüel tar  şmaya çeşitli açılardan 
inanan ve bunların tamamını İslam toplumlarında bu-
lunan aydınlanmış bir kimseydi. Gezmek ve görmek 
kültürlerin birbirlerini tanıması ve yakınlaşması açısın-
dan son derece önemli unsurlardır. Bu bakımdan Evliya 
Çelebi’nin 1600’lü yıllarda dünyanın çeşitli ülkelerine 
gerçekleş  rdiği ziyaretler Türk insanı hakkında birçok 
olumsuz yargının ortadan kalkmasına vesile olmuştur. 
İşte bu yüzden AB ile Türkiye’nin yakınlaşmasında mev-
cut önyargıların ortadan kaldırılması ve sonuca ulaşılması için ortak kültürel faaliyetlere ağırlık verilmesi 
gerek  ğine inanıyorum.” dedi.

EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ’NİN IŞIĞINDA 
GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE PAYLAŞTIĞIMIZ 

AVRUPA
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PANEL
PANEL

Hace  epe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede-
biya   Bölümü Öğre  m Üyesi Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, Bahçe-
şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Nar-
lı ve İz TV “Haya  n Notları” isimli belgeselin yapımcısı gazeteci 
Nazım Alpman’ın konuşmacı olarak ka  ldığı panelin yöne  ciliğini 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan yap  . Rektör Akan, “AB, yüzyıllardır 
ilgi duyduğumuz bir bölge ve Orta Asya’dan i  baren hep ba  ya 
doğru yönelmişiz. Bu ilgi zaman zaman üstünlük duygusu içinde, 
zaman zaman merak ve zaman zaman da bir eziklik içinde olmuş 
ama bilgi hep olmuş. Avrupa’da ise benim hisse   ğim, bize karşı 
bir tedirginlik duygusu söz konusu olmuş. Avrupa ile geçmiş iliş-
kilerimiz nasıldı? Avrupa nasıldı? Bunu en güzel Evliya Çelebi’den 
öğrenebiliriz.” dedi.

 
Hace  epe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiya   Bölümü Öğre  m 

Üyesi Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın konuşmasında Evliya Çelebi’yi 
bir gezgin olarak tanımladı. “Evliya Çelebi insan dostudur, can yol-
daşıdır. Padişaha, vezirlere, paşalara musahiplik yapmış  r. Bilgi-
siyle, tatlı diliyle, hazırcevaplığıyla bütün özelliklere sahip  r. Aynı 
zamanda bir dil bilimcisidir. Tasvirleri, anla  mları ve gözlemleri 
çok dikkat çekicidir. Samsun’a da gelmiş  r.” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ni-
lüfer Narlı, Evliya Çelebi’nin kozmopolitalizmi içinde barındıran, 
hümanist ve farklı kültürleri inceleyen bir kişi olduğunu belir   . 
Narlı, “Farklılıklara rağmen nasıl harmoni içinde bir arada olabili-
riz? Bu bağlamda kozmopolitalizm bize yol göstericidir. Aynı şekil-
de Evliya Çelebi’ de bu bağlamda bize yol göstericidir. Bu tutumu 
geliş  rmeye, farklılıkları sevmeye, hoş görmeye çalışmalıyız.” şeklinde konuştu.

Son olarak Sözü İz TV “Haya  n Notları” Belgesel Yapımcısı Nazım Alpman aldı. Evliya Çelebi ile kendisini birçok yönden benzet-
 ğini, Evliya Çelebi gibi kendisinin de görev gereği farklı ülkeleri ve yerleri gezdiğini söyledi. Alpman, gezdiği yerlerde yaşadıkları ile 

ilgili örnekler vererek konuşmasını tamamladı. 

Panelin sonunda Rektör Akan, panelde soru soran; Fen Edebiyat Fakültesi Öğre  m Üyesi Doç. Dr. Bekir Şişman’a ve iki öğrenciye 
Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” kitabını, ka  lımcılara da hediyelerini takdim e   .
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Ebelik ve 
Hemşirelik Ha  ası 

Kutlamaları 
dolayısıyla 

düzenlenen, 
“Hemşirelik 
ve Ebelikte 

Kanıt Temelli 
Uygulamaların 

Bakım Sonuçlarına 
Etkisi” konulu panel, 
OMÜ Samsun Sağlık 

Yüksekokulu’nda 
gerçekleş  .

Panele; Samsun Sağlık Yüksekokul Mü-
dürü Prof. Dr. Yüksel Kesim, Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Prof. Dr. Niyazi Taşçı, Türk Hemşireler Derneği 
Samsun Şubesi Başkanı İlknur Çubukçu, öğre-
 m üyeleri ve öğrenciler ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Samsun Sağlık 
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Yüksel Kesim, 
“Hemşirelikte kanıta dayalı uygulamalar üzeri-
ne gerçekleşecek panelde bilmediklerimizi öğ-
renip, bildiklerimizi pekiş  receğiz. Bu kıymetli 
ve kutsal mesleğin içerisinde olmaktan gurur 
duyuyorum.” diyerek sözü panelistlere bırak  .

Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. İlknur 
Aydın Avcı, Ebelik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Birsen Altay, Yrd. Doç. Dr. Zeliha Koç, Öğr. Gör. 
Serap Topatan ve Öğr. Gör. Esra Tural panelde 
konuşmacı olarak yer aldılar.

Yrd. Doç. Dr. Zeliha Koç konuşmasında hem-
şireliğin tanımını yap  ktan sonra, “Hemşireliğin 
bugünkü konumu nedir? Şimdiye kadar neler 
yap  k? Nereye geldik? Neyi geliş  rmek is  yo-
ruz?” gibi sorular üzerinde durdu.

Öğr. Gör. Esra Tural kendi tez çalışması olan, 
“Hemşirelik Uygulamalarında Terapö  k Oyun 
Kullanımı”nı anla   . Tural, hemşirelerin aile ve 
çocuğa yönelik yapabileceği girişimlerden, yeni 
hemşirelik yönetmeliğinden söz ederek tez ça-
lışmasından örnekler verdi.

Yrd. Doç. Dr. Birsen Altay, “Ebelik mesleğinde 
kanıt temelli uygulamaların kullanılmaya baş-
lanması bakım kalitesinin ve hasta memnuniye-
 nin ar   rılmasında önemli etken sağlamış  r. 

Kanıta dayalı uygulamalar, ebelik uygulamaları-
nın bilimselleşmesini sağlar.” dedi. Sunumunu, 
evde ve hastanede yapılan doğumlarla ilgili kı-
yaslamalar yaparak tamamladı.

Son olarak konuşan Öğr. Gör. Dr. Serap Topa-
tan ise, “Dünyanın her zamankinden çok ebe-
lere ih  yacı var.” teması üzerinden “Ebeler Ya-
şam Kurtarır” başlıklı sunumunu gerçekleş  rdi. 
Topatan, “Anne ölüm hızı”, “Bebek ölüm hızı” 
ve “Toplam doğurganlık hızı” konuları üzerinde 
durarak dünyadan ve Türkiye’den örnekler ver-
di.

HEMŞİRELİK VE EBELİKTE KANIT TEMELLİ 
UYGULAMALARIN BAKIM SONUÇLARINA ETKİSİ
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ÇALIŞTAY
ÇALIŞTAY

ÇALIŞTAYŞ

İLAHİYAT EĞİTİMİNDE ARAPÇA EĞİTİMİ 
VE ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 

tara  ndan, 
OMTEL Otel’in 

Toplan   
Salonu’nda, 

“İlahiyat 
Eği  minde 

Arapça Eği  m ve 
Araş  rmaları” 

başlıklı çalıştay 
düzenlendi.

Çalıştayın açılışına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğ-
lu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Ünal, Turizm Fakültesi 
Dekan Vekili Prof. Dr. Recep Tapramaz ve öğre  m üyeleri ka  ldı

İlahiyat Fakültesi Öğre  m Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Murat Yıldız’ın 
Kuran-ı Kerim  lave   ile başlayan çalıştayda açılış konuşmasını yapan 
düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Soner Gündüzöz, “Arapça öğre  mi 
günümüzde büyük bir önem arz etmektedir. Hızlı bir şekilde artan İla-
hiyat Fakülteleri ve öğrencilerinin sayısı bu durumu doğrulamaktadır. 
Roland Barthes isimli düşünüre göre toplumu şekillendiren en önemli 

dört bilimden birisi dil bilimidir. Arapça da İslam düşüncesini şekillendirecek öncü bilimlerden biri-
sidir. Bilhassa hadislerin Arap dilinde öğrenilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Çalıştay içerisinde 
öncelikle İmam Ha  p Liseleri’nde, hazırlık sınıfl arında, lisans ve lisans¬üstü Arapça öğre  mi, önemi 
ve stratejik hedefl eri ele alınacak  r.” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bu toplan   tüm İla-
hiyat Fakülteleri adına önemli ve kri  k bir toplan  dır. Arapça bu toplumda bir ilahiyatçının i  barını, 
sosyal misyonunu dünya ve ahiret açısından üstlenebilmesi için olmazsa olmaz bir ilimdir. Arapça 
öğre  mi hususunda sorumluluktan kaçmaksızın tüm olumsuzlukları bertaraf etme uğraşı verilmeli-
dir. Mezun edilen öğrenciden beklenilen derdini anlatabilen, ulum-u İslami’nin özüne ilk kaynaklar-
dan inebilen bir tutum geliş  rmesidir. Eği  m işi profesyonellik istemektedir. Dolayısıyla bu süreçte 
bir yol haritasının çıkar  lması ve gerekenin özenle yerine ge  rilmesi gerekmektedir.” şeklinde ko-
nuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Böyle bir toplan  nın düzenlenmesinden rek-
törlük adına duyulan memnuniye   belirtmek isterim. Bizim kültürümüz Arapça ile yoğrulmuştur. 
Karanlık çağlar olarak adlandırılan dönemde Arap dilindeki bilimsel içerikli milyonlarca el yazması 
eser Arapçanın önemini vurgulamaktadır. Günümüzde Tıp fakültelerinde çekirdek eği  mi progra-
mı uygulanmaktadır ve öğrenciler için derslerle ilgili bilgi çeşitlendirilmektedir. Arapça bazında da 
bu tür bir program oluşturulması önem arz etmektedir. Bu çalıştay sayesinde bu gibi programların 
nasıl gerçekleş  rileceği üzerine görüşler ortaya konacak  r. Küreselleşen dünyada daha fazla sayıda 
insana, nasıl kaliteli bir eği  m verileceğinin tar  şılması noktasında bu çalıştaydan önemli sonuçların 
elde edileceğine inanılmaktadır.” dedi.

Prof. Dr. Yavuz Ünal

- özenilen üniversite - 63
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SAMSUN ENGELSİZ KENT ÇALIŞTAYI 
DÜZENLENDİ

Samsun 
Büyükşehir 

Belediyesi’nin 
hazırladığı 

“Samsun’un Engelsiz 
Yaşam İçin Rotası 

(SEYİR)” projesi 
devam ediyor.

Engellilerin sosyal yaşamın her alanında 
var olmasını sağlayacak tedbirler alarak 
toplumda ayrımcılığın ve eşitsizliğin önlen-

mesine katkıda bulunmak amacıyla Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı’nın (OKA) aç  ğı proje kapsamın-
da Samsun Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı 
“Samsun’un Engelsiz Yaşam İçin Rotası (SEYİR)” pro-
jesi devam ediyor. 

Çalıştayın  açılışına Vali Yardımcısı Hasan Özhan, 
Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ke-
nan Şara, Üniversitesitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. 
Hakan Leblebicioğlu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajan-
sı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, DPI Ulusla-
rarası Engelli Birliği Avrupa Bölge Başkanı Jean-Lue 
Sımon, Slovenya/ljubljana Belediyesi Sağlık ve Sos-
yal Güvenlik Bölümü yetkilisi Alenka Zagar, Aile ve 
Sosyal Poli  kalar Bakanlığı Müşaviri Dr. Sermet Ba-
şaran, üniversitelerden öğre  m görevlileri, sivil top-
lum kuruluşları üyeleri ka  ldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ile 
proje ortakları olan Samsun İl Özel İdaresi, Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Ticaret ve Sana-
yi Odası’nın (TSO) katkı verdiği ve 2 gün süren olan 
“Samsun Engelsiz Kent Çalıştayı”, Samsun Büyük 
Otel’de başladı. “Engelsiz Kent” ve “Erişilebilir Kent” 
kavramlarının masaya ya  rılacağı ve farkındalık 
oluşturma çalışmalarının yapıldığı çalıştayda yurt içi 
ve yurt dışından konuklar da yer aldı.

Açılışta konuşan Proje Koordinatörü ve Samsun 
Büyükşehir Belediyesi ARGE Müdürü Ramazan Ay-
dın, projenin geçmişi ile ilgili bilgi aktararak 2 gün 
sürecek olan çalıştayın amacını ve programını anlat-
 .

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, kurumu ile 
ilgili bilgiler verdikten sonra bu projenin ortak çalış-

ma kültürünün güzel örneklerinden birisi olduğunu 
dile ge  rdi. 

Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu bu 
projenin bu alanda önemli bir kilometre taşı oldu-
ğunu belirterek, “Samsun Büyükşehir Belediyesi ta-
ra  ndan yürütülen, İl Özel İdaresi ve Samsun Ticaret 
ve Sanayi Odası ile birlikte ortak olarak yer aldığımız 
ve OKA tara  ndan desteklenen, Samsun’un Engelsiz 
Yaşam İçin Rotası Projesi (SEYİR) engelsiz bir Sam-
sun için önemli bir kilometre taşını oluşturmaktadır. 
Gerek bu proje kapsamında, gerekse proje dışında 
Samsun’daki tüm kurum ve kuruluşların, Sivil Top-
lum Örgütlerinin bu çabaya destek vermesi mem-
nuniyet vericidir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bu dönemde yap  -
ğı çalışmalar ve projeler ile engelsiz üniversite olma 
yolunda hızla ilerlemektedir. Bir yandan üniversite-
mizde engelleri kaldırmaya çalışırken bir yandan da 
kamuoyunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. 
2008 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, 
engelli öğrenci birimi oluşturduk. Üniversite yerleş-
kesindeki fi ziki koşulları; göstermelik olmaktan öte, 
engellilerin engellerini kaldıracak şekilde düzenliyo-
ruz, üniversitemizde çeşitli fakülte binalarında en-
gellilerin erişebilirliğini sağlamak için rampalar, en-
gelli tuvaletleri ve asansörler yapıldı. Bu yıl ise eksik 
olanlar, ilçelerdeki okullarımız dahil olmak üzere ay-
rın  lı olarak belirlendi, maliyet analizleri yapılarak 
bir rapor haline ge  rildi. Bu ih  yaçlar yerleşke alt 
yapı projesine eklenerek önümüzdeki yıl büyük öl-
çüde tamamlanmış olacak  r. Fiziksel olarak engelsiz 
bir üniversite hedefi  için çalışmalarımız devam eder-
ken zihinlerdeki engelleri kaldırmak için engelli öğ-
renci birimi ile çalışanlarımızda farkındalık oluştur-
ma eği  mleri sürdürülmektedir. Üniversitemiz bu 
kapsamdaki öncü rolünü 2011 yılında OMÜ Atatürk 



2012 / Nisan-Mayıs-Haziran

- özenilen üniversite - 65

AMELİYATHANEDEN CANLI YAYIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı tara  n-
dan ‘Nus Çalıştayı’ düzenlendi. 

OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 
Anabilim Dalı Öğre  m Üyesi Doç. Dr. Bu-
rak Tander ve Dokuz Eylül Üniversitesi Ço-
cuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğre  m Üyesi 
Prof. Dr. Feza Akgür’ün ka  lımıyla, çalıştay 
kapsamında ameliyatlar gerçekleş  rildi. 
Gerçekleş  rilen ameliyatlar internet üze-
rinden canlı olarak yayınlandı.

Ameliyata başlamadan önce ameliyat 
hakkında bilgi veren Prof. Dr. Feza Akgür, 
halk arasında kunduracı göğsü hastalığı 
olarak bilinen 9 yaşındaki hasta ile aynı 
teşhisin konulduğu 8,5 yaşındaki bir diğer 
hastayı ameliyat e   .

Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatların 
ardından açıklama yapan Doç. Dr. Burak 

Tander, “Akgül Hocamızın katkılarıyla, çocukluk çağının önemli bir göğüs deformitesi, uygulanan en modern ameliyat tekniği ile 
giderildi. Ameliyat, tüm Türkiye’deki çocuk cerrahisi uzmanlarına interne  en canlı olarak gösterildi. Böylece Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi yalnız kendi bölgesindeki cerrahların değil, Türkiye’deki çocuk cerrahlarının tümünün hizmet içi eği  mlerine katkıda bu-
lunmuş oldu.” dedi. 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde bölge üniversitelerin de ka  lımıyla, 
“Engelsiz Üniversiteye Doğru” konulu çalıştay düzenleyerek sür-
dürmüştür. Üniversitelerin konuyla ilgili yap  ğı çalışmalar bu çalış-
tayda ka  lımcılarla paylaşılmış  r. Engelli birimimiz bu yıl, karikatür 
ve özel eği  m kulüpleri ile birlikte, bu yıl Üniversitede Engelli Ol-
mak” konulu “Üniversitelerarası Karikatür Yarışması” düzenledi ve 
dereceye giren eserler ile sergilenmeye değer bulunan 45 adet ça-
lışma üniversitemizde sergilendi. Yine farkındalığın ar  rılması için 
“Engelsiz Öğrenci Fes  vali” düzenlendi. Ayrıca Eği  m Fakültesinde 
‘Topluma Hizmet’ dersleri verilmekte, Gelişimsel Eği  m Uygulama 
ve Araş  rma Merkezi (OGEM) faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vak   tara  ndan yapılmakta olan 
Zihinsel Engelli Çocuklar Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi Binası 
inşaa  na İl Özel İdaresi tara  ndan ödenek ayrılması ile inşaat hız 
kazanmış  r. Bu katkıdan dolayı sayın valimiz Hüseyin Aksoy’a ve İl 
Özel İdaresine müteşekkiriz. Karadeniz bölgesinde ilk ve tek, bü-
yük bir ih  yacı karşılayan engelli bireylere yönelik ağız, diş, çene 

ve yüz problemleri alanında sağlık hizme   veren Diş Hekimliği Fa-
kültesi bünyesinde ki tanı ve tedavi merkezi ha  a sonu dahil sağlık 
hizme  ni sürdürmektedir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bir bölge üniversitesi olma bilin-
ciyle, Büyük Şehir Belediyesi tara  ndan yürütülen SEYİR proje-
sinde ortak olarak yer almış ve projeye özellikle eği  m alanında 
destek vermektedir. Bu tür çalışmaların bir kibrit alevi şeklinde 
olmaması, süreklilik arz etmesi son derece önemlidir ki projenin 
temel amaçlarından biriside sürdürülebilirliği sağlamak  r. Bu pro-
je kapsamında 1037 engelli bireyin evlerinde ziyare   ile gerçekleş-
 rilen “Dinamik Ev Ödevi Araş  rması” sonuçları engelli bireylerin, 

genel demografi k özellikleri, is  hdam, sağlık, eşitlik, toplumsal algı 
ve ayrımcılıkla ilgili bir durum tespi   niteliğindedir ve sonuçları 
i  bari ile gelecek çalışmalara ışık tutacak niteliktedir.  Bugün bu 
proje kapsamında gerçekleş  rilecek olan, “Samsun Engelsiz Kent 
Çalıştayı”nın farkındalık eği  mine ve projenin sürdürülebilirliğine 
önemli katkı sağlayacağı inancındayım. Bu düşüncelerle başarılı 
bir çalıştay olmasını diler, saygılarımı sunarım.” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kenan Şara da 
yap  ğı konuşmada yerel yöne  mlerin sadece yol, su, kanalizasyon 
yapan kurumlar olmadığını ve insanların sorunlarına çözüm ge  -
ren hayatlarını kolaylaş  ran bir misyonu olduğunu ifade e   .

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Özhan da Samsun’da Engelliler 
Veri Tabanı oluşturulması için çaba gösterdiklerini ve yaklaşık 153 
bin engelli vatandaşın 69 binine ulaşıldığını belirterek, “Bu insan-
ların tamamına ulaşıp kayıt al  na alınca kendi içlerinde gruplandı-
racağız. Bu veritabanı ileride bu alanda yapılacak her türlü çalışma 
için çok önemli bir kaynak oluşturacak ve işi hızlandıracak. Büyük-
şehir Belediyesi bir Avrupa ken   vizyonuyla birçok önemli projeye 
imza a    ve a  yor. Bu projede bunlardan birisi kendilerini kutluyor 
ve bu projeye destek veren tüm ka  lımcılara teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. 
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Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde, 
“Eyvah Mezun 

Oluyorum” başlıklı 
çalıştay düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram etkinlikleri 
kapsamında, Üniversitemiz ve Samsun İş Kadınları Derneği İşbir-
liğiyle, üniversiteden yeni mezun olan gençlerimizin, mezuniyet 

sonrası yaşadıkları iş bulma kaygılarının farklı boyutlarıyla tar  şılması ve 
değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hakan Leblebicioğlu, Samsun İş Kadınları Derneği Yöne  m Kurulu Başkanı 
Münevver Uğurlu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri 
Mevlüt Özen, öğre  m üyeleri, davetliler ve öğrenciler ka  ldı.

