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REKTÖR AKAN’DAN YENİ DÖNEM
MESAJI

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

Rektör Akan yeni dönemdeki görevine OMÜ ailesine seslenerek başladı.

- özenilen üniversite -2

Türkiye 
Cumhuriyeti 

Anayasasının 130. 
ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim 
Kanunun 13. 

maddeleri uyarınca, 
Yükseköğretim 

Kurulunun 
önerdiği adaylar 
arasından, Prof. 

Dr. Hüseyin Akan, 
Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül 
tarafından Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi 
rektörü olarak 

yeniden atandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Değerli Mensupları;

Üniversitemizde birlikte önemli atılımlar gerçekleştirdiğimiz 4 yıllık dönemdeki katkılarınız için teşekkür 
ederim.

Yeni dönem; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal yaşama katkı alanlarında yine iyileştirmeler 
ve yeniliklerle belirginleşecektir. 

Programların ve derslerin gözden geçirilmesi ile ders içeriklerinin uygulamaya yönelik olarak güncel-
lenmesi süreçleri yoğunlaşarak devam edecektir.

Bilimsel araştırmalarda, niceliğin yanında niteliğin arttırılması öncelikli hedeflerimizdendir. İleri 
Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
ile yeni yapılan, yenilenen birim laboratuarlarında Samsun’a uygun, Ülkemize yararlı olacak ürün ve 
çıktılara yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleşecektir. OMÜSİGEM bir yandan öğrencileri iş 
yaşamına hazırlama ve istihdamı, diğer yandan araştırma-geliştirmeye yönelik üniversite-sanayi-iş dünyası 
işbirliklerini arttıracaktır. Önümüzdeki yıldan itibaren bunun sonuçlarını görmeye başlayacağız.

Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimdeki yeni programları, uzaktan eğitimdeki ağırlığı, üniversite-iş 
dünyası işbirliği, toplumsal yaşama katkısıyla giderek daha büyük ve önemli bir yer edinen Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi ailesine mensup olmaktan gurur duyuyoruz. 

Samsun’a, Türk Milletine, çevre ülkelere ve dünyaya karşı görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. 
Çalışmalarımızla, ürettiklerimizle ve yetiştireceğimiz öğrencilerimizle beraber; OMÜ mensubu olmaktan 
duyduğumuz gururu daha yukarılara taşıyacağımıza olan inancım sonsuzdur.

Verimli, başarılı bir dönemi hep birlikte yaşamak dileğiyle saygılarımı sunuyorum.
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OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

YENİ REKTÖR YARDIMCILARI 
GÖREVLERİNE BAŞLADILAR

1948 yılında Samsun–Havza’da doğan Prof. Dr. Halis ÖLMEZ, 1970 yılında Ege 
Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden ve İzmir Yüksek Öğretmen 
Okulu’ndan mezun oldu. Aynı üniversitede 1975 yılında yüksek lisansını ve 

1978 yılında da doktorasını tamamladı. 1981 – 1982 yılları arasında İngiltere Sal-
ford Üniversitesinde bilimsel araştırmalarda bulundu. 1983 yılında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nde doçent, 1988 yılında da Ondokuz Mayıs Üniversitesinde profesör 
oldu. İlgi alanı anorganik kimya, koordinasyon kimyası, termik analiz, simetri ve grup 
teoridir.

7 adet yüksek lisans ve 6 adet doktora tezi yöneten Prof. Dr. Halis ÖLMEZ, 15 
adet araştırma projesinin yürütücülüğünü yaptı. SCI tarafından taranan uluslararası 

bilimsel dergilerde yayımlanmış 59 adet makalesi, 26 adet ulusal bilimsel dergilerde basılmış yayını, 55 adet ulusal ve uluslararası 
bilimsel toplantılarda sunulmuş tebliği bulunan Prof. Dr. Halis ÖLMEZ’in yayınlarına yapılmış 685 atıfı vardır ve h-indeksi 16’dır. 2 
adet ders kitabı yazarlığı ve 4 adet bilimsel kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır. 1989-1995 ve 1996-1999 yılları arasında Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanlığı, Anorganik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı, 1996–2000 yılları 
arasında da Anadolu Üniversitesi AÖF Samsun Akademik Danışmanlık Koordinatörlüğü ve AÖF Samsun İl Sınav Koordinatörlüğü 
görevlerinde bulunmuştur.