SAMİKAD Başkanı Münevver Uğurlu yap  ğı konuşmada insanların ha-
yatlarının her döneminde çeşitli seçimler yaparak birçok önemli karara imza 
a   ğını, meslek seçiminin ise insan haya  nda en önemli kararlardan biri 
olduğunu ifade e   . Meslek seçimiyle aslında yaşam biçimi, sosyal çevre, 
gelir düzeyi, çalışma ortam ve koşularının da seçilmiş olacağını kaydeden 
Uğurlu, “Kendinizi önemserseniz, başkaları da sizi önemser. İnsanların ken-
disini önemsemesi ve kabiliyetlerinin farkında olması gerekir.” diyen Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Önce kendinize güvenin, farkın-
dalığınızın farkını ortaya koyun. Kendini önemseyen kişi toplumda da değer 
görür. İs  hdamın geliş  rilmesinde farkındalığınız ar   değeriniz olarak kar-
şınıza çıkar. Öğrencilik yıllarında zaman zaman mesleki konulardan dolayı 
karamsarlığa düşersiniz. Bu nedenle bu tür çalıştaylar önemlidir. Kendinizi 
hiçbir zaman kısıtlamayın. Kendi yeteneklerinizi keşfedin. Sadece mezun 
olduğunuz alanda değil, başka alanlarda da kendinizi geliş  rin.” şeklinde 
konuştu. 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen de isteyen herkesin girişimci olabileceğini, sadece iste-
menin yeterli olduğunu kayde   . OKA olarak uygun projelerin desteklendiğini söyleyen Özen, “Yeter ki içinizde kendinize güven 
olsun. Yeter ki sadece kendinize güvenin. Başarılı olmamak için bir nedeniniz yok. Sadece isteyin. Ne yapmak istediğiniz bilmeniz 
yeterli.” dedi.

Konuşmaların ardından; Z. Selin Kobul’un yöne  cilik yap  ğı ve Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Çelikkol, 
Saime Çağlı, Yrd. Doç. Dr. Müge Yılmaz, Dr. Gülay Oğuz’un konuşmacı olarak yer aldığı çalıştaya geçildi. 

Çalıştayta; Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu: “Üniversite Bünyesinde Yapılan Çalışmalar”, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Çelikkol: “Üniver-
site Mezunlarının İş Kaygısı”, Zeynep Selin Kobul: “İş Yaşan  sında A  lıma Örnekler” konularını ele aldılar. Etkinliğin sonunda 
ka  lım belgeleri verildi.

EYVAH MEZUN OLUYORUM!
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Vali Hüseyin Aksoy, Rektör Prof. Dr. Hü-
seyin Akan, dekanlar, öğre  m üyeleri ve 
öğrencilerin ka  ldığı konferansta yap  -

ğı konuşmasında siyase  e ilkelere dayalı, naif ve 
amatör oyunculuğun en geçerli strateji olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Nabi Avcı, 

Türkiye’nin ilkokulda öğre  ldiği gibi Edirne’den 
Kars’a kadar değil, “Gerçekten Türkiye’nin 
Adriya  k’ten Çin Denizi’ne kadar uzanan bir tarih 
ve coğrafya komplikesi olduğunu son dönemler-
de hep birlikte yaşamaya başladık. Bunu bizden 
önce başkaları da keşfe   , yabancılar, tüccarlar, 
işçiler, gençler, sivil toplum veya öteki Türkiye, bu 
Türkiye’nin Edirne ve Kars parantezi ile izah edile-
meyecek kadar farklı bir ülke olduğunu. 1. Dünya 
Savaşı’nın zannedildiği gibi o zaman bitmediğini, 
imparatorluğun tasfi yesinin öyle kapa  lmış bir 
hesap olmadığını ve bugünlerde yaşadığımız he-
men hemen her şey, en son Suriye’de yaşananlar, 
Ka  aslar’da , Balkanlar’da yaşananlar, hepsi bize 
öyle bir Türkiye yok, Edirne’den Kars’a kadar, yur  a 
sulh, cihanda sulh, içimize kapanacağımız ve etra-
 mızla da fazla yüz göz olmayacağımız rahatlıklar 

vadeden bir Türkiye yok. Siyaset biliminde geri al-
macılık olarak çevirebileceğimiz, roman  k bir yeni 
Osmanlıcılık, roman  k bir büyük Türkiye rüyası için 
söylenen sözler değil. Ben sadece parametreleri-
mizin boyutlarına işaret etmek için bunu söylüyo-
rum.” dedi.

“YÖK Yasası konusunda bir düşünce var mı?” 
şeklindeki soruya “Var” diyerek cevap veren Avcı, 
konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Mevcut YÖK 
Yasası’nın ve mevcut üniversite düzeninin ar  k 
bugünkü Türkiye’yi, bugünkü üniversiteleri karşıla-
madığı, çünkü mevcut YÖK Yasasının pek çok yerin-
den yamalı bohçaya çevrilmiş olduğu görülüyor. O 
günün koşullarında belki işlevsel de olan bir yapı-
lanmanın ar  k bugün üniversite ve öğrenci sayısı 
bu kadar artmışken bu yasa ile gitmeyeceği belli. 

Kişisel olarak böyle bir yasada benim küçücük bir 
müdahale etme şansım olursa en çok ısrarla ya-
pılmasını istediğim değişiklik şu seçim sisteminin 
kaldırılması olur. Çünkü akademisyenler olarak bizi 
fevkalade i  barsızlaş  rıyor.”

Konferansın sonunda Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
Prof. Dr. Nabi Avcı’ya Plaket takdim e   .

Üniversitemizin 
davetlisi olarak 

gelen TBMM 
Milli Eği  m, 

Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 

Başkanı Eskişehir 
Milletvekili Prof. 

Dr. Nabi Avcı, 
Atatürk Kongre ve 

Kültür Merkezi’nde, 
”Türkiye’nin siyasi 

aklı nasıl çalışıyor” 
başlıklı konferans 

verdi.

TÜRKİYE’NİN SİYASİ AKLI
NASIL ÇALIŞIYOR?

Prof. Dr. Nabi Avcı

KONFERANS
KONFERANS
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TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ SERÜVENİ

“Türkiye’nin 
Avrupa Birliği 

Serüveni; Fırsatlar, 
Tehditler” başlıklı 

konferans, 
İk  sadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
konferans 

salonunda 
düzenlendi.  

İk  sadi ve İdari Bilimler Fakültesi tara  ndan, 
Türk Alman Eği  m ve Bilimsel Araş  rmalar Vak   
Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen’in konuşmacı olarak 

ka  ldığı, “Türkiye’nin Avrupa Birliği Serüveni; Fırsatlar, 
Tehditler” başlıklı konferans, İk  sadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi konferans salonunda düzenlendi.  

Konferansa Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş,  öğre  m üyeleri ve 
çok sayıda öğrenci ka  ldı.

Prof. Dr. Faruk Şen, “Av-
rupa Birliğine üye olan ülke-
ler nelerden yararlanıyor? 
Avrupa Birliği’nin beş ayağı 
var; bir poli  k, iki fonlardan 
para almak, gümrük birliği 
serbest dolaşım hakkı, Av-
rupa Güvenlik ve Savunma 
Birliği. Bugün Türkiye Avrupa 
Birliği’ne üye olsa, biz tam 
üye olduğumuz zaman birçok 
hakka sahip olacak  k. Çün-
kü nüfusumuza göre parla-
menterimiz olacak  . Avrupa 
Birliği komisyonunda ise 29 oyumuz olacak  . Biz beş 
büyük ülkeden biri olacak  k. Türk halkı da eskiden Av-
rupa Birliği’ne sıcak bakıyordu fakat şimdi Türk halkının 
yarısından fazlası Avrupa Birliği’ni istemiyor. 

Bunun iki nedeni var; birincisi Türkiye ar  k ekono-
mik olarak çok büyüdü, ikincisi ise Türkiye Balkanlar’da 
ve Ortadoğu’da büyük önem kazandı. Bunlardan dolayı 
Türk halkı Avrupa Birliğini istemiyor. Avrupa Birliği’de 
Türkiye’yi almak istemiyor çünkü ar  k genişleyemiyor. 
Kendi içine çekildi. Aslında bak  ğımızda bugün Avrupa 
Birliği’nin yap  ğını daha önce Osmanlı İmparatorluğu 
yapmış  . Ekonomik, kültürel, siyasal her açıdan bugün 
Avrupa Birliği, Osmanlı’nın yap  ğını yapıyor. Avrupa 

Birliği sınırları içinde en fazla göçmen yine Türk insa-
nıdır. Beş milyon iki yüz bin göçmenimiz Avrupa Birli-
ği sınırları içerisinde yer almaktadır. Kısacası Avrupa 
Birliği ile biz sürekli iç içe yaşamaktayız. Avrupa Birliği 
bu çöküşe girerken biz ne etkisi olacak. Avrupa Birliği 
ar  k zayıfl adı ve Almanya da ar  k istemiyor, ar  k Al-
manya bütçeye para vermiyor.  Avrupa Birliği çökerken 
ise Türkiye’ye ne gibi zarar verecek? Türkiye, Avrupa’ya 
ihraca   ar  k az yapabilecek, Rusya ve Çin gibi büyük 

devletlerle rekabet etmek 
zorunda kalacak. Ayrıca 
Türkiye ar  k kaçak göçmen 
yuvası olacak  r. Bugün 
İstanbul’da 75 bin Alman 
kaçak olarak çalışmaktadır. 
Türkiye’ye Avrupa Birliği dı-
şında başka kapılar açmak-
tadır. Fakat Avrupa Birliği’ne 
karşı bir alterna  fi  yoktur.  
Bu yüzden yeni alanlara a  l-
maktadır. Türkiye’de önem-
li gelişmeler oldu; Türkiye 
dünyada parasını is  krara 
kavuştura tek ülkedir. İkin-
cisi TOKİ olayıdır. Devle  n 

kendisi ev yap   ve halkına sa   . Üçüncüsü Sosyal Gü-
venlik Kurumu’nu Avrupa’nın üstüne çıkarmış olması-
dır. Dünyanın her yerinde sosyal yardımlar belediyeler 
tara  ndan yapılır. Türkiye’de de böyle oldu. Ekonomik 
daralmadan sonra Afrika’ya Türk okulları açılmaya baş-
landı. Türkiye ilerleyen yıllarda da tek başına kendini 
geliş  rebilecek bir ülkedir.” dedi. Prof. Dr. Faruk Şen 
konferansta öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Faruk Şen’e Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, tablo, İk  sadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fa  h Yüksel ise plaket takdim 
e   .
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Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Eği  m 
Fakültesi Dekanlığı 

tara  ndan 
düzenlenen, “Niçin 

Matema  k” 
başlıklı konferans 

Eği  m Fakültesi 
B Blok’ta 

gerçekleş  rildi. 

Konferansa; TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ma-
tema  k Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer 

Akın konuşmacı olarak ka  ldı. “Matema  k, içinde 
yaşadığımız haya   r.” diyen 
Prof. Dr. Ömer Akın, “Biz eği-
 mciyiz ve öğrencilerimizle 

çalışma yaparken onlara ders 
anlatmayız, onlarla sohbet 
ederiz. Bir ülkenin bilimsel ve 
teknolojik kalkınması ancak 
eği  mle mümkün olur. Bizim 
üniversitelerimiz de eği  m 
yuvası olduğuna göre biz üni-
versitelerde öğrencilerimizle 
birlikte öğreniriz. Öğretmen 

rehberlik ederek birlikte öğrenme faaliyetlerini hız-
landırır. Biz matema  k ile haya  mızı ifade ediyoruz. 
Nasıl ki birbirimizi anlamamız için aynı dili bilmemiz 
gerekiyorsa, bilim ve teknolojinin de gelişmesi için 
matema  k dilinin gelişmesi ve bilinmesi gerekmek-
tedir. Matema  k bilmeyen toplumların bilim ve tek-
nolojisi asla gelişemez.” dedi.

Matema  ğin haya   anlamanın ve sevmenin bir 
yolu olduğunu belirten Akın, matema  k man  ğını 
anlayan insanların karşısındakini daha iyi anlayaca-
ğını, matema  kle, çok saklı ve gizli olan bir şeyin, as-
lında bize ne kadar yakın olduğunu anlayabildiğimizi 
söyledi. Akın, ‘Tarihte Matema  k Üzerine Kimler Ne 

Söylemiş’ bölümüyle devam 
e   ği konuşmasına öğrenci-
lerin sorularını cevaplayarak 
son verdi.

 
Eği  m Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, öğre-
 m üyeleri ve çok sayıda öğ-

rencinin ka  ldığı konferans, 
Prof. Dr. Cevdet Yılmaz’ın 
plaket ve çiçek takdimiyle 
sona erdi.

NİÇİN MATEMATİK?

KONFERANS
KONFERANS

Prof. Dr. Ömer Akın



2012 / Nisan-Mayıs-Haziran

- özenilen üniversite -70

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

İk  sadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

tara  ndan “Türkiye 
Ekonomisi ve 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası” 
konulu konferans 

düzenlendi. 

Konferansa TCMB Başdanışmanı Osman Şıklar ve Merkez Bankası Ankara Şubesi Kısım Amiri 
Mehmet Ali Erkan konuşmacı olarak ka  ldılar. İk  sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Fa  h Yüksel konferansın açılış konuşmasında; “Merkez Bankası 1930 yılında kurulmuş ve 

ülkemizde para poli  kasını belirleyen, Türkiye ekonomisi üzerinde yönlendirici etkisi bulunan önemli 
kamu kurumlarından bir tanesidir. Merkez Bankası’nın Türkiye ekonomisi üzerine etkilerine de 58 yıl-
dır şahitlik yapmış olan Osman Şıklar Bey’in tecrübelerinden burada yararlanma  rsa   elde edeceğiz. 
Öğrencilerimiz bu konuları farklı farklı derslerde görüyorlar ancak pra  kte neler yaşanıyor konusunda 
Osman Bey’den çok değerli bilgiler alacağız.” dedi. 

TCMB Başdanışmanı Osman Şıklar konuşmasında: “Ekonomik gelişme, Gayri Safi  Milli Hâsıla, itha-
lat ve ihracat, 24 Ocak Kararları, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP) konularında teorik eği  m 
almış öğrencilere bu konularda uygulamada yaşadığı tecrübelerini anla   . IMF ve Dünya Bankası, 2008 
Küresel krizinde Türkiye’nin durumu, Merkez Bankası’nın uygulamaları, krizlerin ekonomimizi etkile-
me şekilleri üzerinde durdu. Şıklar’ın en çok ilgi çeken konuşması ise, ‘yurtdışında çalışmakta olan va-
tandaşlarımızın tasarrufl arının ülkemize ge  rilme süreci ve Türkiye’nin can damarı durumuna gelmesi’ 
serüveni idi. Şıklar, kendisinin bu süreçte bavulunu eline alarak Almanya’ya gidişinden, oradaki camii-
lerde, konferans salonlarında, fabrikalarda vardiya aralarında ve işçi yurtlarında yap  ğı konuşmalardan 
ve Türk işçisini ikna çabalarından da bahse   . Prof. Dr. Osman Şıklar, Türkiye’nin 1980’lerin başında 70 
sente muhtaç duruma geldiğini, o dönemlerde Türkiye ekonomisi için en önemli birinci önceliğin döviz 
olduğunu da belir   . 

Osman Şıklar bugün TCMB rezervlerinin 90 milyar dolara ulaş  ğını, bunun son derece sevindirici ol-
duğunu, Merkez Bankası rezervlerinin ise tamamının Merkez Bankası kasalarında olmadığını, bir kısmı-
nın muhabirlerde bulunduğunu söyledi. Konuşmasının devamında 1980’lerde yaşanan banker krizine 
de değinen Şıklar, bankerlerin bankalara alterna  f olarak halktan mevduat topladıklarını halkın elindeki 
bütün varlıklarını satarak sırf yüksek faiz kazancı elde etmek için bankerlere paralarını kap  rdığını, bir 
kısım bankaların da kendilerine dolaylı olarak destek olduğunu ancak sonunda bu sistemin çöktüğünü 
ha  raları ile birlikte anla   . Prof. Dr. Osman Şıklar konferansta ka  lımcıların sorularını da cevapladı. 

Programın sonunda İk  sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fa  h Yüksel tara  ndan Os-
man Şıklar’a plaket, Merkez Bankası Samsun Şube Müdürü Halil Yeşilbursa tara  ndan ise çiçek takdim 
edildi. 

TÜRKİYE EKONOMİSİ VE
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

KONFERANS
KONFERANS
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‘Ekonominin 
İh  yaç Duyduğu 

Bilginin 
Üre  lmesinde 

Üniversite-
Sanayi İşbirliği 

ve KOSGEB’in 
Rolü’ konulu 

konferans, İk  sat 
ve İdari Bilimler 

Fakültesi Konferans 
Salonunda 

gerçekleş  rildi.

OMÜ ve KOSGEB işbirliği çerçeve-
sinde düzenlenen, KOSGEB Baş-
kan Yardımcısı Hüseyin Tüysüz 

tara  ndan hazırlanan konferansa; Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, öğre  m üyeleri ve 
çok sayıda öğrenci ka  ldı.

Açılış konuşmasını İk  sat Fakültesi De-
kan Yardımcısı Doç. Dr. Nure   n Öztürk yap-
 . Öztürk;  “Türkiye’de girişimcilik eği  mi 

alma oranı %2,5’tur. Girişimcilik eği  mleri-
nin amacı bu oranı yükseltmeye yönelik  r.” 
dedi. 

Açılış konuşmasının ardından Hüseyin 
Tüysüz;  “ Dünya çok hızlı değişiyor. Bu ne-
denle birçok ülkede talepler ve beklen  ler 
ar  yor. Bizim ülkemizde her geçen gün bü-
yüyor ve değişiyor. Ülke olarak girişimcilik 
eği  mlerinde çok gerilerdeyiz. KOSGEB, 
90’larda başlayan girişimcilik eği  mlerini 
kendine misyon edinmiş  r. Kobilerin talep 
ve beklen  leri değiş  kçe biz de değişiyor, 
kobilerimize talep ve beklen  lerini karşılayacakları seçenekler sunuyoruz. Girişimcilerimizin %42’sini ka-
dınlar oluşturmaktadır. Ayrıca girişimcilerimizin önemli bir miktarı kendi işletmesini kurmuş olup yine bu 
girişimcilerin %48’ini kadınlar oluşturmaktadır. Ülke olarak, AR-GE ve inovasyon poli  kası çerçevesinde 
gelişen bir zihniyete ih  yacımız var. Üniversite öğrencilerimiz bu zihniyete sahip olarak ilerliyorlar. Bunla-
rın yanında kurum olarak ‘Ödüllü İş Planı Yarışması’ düzenledik. Bu proje için OMÜ ile protokol imzalaya-
lım ve bu eği  mi alan öğrencilerimizi bu yarışmaya dahil edelim.” şeklinde konuştu. Destek programları 
hakkında da bilgi veren Hüseyin Tüysüz konuşmasının sonunda;  “ Umuyorum girişimci zihniyete sahip 
bireyler olursunuz. İş planınızı hazırlarken mo  vasyon kaynağınızı iyi belirleyin. Sizden kendi fi kirlerinizle 
iş planınızı hazırlayıp, kurumumuza sunmanızı rica ediyorum. Bu iradeyi gösteren öğrencilerimizi tebrik 
ediyor ve başarılar diliyorum.” dedi.

Konferansın ardından, KOSGEB tara  ndan düzenlenen ‘Girişimcilik Eği  mi’ne ka  lmış olan öğrenciler 
için ser  fi ka töreni yapıldı. Öğrenciler ser  fi kalarını; Rektör Prof. Dr. Akan, İk  sat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Fa  h Yüksel, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Hüse-
yin Tüysüz’den aldılar.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE 
KOSGEB’İN ROLÜ
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İŞ ARAMA İŞ KUR

OMÜ SKSD 
Başkanlığı Gıda 

Kulübü tara  ndan 
düzenlenen ‘İş 

Arama İş Kur-Yeni 
Trend Girişimcilik’ 
başlıklı konferans, 

Mühendislik 
Fakültesi Konferans 

Salonu’nda 
düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak, Ülker 
Gıda San. A.Ş./Yıldız Holding Konse-
yi Üyesi ve Türk Gıda İşverenler Sen-

dikası Yöne  m Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş 
ka  ldı.

“Değerli büyüğüm ve dostum Necdet 
Buzbaş’ı üniversitemizde görmekten büyük 
mutluluk duyuyorum.” diyen Doç. Dr. Münir 
Anıl’ın açılış konuşmasının ardından söz alan 
Gıda Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Hasan Temiz, Gıda Kulübü olarak yeni bir etkinlik dü-
zenlemiş olmaktan dolayı duyduğu memnuniye   dile ge  rdi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı konuşmasında, “Mühendislik Fakültesi ola-
rak 3 yıldır gelişen ekonomi ve ilerleyen Türkiye trendine uygun olarak faaliyetler gerçekleş  rmeye 
devam ediyoruz. Son derece önemli olduğunu düşündüğümüz girişimcilik konusunda değerli bilgi-
lerini bizlerle paylaşacak olan Necdet Buzbaş’a teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

“Doğduğum ken  n güzide üniversitesinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum.” diyen Necdet 
Buzbaş ise, “Üniversitenin temel fonksiyonlarından biri de kişiye meslek kazandırmak  r. Meslek 
sahibi olmak gerekli ancak yeterli değildir. Mesleğinizi uygulayacak bir işiniz de olmalıdır. Gelecek 
kurmak için belli bir amacınızın olması şar   r. Bunun yanında, dünyadaki değişime kayıtsız kal-
madan farkındalık göstermek ve bunun yara   ğı  rsatları izlemek büyük önem taşır. Girişimci ve 
yenilikçi olmak, gelecek dünyanın iş imkânlarını yakalamak için çok önemlidir. Ancak girişimcilik 
risk almayı da gerek  rir. Risk almaksızın, garan   iş isteyen bireyleri yakın gelecekte iş olarak işsizlik 

beklemektedir. Gelecek dünyada kendi işinizin sahibi olmak için kendinizi tanımanız, farkındalığı elden 
bırakmadan yenilikçi ve girişimci bir birey olmanız gerekmektedir.” dedi.

Konuşmasına, dünyanın 12 dev girişimcilerinin iş prensiplerinden örneklerle devam eden Buzbaş, 
öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.

Konferansın sonunda Dekan Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Necdet Buzbaş’a plaket takdim e   . Doç. Dr. Ha-
san Temiz ve Yrd. Doç. Dr. Münir Anıl da hediye takdiminde bulundular.

Çekilen ha  ra fotoğra   ile sona eren konferansa; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, 
Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Yüksel Kesim, OMÜ Vak   Başkanı Prof. Dr. Muhammet 
Dervişoğlu, öğre  m üyeleri ve çok sayıda öğrenci ka  ldı.
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KONFERANS
KONFERANS

İngiltere’de 

bulunan Bilim, 

Teknoloji ve 

Medeniyet 

Vakfı Başkanı 

Prof. Dr. Salim 

Al-Hassani 

OMÜ Atatürk 

Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde, 

“Devlerin 

Omuzları 

Üzerinde 

Duruyoruz: 

Müslüman 

Mirasında 

Kadın ve Erkek 

Bilim Öncüleri” 

başlıklı bir 

konferans 

sundu. 

PROF. DR. SALİM AL-HASSANİ 
OMÜ’DE KONFERANS VERDİ

Konferansa Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
Rektör Yardımcıları; YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, Prof. Dr. Hakan leblebicioğlu, Prof. Dr. 

Hasan Gümüş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

‘1001 İcat’ ve ‘Müslüman Medeniyeti’ gibi web si-
telerinin de kurucusu olan İranlı bilim adamı Prof. Dr. 
Salim Al-Hassani konuşmasında günlük hayatımızın 
önemli parçası olan pek çok teknololojinin Müslü-
man bilim adamları tarafından geliştirildiğini ama 
batılı yazılı metinlerin hiç birisinin bu isimlerden söz 
etmediğini belirtti. “Batılı eğitim sisteminde bilimin 
temellerine ilişkin olarak Rönesans’a kadar gidil-
mekte ve buradan 1000 yıl daha geriye gidip Eski 
Yunanlılara dayandırıldığı öğretilmektedir. Bu arada-
ki dönem ‘karanlık çağ’ olarak isimlendirilmektedir. 
Halbuki bu dönemde bir çok bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin yaşandığı, İslam Medeniyetlerinin ‘Altın 
Çağ’ dönemini yaşadığı bilinmektedir.” diyen Hassa-
ni, “Bu dönemdeki Müslüman medeniyetinin bilim 
ve teknolojiye katkılarını görmezden gelmek; Batı 
Medeniyeti’nde üstünlük kompleksine, diğer mede-
niyetlerde de aşağılık kompleksine neden olmakta-
dır. Oluşan bu durum dünya barışını olumsuz etkile-
mektedir. Daha barışçı bir ortamda yaşayabilmek için 
farklı medeniyetlerin bilim ve teknolojiye katkıları 
öğrenmek ve bunu takdir etmek gerekmektedir. Bu 
denenle bilim tarihinin üniversitelerde iyi incelen-
mesi gerekmektedir. Tarih incelenirken siyaset ve sa-
vaş gözüyle değil, bilim penceresinden incelenmeli-
dir. Zira tarih bilim penceresinden incelenirse barış 
ve birlik getirir, aksi takdirde huzursuzluk ve karmaşa 

oluşturabilir.” şeklinde konuştu. İncelenmesi gereken 
5 milyon belgeden sadece 50 bin tanesinin ince-
lenmesi ile çok sayıda bilimsel katkı sağlandığını ve 
bunların önemli bir kısmında da kadın bilim insanları 
olduğunu belirten Prof. Dr. Hassani, diğer belgelerin 
üniversiteler tarafından incelenmesi gerektiğini ve 
böylece Müslüman medeniyetinin bilim ve teknolo-
jiye yapmış oldukları katkıların daha çok olduğunun 
gösterilebileceğine inandığını söyledi.

Prof. Dr. Salim Al-Hassani konferans öncesinde 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret 

etti.

Prof. Dr. Salim Al-Hassani
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KONFERANS

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI VE 
BAŞKANLIK SİSTEMİ

TBMM 
Anayasa 

Komisyonu 
Başkanı 

Burhan Kuzu 
yeni anayasa 

çalışmaları 
ve başkanlık 

sistemi hakkında 
konferans 

vermek üzere 
Üniversitemiz 

Ali Fuad 
Başgil Hukuk 

Fakültesine 
davet edildi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan 
Kuzu, öğrencilere yeni anayasa hazırlıkları, parla-
menter rejim ve başkanlık sistemleri hakkında bilgi 

verdi. 

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musra-
fa Ti  ik’in açılış konuşmasının ardından söz alan Prof. Dr 
Burhan Kuzu, kuvvetler ayrığı konusunda Hukuk Fakültesi 
öğrencilerine bilgi verdi. Prof. Dr. Burhan Kuzu, “Kuvvet-
ler ayrımının bu anayasanın da tam bam teli olması lazım. 
Son günlerde tar  şılan yasama, yürütme, yargı esasını alan 
bir anayasa tar  şması içinde bir başkanlık modeli tar  ş-
ması da yaşanıyor son dönemlerde. Kuvvetler ayrımında 
bugünkü ‘parlamenter model’ dediğimiz model niçin aca-
ba işlemiyor? Sebebi belli gençler. Size kitapta anla  lanlar 
uygulamada yok. Ben bir parlamenterim, ben bir milletve-
kiliyim, kitaptaki o yazılanlar Ankara’da çalışmıyor. Sadece 
parlamenter rejim için bunu söylüyorum ve sadece Türki-
ye için söylemiyorum. Parlamenter rejimi hangi ülkede var 
ise kuvvetler ayrımı orada yok. ‘Hükümet’ dediğimiz organ 
yasamanın içinden çıkıyor. Yargı genelde ayrı olur, o bir ke-
narda duruyor. Yasama yürütme arasındaki ilişkiye bakalım; 
Türkiye’de parlamenter rejimde böyle bir ayrım var mı? 
Böyle bir ayrım teorik olarak var, ama ben size söylüyo-
rum ki, bu memleke  e ve parlamenter rejiminde, sadece 
Türkiye’de de değil parlamentonun adı var kendisi yok. Par-
lamento yürütmenin emrinde çalışan bir organ. Kuvvetler 
ayrımı içerisinde parlamenter rejimde yasama organı sa-
dece şeklen var.” dedi. Prof. Dr. Burhan Kuzu konferansta 
ka  lımcıların sorularını da cevapladı.

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 
Prof. Dr. Burhan Kuzu’ya plaket  takdim e   . 
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KONFERANS

İNSAN MEKÂN VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ 
BAĞLAMINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM

OMÜ SKSD 
Başkanlığı 
Halkbilimi 

Araş  rmaları 
Öğrenci Kulübü 

tara  ndan 
İk  sadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
Konferans 

Salonu’nda ‘İnsan, 
Mekân ve Kültür 

İlişkisi Bağlamında 
Kentsel Dönüşüm’ 
konulu konferans 

düzenlendi. 

Konferansa; Uludağ Üniversitesi İk  sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yöne  mi Bölümü ve 
Kentsel Dönüşüm konusunda uzman Prof. Dr. Bekir Parlak konuşmacı olarak ka  ldı. 

Konferansın açılış konuşmasını yapan Halkbilimi Araş  rmaları Kulübü Akademik Danışmanı Doç. 
Dr. Bekir Şişman, kulüp olarak bu yıl 4. etkinliğe imza a   klarını söyleyerek kentsel dönüşüm, kentlilik 
bilinci ve yerel yöne  mler konusunda uzman bir akademisyeni üniversitemizde ağırlamaktan duydukları 
memnuniye   ifade e   . 

Konferansında; Kentsel Dönüşüm Nedir?, Kentsel Dönüşümün Boyutları?, Kentsel Dönüşümün 
Hedefl eri?, Kentsel Dönüşümde insan, Mekan ve Kültür Faktörleri, Yaşanabilir Kentler, Kentsel Yaşam 
Kalitesi, Dünya’da Kentsel Dönüşüm Süreci ve Örnekleri, Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Süreci ve 
Örnekleri, Kentsel Dönüşüm İçin Eleş  riler ve Öneriler, Kentsel Dönüşümde Belediyelere Düşen Görev 
ve Sorumluluklar, Kentlilik Bilincinin ve Kentsel Bütünleşmenin Önemi, Bir Kent Anayasası konularına 
değinen  Prof. Dr. Bekir Parlak konuşmasında: “Bana ken  ni söyle sana kendini söyleyeyim demişler. 
Samsun’da kentsel dönüşüm dikey olarak değil, yatay olarak gerçekleş  rilmesi insanı ve kültürü 
merkeze alan bir yaklaşımın öne çıkarılması demek  r. Kentsel dönüşüm konusunda bir sorun varsa 
bunda herkes sorumludur. Vatandaşından siyasetçisine, locasından akademik hocasına kadar hiç kimse 
bu sorumluluktan kaçamaz. Şehirlerimiz bizlere birer emane   r. Bizler de birer miras yedi değiliz. 
Kentsel dönüşüm dönemine giriyoruz. Herkes şehrine sahip çıksın kentsel dönüşümü insanca yaşanan 
ferah kentler şeklinde yeni yaşam alanlarına kavuşma anlamında birer  rsat bilelim ve bu  rsa   öyle 
değerlendirelim.” şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş, Prof. Dr. Bekir Parlak’a üniversitemiz 
adına bir plaket takdim e   .

Konferansa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş, İk  sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Fa  h Yüksel, Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Selami Özçelik, çok sayıda öğre  m üyesi ve 
öğrenci ka  ldı. 

Doç. Dr. Bekir Şişman

Prof. Dr. Bekir Parlak
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Fen Edebiyat Fakültesi Lacivert Salon’da 
gerçekleş  rilen konferansa; Ordu Üni-
versitesi Tarih Bölümü Öğre  m Üyesi 

Doç. Dr. İlhan Ekinci konuşmacı olarak ka  ldı. 
Açılış konuşmasını yapan Tarih Bölümü Tem-
silcisi Erdem Eren, “Denizler bir ülkenin  ca-
re  nin gelişmesinde ve kültür etkileşiminin 
yaşanmasında ne kadar etkili ise işgalinde de 

o derece etkilidir. Denizlerine önem vermeyen 
milletler ve devletler saldırıya uğramışlardır. 
Tutsaklık onlar için er ya da geç kaçınılmaz-
dır. Deniz gücü, kara kuvvetleri kadar önem 
arz etmektedir. Bizler Öğrenci Konseyi Tarih 
Bölümü Temsilciliği olarak bunun öneminin 
öğrenci arkadaşlar tara  ndan da anlaşılması 
adına bu konferansı düzenledik.” dedi. 

“Padişahım, siz bir şehirde mukimsiz ki 
anın velinime   bahirdir ve bahir feth olma-
yınca gemi gelmez, gemi gelmeyince İstan-
bul ma’mur olmaz.” sözüyle konuşmasına 
başlayan Doç Dr. İlhan Ekinci, “Klasik Dönem 
Osmanlı Gemiciliğinin Gelişimi” konusundan 
bahse   . Ekinci, “Tarihin her döneminde de-

nizler birleş  rici özelliklerinden dolayı medeniyetleri birbirine yaklaş  ran, kültür alışverişini sağlayan, sosyal ve ekonomik alanlarda 
meydana gelen gelişimleri yaygınlaş  ran, devletlerarası siyasi ilişkilere konu olan bir unsur olmuştur. Denizler, kara  caret merkez-
lerinin ve dolayısıyla kara  caret yollarının bi   ği yerler değil, başladığı yerlerdir. Denizlerin bu özelliğini bilen ve onu değerlendiren 
toplumlar denizci bir toplum olarak bir dünya devle   olma yolunda önemli avantajlar sağlamış  r. Bunun aksine denizleri ayırıcı 
bir unsur olarak gören, savunmacı bir poli  ka izleyen devletler genelde bu poli  kalarının bedelini ağır ödemişler ve hiçbir zaman 
uzun ömürlü olamamışlardır.” dedi.

Çok sayıda öğre  m elemanının ve öğrencinin ka  ldığı konferans, soru cevap bölümünün ardından plaket takdimiyle sona erdi.

KONFERANS
KONFERANS

OSMANLI’NIN DENİZ GÜCÜ

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Öğrenci 
Konseyi ile konseyin 

Fen Edebiyat 
Fakültesi Tarih 

Bölümü temsilciliği 
tara  ndan 

“Osmanlı’nın 
Deniz Gücü” 

konulu konferans 
düzenlendi. 
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OMÜ SKSD 
Başkanlığı Psikolo-
jik Danışmanlık ve 

Rehberlik Kulübü 
tara  ndan “Ki-
şilerarası Sorun 
Çözme Becerisi” 

konulu konferans 
düzenlendi. 

KİŞİLERARASI SORUN ÇÖZME BECERİSİ

Eği  m Fakültesi B Blok Konferans 
Salonu’nda gerçekleş  rilen konferansın 
konuşmacısı Ankara Üniversitesi Eği  m 

Fakültesi Eği  mde Psikolojik Hizmetler Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş idi. Konfe-
ransa, Eği  m Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet 
Yılmaz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bö-
lümü Başkanı Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, Kulüp 
Akademik Danışmanı Yrd. Doç. 
Dr. Ha  ce Kumcagız, öğre  m 
üyeleri ve çok sayıda öğrenci 
ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Psi-
kolojik Danışmanlık ve Rehber-
lik Kulübü Başkanı Erdinç Aksoy, 
Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş’ü 
Üniversitemizde ağırlamaktan 
duyduğu memnuniye   dile ge-
 rdi.

Konferansa, “Düşünen Çocuk 
Ye  ş  rme” konusu ile başlayan 
Prof. Dr. Öğülmüş, “Düşünen ve 
problem çözen bir insan ye  ş  rmek is  yorsanız 
yönteminiz çocuğa ne yapacağını söylemek de-
ğil, ona soru sormak olmalıdır. Çocuğun yap  ğı 
bir şeyin etkilerini söylemek yerine ona bunu 
sormanız gerekir. Çocuğa ne yapmaması gerek-
 ği değil ne yapması gerek  ği söylenmelidir. Bu 

konuda amacınız ve yönteminiz tutarlı olmak zo-
rundadır. Düşünen insan ye  ş  rmek is  yorsanız 
çocuğun düşünmesine izin vermelisiniz.” şeklin-
de konuştu.

Konuşmasına “Kişilerarası Problem Çözme” 
konusuyla devam eden Prof. Dr. Öğülmüş,  “Türk-
çe olarak ‘Ben Problem Çözebilirim’ dediğimiz 
program, kişinin etkileşim problemlerinin çözül-
mesini sağlar. Olması gereken durumla, mevcut 
durum farklıysa ve bu kişiyi rahatsız ediyorsa or-
tada bir problem var demek  r. Bu fark haya  n 
değişik alanlarında karşımıza çıkabilir. Örneğin 

aylık gelirinizin miktarı ile ol-
ması gerek  ğini düşündüğünüz 
miktar farklıysa bu sizin için bir 
problemdir. Başkaları ile etki-
leşime girdiğiniz her ortamda 
ile  şiminiz istediğiniz gibi değil-
se bir problem vardır. Problem 
çözmek için problem çözümün-
de gerekli olan kavramların 
bilinmesi, kişinin duygularını 
yönetebilmesi ve farklı bakış 
açılarına sahip olması gerekir.” 
şeklinde konuştu.

KONFERANS
KONFERANS



2012 / Nisan-Mayıs-Haziran

- özenilen üniversite -78

KONFERANS
KONFERANS

KEDİ KÖPEK BESLEMEDE YENİ 
YAKLAŞIMLAR

2012 / Ocak-Şubat-Mart

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi SKSD 

Başkanlığı Hayvan 
Dostları Kulübü 

tara  ndan ‘’Kedi-
Köpek Beslemede 
Yeni Yaklaşımlar’’ 

adlı konferans 
düzenlendi. 

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde 
gerçekleş  rilen konferansa konuşmacı 
olarak Ankara Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları ABD 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ergün ka  ldı. Konferansın açılış 
konuşmasını yapan Hayvan Dostları Kulübü Akademik 
Danışmanı Prof. Dr. Nurcan Çe  nkaya, “Öncelikle bizi 
kırmayıp bu konferansa ka  ldığı için Ahmet Ergün’e 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hayvan Dostları 
Kulübü tara  ndan düzenlenen konferansların bu yıl 
üçüncüsünü gerçekleş  rmiş bulunmaktayız. Bence bu 
konferanslar öğrencilerin hayvanlar hakkındaki bilgilerini 
sürekli tazeliyor.” dedi.

Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Tütüncü ise, “Bu çalışmalar bizlere ve sizlere 
önemli derecede katkı sağlamaktadır.  Beslenme sadece 
insanlarda değil hayvanlarda da oldukça önemlidir. Bizler 
klinikçi olarak görüyoruz ki; hastalıkların kökeninde 
beslenme problemi ya  yor. Beslenme konusunda 
yeterli bilgiye sahip olursak birçok hastalığın önüne 
geçeceğimize inanıyorum. Üçüncüsü gerçekleş  rilen 
bu konferansa emeği geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum.” dedi.

Konferansa konuşmacı olarak ka  lan Prof. Dr. 
Ahmet Ergün, “Öncelikle ülkemize evcil olarak beslenen 
hayvanlardan bahsetmek is  yorum. İlk sırada kedi türü 
sonrasında ise köpek türü gelmektedir. Türk insanında 
kedi ve köpeğin yeri oldukça farklıdır. Kedi ve köpek bizler 
için birer hayvan değil bir arkadaş ha  a bir dos  ur.

Fakat ne yazık ki kedi ve köpeğin ortalama yaşam 
süresi bizlere göre oldukça kısadır. Kedi ve köpekler 
ortalama 15-20 yıl yaşamaktadır. Dünyada kedi ve köpeğe 
olan ilgi gün geç  kçe artmaktadır. Dünyada toplam 4 
milyon kedi ve köpek türü evlerde bakılmaktadır. 

Bizler hayvan dostları olarak bir hayvanın nasıl 
beslenmesi gerek  ğini bilmek zorundayız. Bazı yanlış 
besleme tekniklerinden dolayı birçok hayvan ölmektedir. 
Örneğin ba  lı insanlar kendileri gibi hayvanlarını da 
obez yapmaktadırlar. Bunun nedeni ise kendilerinin 
yediği çikolatalı ve şekerli ürünleri hayvanlarına da 
vermeleridir.

Günümüze gelindiğinde ise hayvanların beslenmesi 
ar  k kolaylaş  rılmış  r. Bugün çok sayıda kedi ve köpek 
maması bulunmaktadır. Hayvanların bu mamaları 
yemesi ise beslenme açısından oldukça önemlidir. 
Çünkü biz hayvanlara ne derece yağ, karbonhidrat ve 
protein vereceğimizi bilemiyoruz. Fakat mamalarda 
yağ, karbonhidrat ve proteinin gramları yazmaktadır.” 
dedi. Prof. Dr. Ahmet Ergün konferansında öğrencilerin 
sorularını da cevapladı.

Konferansın sonunda Veteriner Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ali Ertekin, Prof. Dr. Ahmet Ergün’e 
plaket ve çiçek verdi.

Konferansa Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcıları 
Prof. Dr. Mehmet Tütüncü ve Prof. Dr. Ali Ertekin, Ziraat 
Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğre  m üyeleri ile çok 
sayıda öğrenci ka  ldı.
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Eği  m Fakültesinde düzenlenen seminere, 
NLP uzmanı Oğuz Saygın konuşmacı olarak 
ka  ldı. 