1968 yılında Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde doğdu. 1990 yılında Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1991 yılında aynı fakülte-
ye Dinler Tarihi Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında OMÜ Sosyal 

Bilimler Enstitüsünde Dinler Tarihi alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra, 
Mayıs 1994 yılında doktorasını yapmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 
İngiltere’ye gönderildi. Burada Birmingham Üniversitesine bağlı Centre For The Study 
Islam and Christian-Muslim Relations adlı merkezde doktorasını tamamlayarak Tem-
muz 1998’de Türkiye’ye dönen AYDIN,  Nisan 1999’da Dinler Tarihi Anabilim Dalına 
yardımcı doçent olarak atandı. Nisan 2003’de doçent ve Ocak 2010’da da profesör 
unvanını aldı. AYDIN, Aralık 2008-Temmuz 2012 tarihleri arasında OMÜ Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri 
Tabanı Komitesi üyesi olan AYDIN, genel olarak Dinler ve Kültürlerarası Diyalog, Dinsel 

Çoğulculuk, Birlikte Yaşama, Çağdaş Hıristiyan Teolojisi ve Tarihsel İsa Araştırmaları alanlarında araştırmalarda bulunmaktadır. Türkçe 
ve İngilizce yayımlanmış pek çok makalesi ve kitabı bulunan AYDIN’ın çalışmalarına uluslararası ve ulusal kitap ve makalelerde çok 
sayıda atıf yapılmıştır.

Afyonkarahisar’da doğan Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU’nun uzmanlık 
alanı, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji’dir. 1991 yılında yar-
dımcı doçent unvanıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 

öğretim üyesi olarak görev alan ve 1994’de doçent olan LEBLEBİCİOĞLU, 2000 yı-
lında profesör olarak atanmıştır. Halen üniversitemizde görevini sürdüren Prof. Dr. 
Hakan LEBLEBİCİOĞLU, aynı zamanda Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mik-
robiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkanı ve Annals of Clinical Microbiology 
and Antimicrobials Dergisi editörüdür. Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU’nun ulusal 
dergilerde yayınlanmış 75 makalesi, uluslararası dergilerde basılmış 89 yayını mev-
cuttur. Yayınlarına Science Citation Index (SCI) kapsamındaki dergilerde 941 atıf ya-
pılmıştır. H indeksi 15’dir. Türkiye Bilimler Akademisi ( TÜBA ) üyesidir.

Prof. Dr. Halis ÖLMEZ

Prof. Dr. Mahmut AYDIN

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
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OMÜ’DEN
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2009 yılından beri dünyadaki üniversite ve araştırma kurumlarının sıralamasını yapan İspanya’daki  Scimago Araştırma 
Kurumu; 2012 yılı sıralamasını Ağustos ayında yayınladı. Kurumun raporu  3 bin 290 üniversite ve araştırma kurumunun 
sıralamasını kapsamaktadır. Scimago 2012 yılı dünya sıralamasını Scopus veri tabanını kullanarak yaptığını açıkladı.

Sıralamada toplam doküman sayısı, uluslararası işbirliği oranı, normalize edilmiş etki, yüksek etkili yayın oranı, alan çeşitliliği, 
yüksek atıflı yayın oranı, yayınlarda sorumlu yazarlık sayısı kriterleri baz alınmıştır.

2012 Sıralama tablosundaki 3 bin 290 kurum arasında 57 türk üniversitesi yer  almıştır. Bu sene yapılan değerlendirme geçen 
senelerden farklı olarak yüksek impakt faktörlü dergilerde yapılan yayınlar ve yine bu yayınlara bu dergilerde yapılan atıflar da 
dikkate alınmıştır.