‘Hedef belirlerken nelere dikkat etmeliyiz’, 
‘Amaçlara ulaşma sürecinde yapılması gerekenler 
nelerdir?’, ‘Başarının ölçütü ne olmalıdır?’ gibi soru-
lara mizahi bir dille cevap veren Oğuz Saygın, genç-
lerin yüzde 95’inin kesinleşmiş bir hedefi nin olmadı-
ğını söyleyerek, hedef belirlemenin önemini anla   . 
Saygın, “1-2 yıl sonra ne yapacağınıza dair net bir 
planınız varsa, o hedefi nizin yüzde 90’ı gerçekleş-
miş  r. İstanbul’da İk  sadi ve İdari Bilimler Fakülte-
sinde okuduğum zaman diliminde, 4 senelik okulu 
7 senede bi  rince doğru hedefl eri belirlemenin ne 
kadar önemli olduğunu anladım. NLP ile tanış  m. 
Yani algısal davranış kontrol etme metotlarını araş-
 rmaya başladım. Fakat toplum önünde konuşma 

deneyimim yoktu. Büyük salonlarda boş sandalye-
lere konuştum. O sandalyelerde bakanlara, büyük 
şirketlerin yöne  cilerine, öğrencilere eği  m verdiği-
mi hayal e   m. Bugün geldiğim noktada ise bakan-
lara danışmanlık yapıyorum, birçok şirke  e ile  şim 
dersleri ve seminerleri veriyorum. Yani hayallerime 
ulaş  m. İşte buradan hareketle bir hayali gerçekleş-
 rmek için ‘Ben ne is  yorum?’ sorusunun cevabını 

kendi dünyamızda vermemiz gerekir. Hedef belirle-
dikten sonra rahatlık, rehave  en kurtulmak gerek-
mektedir. Burada önemli olan nokta asla vazgeçme-
mek,  hedefe ulaşma doğrultusunda yılmamak  r. 
Başarının kurallarından birisi haya  a karşınıza çıkan 
problemlerle yüzleşmek ve onları çözme iradesi gös-
termek  r. Her sorun bir  rsa   r. Bir amaç için içimizi 
kor halinde yakan bir azim ateşinin olması gereklidir. 
Hedefi mizin hayalini doğru kurmayı bilmeliyiz. Me-

sela ‘Ben ar  k çok fazla bilgisayar oyunu oynama-
yacağım.’ diyen bir öğrencinin beyni bu cümleden 
sadece ‘bilgisayar’ ve ‘oyna’ komutlarını algılar. Bu 
durumun önüne geçmek için ‘Ben bu zorluklarla na-
sıl baş ederim?’ sorusunu sormalı ve buna göre plan 
yapmalıyız. Haya   sorgulayarak içimizdeki potansi-
yeli ortaya çıkarmamız gerekir.’’ şeklinde konuştu. 
Seminerde dinleyicilerin sorularını da cevaplayan 
Oğuz Saygın, “Okuduğunuz bölümle ilgili mutlaka 
staj yapın. İş dünyasını tanımak size hayat planlama-
sında  rsatlar sunacak  r.’ tavsiyesinde bulundu. 

Seminere; öğre  m üyeleri, öğrenciler ve idari 
personel ka  ldı.

HEDEF BELİRLEME VE SONUÇ ALMA

Ondokuz 
Mayıs 

Üniversitesi 
Sağlık Kültür 

Spor Daire 
Başkanlığı Umut 

Ötesi Kulübü 
tara  ndan, 

“Hedef Belirleme 
ve Sonuç Alma” 

konulu kişisel 
gelişim semineri 

düzenlendi.

O
ğu
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ay
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n
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 “Türkiye’nin 
Bugünü ve 
Geleceği“

konulu 
konferans

Araş  rmacı
 Yazar 

Bekir Ağırdır 
tara  ndan 

verildi.

ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK 
FAKÜLTESİ’NDE YASAMA SEMİNERİ

Yasama Uzmanları Derneği’nin destek ver-
diği organizasyon iki gün boyunca ve üç 
oturumda tamamlandı. Yasama Semineri, 

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları ve YUDER Yö-
ne  m Kurulu Başkanı ve Yasama Uzmanı Mahmut 
Bülbül’ün açılış konuşmalarıyla başladı.

Seminer kapsamında; Yasama Uzmanı Mustafa 
Doğanay tara  ndan, “TBMM ile İlgili Temel Kavramlar 
ve Kurumların Tanı  mı”, “Komisyonlarda ve TBMM 
Genel Kurulu’nda Kanun Yapım Süreci”, Yasama Uz-
manı Mahmut Bülbül tara  ndan, “Parlamenter De-
ne  m Yolları ve Yasama”, Uzman Yardımcısı Ahmet 
Yüksel tara  ndan, “Kanun Yapım Tekniği”, “TBMM 
Web Sayfasının Tanı  mı” ve “TBMM’de Kariyer 
Meslekler ve Staj İmkanları” konularında sunumlar 
yapıldı. Ayrıca seminer kapsamında, Yasama Uzmanı 
Mahmut Bülbül’ün yöne  minde, “Temsili Komisyon 

ve Genel Kurul Çalışması” öğrencilerin ak  f ka  lımıy-
la yapıldı. Yasama semineri Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Ti  ik’in kapanış konuşmasıyla sona 
erdi. Prof. Dr. Mustafa Ti  ik konuşmasında, yasama 
çalışmalarının çok bilinen konular olmadığını ve Hu-
kuk Fakültesi öğrencilerinin bu çalışmaları yakından 
takip etmesi gerek  ğini söyledi. Yasama seminerinin 
kendisi ve öğrenciler için bir ilk olduğunu belirten 
Ti  ik, seminer kapsamında kariyer meslekler hak-
kında bilgiler verilmesinin öğrencileri mo  ve e   ğini 
vurgulayarak seminerin düzenlenmesinde emeği ge-
çenlere ve TBMM Başkanlığı’na teşekkür e   .

Program kapsamında, Yasama Uzmanları ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoğulları 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı da makamında ziyaret e   ler.

SEMİNER-KURS
SEMİNER-KURS
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OMÜ’de çalışan 
işçi kadrosundaki 

personele iş sağlığı 
ve iş güvenliği 

konularında seminer 
verildi. 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMİNERİ

OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tara  ndan 
düzenlenen seminerde personele; iş verimini ve kalitesini 
ar  rmak amacıyla, çalışma esnasında kendilerini meslek 

hastalıkları, iş kazaları ve benzeri risklerden korumaları gibi konularda 
bilgi verildi.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Mustafa Çayıroğlu konuyla 
ilgili yap  ğı açıklamada; “Ülkemiz iş kazaları yönünden ilk sıralarda yer 
alıyor. Biz de iş kaybını önlemek ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek için 
böyle bir seminer düzenledik.” dedi.

Seminere; Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğre  m Üyesi Prof. Dr. Yıldız Pekşen ve Doç. Dr. 
Sevgi Canbaz konuşmacı olarak ka  ldılar.

2012 / Ocak-Şubat-Mart

Doç. Dr. Sevgi Canbaz

SEMİNER-KURS
SEMİNER-KURS
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OKTAM, 
BASEV ve Samsun 

Meslek Yüksek 
Okulu işbirliği 

ile düzenlenen 
‘Yükseköğrenim 

Sonrası İş Haya  : 
Şartlar Fırsatlar, 

Zorluklar’ konulu 
seminer,  Atakum 

Yerleşkesi OMÜ 
Sahnesi’nde 

yapıldı.

YÜKSEKÖĞRENİM SONRASI İŞ HAYATI: 
ŞARTLAR, FIRSATLAR, ZORLUKLAR

Seminere; Yrd. Doç. Dr. Müge Yılmaz (OK-
TAM), Marmara Üniversitesi Yrd. Doç. 
Dr. Gülhan Büyükpehlivan, Ayşe Kösebay 

(AKBASIM Matbaacılık), Gülay Akkuş (UPM Genel 
Müdürü), Tuğba Tunçbilek Arıcı ( Tunç Matbaacı-
lık), ve Banu Bayru’ nun ( Standart Matbaacılık) 
konuşmacı olarak yer aldığı seminere: OKTAM 
Müdürü Doç. Dr. Aysun Gümüş, öğre  m üyeleri 
ve çok sayıda öğ-
renci ka  ldı. Açı-
lış konuşmasını 
yapan Ayşe Kö-
sebay, bu prog-
rama ka  lmış 
olmaktan mut-
luluk duydukla-
rını belir   . 

UPM Genel 
Müdürü Gülay 
Akkuş;  “ Staj 
burs ve eği  m 
ve sanayi ko-
nusunda çalış-
malarımız var. 
Matbaanın çeşitli bölümleri var. Bu çalışmalarla 
tüm bu alanları görme şansınız oluyor.  Stajlar sa-
yesinde deneme yanılma aşamasını biraz daha ra-
hat geçmiş oluyorsunuz. Günümüzde üniversite-
sanayi işbirliği çok gelişiyor. Bu da sizin için büyük 
bir şans oluyor.” şeklinde konuştu.

Marmara Üniversite Öğre  m Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Gülhan Büyükpehlivan;  “Buraya gelmeden 
önce Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret e   k. Bize 

eği  mli öğrencilere ih  yaç olduğunu söylediler. 
Biz size okulda sadece başlangıç bilgisi verebiliriz, 
sonrası size, sizin kendinizi geliş  rmenize bağlı-
dır.” dedi. 

Yrd. Doç. Dr. Müge Yılmaz konuşmasında, iş ha-
ya  nda, eği  mli ve yetenekli olmanın yanında iyi 
bir takım arkadaşı olmanın çok önemli olduğunu 

belir   .  Yrd. Doç. 
Dr. Yılmaz;  “Al-
dığınız eği  min 
yeterli olduğunu 
düşünürseniz bu 
sizin için bir en-
geldir. Öğrenme-
nin sonu yoktur. 
Ben oldum de-
diğiniz an sizin 
öldüğünüz an-
dır. Kendinizi sü-
rekli yenilemeli 
ve öğrenmeye 
açık olmalısınız.” 
dedi. 

Konuşmacılar, çalışma hayatlarında kalifi ye, 
eği  mli elemanlara ih  yacın büyük olduğunu ve 
bu alanda dil bilmenin büyük önem taşıdığını be-
lir   ler.

Seminer, soru cevap şeklinde devam e   . Et-
kinlik sonunda, Basım Yayın Bölümü Öğre  m Gö-
revlisi Esma Ünsal konuşmacılara çiçek takdim 
e   . Seminer ha  ra fotoğra  nın çekilmesinin ar-
dından sona erdi

SEMİNER-KURS
SEMİNER-KURS
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Türk Çocuk 
Ürolojisi Derneği 
Çalışma Grupları 

Toplan  sı ve Spina 
Bifi da Güncelleme 

Kursu, Tıp 
Fakültesi Pembe 
Salon’da yapıldı.

SPİNA BİFİDA GÜNCELLEME 
KURSU OMÜ’DE YAPILDI

Toplan  nın açılış konuşmasını yapan Prof. 
Dr. Şaban Sarıkaya,  “Çocuk Ürolojisi ola-
rak, ‘Spina Bifi da’ olgularında sorumluluk 

duyuyoruz. Türkiye’de çocuk böbrek nakillerinin 
önemli bir kısmın-
da spina bifi da 
olgularını iyi takip 
edemememizin, 
toplumumuzda 
hala bir farkında-
lık yaratamamış 
olmamızın önemli 
olduğunu düşünü-
yorum. Bu toplan-
 nın bu eksikliği 

gidermede veya 
bu sorunu düzelt-
meye çalışmada 
önemli bir katkı 
sağlamasını umu-
yorum. Bu top-
lan  da sunum ya-
pacak çok değerli 
meslektaşlarımızın 
sunumlarını, Çocuk Üroloji Bültenimizin ayrı bir 
sayısı olarak yayımlamayı düşünüyoruz. Toplan   

sonrası kendilerinden sunumlarının dokümanları-
nı talep edeceğiz. Tıp Fakültesi Dekanlığı’na katkı-
larından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. 

Dr. Serdar 
Tekgül’ün başkan-
lığında başlayan 
ilk oturumda; Dr. 
Miğraci Tosun; 
“Spina Bifi da-
Antenatal Yakla-
şım”, Dr. Adnan 
Dağçınar; “Spina 
Bifi da Olguları-
na Beyin Cerrahı 
Yaklaşımı”, Dr. 
Meltem Ceyhan; 
“Spina Bifi da–
Radyolojik Görün-
tüleme”, Dr. Birol 
Gülman ise “Spina 
Bifi da Olgularının 
Ortopedik Sorun-

ları” başlıklı sunum-
lar yap  lar. Oturumlar, verilen kahve arasının ar-
dından gün boyu devam e   . 

SEMİNER-KURS
SEMİNER-KURS
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İNTERN HEKİMLERE ACİL HASTALIKLARA 
YAKLAŞIM KURSU

Tıp Fakültesi’nde, 
mezun olacak 

hekimlere yönelik 
“Acil Hastalıklara 
Yaklaşım Kursu” 

düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, mezun olacak hekimlere yönelik “Acil Hastalıklara Yaklaşım Kursu” düzenlendi. 

Tıp Fakültesi Mavi Salon’da düzenlenen ve 2 gün süren kursta, acil hastalara güncel teşhis ve tedavi yaklaşımının nasıl olması gerek  ği 
konusunda bilgi verildi. Acil Hastalara Yaklaşım Kursu ile mezun olacak öğrencilere güncel bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanırken, 
kursa 100 doktor adayı intern doktor ka  ldı, 16 bilimsel sunum yapıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu’nun düzenleme kurulu başkanlığını yürü  üğü kurs, Samsun Tabip Odası ve OMÜ 
Acil Tıp Ana Bilim Dalı işbirliği ile gerçekleş  rildi. Kursun direktörlüğü Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğre  m Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ufuk Akdemir 
tara  ndan yapıldı. Kardiyak acil olgulara yaklaşım, temel yaşam desteği, inmeler, akut solum rahatsızlıkları ve adli değerlendirmeler 
konusunda güncel bilgilerin pra  k uygulamalar ile desteklenerek verildiği kursun yeni mezun olacak  p öğrencilerine çok faydası olduğu 
belir  ldi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Per-
sonel Daire Başkanlığı tara  n-
dan üniversitemiz kadrolarına 

atanan aday memurlara yönelik olarak dü-
zenlenen “Temel ve Hazırlayıcı Eği  m Prog-
ramı” sona erdi. 

Yaklaşık bir ay süren programda, aday-
lara devlet memurlarının ortak vasıfl arının 
kavra  lması ve yürütecekleri görevlerle 
ilgili bilgi ve beceri kazandırılması hedef-
lendi.

İk  sadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 
düzenlenen program kapsamında, üniver-
sitemizin çeşitli birimlerinde görev yapa-
cak olan 26 memur adayına, kanunlardan 

teşkilat yapısına, halkla ilişkilerden insan haklarına kadar çeşitli alanlarda, öğre  m elemanları ve alanlarında uzman personel tara  n-
dan eği  mler verildi. 

OMÜ’DE ADAY MEMUR EĞİTİMİ

SEMİNER-KURS
İİ
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Erasmus Ha-
reketlilik ve Staj 
Konsorsiyumları 

Proje Yöne  m 
Toplan  sı, üniver-

sitemiz ev sahip-
liğinde, Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezinde 
düzenlendi.

TOPLANTI
TOPLANTI

ERASMUS HAREKETLİLİK VE STAJ 
KONSORSİYUMLARI 

PROJE YÖNETİM TOPLANTISI

Toplan  ya; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan,  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Av-
rupa Birliği Eği  m ve Gençlik Programı Merkezi Erasmus Koordinatörü İlyas Ülgür, OMÜ Ulus-
lararası İlişkiler Birimi (UİB) Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Mennan, Erasmus Kurum Koordinatörü 

Uzm. Emine Bol Yazıcı, çok sayıda üniversitenin öğre  m üyeleri 
ile öğrenciler ka  ldı. Toplan  , Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı 
Prof. Dr. Hüsrev Mennan’ın konuşması ile başladı. Prof. Dr. Hüsrev 
Mennan, “Uluslararası İlişkiler Birimi olarak üniversitemizde 2000 
yılında bir personel ile işe başlayan birimimiz bugün yedi persone-
li, iki öğre  m üyesi ve buna ek olarak değişik birimlerden sorumlu 
beş tane öğre  m üyesi ile çalışmalarına devam etmektedir. Üni-
versitelerin dünya genelinde kabul edilmesi ve tanı  lması için ge-
rekli önceliklerden birisi; üniversitelerin uluslararasılaş  rılmasıdır. 
Bizim üniversitemiz de bu konuda son üç dört yıldır çok büyük bir 
gayret ile çalışmalarını sürdürmektedir.” dedi.

 Avrupa Birliği Eği  m ve Gençlik Programı Merkezi Erasmus 
Koordinatörü İlyas Ülgür ise, “Birçok kişi bu toplan  lar sayesinde 
şehirleri tanıyorlar. Bu toplan  larda yap  ğımız faaliyetleri anla  -
yoruz bu nedenle bu toplan  lara ka  lımın önemli olduğunu dü-
şünüyorum.” dedi. 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Bilgi tarih boyunca hareket 
halinde olmuştur. Asla bir yerde kalmamış  r. Eski dönemlere ba-
karsak ba  da Grek-La  n doğuda ise Çin- Arap toplumlarının bilgi 
zenginliğini görürüz. Bu bilgi hareket halindeyken her zaman Anadolu coğrafyası var olmuştur. Erasmus’a 
bak  ğımız zaman bilginin ya da bilgiyi arayan kişilerin hareket halinde olduğunu ve değişimini görüyo-
rum. Ancak tanışmayan insanlar birbirine zarar verir. Bizim diğer milletlerle birbirimize düşman olmamak 
için tanışmamız ve kaynaşmamız gerekiyor. Erasmus bunun araçlarından biridir. Bu konuda ben Ulusla-
rarası İlişkiler Birimi Başkanı Hüsrev Mennan hocamızın şahsında tüm çalışanlarına, tüm hocalarımıza 
teşekkür ediyorum. Gerçekten iki üç yılda ciddi bir a  lım gösterdiler. Bundan üç dört yıl öncesine kadar 
yabancı öğrenci alımı merkeziyetçi bir bakışla kontrol ediliyordu. Üniversitelerin kontenjanları merkezi-
yetçi bir bakışla belirleniyor ve merkezi bir şekilde yerleş  rme yapılıyordu. Yabancı öğrenci alımı iki yıldır 
üniversitelere bırakıldı. Aynı şekilde üniversitelerarası denklikler de değiş  rildi. Bu konuda ciddi değişme-
ler oldu. Üniversitemize geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Hüseyin Akan

İlyas Ülgür

Emine Bol Yazıcı 



2012 / Nisan-Mayıs-Haziran

- özenilen üniversite -86

TOPLANTI
TOPLANTI

Erasmus Kurum Koordinatörü Emine Bol Yazıcı toplan  nın güzel 
geçmesini dileyerek, OMÜ’de Erasmus öğrencisi olmayı ve öğrenci-
lerin sosyal ak  vitelerini anlatan bir video gösterisi sundu. ‘Erasmus 
İsta  s  kleri ve Genel Değerlendirme’ konulu konuşması için kürsüye 
gelen İlyas Ülgür ise, ‘İsta  s  kleri konuşmak ar  k gelenekselleş  . Bir 
yıl içinde ne yap  ğımızı bu ista  s  kler sonucunda öğreniyoruz. Biz, 
üniversitelerimiz daha başarılı olsun diye her türlü mali yardım ya-
pıyoruz, peki üniversitelerimizin kaçında bir kalkınma planı hazırla-
nıyor? Bizim üniversitelerimizin 2020 yılı için ne gibi çalışmaları var. 
2010–2011 akademik yılında neler yap  k ilk olarak onları söylemek 
is  yorum.” dedi. 2008–2009 yılına göre kıyaslandığında, 2010–2011 
öğrenim döneminde öğrenci hareketliliğinin artmış olduğunu belir-
ten Ülgür, “Türkiye’den bu güne kadar 43.000 öğrenciye yurtdışına 
öğrenim için gönderdik. Türkiye’den en çok öğrenci gönderdiğimiz 
ülke Almanya iken bize en çok öğrenci gönderen ülke yine Almanya 
olmuştur. Almanya’dan sonra ise en çok öğrencimiz Polonya’ya git-

miş  r. Erasmus’la yurtdışına giden öğrencilerimizin arasında ise kadınlarımız erkeklere oranla daha fazladır. Yurtdışından gelen öğ-
renciler ise İngilizce eği  mi olan üniversiteleri tercih ediyorlar.” şeklinde konuştu. İlyas Ülgür konuşmasının sonunda; üniversitelere 
gönderilen para miktarlarından ve hangi üniversitelerden ne kadar paranın geri yollandığından da söz e   .

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı Mayıs ayı toplan  sı OMÜ’de yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan Başkanlığında yapılan toplan  da üniversitemizi Yrd. Doç. Dr. 
Yaşar Barut temsil e   . Toplan  da; “Dene  mli Serbestlik ve Yardım Merkezleri” ile “Koruma Kurulları” 
yönetmeliğinin kapsamı ve açılımı ile kurula yapılan başvurular hakkında görüşüldü.

KORUMA KURULU TOPLANTISI 
OMÜ’DE YAPILDI
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Türkiye’de Beslenme So-
runlarının ve Poli  kaları-
nın tar  şıldığı toplan  ya; 

Samsun Sağlık Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Yüksel Kesim, öğre  m üye-
leri ve çok sayıda öğrenci ka  ldı.

Beslenme ve Diyete  k Bölümü 
Başkanı Doç. Dr. Aliye Özeroğlu bu 
mini etkinliğin bölüm olarak düzen-
leyecekleri yeni etkinliklerin başlan-
gıcı olduğunu belir   .

Açılış konuşmasını yapan Prof. 
Dr. Yüksel Kesim konuşmasında;  
“Bu değerli mesleğin geleceğinin 
farkına vararak bu bölümü aç  k ve 
seneye ilk mezunlarımızı vermiş olmanın gururunu 
yaşayacağız. Herkese keyifl i ve verimli bir toplan   ol-
masını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu. 

İki oturumdan oluşan toplan  da “Beslenme ve 
Egzersiz: Toplum Sağlığı için Op  mal Çözüm Arayış-

ları” ve “1-7 Haziran Fenilketonüri 
Ha  ası Nedeniyle Yenidoğan Tara-
maları” konularında bilgi verildi.

Prof. Dr. Gülden Pekcan; 
“Türkiye’de Beslenme Sorunları 
ve Sağlık Poli  kaları” , Prof. Dr. 
Gülgün Ersoy; “Toplum Sağlığı Ba-
kımından Egzersiz ve Global Eg-
zersiz Önerileri” , Prof. Dr. Gülden 
Köksal; “Obezite ve İlişkili Hastalık-
ların Önlenmesinde Beslenmenin 
Önemi” ve “Fenilketonüri Teda-
visinde Yenilikler ve Diye  syenin 
Rolü”, Prof. Dr. Canan Aygün; “Ül-
kemizde Yenidoğan Taramaları ve 
Çocuk Sağlığı” , Fenilketonüri Aile 

Derneği Başkanı Deniz Atakay ise “Fenilketonüri Aile 
Derneği Çalışmaları” başlıkları al  nda bilgi verdiler. 

Toplan   arasında, ka  lımcıların kurulan stand-
larda vücut analiz cihazı ile vücu  aki yağ, kas ve sıvı 
oranları ölçüldü. 

BESLENME SORUNLARI VE 
POLİTİKALARI TARTIŞILDI

Samsun 
Sağlık 

Yüksekokulu 
Beslenme 

ve Diyete  k 
bölümü 

tara  ndan 
hazırlanan 
‘Samsun 1. 

Beslenme 
ve Diyete  k 

Günleri’ Tepe 
Otel Toplan   

Salonu’nda 
düzenlendi

TOPLANTI
TOPLANTI

Prof. Dr. Yüksel Kesim
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Türk Patent 
Ens  tüsü ve 

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi işbirli-
ğiyle, Mühendislik 

Fakültesi Konfe-
rans salonunda, 

“Patent Eği  m 
Se  -Eği  cilerin 

Eği  mi” başlıklı 
toplan   düzenledi.

TOPLANTI
TOPLANTI

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

Toplan  nın açılış konuş-
masını yapan KTÜ’den 
Türk Patent Ens  tüsü Ka-

radeniz Bölge Temsilcisi Prof. Dr. 
Birdoğan Baki, European Patent 
Offi  ce (EPO) tara  ndan ülkelerin 
ilgili kurumları ile koordinasyon 
sağlanarak hazırlanan, “Üniversi-
telerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin 
Yaygınlaş  rılması” projesi hakkında 
bilgi vererek şunları söyledi: “Türk 
Patent Ens  tüsü ve Avrupa Patent 

Ofi si tara  ndan ortaklaşa 4 ülkede (Türkiye, İspan-
ya , Çek Cumhuriye  , Romanya) 1 yıllık pilot pro-
je olarak yürütülmekte. Amacımız üniversitelerin 
mevcut durumlarının belirlenmesi ve farkındalığı 
ar   rabilmek. Hedefi mizdeki kurumlar ise, Üniver-
site yöne  mleri (Rektörler, dekanlar), Bakanlıklar, 
Parlamento Grupları, Teknoloji Transfer Ofi sleri, 
Ulusal Bilim Kurumları, Siyaset, ekonomi bilim ve 

sivil toplumdaki fi kir öncüleri ve Sanayi Kuruluşla-
rıdır. Projenin beklenen sonucu da Sınai Mülkiyet 
bilgisi kültürüne sahip Yüksel Öğre  m Kurumları-
nın ve Sınai Mülkiyet bilgisi öğretmenleri ve vasıfl ı 
öğrencilerinin dahil olduğu, üniversitelerde verilen 
Sınai Mülkiyet bilgisi derslerinin sayısının artması, 
sonuç olarak da patent sayısını ar   rmak  r.” 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi 
Yazıcı yap  ğı konuşmada, “Türk Patent Ens  tüsü-
nün toplan  sına ev sahipliği yapmaktan çok mut-
luyum. Dünyada rekabet edebilmek için patent 
çok önemli. Dünyada patent alanında büyük çekiş-
meler yaşanıyor. Türkiye olarak dünyada söz sahibi 
olmak is  yorsak, patentli markalar oluşturmalıyız. 
Başarılı bir toplan   diliyorum.” dedi.

Türk Patent Ens  tüsü Şube Müdürü Dr. Ayşegül 
Demircioğlu ise, “Buradaki hedefi miz EPO’nun ha-
zırladığı, ‘Patent Eği  m Se  ’ konusunda üniversite 

öğre  m üyelerine, doktora 
yüksek lisans öğrencilerine 
fi kri mülkiyet ile ilgili bilgi 
verip, bu se   derslerde öğ-
rencilerine aktarabilmesidir. 
Eği  mimizin ülkemize katkı 
sağlamasını temenni ediyo-
rum.” dedi.

Toplan  , Türk Patent 
Ens  tüsü uzmanları Atalay 
Berk Damgacıoğlu ve Bülent 
Daloğlu’nun tara  ndan veri-
len eği  m ile devam e   .

Prof. Dr. Fehmi Yazıcı
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TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK 
KURUL TOPLANTISI

Toplan  ya; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Tıp Fakültesi öğre  m üyeleri ka  ldı. Toplan  , Türk Sanat 
Müziği Konseri ile başladı. Toplan   öncesi ilk kez düzenlenen etkinlikte; Prof. Dr. Recep Ünal, Doç. 
Dr. Bengi Şener ve Doç. Dr. İnci Güngör‘den oluşan ekibin şefl iğini, Dr. Halis Korur üstlendi. Öğre  m 

üyeleri, Türk Sanat Müziği’nin sevilen parçalarını seslendirdiler. 

Açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu,  “Akademik toplan  lar 
herkesin bildiği gibi akademik faaliyetlerin görüşüldüğü, tar  şıldığı ve fi kir alışverişinde bulunulan pla  orm-
lardır.  ‘Nasıl bir yıl geçirdik ve gelecek yılda neler yapmayı planlıyoruz?’ gibi soruların cevaplarını dekan 
yardımcılarımız birazdan anlatacaklar. Yapılan çalışmalara bak  ğımız zaman iyi bir yıl geçirdiğimizi düşünü-
yorum. Başarılı bir toplan   diliyorum.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından toplan  ya geçildi. 

TOPLANTI
TOPLANTI

Tıp Fakültesi 
Akademik Kurul 

Toplan  sı, 
Tıp Fakültesi 

Dekanlığı Mavi 
Salon’da yapıldı.

3. Hücresel Sinirbilim Günleri, OMÜ Tıp Fak. Biyofi zik ve Fizyodoji Ana-
bilim Dalı Organizasyonunda, Tıp Fakültesi Dekanlığı Pembe Salon’da 
düzenlendi .

Henüz tedavisi olmayan pek çok nörolojik bozukluğun daha iyi anlaşılması 
ve çözüm stratejileri geliş  rilmesinde büyük önem taşıyan sinir bilim araş  r-
maları, Türkiye’de farklı üniversitelerde yürütülüyor. Özel olarak hücresel sevi-
yede bu çalışmaları yürüten araş  rma grupları arasında bilimsel fi kir alışverişini 
ve tanışmayı, iş birlikleri oluşturmayı hedefl eyen organizasyonun ilki İstanbul 
Medipol Üniversitesi, ikincisi Konya Selçuk Üniversitesi’nde gerçekleş  rilmiş  . 

Üçüncüsünün Samsun OMÜ’de gerçekleş  rildiği 3. Hücresel Sinirbilim 
Günleri’ne yaklaşık 50 bilim adamı ka  ldı, 10 bilimsel sunu yapıldı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplan-
 da Elazığ Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Isparta Üniversitesi, Süleyman Demi-

rel Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Samsun OMÜ, Konya Selçuk, Van 
Yüzüncü Yıl ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nden ka  lan araş  rmacılar kendi 
araş  rma sonuçlarını ka  lımcılarla paylaş  .

 3. HÜCRESEL SİNİRBİLİM
GÜNLERİ
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SÖYLEŞİ
SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİÖ İ

Amerika 
Birleşik Devletleri 

Ferris State 
Üniversitesi 

Öğre  m Üyesi 
Prof. Dr. Caroline 

Stern Fen-Edebiyat 
Fakültesi Lacivert 
Salonda “İnternet 

Kullanımının 
Güvenilirliği” 

konusunda 
bir konuşma 

gerçekleş  rdi. 

İnternet üzerinde yer alan her şeyde birinci 
ölçütün güvenilirlik değil görsellik olduğuna 
dikkat çeken Stern, bugün ar  k kütüphane-

ye gitmektense internete bakmayı tercih e   ğimi-
zi belir   . Bilgilerin doğrulundan emin olmak için 
aranılan bilginin arama motoruna  rnak işare   ile 
birlikte yazılması gerek  ğini vurgulayan ve inter-
net sitelerinin genellikle genç insanlar için hazır-
landığını belirten Prof. Dr. Caroline Stern, bu yaş 
ortalamasının daha üst seviyeye çıkarılması gerek  ğini söyledi.

Prof. Dr. Caroline Stern, Yabancı Diller Yüksek Okulunda, “Etkili sunum hazırlama teknikleri ve aka-
demik yazma becerileri” üzerine de bir seminer verdi. Seminere; Tıp Fakültesi, Eği  m Fakültesi İngilizce 
Öğretmenliği ve İngilizce Hazırlık Sını   öğrencileri ve öğre  m üyeleri ka  ldı.

İNTERNET KULLANIMININ 
GÜVENİLİRLİĞİ

Prof. Dr. Caroline Stern

OMÜ Öğrenci Konseyi tara  ndan düzenlenen “Akademik Kariyer 
Merdiveni” etkinlikleri kapsamında, Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı 
Öğre  m Üyesi Prof. Dr. Erdal Ağar öğrencilerle söyleşi yap  . 

Söyleşiye; öğre  m üyeleri ve çok sayıda öğrenci ka  ldı.

Öğrencilere sorduğu, “Neden akademisyen olmak is  yorsunuz?” 
sorusu ile konuşmasına başlayan Prof. Dr. Erdal Ağar, ‘Türkiye’de aka-
demisyen olmak ve akademik hayat’ konuları üzerinde durdu. Ağar, 
söyleşi boyunca öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Programın sonunda Eği  m Fakültesi İlköğre  m Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Prof. Dr. Erdal Ağar’a plaket takdim 
e   .

AKADEMİK KARİYER MERDİVENİ
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI 

Samsun’da 
düzenlenen 

zzz Ulusal 
Egemenlik 

ve Çocuk 
Bayramı’nın 

92. yıl dönümü 
kutlamaları 

Atatürk 
Anı  ’na çelenk 

sunumuyla 
başladı. 

ANMA-KUTLAMA
ANMA-KUTLAMA

Törene; Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Garni-
zon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Göktan, 

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya 
Yılmaz, üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan 

Leblebicioğlu, Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yunus Bekdemir, ilçe belediye başkanları, siyasi 
par   temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, 
yargı kuruluşları, askeri, mülki ve adli erkân, okul 

müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ka  ldı.
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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE 
SPOR BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANDI

Samsun’da, 19 
Mayıs Atatürk’ü 

Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı 

kutlamaları 
kapsamında 

Atatürk’ün 131. 
doğum günü pastası 

kesildi ve halk 
konseri düzenlendi.

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Bele-
diyesi tara  ndan Mustafa Kemal 
Atatürk’ün doğum günü kabul edi-

len 19 Mayıs tarihinin 131. yıldönümü dolayı-
sıyla bir pasta hazırlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri 
kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda dü-
zenlenen kutlama programında; Vali Hüseyin 
Aksoy, AK Par   Samsun Milletvekili Ahmet 
Yeni, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Meh-
met Göktan, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan, Baro Başkanı Av. Necat Anıl, pastanın 
bulunduğu sahneye çık  lar. Burada konuşma 
yapan Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, “Her yıl 
olduğu gibi bugün de Ulu Önder Atatürk’ün 
doğum günü pastasını sizlerle beraber bura-
da keseceğiz. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.” dedi.

Daha sonra 4 usta tara  ndan bir günde hazırlanan 120 kilo ağırlığında, 1.5 metre uzunluğunda ve 1 
metre genişliğindeki 500 kişilik, üzerinde Atatürk’ün, “19 Mayıs 1919 İşte Benim Doğum Günüm” sözlerinin 
yazılı olduğu, Bandırma Vapuru fi gürü ile Türk bayrağı ve Atatürk’ün Samsun’a çıkışının temsili fi gürlerinin 
yer aldığı pasta kesildi. Pasta kesiminin ardından havai fi şek gösterisi yapıldı. 

Gecede, 3 boyutlu Anadolu Projesi’nin yer aldığı Alparslan’ın Anadolu’ya girişinden Atatürk’ün 
Samsun’da Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasına kadar fi lm, dans ve  yatro gösterisinin yer aldığı gösteri bir 
binanın üzerinde 3 boyutlu olarak gösterildi. Ayrıca Atatürk, hologram olarak sahneye yansı  ldı. Samsunlu 
sanatçı Eser Bayar ile Işın Karaca sahneye çık  . Protokol ve vatandaşlar Işın Karaca ile birlikte 10. Yıl Marşı’nı 
ayakta alkışlar içinde söylediler.

ANMA-KUTLAMA
ANMA-KUTLAMA
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ANMA-KUTLAMA
ANMA-KUTLAMA

12- 18 Mayıs 
Hemşirelik 

Ha  ası, OMÜ 
Sağlık Araş  rma 

ve Uygulama 
Merkezi 

Hemşirelik 
Hizmetleri 

Müdürlüğü 
tara  ndan 

düzenlenen 
etkinlikle, 

Tıp Fakültesi 
Mavi Salon’da 

kutlandı.

HEMŞİRELİK HAFTASI

12- 18 Mayıs Hemşirelik Ha  ası, OMÜ Sağlık Araş  rma ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri 
Müdürlüğü tara  ndan düzenlenen etkinlikle, Tıp Fakültesi Mavi Salon’da kutlandı.

Etkinliğe; Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Yüksel Kesim, Tıp Fakültesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Rıza 
Rızalar, Hastane Baş Müdürü İsa Erfalay, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda hemşire ka  ldı.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şepnem Kayan 
yap  ğı açılış konuşmasında; “2012 yılı ICN ( Inter-
na  onal Council of Nursing) teması; ‘Kanıta da-
yalı uygulamaların ar   rılarak aradaki uçurumun 
kapa  lması’dır. Bu kapsamda 21. yy hemşiresi; 
düşünen, aklını kullanan, problem çözme ye  sine 
sahip, kendi öğrenme gereksinimlerinin farkında, 
yetkin, azimli, kendine güvenen ve güvenilen, 
sorumluklarının bilincinde, bireylere ve topluma 
danışmanlık edebilen, sosyal, poli  k ve ekonomik 
durumlardan haberdar, özgür, insan haklarına ve 
bireyselliğe saygılı ve insanı bir bütün olarak gö-
ren bir birey olarak toplumda yerini almış  r. Her 
koşulda mesleğine ve hastasına saygısını yi  rme-
den görev yapan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Başhekim Vekili Prof. Dr. Rıza Rızalar ise konuşmasında; “Hemşirelik; güç çalışma şartları gerek  ren, öz-
veri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran zor bir meslek  r. Biz hekimler içinse hemşireler sağlık 
alanının olmazsa olmazıdır. Bu alanda hemşireler bizim yardımcımız değil, iş ortağımız, partnerimizdir. Bu 
kutsal mesleğin neferleri olduğunuz için kendinizle gurur duyabilirsiniz. Hastanem adına, hastalar adına ve 
ülkem adına hepinize teşekkür ederim. En derin sevgi ve saygılarımla Hemşirelik Ha  anızı kutlarım.” dedi.

Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yüksel Kesim ise tüm hemşirelerin gününü kutlayıp, üyesi 
oldukları ICN temasının Sağlık Yüksek Okulunun hastane ile ilişkilerini daha da güçlendireceğini belir   .

Protokol konuşmaları sonrası kutlama mesajları paylaşıldı ve müzik dinle  si gerçekleş  . Etkinliğin so-
nunda yapılan plaket takdim töreninin ardından kokteyle geçildi.

Prof. Dr. Yüksel Kesim

Hemşire 
Şepnem Kayan 

Prof. Dr. Rıza Rızalar

93
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OMÜ 
Mühendislik 

Fakültesi’nde, 
İnşaat Mühendisliği 

2. Sınıf Öğrencileri 
ve İnşaat 

Mühendisleri 
Odası (İMO) 

Samsun Şubesinin 
Ortaklaşa 

Düzenlediği 8. 
Geleneksel Beton 

Bayramı kutlandı.

OMÜ’DE 8. GELENEKSEL BETON
 BAYRAMI

OMÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühen-
disliği Bölümü Öğre  m Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Fahri Birinci ile 2. Sınıf öğrencileri ve 

İMO Samsun Şubesi işbirliğiyle gerçekleşen Beton 
Bayram’ı kapsamında panel düzenlendi. Yöne  ciliği-
ni Doç. Dr. Kemal Hacıefendioğlu’nun yap  ğı panele; 
KTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü Öğre  m Üyesi Prof. Dr. Me  n Hüsem 
ve Samsun Makine Sanayi Genel Müdür Yardımcısı 
Ali Galip Baş konuşmacı olarak ka  ldılar. 

Prof. Dr. Me  n Hüsem, “Günümüzde kısaca ‘ama-
ca uygunluk derecesi’ olarak da tanımlanan kalite, 
önceleri ‘standartlara uygunluk’ şeklinde ifade edil-
mekteydi. Tüke  ci istek ve beklen  lerinin zamanla 
değişiklik göstermesi üzerine kalite, ‘kullanmaya uy-
gunluk’ olarak algılanmaya başlanmış  r. Kalite, her 
türlü hatanın ortadan kaldırılmasıdır, sorunların belir-
lenmesi ve çözülmesi için doğru veridir, sürekli başarı 
demek  r. Müşterinin şimdiki ve gelecekteki istekle-
rini karşılanmasıdır. Ülkemizde bugüne kadar mey-
dana gelen depremlerden hasar gören veya yıkılan 
yapılarda, proje hatasından ziyade, beton dayanım 
yetersizliği ön plana çıkmaktadır. Bugün bir çok yapı, 
beton dayanım düşüklüğü nedeniyle, düşey yükler 
al  nda bile taşıma gücünü kaybedecek durumdadır. 
Betonarme yapılar için dona   kalitesi kadar çap ve 
aralıkları (düzenleri) ne kadar önemli ise, dene  mi 
daha zor yapılan betonun kalitesi de çok daha önem-
li olmaktadır. Özellikle kullanım/konfor dışında, daha 
yapım aşamasında kalitenin önemi, yerinde betonun 
dayanımının proje dayanımına ulaşmasını sağlayacak 
şekilde üre  lmesi, yerleş  rilmesi ve bakımı çok bü-
yük önem kazanmaktadır. Günümüzde teknolojinin 

de gelişimine bağlı olarak, istenilen her özellikte be-
tonu rahatlıkla üretebilmekteyiz. Ancak üre   ğimiz 
betonu yapılarımızda kullanırken büyük ihmallerimiz 
olmaktadır. Kalitesiz betonun geçirimliliği de fazladır. 
Bu da zamanla betonarme yapılarda dona  nın koroz-
yonuna neden olur.” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Me-
 n Hüsem öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.
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İnş.Müh. Ali Galip Baş, “İş Dünyasının İnşaat Mühendisliğinden Beklen  leri” 
konulu sunumunda eği  m yanında kazanılması gereken özellikleri vurgulayarak 
profesyonellik ve yöne  cilikte mühendisin sahip olması gereken özellikleri anla   . 
Ali Galip Baş, “Keşkeler için bugünü ar  k geçin. Bu keşkelerden bundan sonra kur-
tulmanın yolu, bu yollardan geçmiş olan insanların tecrübelerinden, bilgilerinden 
faydalanmak  r. Tek başına bilgi yeterli olmuyor. Dolayısıyla tecrübe bu okulunuz-
dan mezun olduktan sonra beş yıl içerisinde beş ila on yıl içerisinde kazanacaksınız. 
Daha sonra başka eksiklerinizi göreceksiniz. Bunun için bu sıralarda soru sormayı, 
gi   ğiniz yerlerde iyi bir gözlemci olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu sektör dedi-
ğim gibi amacı insan, bütün her şeyi insan için yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ise konuşmasında, “Sizler iyi eği  m alıyorsunuz, iyi bir in-
şaat mühendisi oluyorsunuz. Çok güzel ha  a eksiksiz projeler yapıyorsunuz. Burada 
sorun yok, sorun nerde? Bu işin kontrol mekanizmasında. Gerçekten inşaatlarımızı 
kontrol etmemiz gerekiyor. Etmediğimiz zaman sonuçlar ortada. Depremlerde Ja-
ponya çok az hasar olmasına rağmen, düşük bir oranda depremde bizde çok daha 
can kaybı meydana gelebiliyor. Ama burada şu ortaya çıkıyor. Biz bu konularda ye-
niyiz, kontrol mekanizmalarının oluşturulmasında ekiplerin oluşturulmasında yeni 
olduğumuz kesin. Özellikle inşaat alanında uğraşan herkesin çok daha dürüst, çok 
daha doğru olması gerekiyor. Sadece inşaatları depreme dayanıklı olsun diye değil 
aynı zamanda gerçekten içerisinde sağlıklı bir şekilde inşa etmemiz lazım. Yapılan 
binaların kesinle mimari olarak hoş görünmesi ve huzur vermesi lazım.” dedi. 