Yukarıda ifade edilen kriterlere göre yapılan değerlendirmede; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin sıralaması aşağıdaki gibi ol-
muştur.

Dünya sıralaması: 920.
Ortadoğu ülkeleri arasındaki sıralaması: 32.
Türkiye’deki üniversiteler arasındaki sıralaması: 13.

Prof. Dr. Hüseyin Akan ise sıralama ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından 
yapılan son değerlendirmeye göre dünyadaki ilk 1000 üniversite içinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin yer almış olması ve 
Türkiye’deki Üniversiteler içindeki yerimiz bizi memnun etmiştir. Geçmiş yıllarda yapılan değerlendirmelere göre sıralamadaki ye-
rimiz daha üst düzeye gelmiştir. Bu da gösteriyor ki; üniversitemizde şimdiye kadar bilimsel kaliteyi arttırmaya yönelik yaptığımız 
çalışmaların sonucunu almaya başladık ve bundan sonra hedefimiz hep beraber Ondokuz Mayıs Üniversitesini daha iyi yerlere 
taşımak olacaktır.” şeklinde konuştu.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
DÜNYANIN EN İYİ 1000 ÜNİVERSİTESİ 

ARASINDA

- özenilen üniversite -4
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OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN

OMÜ KURUPELİT KAMPÜSÜNÜN 
3 BOYUTLU GÖRÜNÜMÜ GOOGLE EARTH’DE

Üniversitemiz 
K u r u p e l i t 
K a m p ü s ü n -

de yer alan 9 Fakülte, 
Yüksekokul ve Rektörlük 
binasının 3 boyutlu ha-
zırlanmış fotoğrafları ve 
gerçek fotoğrafları ile 
görselleştirilmiş model-
leri Google Earth siste-
mine yerleştirildi. 

Fotoğraflar ve model-
ler, Mühendislik Fakülte-
si Harita Mühendisliği 
Bölümü kontrolünde ve 
bölüm öğrencilerinin bi-
tirme çalışmaları kapsa-
mında hazırlandı. Diğer 
binalarla ilgili çalışmala-
rın da devam ettiği kay-
dedildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, akademik ve idari birimlerinin 3D panoramik fotoğraf çekimlerini sanal turla internet ortamına 
taşıdı. Özellikle öğrencilere ve ailelere internet üzerinden ilgilendikleri fakülte, yüksekokul ve birimlerle ilgili gerçek görü-
nümlü tanıtım sağlayan sanal tur uygulaması, Türk üniversiteleri arasında da bir ilk oldu.

İnternetteki ziyaretçilerin mekânı 360 derece algılamasını sağlayarak, oradaymış hissi veren en etkili ve en yeni görsel tanıtım 
yöntemi olan 360 Derece ya da 3D Panorama fotoğraf olarak tanımlanan sanal tur uygulaması, görüntü kalitesi ve kullanım hızının 
videodan çok daha yüksek olması ve görüntüyü bizzat izleyenin yönetmesi olanağıyla da özellikle tercih edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sanal Tur için: http://www.omu.edu.tr/sanal

OMÜ 360 DERECE 

- özenilen üniversite - 5
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ERASMUS ÖĞRENCİLERİ OMÜ’DE

Erasmus Kurum Koordinatörü Uzm. Emine Bol Yazıcı, Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenle-
nen oryantasyon programında öğrencilerle tanışma oyunu oynayarak, öğrencilerin birbirlerini tanıya-
rak kısa zamanda kaynaşmalarına yardımcı oldu.

Programda otobüs ile kampüsü gezen öğrenciler,  Uzm. Emine Bol Yazıcı tarafından üniversite ve 
kampüs konusunda bilgilendirildiler. Kampüsü gören Erasmus öğrencileri Ondokuz Mayıs Üniversitesini 
çok beğendiklerini dile getirdiler.