İnşaat Mühendisliği Laboratuarlarında yapılan 8.Geleneksel Beton Bayramına, 
2011-2012 öğre  m yılı Bahar yarıyılında Yapı Malzemeleri dersini okuyan 1. ve 2. 
Öğre  m 2. sınıf öğrencilerinin dönem boyunca yap  kları çalışmalarla ilgili sunum-
larıyla başlandı. Sunumu 1. ve 2. öğre  m öğrencileri adına Deniz Giritli ve Merve 
Tüzen yap  . 

Sunumların ardından İnşaat Mühendisliği Laboratuvarları önünde yapılan Be-
ton Bayramı mangal par  sine tüm öğrenciler, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğre  m 
Üyeleri, Rektör Yardımcıları YÖK Üyesi Prof. Dr. Sait Bilgiç,  Prof. Dr. Hakan Leblebici-
oğlu ve Prof. Dr. Hasan Gümüş, dekanlar, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Mustafa Bekir Selçuk, İMO Samsun Şubesi Yöne  m Kurulu Başkanı Hüseyin Tüfek ve 
Yöne  m Kurulu Üyeleri ile çok sayıda davetli ka  ldı. 
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OMÜ 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu’nun 

kuruluşu

anısına, 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi’nin 

arka bahçesine 

gül dikildi.

OMÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNUN 
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

OMÜ  Rektörü Prof. Dr. 
Hüseyin Akan, İİBF 
Dekanı Prof. Dr.  Fatih 

Yüksel ve Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fehmi Efe, Ya-
bancı Diller Yüksekokulu Prof. 
Dr. Zeki Karakaya, öğretim ele-
manları, öğrenci ve idari perso-
nelin katılımlarıyla Yüksekoku-
lun kuruluşu anısına, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi’nin arka 
bahçesine gül dikildi. 

Törenden sonra yüksekokulun kuruluşuyla ilgili bilgi veren Yabancı Diller Yüksekokulu Prof. Dr. Zeki 
Karakaya şunları söyledi:

“Üniversitemizin büyümesiyle birlikte Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin  (OYDEM) 
yeniden yapılanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Eğitim, öğretim ve diğer hizmetlerin daha kaliteli ve uluslar 
arası çalışmaların daha etkin yapılabilmesi için yerinden yönetim, kendisine ait fiziki mekân, bütçe, öğre-
tim elemanı ve personelin olması önem arz etmektedir. 

Bu nedenle,  2809 Sayılı Kanunun 30. Maddesi gereğince 25.10.2010 tarihinde Bakanlar Kurulu ka-
rarının 13 Kasım 2010 tarihinde 27758 Sayılı resmi gazete yayınlanmasıyla Yabancı Diller Yüksekokulu 
kurulmuştur.  

Yüksekokulda halen 33 yerli öğretim elemanı 6 yabancı öğretim elemanı ve 6 idari personel görev 
yapmaktadır.

Yüksekokulumuzda 4 yıllık Mütercim-Tercümanlık Bölümü ve Hazırlık Eğitimi, öğretimi ve diğer hiz-
metlerle ilgili Birimler yer almaktadır. Mütercim-Tercümanlık bölümünde İngilizce-Türkçe, Arapça-Türkçe 
ve Almanca-Türkçe Anabilim Dalları bulunmaktadır.  Birimlerde ise Hazırlık Birimi, Modern Diller Birimi, 
Yabancılara Dil Öğretim Birimi, Uzaktan Yabancı Dil Öğretimi Birimi, Sınav Birimi, Materyal Hazırlama ve 
Geliştirme Birimi, Hizmet içi Eğitim Birimi ve Kurs Birimi hizmet vermektedir.

Tüm fakülte ve yüksekokulların 5(ı) kapsamındaki Yabancı Dil Dersleri, Seçmeli Yabancı Dil ve Mesleki 
Yabancı Dil derslerinin birçoğu Yüksekokulu tarafından yürütülmektedir.    

İngilizce, Almanca gibi yabancı dil derslerinin yanında Çince seçmeli dersler açılmıştır. Çince dersleri 
ve kursları 2 anadil konuşmacı Çince öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır.  Yüksekokulda ayrıca 
Rusça, Çince, İngilizce kurslar düzenlenmektedir.

Yabancı Diller Yüksekokulu  eğitim, öğretim, bilimsel faaliyetler, kurs ve diğer etkinliklerle üniversite-
mizin ulusal ve  uluslararası buluşma noktası olacaktır. Halen Gürcü öğrencilere yönelik yaz dil kurslarımız 
devam etmektedir. Üniversitemiz ve Gürcistan Uluslararası Karadeniz Üniversitesi işbirliğiyle, bu yıl üçün-
cüsünü düzenleyeceğimiz Türkçe Yaz kurslarında Gürcistan’ın 7 farklı üniversitesinin Türkçe, Tarih vb. bö-
lümlerden seçilerek gelen 40 öğrenciye yaparak yaşayarak eğitim ve öğretim yaklaşımları doğrultusunda 
Türkçe öğretilmektedir. Ayrıca önümüzdeki yıllarda dünyanın çeşitli ülkelerinde Türk Dili, Kültürü, edebi-
yatı veya tarihiyle ilgili bölümlerde öğrenim gören öğrencilere yaz kursları açmayı düşünüyoruz. 

Yüksekokulumuz aynı zamanda Samsun şehri ile de buluşma noktası işlevi görmektedir. Halka yö-
nelik çeşitli kurslar açılmakta, resmi ve sivil eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapılmaktadır.  Yüksekokulun 
Kuruluşunda emeği geçen başta  Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Akan olmak üzere herkese teşekkür 
ediyoruz. 
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 BU BENİM ESERİM SAMSUN BÖLGE SERGİSİ 

 “Bu Benim 
Eserim” Samsun 

Bölge Sergisi 
OMÜ Tepe 

Otel’de açıldı. 

OMÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Fahre   n 
Tosun Salonu’nda Bu yıl 7’ncisi düzen-
lenen ilköğre  m öğrencilerine yönelik 

matema  k ve fen bilimleri proje çalışması kapsa-
mında değerlendirilen projelerin yer aldığı açılışa; 
Vali Yardımcısı Osman Nuri Çobanoğlu, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve Prof. Dr. 
Hasan Gümüş, İl Milli Eği  m Müdürü Dr. Mustafa 
Cora, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Kamil 
Işık, Bölge Proje Koordinatörü İl MEM Şube Mü-
dürü Kadri Bektaş, 7 ilin İl Milli Eği  m Müdürlüğü 
temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ka  ldı.

İl Milli Eği  m Müdürü Dr. Mustafa Cora açılışta 
yap  ğı konuşmada şunları kayde   : “Bilimsel araş-
 rmanın öneminin her geçen gün ar   ğı çağımızda 

bilim insanı ye  ş  rmek zorunlu hale gelmiş  r. Muasır medeniyetler seviyesini geçmek hedefi nde olan 
ülkemizin, genç beyinlerin buluşlarına duyduğu ih  yaç ve verdiği önem bir kat daha artmaktadır. Geliş-
miş ülkelerin bilimle zirveye çık  klarını görüyoruz. Ancak burada önemli olan bir diğer durumda bilim 
adamlarının erdemli, sağduyulu ve nitelikli olarak ye  şmeleridir. Bu tür organizasyonlar öğrencilerimiz 
üzerinde çok önemli etkiler bırakıyor. Okul, öğretmen ve öğrenci bütünlüğü ile özverili çalışmalar ile 7 
ilden 11.230 proje  üre  ldi. Bu çalışmalar her yıl artarak devam ediyor. Proje kültürünün yaygınlaşmasıy-
la  öğrencilerimizin hem özgüven duygularının hem de akademik başarılarının artacağını ümit ediyor ve 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Samsun, Amasya, Ordu, Tokat, Kastamonu, Sinop ve Giresun illerinden gelen temsilciler ile oluştu-
rulan Bölge Çalışma Kurulu’nda değerlendirilen projelerden 149’u onay aldı. Bu onay ile bölgemizde en 
çok onay alan il Samsun oldu.

Bölge sergisinin sonunda başarılı görülen projeler arasından yapılacak değerlendirmeler sonun-
da Samsun bölgesinden 8 proje Ankara’da 09-10 Mayısta düzenlenecek olan Türkiye fi naline gitmeye 
hak kazanacak. Ankara’da Final Sergisine giden projeler TÜBİTAK tara  ndan oluşturulan Merkez Bilim 
Kurulu’nca değerlendirmeye tabi tutulacak ve başarılı görülenler ödüllendirilecek.
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Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Eği  m Fakültesi 
Okul Öncesi 

Eği  m Anabilim 
Dalı öğrencilerinin 
hazırlamış olduğu 
Materyal Tasarım 

Dersi Yıl Sonu 
Sergisi Eği  m 

Fakültesi B Blok 
girişinde açıldı.

Açılışa; Eği  m Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, 
İlköğre  m Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağ-
layan, Yrd. Doç. Dr. Şafak Aynal, Öğr. Gör. Münevver 

Biçer, Öğre  m Görevlisi Ömer Kanca ve öğrenciler ka  ldı.
 
Açılış öncesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eği  m Fakültesi 

Okul Öncesi Eği  mi Anabilim Dalı öğrencileri, Öğr. Gör. Ömer 
Kanca yöne  minde müzikli drama gösterisi sundular.

Okul Öncesi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi İlknur Karaman 
yap  ğı açılış konuşmasında, “Sergimiz bir dönem boyunca ha-
zırlamış olduğumuz teorik ve pra  k bilgilerin ürünüdür. Sergi-
mizde yer alan ürünler okul öncesi dönem çocuklarına yönelik 

hazırlamış olduğumuz farklı konuları içeren, birçoğu kendi yara  cı tasarımlarımızdır. Bizler mümkün ol-
duğunca değişik, farklı ürünleri oluşturmaya çalış  k. Bu çalışmaları yaparken bizlerden desteklerini eksik 
etmeyen hocalarımız; Yrd. Doç. Dr. Şafak Aynal’a, Öğr. Gör. Münevver Biçer ve Öğr. Gör. Ömer Kanca’ya 
teşekkür ederiz.” dedi. Eği  m Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz da çalışmalarında dolayı öğrencilere 
teşekkür e   . 

OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ VE 
MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ SERGİSİ

SERGİ
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Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Hematoloji 
ve Onkoloji 
Servisinde 

yatan lösemili 
çocuklar yararına, 

Tıp Fakültesi 
Dekanlığı Fuaye 
Salonu’nda, “Tıp 

ve Sanat” konulu 
resim, heykel, 
baskı, grafi k, 

fotoğraf ve çeşitli 
tasarımlardan 
oluşan karma 

sergi açıldı.

Eği  m Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü 
öğre  m elemanları ve öğrencileriyle Tıp Fakül-
tesi öğrencileri tara  ndan açılan sergide yaklaşık 

100 eser LÖSAM yararına ser-
gilendi. Sergilenen eserlerin 
60 kadarı da sa  şa sunuldu.

Serginin açılış konuşmasını yapan Eği  m Fakültesi Resim-İş Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Sevgi Koyuncu, bu tür etkinliklerin sosyal yaşamda büyük önem taşı-
dığını kayde   . 

Koyuncu, “‘Resim bölümü öğrencilerim ile  p fakültesi öğrencilerinin bir 
araya gelerek böyle bir sosyal sorumluk üstelenmesi bizleri çok duygulandırdı. 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sergimizden elde edilen gelir LÖSAM’a bağışla-
nacak  r.” şeklinde konuştu.

LÖSAM Başkanı Prof. Dr. Davut Albayrak da yap  ğı konuşmada, Resim-İş 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevgi Koyuncu’ya, Doç. Dr. Çağatay Karahan’a ve öğ-
rencilere teşekkür ederek desteklerinin devamını diledi. 

Kermes öncesi Tıp Dekanlık Mavi Salon’da bir ilaç fi rması tara  ndan intern öğ-
renciler için düzenlenen toplan  ya ka  lan Sunucu, Yazar ve Seslendirme Sanatçısı 
Me  n Uca, gençlere yönelik bir konuşma yap  . Me  n Uca konuşmasında; dünya-
da ve Türkiye’de bilime yapılan katkılardan ve bilimin öneminden söz e   . Me  n 
Uca toplan  nın ardından LÖSAM Sergisi’ni gezdi ve Başhekim Prof. Dr. Mutafa Be-
kir Selçuk’u makamında ziyaret e   .

TIP VE SANAT KARMA SERGİSİ

SERGİ
İİ



SERGİ
SERGİ

İİ
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OMÜ MESLEK YÜKSEKOKULUNUN
3. KARMA SERGİSİ

OMÜ Meslek 
Yüksek Okulu El 

Sanatları Bölümü, 
Görsel İşitsel 
Teknikler ve 

Medya Yapımcılığı 
Bölümü tara  ndan 

hazırlanan, “3. 
Karma Sergisi”, 

OMÜ Atakum 
Yerleşkesi’nde 

düzenlendi.

Sergiye; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Kamil Işık, Baro Başkanı Necat Anıl, öğre  m 
üyeleri, davetliler ve çok sayıda öğrenci ka  ldı.

Açılış konuşmasını yapan Mimari Dekora  f Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan; serginin El Sanatları Bölümü, Görsel 
İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü programları öğrencilerinin uygulama derslerinde üre   kleri ürünlerden oluştuğunu 
belir   .

Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Kamil Işık konuşmasında; “Serginin gerçekleşmesinde emeği geçen öğrenci ve öğre  m üye-
lerimize, bize imkân sağlayan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’a ve ka  lımcılarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan konuşmasında; “Bu eserleri ortaya koyan genç öğrencilerimize ve özellikle onları bu noktaya ge  ren 

öğre  m üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi. 

Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Kamil Işık, Rektör Akan’a öğrencilerin yapmış olduğu bir tablo hediye e   . 

Serginin açılışı; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Kamil Işık, Mimari Dekora  f Sanatlar Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan ve Baro Başkanı Necat Anıl tara  ndan yapıldı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Baro Başkanı Necat 
Anıl Sergi Şeref De  eri’ni imzaladılar. Sergi, verilen kokteylle son buldu.
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Eği  m Fakültesi 
Özel Eği  m Bölümü, 

İşitme Engelliler 
Öğretmenliği ve 

Zihin Engelliler 
Öğretmenliği 

4.sınıf öğrencileri 
tara  ndan “Yıl Sonu 
Eği  m Materyalleri“ 

sergisi açıldı.
Serginin açılışı 

Eği  m Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 

Cevdet Yılmaz 
tara  ndan 

gerçekleş  rildi. 

Eği  m Fakültesi A Blok’ta açılan ser-
gide açılış konuşması yapan İşitme 
Engelliler Anabilim Dalı Başkanı 

Öğr. Gör. Özlem Demirel, “Bu sergi; Özel Eği-
 m Bölümü, İşitme Engelliler Öğretmenliği 

ve Zihin Engelliler Öğretmenliği 4.sınıf öğ-
rencilerinin uygulamada kullandıkları eği  m 
materyallerinin sergisidir.  İşitme Engelliler 
İlköğre  m Okulunda, programda yer alan 
derslere yönelik, İşitme Engelli çocukların dil 
ve bilgi seviyelerine uygun olarak hazırlan-
mış; Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Matema  k derslerinde kullanılmış materyalleri içermek-
tedir. Ayrıca işitme engelli çocukların dil gelişimini desteklemek için kişisel ders materyalleri de bulun-
maktadır.” dedi.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ VE ZİHİN 
ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ 

4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YIL SONU SERGİSİ

SERGİ
SERGİ

İİ
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Sergiye; Vali Yardımcısı Mustafa Özer, Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Eği  m Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, öğre  m üyeleri ve 

öğrenciler ka  ldı.

OMÜ Resim İş Öğretmenliği bölümünden mezun 
olan 120 öğrencinin aç  ğı sergide; 9 
heykel, 11 seramik, 18 fotoğraf, 40 
yağlı boya resmi, 36 baskı ve exlibris, 
7 endüstriyel tasarım, 46 grafi k çalış-
ması olmak üzere toplam 167 çalışma 
sergilendi.

Açılış öncesi konuşma yapan Re-
sim İş Öğretmenliği 1. Öğre  m 4. Sı-
nıf Öğrencisi Esra Avcı, “Bilimsel ve 
teknolojik gelişmelerin nitelikleri 
bakımından dünün hayal sınırlarını 
zorladığı, niceliksel olarak da alabil-
diğine bir çeşitlilikle takip edilemez bir hıza eriş  ği gü-
nümüzde, birey ve toplum yaşamıyla ilgili öncelikler, 
bu gelişmelere bilişsel-duyuşsal baz oluşturan este  k 
bilincin, genel kültürün dinamik bir öğesi olarak anla-
şılmasını ve önemsenmesini gerekli kılmaktadır.” şek-
linde konuştu.

Hekimliğin de eskiden bir sanat olduğunu belirten 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, “O zaman hekimler do-
kunulmazdı. Şimdi sanat olmaktan çıkarıldı. Şu anda 
hekimlik bir sanat değil, teknisyenlik durumuna düştü 
ve çok rahat dokunuluyor. Bazen de şiddetle dokunu-
luyor. O zaman biraz sanat da zarar görüyor.” dedi.

Resimlerden çok iyi anladığını ifa-
de eden Vali Yardımcısı Mustafa Özer, 
“Ortaokul 2. sını  a resimden ikmale 
kalan tek öğrenciydim. Ama ikmale 
kalmamın sebebi resmimi kurşun kale-
mim olmadığından tükenmez kalemle 
yapmamdı. Sanıyorum ki ondan dolayı 
hocamız beni ikmale bırak  . Buradan 
mezun olup öğretmen olacak öğren-
cilerimizden şunu is  yorum; ikmale 
bırakacak çocuk olursa, tükenmez 

kalemle yap  ğından dolayı mı? Yoksa 
resmi anlamadığından dolayı mı ikmale bırak  klarını 
açıkça söylesinler.” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından serginin açılışı; Vali Yar-
dımcısı Mustafa Özer ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan 
tara  ndan yapıldı. Açılışın ardından mezun olacak olan 
öğrencilerin eserleri gezildi.

SERGİ
SERGİ

İİ

OMÜ’LÜ ÖĞRENCİLERİN 
MEZUNİYET SERGİSİ

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Güzel Sanatlar 
Eği  mi Bölümü 

Resim-İş Eği  mi 
öğrencilerinin 

hazırladığı 
“Mezuniyet 

Sergisi” 
Atatürk Kültür 

Merkezi’nde 
açıldı.

Esra Avcı
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SERGİ
SERGİ

İİ

OMÜ Eği  m 
Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eği  mi 
Bölümü Resim-İş 
Eği  mi Anabilim 
Dalı birinci sınıf, 

birinci öğre  m 
öğrencilerinin 

Temel Tasarım 
Sergisi, OMÜ 

Atakum Kampüsü 
Resim Binası 

Fuaye alanında 
açıldı.

Sergiye; Güzel Sanatlar Eği  mi Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Memduh Erkin, Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Sevgi Koyuncu, Güzel Sanatlar 

Ens  tüsü Müdürü Prof. Ali Boğa, Eği  m Bilimleri Ens-
 tüsü Müdürü Prof. Dr. Me  n Eker, öğre  m üyeleri, 

davetliler ve çok sayıda öğrenci ka  ldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Temel Tasarım 
Dersi öğre  m üyesi Yrd. Doç. Dr. Tarık Yazar, sergide 
14 öğrencinin toplam 185 eserinin yer aldığını bildir-
di. 

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Sevgi Koyuncu ise 
yap  ğı konuşmada 1. sınıf öğrencilerinin Anasanat 
Dalları için altyapı oluşturmak üzere Temel Tasarım 
çalışmalarını yap  klarını belirterek, emeği geçenlere 
teşekkür e   . 

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ TEMEL 
TASARIM SERGİSİ 2012
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SERGİ
SERGİ

İİ

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Eği  m 

Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eği  mi 

Bölümü Resim–İş 
öğretmenliği 1. 
sınıf 1. Öğre  m 

A Grubu ve II. 
Öğre  m D Grubu 

öğrencilerinin 
yıl sonu Temel 

Tasarım ve Desen 
Sergisi, Resim-İş 
Bölümünün giriş 

salonunda açıldı. 

Serginin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanat-
lar Ens  tüsü Müdürü Prof. Ali Boğa, “Sanatsal 
çalışmalar kendinizi ifade etmede dil gibidir. 

İle  şim açısından dil ile sanat çok önemli yöntemler-
dir. Bu etkinlik ile duygularınızı diğer insanlar ile pay-
laşmaktasınız. Başarılarınızın devamını dilerim.” dedi. 

Resim-İş Eği  mi Ana Bilim Dalı Öğre  m Görevlisi Murat Ayçiçek, “Temel tasarım ve desen öğre-
 mi derslerimizde, öğrencilerimize bir üst sınıfa donanımlı şekilde geçmelerini sağlamak için sana  n 

gramerini öğretmeyi hedefl iyoruz.” şeklinde konuştu.

Sergiye ka  lan YÖK Üyesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, “Burada bulunmak benim için 
bir mutluluk kaynağı. Güzellikleri tablolara yansıtmanız çok güzel. Hepinize başarılar diliyorum .” 
dedi.  

RESİM-İŞ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL 
TASARIM VE DESEN SERGİSİ AÇILDI
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KONSER
KONSER

OMÜ’LÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI
 KONSER VERDİLER

19 Mayıs 
Samsun Devlet 
Konservatuarı 

ve Eği  m 
Fakültesi 

Güzel Sanatlar 
Eği  mi Bölümü 

Müzik Eği  mi 
Anabilim Dalı 

Öğre  m 
Elemanları 

konser 
verdiler

105

19 Mayıs Samsun Devlet Konser-
vatuarı ve Eği  m Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eği  mi Bölümü Müzik Eği-

 mi Anabilim Dalı Öğre  m Elemanları; İldigo 
Moog Ban, Gökçen Erdem, Cüneyt Alanbay, 
Devrim Öztürk, Erdem Çağlar, Sonat Coşkuner 
ve Armağan Erman tara  ndan, “Dünya Beste-
cilerinden Seçme Eserler” başlıklı Oda Müziği 
Konseri, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleş  rildi.

Konsere Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, öğre-
 m üyeleri, öğrenciler ve müzik severler ka  ldı.

Konserin açılışı Azeri Devlet Sanatçısı 
Doç. Dr. Gülşen Annagiyeva tara  n-
dan seslendirilen ünlü besteci Fredric 
Chopin’nin “Fantasie–improöptu.66” 
adlı eserle yapıldı. Gecede; Borodin, Ada, 
Hellmesberger, Liszt, Debussy, Puccini, Ver-
di Haydn gibi dünyaca tanınmış bestecilerin 
eserleri öğre  m elemanları tara  ndan müzik 
severlerin beğenisine sunuldu.

- özenilen üniversite - 105
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KONSER
KONSER

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Sağlık 

Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı 

Türk Sanat 
Müziği Kulübü 

Korosu, Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde 
konser verdi.

OMÜ’DE TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ

Konsere; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ha-
san Gümüş, öğre  m üyeleri, öğrenciler 
ve çok sayıda 

davetli ka  ldı.
Şef Dr. Mehmet 

Halis Korur yöne  -
mindeki Koro Türk 
Sanat Müziği’nin ünlü 
bestekârlarının seçkin 
eserlerini seslendirdi. 
İki bölümden oluşan 
konserin ilk bölüm-
de bestesi ve gü  esi 
Gülden Karaböcek’e 
ait olan “Dilek Taşı” ile 
Tarkan Tevetoğlu’na 
ait “Bir Ben Bir Allah 
Biliyor” şarkıları na da yer verildi.

Koro gecenin son eserini, Rektör Prof. Dr. Ha-
san Gümüş’ü, öğre  m üyelerini ve koroda görev 

alan eski öğrencileri sah-
neye davet ederek hep 
birlikte seslendirdi.

Kulübün Akademik 
Danışmanı Prof. Dr. Re-
cep Ünal konserin so-
nunda kısa bir konuşma 
yaparak ka  lanlara ve 
emeği geçenlere teşek-
kür e   . Prof. Dr. Recep 
Ünal, Şef Dr. Mehmet 
Halis Korur’a da çiçek 
takdim e   .
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KONSER
KONSER

OMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI’NIN 
YIL SONU KONSERİ

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Eği  m Fakültesi 
Güzel Sanatlar 

Eği  mi Bölümü, 
Müzik Eği  m 

Ana Bilim Dalı 
öğre  m üyeleri ve 

öğrencilerinden 
oluşan konserde, 

dünyaca tanınmış 
bestecilerin seçkin 

eserlerine yer 
verildi.

“Koro, Solo ve Orkestra Yıl Sonu Konseri”, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleş  . Üç bö-
lümden oluşan konserin ilk bölümünde Öğr. Gör. Şef Aynur Özgür yöne  mindeki Okul Korosu yer aldı. 
Okul Korosu’na Arş. Gör. Armağan Erman piyanoda eşlik e   . Koro, Prof. Dr. Süleyman Tarman’ın bestesi 
olan “Koro Marşı”nı ilk kez seslendirdi.

Konserin solo bölümünün ardından, Şef Prof. İldiko Moog yöne  mindeki Okul Orkestrası ve Akade-
mik Orkestra birbirinden güzel eserlere yer verdi. Konserin son bölümünde Yrd. Doç. Dr. Can Karahan üç 
telli sazı ile orkestraya ka  larak “Dımıdan” adlı eseri seslendirdi. Karahan’a bendirde Yusuf Kökden, ka-
şıkta Süleyman Emre Aktağ, de  e Mehmet 
Günay Eser eşlik e   .

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eği  m Fa-
kültesi Güzel Sanatlar Eği  mi Bölümü Mü-
zik Eği  m Ana Bilim Dalı’nın başarılı perfor-
mansıyla farkını gösterdiği geceye; Ondokuz 
Mayıs Samsun Devlet Konservatuarı Müdürü 
Prof. Dr. Süleyman Tarman, öğre  m üyeleri, 
öğrenciler ve davetliler ka  ldı. 
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OMÜ Türk Halk 
Müziği Korosu, 

28-29 Nisan 2012 
tarihleri arasında 

Eskişehir’de 
düzenlenen 

‘Üniversitelerarası 
THM 

Yarışması’nda 
iki birincilik, iki 
ikincilik alarak 
gurur kaynağı 

oldu.

KONSER
KONSER

Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen ve 14 üniversitenin ka  lımıy-
la gerçekleşen ‘Üniversitelerarası THM 

Yarışması’nda başarılı bir performans sergileyen 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Halk Müziği Ko-
rosu iki dalda birincilik, iki dalda da ikincilik alarak 
yarışmanın en başarılı üniversitesi oldu. Kırık hava 
dalında Emine Önal isimli öğrencimiz Türkiye birin-
cisi, uzun hava dalında ise Özge Şendil isimli öğren-
cimiz Türkiye ikincisi oldu.

30 korist ve 12 saz sanatçısının yer aldığı koro ile 
‘en iyi solist - en iyi toplu icra’ dallarında da Türkiye 

birincisi olan OMÜ Türk Halk Müziği Korosu, ‘en iyi 
koro’ ve ‘en iyi uzun hava’ dallarında ise ikinci ola-
rak yarışmanın en başarılı ekiplerinden biri oldu. 

Elde edilen başarının tesadüf olmadığını söyle-
yen koro şefi  Me  n Solmaz, “Geç  ğimiz senelerde 
de aynı başarıları elde etmiş bir koroyuz. Düzenli 
ve özverili çalışmalarımız sonucunda güzel sonuç-
lar elde ediyoruz. Bu başarının en büyük emekçi-
leri olan koro elemanlarına, üniversite yöne  mine 
ve akademik danışmanımız Prof. Dr. Ahmet Yaşar 
Turanlı’ya teşekkür ediyorum.” dedi.

TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU 
GURUR VERDİ
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Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi SKSD 

Başkanlığı Türk 
Halk Müziği Kulübü 

Korosu, Atatürk 
Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde konser 
verdi.

OMÜ’ DE TÜRK HALK MÜZİĞİ GECESİ

KONSER
KONSER

Her yıl düzenlenen ‘Üniversitelerarası Türk 
Halk Müziği Koroları Yarışması’ndan de-
rece ile dönen Şef Me  n Solmaz yöne  -

mindeki OMÜ Türk Halk Müziği Kulübü Korosu, iki 
bölümden oluşan konserde, ülkemizin çeşitli yöre-
lerinden Türk Halk Müziği’nin sevilen eserlerini ses-
lendirdi. Sanatçı Bayram Bilge Toker geceye onur 
konuğu olarak ka  ldı.

Kulübün Akademik Danışmanı Prof. Dr. Ahmet 
Yaşar Turanlı gecede yap  ğı konuşmada, “Bu et-
kinliğimiz üniversitemizde uzun yıllardır yapılıyor. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kulüplerine büyük 
bütçe ayıran üniversitelerden biridir. Özellikle de-
ğerli hocamız koro şefi miz Me  n Solmaz’a, Üni-
versitemiz Rektörlüğü’ne, Sağlık Kültür Spor Daire 
Başkanlığı’na ve emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum. Ayrıca ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı 
Bayram Bilge Toker bu akşamki konuğumuz. Bizi 

şerefl endirdikleri için de kendisine ayrıca teşekkür 
ediyorum.’’ şeklinde konuştu.

Konserde 3 parça seslendiren Sanatçı Bayram 
Bilge Toker’e, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan tara  n-
dan plaket takdim edildi.

Konserin sonunda koroya ka  lan Rektör Akan 
ve yöne  ciler hep bir ağızdan “Sular durulur der-
ler.” türküsünü seslendirdiler. 

Konsere; Vali Yardımcısı Mesut Taner Genç, 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve eşi, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve Prof. Dr. 
Hasan Gümüş, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahat-
 n Özyurt, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. 

Dr. Mustafa Bekir Selçuk, dekanlar, yüksekokul mü-
dürleri, öğre  m üyeleri, öğrenciler ile çok sayıda 
davetli ka  ldı.
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Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Samsun Devlet 
Konservatuarı 
Öğre  m Üyesi 

Yrd. Doç.Dr. Fa  h 
Akbulut ile TRT 

Gençlik Korosu ve 
Bakırköy Musiki 

Konservatuarı 
Vak   Sanatçısı 

Güntülü Tarkun, 
OMÜ Atatürk 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 

“Klasik Kemençe 
ve Gitar Duo 

Konseri” verdiler

OMÜ’DE KLASİK KEMENÇE VE 
GİTAR DUO KONSERİ

KONSER
KONSER

“Türk ve İspanyol Klasiklerine Uzanış” adlı konsere; Prof.Dr. Hüseyin Akan ve eşi, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Gümüş, öğre  m elemanları, öğrenciler ve sanatseverler ka  ldı.

Türk ve İspanyol 
besteciler; Hacı Emin 
Bey, Asdik Ağa, Sadi 
Işılay, Refi k Talat Alp-
man, Isaaac Albêniz, 
E. Granados ve Astor 
Piazzolla’ya ait seçkin 
eserlerin seslendirildi-
ği konserde marşların 
transkripsiyonları Be-kir 
Küçükay, şarkı, ilahi ve 
saz eserlerinin düzenle-
meleri de Fa  h Akbulut 
tara  ndan yapıldı.

- özenilen üniversite -110
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KONSER
KONSER

OMÜ’DE GİTAR TRİO KONSERİ

Atakum OMÜ Sahnesi’nde düzenlenen konser; Türkiye’nin önemli orkestraları eşliğinde çeşitli 
gitar konçertoları seslendirmiş ve halen İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğre  m Görevlisi olan 
Bekir Küçükay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğre  m Üyesi Fa  h Akbulut 

ve yüksek lisans çalışmalarını Dresden’de tamamlayarak Almanya’da çok sayıda konser vermiş sanatçı Erkin 
Çavuş tara  ndan verildi.

Dünyaca bilinen klasik eserlerin seslendirildiği konserde; 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı Mü-
dürü Prof. Dr. Süleyman Tarman, öğre  m üyeleri ve öğrenciler ka  ldı. Konserin sonunda Tarman, Bekir 
Küçükay ve grubuna çiçek ve teşekkür belgesi verdi.

OMÜ 
Ondokuz 

Mayıs Samsun 
Devlet Konser-
vatuvarı tara-
 ndan, “Gitar 
Trio” konseri

düzenlendi. 
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OMÜ Vakıf 

İlköğretim 

Okulu 

öğrencileri, 

Atatürk Kongre 

ve Kültür 

Merkezi’nde 

Türk Halk 

Müziği Konseri 

verdiler.

OMÜ VAKIF İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN 
TÜRK HALK MÜZİĞİ GECESİ

Anadolu’nun çeşitli yörelerinden tür-
külerin halk oyunları gösterileri eşli-
ğinde seslendirildiği geceye; Rektör 

Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Eşi, Mühendislik Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Eğitim Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, öğretim 
üyeleri, vakıf yöneticileri, veliler ve öğrenciler 
katıldı. 

Gecenin sonunda Rektör Akan, Konseri ses-
lendiren öğrencilere teşekkür etti.

nadolu’nun çeşitli yörelerinden tür

KONSER
KONSER
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Samsun İl Milli Eği  m Müdürlüğü ve İlkadım 
Rotary Kulübü işbirliğiyle düzenlenen ‘Ka-
radeniz Uluslararası Yükseköğre  m Tanı-

 m Günleri’nin açılışına; Vali Hüseyin Aksoy, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, İl Emniyet 
Müdürü Hulusi Çelik, İl Milli Eği  m Müdür Yardımcısı 
Alican Usta, Samsun Sanayici ve İş Adamları Derneği 
Yöne  m Kurulu Başkanı Bahri Uğurlu, Samsun Bü-
yükşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Daire 
Başkanı Necmi Çamaş, 
çeşitli illerden gelen 
27 üniversitenin tem-
silcileri ve öğrenciler 
ka  ldı.

11-13 Nisan 2012 
tarihleri arasında de-
vam edecek olan ta-
nı  m  günlerinin açılış 
konuşmasını yapan 
İlkadım Rotary Kulübü 
Başkanı Şeyda Akıncı, 
“Bugün başlayıp 3 gün 
sürecek bu tanı  m günlerinin gençlerimizin ken-
di potansiyellerine en uygun okullarını seçmelerini 
yardımcı olabilmek ve üniversiteyi bi  rdikten sonra 
topluma hizmet yolunda önemli bir toplumsal göre-
vi yerine ge  receğimize inanıyorum.” dedi.

Üniversitelerin geleceğe emanet edilecek öğren-
cileri ye  ş  ren önemli kurumlar olduğunu belirten 
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, “Üniversitelerimizin 
ne tür alanlarda faaliyet gösterdiği, bu alanların han-
gi iş kollarında çalışabileceklerine dair bilgiler burada 

sunulmakta. Öğrencilerimizin de ne okumak istediği 
hususlarını karşılıklı olarak is  şare edebilecekleri bir 
ortamı burada hazırlıyoruz. Zaman zaman karşılaş-
 ğımız genç arkadaşlarımız bir bölüm tercih ediyor, 

fakat okula gi   klerine kendi düşündüğü tercih yap-
 ğı kısımla mevcut okulun örtüşmediğini görebili-

yor. Bu bakımdan hizmet veren üniversitelerimiz ve 
hizme   alacak olan öğrencilerimiz bir araya gelerek 

daha isabetli ve daha sağ-
lıklı bir karar vermesini 
sağlayacak bir organi-
zasyondur. Bu boyu-
tuyla bak  ğımızda bu 
tür organizasyona ev 
sahipliği yap  ğımız-
dan dolayı büyük bir 
mutluluk yaşıyoruz. 
Bu çalışmanın özellik-
le gençlerimizin daha 
sağlıklı kararlar ver-
mesi bakımından daha 
yararlı olacağını dü-
şünüyorum. Ondokuz 
Mayıs Üniversitemiz 

yaklaşık olarak 40 bin öğrenci potansiyeline ulaş  . 
Canik Başarı Üniversitemiz de bu yıl öğrenci alımına 
başlayacak. AKM’deki alanımız dar. Samsun’da Fuar 
ve Kongre Merkezimizin inşaa   devam ediyor. Önü-
müzdeki yıl Fuar ve Kongre Merkezimizde daha ge-
niş ka  lımlı ve daha büyük alanda bu tanı  mlarımızı 
gerçekleş  receğiz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy, açılış kurde-
lesini kes   ve tanı  m gününe ka  lan üniversitelerin 
standlarını gezerek üniversiteler hakkında bilgi aldı.

10. Karadeniz 
Uluslararası 

Yükseköğre  m 
Tanı  m Günleri 

Samsun Atatürk 
Kültür Merkezi’nde 

düzenlendi.

10. KARADENİZ ULUSLARARASI 
YÜKSEKÖĞRETİM TANITIM GÜNLERİ

TANITIM
TANITIM
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“OMÜ Tanı  m 
Günü”nün 7.’si 

Yaşar Doğu 
Beden Eği  mi 

Spor Yüksekokulu 
Kapalı Spor 
Salonu’nda 
gerçekleş  .

7. OMÜ TANITIM GÜNÜ

TANITIM
TANITIM

Üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarını lise öğrencilerine tanıtmak ve öğrencilerin sorularına 
üniversitemizin yetkili ağızlarından yanıt verebilmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediğimiz 
tanı  m günü etkinliğine 7 ilden 1.000’e yakın lise son sınıf öğrenci ka  ldı. Tanı  m standlarını ge-

zerek OMÜ hakkında bilgi alan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde üniversite yerleşkesini de gezme olanağı 
buldular. Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Sinop, Ordu ve Giresun’dan gruplar halinde üniversitemize gelen 
öğrenciler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tara  ndan organize edilen ‘Tanı  m Günü’ etkinliğinde 
üniversitenin akademik birimleri tanıdılar.

Etkinlikte yap  ğı açıklamada OMÜ’nün Türkiye’deki ilk 10 üniversite arasında olduğunu belirten Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş, “Her yıl düzenli olarak böyle bir etkinlik yapıyoruz. Samsun ve çevre illerin 
öğrencilerine üniversitemizi tanı  yoruz. Böylelikle öğrenciler daha doğru tercihler yapıyorlar.” dedi.
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TANITIM
TANITIM

ÇEŞME KARİYER GÜNLERİ

ANTALYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çeşme 
Rehberlik ve Araş  rma Merkezi’nin 
düzenlediği ‘Çeşme Kariyer Günleri’ne 

ka  ldı.

Çeşme Rehberlik ve Araş  rma Merkezi Müdü-
rü Tijen Tekin yap  ğı konuşmada, geleneksel 
hale gelen kariyer günlerinin bu sene beşinci-
sini düzenlediklerini söyledi. Mesleki rehber-
lik amaçlı olarak düzenlenen, Çeşme ve çevre 
ilçelerdeki öğrenciler için planlanan etkinli-
ğin; öğrencilerin üniversiteler hakkında bilgi 
edinmelerini, bilinçlenmelerini ve kendilerine 
çizecekleri kariyer yolunda daha doğru karar 
verebilmelerini hedefl ediğini belir   .

Yoğun ilgi gösterilen OMÜ tanı  m standında 
çok sayıda öğrenciye üniversite hakkında ay-
rın  lı bilgi verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kaleiçi 
Rotary Kulübü ve Antalya Milli Eği  m 
Müdürlüğü tara  ndan düzenlenen, 

12.Yükseköğre  m Tanı  m ve Eği  m Fuarı’na 
ka  ldı. Fuarda 53 üniversite yer aldı.

Milli Eği  m Müdürü Osman Nuri Gülay, 
çocuklar ve gençlere kazandırılacak bilgi 
ve becerilerin çağdaş normlara ulaşması 
için çalış  klarını bildirdi. Gülay, eskiden 
gençlerin il il üniversiteleri gezdiklerini ve 
tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerle 
ilgili bilgi aldıklarını ha  rlatarak, “Şimdi ise 
üniversite tanı  m günleriyle üniversiteler 
öğrencilerin ayağına geldi.” dedi.  

Fuarda çok sayıda üniversite öğrenci adayına, 
OMÜ’yle ilgili merak e   kleri konularda bilgi 
verildi.
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KONUKLARIMIZ
KONUKLARIMIZ

Amerika’nın 
Teksas 

Eyale  ’nden 
gelen bir grup 
lise öğrencisi, 

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’ni 

ziyaret e   . 
Üniversite ile 

ilgili bilgi alan 
öğrencileri Rektör 

Yardımcısı Prof. 
Dr. Hasan Gümüş 

ağırladı

AMERİKALI LİSE ÖĞRENCİLERİ OMÜ’DEYDİ

Ülkelerinde Türkçeyi seçmeli ders olarak 
alan 22 lise öğrencisi, iki aylık yaz ta  lleri-
nin bir ayını Türkiye’de geçirdiler. 