Öğrenciler için Omtel Deniz Otel’de, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Mennan’ın 
da katıldığı tanışma yemeği düzenlendi. Yemeğin ardından Uzm. Emine Bol Yazıcı öğrencilere barkoviz-
yon eşliğinde Samsun ve Üniversite ile ilgili bilgi verdi. 

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

AB Eğitim 
Programı 

çerçevesinde 6 farklı 
ülkeden Türkiye’ye 

gelen 22 Erasmus 
öğrencisi 2012–2013 

eğitim-öğretim yılı 
için üniversitemizde 

eğitime başladı.

- özenilen üniversite -6
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OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

Erasmus Öğrencileri Samsun’u Gezdiler
Erasmus öğrencileri, Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen Samsun gezisine de 

katıldılar.
 
Samsun’un  Kutlukent ilçesindeki Atatürk’ün Evi’nden başlayan gezi programı; Bandırma 

Gemisi, Tütün İskelesi, Etnoğrafya Müzesi ve Gazi Müzesi’nin gezilmesiyle sona erdi.

- özenilen üniversite - 7
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İNGİLİZCE YAZ KAMPI SONA ERDİ

Doğu 
illerinden gelen 

öğrenciler 
için OMÜ 

Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

tarafından 
yürütülen 

“İngilizce Yaz 
Kampı” sona 

erdi.

Kalkınma Bakanlı-
ğının desteğiyle, 
Sosyal Destek 

Programı (SODES) kap-
samında doğu illerinden 
gelen öğrenciler için; 
Batman Valiliği, Batman 
İl Emniyet Müdürlüğü ve 
Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi işbirliği ile düzenlenen 
ve OMÜ Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından 
yürütülen “İngilizce Yaz 
Kampı” sona erdi. 

5 hafta boyunca OMÜ’de eğitim gören öğrenciler, Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezin’ de düzenlenen törenle sertifikala-
rını aldılar.

Törene Vali Yardımcısı Mesut Taner Genç, Rektör Vekili 
Prof. Dr. Hasan Gümüş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leb-
lebicioğlu, Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Zeki 
Karakaya, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy, İl 
Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili 
Tahsin Nas, İl Milli Eğitim AR-GE Sorumlusu Proje Koordinatö-
rü Murat Öztürk katıldı.

Tören, İngilizce Yaz Kampına katılan Batmanlı öğrenciler; 
Maşide Balakan ve Ammar Yasir Yıldırım’ın konuşmalarıyla 
başladı. Kampın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür 
eden Maşide Balakan’ın ardından söz alan Ammar Yasir Yıldı-
rım, “Samsun insanının doğu insanı kadar misafirperver oldu-
ğunu gördük. Bize kardeş sıcaklığında yaklaşan hocalarımıza 
ve bize bu imkânı sunan herkese teşekkür ederim.”  dedi.

İl Milli Eğitim AR-GE Sorumlusu Proje Koordinatörü Murat 

Öztürk, Kampa Muş’tan, Diyarbakır’dan ve Van’dan 62 öğren-
ci katıldı. İnanıyoruz ki bu gençlerimiz güney-doğu batı-doğu 
kardeşliğinin gelişmesine yardımcı olacak. Ülkemizi çok güzel 
yerlerde temsil edecekler.” dedi.

Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Zeki Karaka-
ya, “Bu projenin geniş anlamda ülkeye çok katkısı var, dar an-
lamda ise kişilere ve öğrencilere çok katkısı var. Bu projelerin 
son derece başarılı olduğunu ve bu projelerin kesinlikle devam 
etmesi gerektiğine inanıyor, öğrencilerimizin hayat boyu başa-
rılı olmalarını diliyorum.” şeklinde konuştu.

“Yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını diliyorum. Bundan 
sonraki süreçte de aynı topraklarda, aynı bayrak altında ol-
mayı temenni ediyorum.” diyen İl Milli Eğitim Müdürü Vekili 
Tahsin Nas’ın ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Hulusi Çe-
lik de projeyi ilk duyduğunda son derece heyecan duyduğu-
nu belirterek; “İçimde, sevgimizi ve dostluğumuzu nasıl ifade 
edebiliriz telaşı yaşadım. Ama fazla söze gerek yok, gönüller 
duygularımızı yeterince ifade etti. Bizler sizleri unutmayacağız, 
dileriz sizler de bizleri unutmazsınız.” dedi. 

Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Gümüş, “İleride sizler gibi de-
ğerli öğrencileri üniversitemizde görmek isteriz. Kampta edin-
diğiniz kardeşliği dayanışmayı yaymanızı temenni ediyor ve 
hepinize ileriki hayatlarınızda başarılar diliyorum.” dedi. 

“Öğrencilerimiz uluslararası bir dil olan İngilizceyi öğrendi-
ler ama bunun yanında kardeşliği de burada yaşamış oldular. 
İngilizce öğrenmenin yanında en güzel kazanım bu oldu.” di-
yen Karadeniz Eğitim Yardımlaşma Derneği (KEYDER) Başkanı 
Ömer Kabaş’ın ardından söz alan Vali Yardımcısı Mesut Taner 
Genç ise, “Burada geçirdiğiniz süre içerisinde yaşadıklarınızın 
ileride size dolu dolu geri kazanç olarak döneceğine inanıyo-
rum. Her sıkıntınızda biz de, değerli öğretmenleriniz de yanı-
nızdayız.” diye konuştu.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
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Törenin sonunda, toplam 61 öğrencinin katılmış olduğu İngilizce Yaz Kampının Van 1.’si Merve Demirezer’e, Muş 1.’si Rıdvan Akyol’a 
ve Diyarbakır 1.’si Nurhayat Ekdi’ye Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Gümüş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve İl Emniyet 
Müdürü Hulusi Çelik tarafından hediyeleri ve plaketleri verildi. Katılan bütün öğrenciler ise  sertifikalarını aldılar.

Törende ayrıca; öğrenciler tarafından hazırlanmış olan skeçler sunuldu ve öğrencilerden Esra Argaus, “My heart will go on” şarkısını 
seslendirdi. 

9

Kerkük Üni-
versitesi Bahçe 

Bitkileri ve Zoo-
tekni Bölümünden 

52 öğrenci, üni-
versitemiz Ziraat 
Fakültesinde yaz 

stajı yaptılar.

KERKÜKLÜ ÖĞRENCİLER OMÜ’DEKİ 
STAJLARINI TAMAMLADILAR

Kerkük Üniversitesinden öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan 
Bayraktar ve 5 akademisyenin gözetiminde 12 gün boyunca 
devam eden staj döneminin sonunda konuşma yapan Zira-

at Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, “2 sene önce 
yine aynı fakültenin, aynı bölüm öğrencileri fakültemizde stajlarını 
yaptılar. Ondokuz mayıs Üniversitesi olarak, Kerkük Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi ile çalışmaktan, onlara stajlarında ev sahipliği yapmaktan ve 
bu uluslararası ilişkiyi sürdürmekten son derece mutluyuz.” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Bayraktar da gösterilen ilgiden dolayı mem-
nuniyetini dile getirerek teşekkür etti ve Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy’a 
Kerkük Üniversitesi adına plaket takdim etti.
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GÜRCÜ ÖĞRENCİLER OMÜ’DEN
SERTİFİKALARINI ALDILAR

2 hafta boyunca OMÜ’ de eğitim gö-
ren Gürcü öğrenciler, Atatürk Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde düzenle-

nen törenle sertifikalarını aldılar.

Törene; Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Gü-
müş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leble-
bicioğlu, Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü 
Prof. Dr. Zeki Karakaya ve öğretim üyeleri ka-
tıldı. 