Öğrencilere rehberlik eden ve Harmony Scien-
ce Academy’de Türkçe Öğretmenliği yapan Mü-
dür Yardımcısı Fikri Özdemir yap  ğı açıklamada: 
“Amerika’nın Teksas Eyale  ’ndeki Harmony Science 
Academy ve Harmony Science Academy Laredo li-
selerinden gelen öğrenciler, Türkiye’nin tarihi yapı-
sını görmek ve Türk kültürünü öğrenmek amacıyla, 
kardeş okul Feza Koleji’nin dave   üzerine bir aylığına 
Türkiye’ye geldiler. Öğrenciler ta  l programlarının üç 
ha  asını dil eği  mi alarak ve kültürel geziler yaparak 
geçirdiler. Son ha  a da İstanbul ağırlıklı olmak üzere 
kültürel gezilere devam edecekler. Öğrencilerimiz 
arasında üniversiteyi Türkiye’de okumayı planlayan-
lar ve üç yıldır art arda gelenler var. Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi’ni de ziyaret etmiş olmaktan dolayı 
mutluluk olduk.” şeklinde konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’yle ilgili bilgi veren 
Prof. Dr. Hasan Gümüş de Amerika’dan gelen lise 
öğrencilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu 
belirterek, üniversite eği  mi için öğrencileri OMÜ’ye 
davet e   . 
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Üniversitemizin 
Avrupa Birliği 

“Grundtvig 
Öğrenme 

Ortaklıkları” 
kapsamında 

desteklenen “Bit 
Genera  on” 

projesi toplan  sı 
OMÜ’de yapıldı.

AVRUPA’DAN OMÜ’YE ZİYARET

KONUKLARIMIZ
KONUKLARIMIZ

Toplan   için OMÜ’ye gelen Norveç ve İsveç-
lilerden oluşan bir heyet Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret e   ler. 

Ziyare  e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebi-
cioğlu da bulundu.

Proje kapsamında Samsun’da ikinci defa bulun-
duklarını ifade eden heyet üyeleri, misafi rperverli-
ğinden dolayı Rektör Akan’a teşekkür e   ler. Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi’nin teknolojiyi kullanımını ve 
hayat boyu eği  me verdiği desteği bizzat gördük-
lerini ve çok şaşırdıklarını ifade eden heyet üyeleri, 
üniversitenin Avrupa Birliği standartlarının üzerinde 
eği  m yürü  üğünü söylediler. 

Bit Genera  on projesinde uluslararası ortakla-
rımız olan; Norveç, Yunanistan, İsveç ve Almanya 
ile beraber çalışabilmiş olmanın son derece yararlı 

olduğunu belirten Rektör Akan, çok ortaklı ulusla-
rarası ka  lımlı projelerin üniversitemizde öncelikle 
ele alındığını ve değerlendirildiğini söyledi. “Proje 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Menderes Kabadayı’nın 
sorumluluğunda yaklaşık 2 yıldır devam eden or-
taklığımızın sonuna geldiğimiz bu günlerde karşılıklı 
sağladığımız kazanımlardan mutluluk duyuyorum.” 
diyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan,  OMÜ’nün, Av-
rupa Birliği tara  ndan 2010 yılında belirlenen bilgi 
toplumu stratejilerini dikkate alarak, rekabetçi ve 
hızlı bir bilgi toplumu gelişimini hızlandırarak, “Bit 
Genera  on” projesinin topluma yaygınlaş  rılması 
gerekliliğinin önemini iyi kavramış bir üniversite ol-
duğunu da belir   .

Misafi rlerine hediyelerini ve ser  fi kalarını veren 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’a heyet üyeleri de he-
diye takdiminde bulundular. 
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Miras Halk 
Dansları Topluluğu 

Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanı 

Tolga Köksal, 
Başkan Yardımcısı 
Öznur Savtekin ve 

beraberlerindeki 
16 dansçı Rektör 
Prof. Dr. Hüseyin 

Akan’ı makamında 
ziyaret e   ler.

Ziyaretlerinin amacından kendilerini tanıt-
mak olduğunu söyleyen Başkan Tolga Kök-
sal; arkasında maddi desteği olmayan ilk ve 

tek kulübüz. Her şey dansçı arkadaşlarımızın ailele-
rin verdiği destekle gerçekleşiyor. Oyunları, köydeki 
insanlar nasıl oynuyorsa öyle sahneye koyuyoruz. 
Bu durum bizim için onur ve gurur vericidir. Yöremi-
ze ait 41 oyunumuzdan 22’sine ulaşabildik. Temmuz 
ayında düzenlenecek olan Türkiye fi naline otan  k 
dalda Samsun yöresi ile ka  lacağız. Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi denince akla Samsun geliyor. Üniversi-
temizin, yurtdışına açılan kapımızın, Samsun yöresi 
oyunlarına önem vermesi bizim için çok önemli.” 
dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan da konuşmasında;  
“Türkiye, kültürün her alanında dünyanın en çeşitli, 
en zengin olduğu ülkelerden biridir. Sizler güzel bir 
geleneğimizi açığa çıkarıyorsunuz. Hepinizi tebrik 
ediyorum.” şeklinde konuştu. 

MİRAS HALK DANSLARI TOPLULUĞU GENÇLİK 
VE SPOR KULÜBÜ REKTÖR AKAN’I ZİYARET ETTİ

KONUKLARIMIZ
KONUKLARIMIZ

10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları çerçeve-
sinde Samsun’da  bulunan öğrenciler, On-
dokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Vekili Prof.

Dr.Hasan Gümüş’ü ziyaret e   ler. 

Samsun´a gelen 10. Uluslararası Türkçe 
Olimpiyatları’nın Turne Grubu, il gezisinin ardın-
dan il yöne  cilerini ziyaret e   . 10. Uluslararası 
Türkçe Olimpiyatları’na ka  lmak için 150 ülke-
den Türkiye’ye gelen öğrencilerin turne grubun-
da yer alan 75 öğrenci Samsun´a geldi. 

10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları’nın 
Turne Grubu temsilen Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Gümüş’ü Ta-
cikistan, Belarus ve Kosovalı öğrenciler ziyaret 
e   ler. Ziyarete Rektör Yrd. Prof. Dr. Hakan Leb-

lebicioğlu da ka  ldı. 

TÜRKÇE OLİMPİYATLARI ÖĞRENCİLERİ 
OMÜ’DEYDİ

Günün anısına Prof. Dr. Hasan Gümüş
 öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. 
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KONUKLARIMIZ
KONUKLARIMIZ

Balkan Türkleri Derneği tara  ndan 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı kutlamaları için Samsun’a davet edilen 
Kosova Milletvekilleri Müferra Şinik ve Fikrim Domka, 

Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu’nu ziyaret e   ler. Mil-
letvekilleri ve Leblebicioğlu karşılıklı fi kir alışverişinde bulundular.

19 Mayıs kutlamalarına ka  lmak için Samsun’da olmaktan do-
layı çok mutlu olduklarını belirten milletvekilleri, OMÜ’de öğrenim 
gören Kosovalı öğrencilerle ilgili bilgi aldılar. 

 Erasmus Programı ve üniversitemizdeki uluslararası öğrenciler 
hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, milletvekillerini 
üniversitemizde görmekten duyduğu memnuniye   dile ge  rerek, 
Kosova’da eği  m gören öğrencilerin üniversitemizde eği  m ve staj 
yapabileciğini belir   .  Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ziyaretleri anı-
sına Kosova Milletvekillerine hediye takdim e   .

KOSOVALI MİLLETVEKİLLERİNİN
ZİYARETİ

Gümülcüne Mü  üsü İbrahim Şerif, Mübadele Derneği Başkanı 
Salih Meriç ve beraberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan’a nezaket ziyare  nde bulundular. 

Eği  m Fakültesi’nde öğrenim görmek için Yunanistan’dan 20 
öğrencinin geleceğini söyleyen Mü  ü İbrahim Şerif, Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi ve üniversitemizde okuyan uluslararası öğrenciler 
hakkında Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’dan bilgi aldı. 

MÜBADELE DERNEĞİ’NDEN
NEZAKET ZİYARETİ

ASLAN KARANFİL’DEN REKTÖR AKAN’A 
VEDA ZİYARETİ

amsun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinden, Genç-
lik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanan
Aslan Karanfi l, Rektör Prof. Hüseyin Akan’a veda ziyare  nde

bulundu. 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, 2005 yılından bu yana
Samsun İl Özel İdarisi Genel Sekreteri olarak görev yapan
Aslan Karanfi l’e Samsun’da yyapp  ğığ  ççalışşmalarından dolayyı te-
şeşekkkkkküürür eeddedererekk k yeye inini ggööröreveviininddede b bbaşaşarar lılılarar d ddililil dededii.i.
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OMÜ KARATE TAKIMININ BAŞARILARI 
ARTARAK DEVAM EDİYOR

Şampiyon 
öğrenciler takım 

antrenörleriyle 
birlikte Rektör 

Prof. Dr. 
Hüseyin Akan’ı 

makamında 
ziyaret e   ler.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karate Takımı 16-19 Nisan 2012 tarihleri arasında Amasya ilin-
de yapılan, ‘Üniversitelerarası Türkiye Karate Şampiyonası’nda, Yaşar Doğu Beden Eği  mi 
ve Spor Yüksekokulu öğrencileri; 60 kg.’da Muhsin Aras ikinci, 67 kg.’da Mehmet Youlmaz 

üçüncü ve 75 kg.’da Kubbe   n Uçak üçüncü olmak üzere, bir ikincilik, iki üçüncülük elde ederek top-
lam 3  madalya ile döndüler. 

Şampiyon öğrenciler takım antrenörleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Çayıroğlu ve 
Şube Müdürü İbrahim Tan’la birlikte Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret e   ler.

Karate takımı antrenörü Ayhan 
Özkurt konuyla ilgili yap  ğı açıkla-
mada: “42 üniversitenin iş  rak et-
 ği şampiyonaya al   sikle  e ka  l-

dık ve üçünde madalya elde e   k. 
Son derece yüksek başarı oranına 
sahibiz. Geçen yıl Üniversitelerara-
sı Türkiye Karate Şampiyonası’nda 
2 olan madalya sayımızı bu yıl 3’e 
çıkardık. Sporcularımızın her biri 
çok başarılı öğrencilerdir. Üniver-
sitemiz bünyesinde her açıdan bizi 
ve tüm spor takımlarımızı sürekli 
destekleyen Sayın Rektörümüz 
Prof. Dr. Hüseyin Akan’a, üniversi-
temiz yöne  mine ve başarı oranı-
mızın yükselmesinin mimarı, takımımızın Akademik Danışmanı, 3. Kademe Kıdemli Karate Antrenörü 
Öğre  m Görevlisi Levent Bayram’a çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, üniversitemiz karate takımının elde e   ği başarıdan duyduğu mem-
nuniye   ifade ederek sporcuları tek tek kutladı ve üniversiteye ait hediyeler takdim e   . 

SPOR
SPOR
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OMÜ GÜREŞ TAKIMI 
DÜNYA ZİRVESİNDE

OMÜ Güreş Takımları ve Milli Takımlar Teknik Direk-
törü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Türkmen, Güreş Takımı 
Antrenörü Okutman Hasan İmamoğlu, Sağlık Kültür 

Spor Daire Başkanı Mustafa Çayıroğlu, Şube Müdürü İbrahim 
Tan ve sporcularımız Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı ziyaret 
e   . 

Erzurum’da düzenlenen “Üniversiteler Türkiye Güreş 
Şampiyonası”nda güreş takımımız dünya sıralamasında ve 
“Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası”nda 3 ayrı dalda 1.’lik 
elde e   . 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Türkmen konuyla ilgili şu açıklamayı 
yap  ; “Türkiye’de üniversiteler güreş müsabakaları daha ön-
celeri yapılsa da bunlar dikkate alınamamakta, klasmanları ilk 
olarak ÜSF’nun kurulduğu 1996 yılından başla  lmaktadır. Bu 
tarihin dikkate alınması OMÜ’yü avantajlı duruma ge  rmiş  r.

OMÜ’nün dünya güreşindeki yeri (bayanlar hariç) şu şe-
kildedir: Türkiye GR s  linde dört takım şampiyonluğu ve dört 
de ikinciliği alarak klasmanda dünyada ilk sıraya yerleşmiş  r. 
Toplamda alına 23 al  nın 12’si, 18 gümüşün 2’si ve 26 bron-
zun 10’u OMÜ öğrencileri tara  ndan kazanılmış  r. OMÜ bu 
tablo ile Moskova ve Tarkan Üniversitelerinin önünde ilk sırada 
yer almaktadır. LL’de 2005 Universiad’ın dışında iki takım şam-
piyonluğu alan Türkiye; iki 2.’lik, iki 3.’lük, bir 4.’lük ve bir de 
5.’lik almış  r. Bu s  lde Türkiye’nin toplamda aldığı 8 al  nın 4’ü, 
12 gümüşün 8’i, 17 bronzun 5’i ile Colorado Springs (USA) ve 
Tarhan (İran) Üniversitelerin ardından Yakut (Rusya) ile birlikte 
OMÜ 3. sıradadır. GR ve LL toplamı ile 16 al  n, 10 gümüş ve 15 
bronz ile toplamda 41 madalya alan OMÜ bir kez daha “Üniver-
siteler Dünya Güreş Şampiyonası”nda zirvede yerini almış  r.”

Sporcularımızın başarılarından duyduğu memnuniye   dile 
ge  ren Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, öğrencileri tek tek kutla-
yarak teşekkür e   .

SPOR
SPOR

3 ayrı dalda 
1.’lik elde eden 
güreşcilerimiz 

Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan’ı 
ziyaret e   ler.

OMÜ BOKS TAKIMI TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
rzurum’da düzenlenen “Türkiye Üniversitelerarası
Boks Şampiyonası”nda üniversitemiz takım halinde
Türkiye 2.’si oldu. 

Yaşar Doğu Beden Eği  m Spor Yüksekokulu Müdür
Yardımcısı Prof. Dr. Seydi Ahmet Ağaoğlu, OMÜ Boks
Takımı Antrenör Hasan Tat, Türkiye 1.’si Bünyamin Ay-
dın, Türkiye 2.’si Muhammet Aydın, Türkiye 3.’sü Alkan
Özdemir Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında
ziyaret e   ler.

Türkiye 2.’si olan üniversitemiz böylece Eylül ayın-
da Çin’de yapılacak olan “Dünya Üniversitelerarası
Olimpiyatları”na ka  lma hakkını elde e   .

Spporcularımızın başaş rılarından duyyduğuğ  memnuni-
yey   dile geg  ren Rektör Prof. Dr. Hüseyyin Akan,, öğrğ encileri tek tek kutlayay rak teşeş kkür e    ve başşarılarının devamını diledi. Ziyay re  e 
ReRektktörör Y Yarardıdımcmcısısıı PrProfof.. DrDr.. HaHakakann LeLeblblebebicicioioğlğluu dada b bululunundudu..
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SKSD 
Başkanlığı 

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 

Satranç Kulübü 
tara  ndan 

düzenlenen “12. 
Geleneksel Bahar 

Kupası 19 Mayıs 
Satranç Turnuvası” 

düzenlendi.

OMÜ Satranç Kulübü Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. İrfan Saka yap  -
ğı açılış konuşmasında, “OMÜ Satranç Kulübü olarak düzenlediğimiz bu 
etkinliğe destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Satranç 

hem takım hem de bireysel olarak oynanan bir spordur. Geçen yıla kadar üniversite 
içi etkinlik olarak yapılan bu turnuvayı son iki yıl tüm ka  lımcılara aç  k. Kulüp olarak 
hedefi miz 19 Mayıs ha  asında OMÜ’ye ve Samsun’a yakışır ulusal ardından da ulus-
lararası bir turnuva organizasyonu yapmak.” dedi.

Turnuvanın açılışına ka  lan Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Akıl yaşta değil baştadır. Sat-
rançta yaş önemli olmuyor. Gelecekte bu turnuvanın ulusal çapta olacağının sözünü 
şimdiden vermek is  yorum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne de bu yakışır.” şeklinde 
konuştu.

Tüm kategorilerde çekişmeli geçen mücadelelerin ardından turnuva, beş sporcu-
nun yenilgisiz bir şekilde 6 puan alarak ilk dereceleri paylaşmasıyla sona erdi.

19 MAYIS SATRANÇ TURNUVASI

SPOR
SPOR
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FUTBOL TURNUVASI ÖDÜL TÖRENİ 

OMÜ Öğrenci Konseyi 4. Gelenek-
sel Futbol Turnuvası Ödül Töreni 
Merkez Kafeterya’da düzenlendi.

1.200 öğrencinin 120 takımla ka  ldığı 
turnuva OMÜ Vak  ’nın katkılarıyla ger-
çekleş  .  Ödül töreninde konuşan Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “ 
Hepinize cen  lmence bir müsabaka yaşat-
 ğınız için teşekkür ediyorum. Başarıları-

nızın devamını diliyorum.” dedi. 

Turnuvada; Fen Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Bölümü 4.sınıf öğrencilerinin takımı 
birinci, Samsun Meslek Yüksekokulu Pey-
zaj Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin takımı 
ikinci, İk  sadi ve İdari Bilimler Fakültesi İk-
 sat Bölümü 2.sınıf öğrencilerinin takımı 

üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara Prof Dr. Ha-
kan Leblebicioğlu tara  ndan madalyaları 
ve kupaları verildi.

Umman Yüzme 
Milli Takımı, körfez 

ülkeleri arasında 
yapılacak olan 

“Açık Deniz Yüzme 
Şampiyonası” 

öncesi, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Olimpik Yüzme 
Havuzunda 24 
günlük kampa 

girdi.

UMMAN YÜZME MİLLİ TAKIMI OMÜ’DE 
KAMPA GİRDİ

Umman Yüzme Milli Takım Koçu Macar 
Istvan Karmos Samsun’da olmaktan 
duyduğu memnuniye   ifade ederek, 

üniversiteye ait olan yüzme havuzunun olimpik 
standartlarda olduğunu söyledi. Çalışmalarının 
son derece başarılı geç  ğini söyleyen Karmos,  
sporcuların günde 10 kilometreye yakın yüzdü-
ğünü, böylece hem havuzda hem de Karadeniz’de 
antrenman yapma imkânı bulduklarını söyledi. 
Çalışmaların günde iki 
antrenman şeklinde ol-
duğunu belirten Karmos, 
üniversite yöne  mine ve 
sosyal tesisler işletmesi 
yetkililerine gösterdikle-
ri ilgiden dolayı teşekkür 
e   .

Umman Yüzme Takı-
mı Menejeri Matar Al-
mas da, Samsun’u çok 
beğendiklerini belirte-
rek, üniversitenin olim-
pik yüzme havuzunun 
da kamp için çok uygun 

olduğunu söyledi. Matar Almas, “Önceki yıllarda 
kamplar İzmir’de yapılıyordu. Samsun’daki kamp-
ta denizden de yararlanma imkânı bulduk. Körfez 
ülkeleri Açık Deniz Yüzme Şampiyonası” ve Ekim 
ayında Hong Kong’da yapılacak olan “Dünya Yüz-
me Şampiyonası” öncesi çalışmalarımız ve moral 
depolamamız açısından Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi Olimpik Havuzu’ndaki kamp bizler için çok 
faydalı oldu.” şeklinde konuştu.
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Adı - Soyadı  Fakülte / Yüksekokul / Ana Bilim Dalı Atandığı Kadro

ATAMA - YÜKSELMEATAMA - YÜKSELMEATAMA YÜKSELMEATAMA YÜKSELME
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Nurhan KÖKSAL Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Profesör

Ayhan SÖĞÜT Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent Dr.

İsmail UZUN Diş Hekimliği Fakültesi / Endodonti Yrd. Doç Dr. 
Seyhan BULUT Devlet Konservatuarı / Üfl emeli ve Vurmalı Çalgılar Yrd. Doç Dr.
Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS Fen-Edebiyat Fakültesi  Yrd. Doç Dr.
Murat Burak KAHYAOĞLU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Muhasebe ve Finansman Yrd. Doç Dr.
İbrahim İNANÇ Mühendislik Fakültesi / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Yrd. Doç Dr.
Pınar SÖKÜLMEZ Samsun Sağlık Yüksekokulu / Beslenme ve Diyetetik Yrd. Doç Dr.
Adem GÜL Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Yrd. Doç Dr.
Mesut KILIÇ Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travm. Yrd. Doç Dr.
Şule PAKSU  Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç Dr.
Aygül GÜZEL Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Yrd. Doç Dr.

“BÜLTEN 19” adlı 
elektronik dergi 

web üzerinde
bulten.omu.edu.tr 

adresinde 
yayınlanıyor.

BÜLTEN’19 un ilk sayısı 19 Mayıs 2012 Cumartesi günü, Saat: 19:19’da yayın haya  na başladı.

Her ayın 19’unda periyodik olarak yayınlanan BÜLTEN 19’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
akademik ve idari personeline ait akademik yükselmeler, atamalar, bilimsel etkinlikler, bilimsel yayın-
lar, sosyal ve kültürel etkinlikler, yur  çi ve yurtdışı görevlendirmeler ve duyurular yer alacak.

BÜLTEN 19 YAYIN HAYATINA BAŞLADI
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