Tea Anguridze’nin hazırladığı, Gürcistan’ı 
ve Gürcü kültürünü tanıtan slayt gösterisiyle 
başlayan törende konuşan Rektör Vekili Prof. 
Dr. Hasan Gümüş, “Gürcistan’dan gelen de-
ğerli öğrencilerimizi kutluyorum. 2 hafta gibi 
kısa bir sürede Türkçelerini geliştirdiler. Samsun’u 
gezdiler, tarihimizi, kültürümüzü öğrendiler, güzel 
dostluklar edindiler. Biz üniversite olarak uluslarara-
sı iş birliğini geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu diaoloğun 
giderek artacağını ümit ediyoruz. Umarım iyi hatıra-
larla ülkenize dönersiniz. Güle güle gidin.” dedi.

Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. 
Zeki Karakaya, “Üniversitemiz, hem bölgenin en iyi 
üniversitesi, hem de Türkiye’nin seçkin üniversitele-
ri arasındadır. OMÜ uluslararası bir üniversite olma 
yolunda ilerliyor. Karadeniz’e sınırı olan ülkelerle 
çok iyi işbirliklerimiz oluyor. Bilimsel eğitim-öğretim 
alanında, diğer alanlarda işbirliği yapıyoruz. Bu sene 
Gürcistan’dan, 8 değişik üniversiteden 30 öğrencimiz 
geldi. Uluslararası Karadeniz Üniversitesi İşbirliğin-
de, “Türkçe Yaz Kursunu” tamamladılar. Bu kursların 
son derece faydalı olduğunu biliyor ve görüyoruz. 

İleriki zamanlarda bu kursların daha profesyonelce 
yapılmasını temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Grup Koordinatörü olan Karadeniz Üniversitesi 
Türkçe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Kır 
ise yaptığı konuşmada, “Her yıl buraya 30 öğrenci 
geliyor. 3 yıldır toplam 90 öğrenciye hizmet veril-
miş. Bu öğrencilerimiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
sayesinde gerçekleşmiş olan bu faaliyetle; üniver-
sitemizin, şehrimizin, bölgemizin ve Türkiye’mizin 
tanınırlığına fayda sağlamış oluyorlar. Ben, bu or-
ganizasyonda emeği geçen herkese; başta Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Rektör’ü Sayın Prof. Dr Hüseyin 
Akan’a, Rektör Yardımcımız Prof. Dr Hasan Gümüş’e 
ve Prof. Dr Hakan Leblebicioğlu’na bizi 3 yıldır kabul 
ettikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Öğrencilere sertifikalarının verilmesiyle sona 
eren törende, Gürcü öğrenciler gösteri de sundular.

Uluslararası 
Karadeniz 

Üniversitesi ve 
Ondokuz 

Mayıs 
Üniversitesi 

işbirliğiyle 
Gürcü 

öğrencilere 
yönelik olarak 
düzenlenen ve 
Yabancı Diller 
Yüksek Okulu 

tarafından 
yürütülen, 

“Türkçe Yaz 
Kursu” sona erdi. 

- özenilen üniversite -10
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OMÜ Tıp 
Fakültesinde 

düzenlenen ve 
klinik tıp branşlarını 

kapsayan, “Yaz 
Staj Programı” 

sona erdi. 
Öğrenciler, törenle 

sertifikalarını 
aldılar.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Arna-
vutluk Vitrina Üniversitesi işbirliği ile Tıp, Hemşi-
relik ve Diş hekimliği öğrencilerine yönelik olarak 

14 Temmuz 2012–10 Ağustos 2012 tarihleri arasında, OMÜ 
Tıp fakültesinde düzenlenen ve klinik tıp branşlarını kapsa-
yan, “Yaz Staj Programı” sona erdi. Öğrenciler, törenle serti-
fikalarını aldılar.

4 hafta boyunca OMÜ Tıp Fakültesinde eğitim gören 17 
Arnavut öğrenci, Acil Tıp, İç Hastalıkları, Pediatrik Acil Tıp, 
Cerrahi Anabilim Dallarında ve Diş Hekimliği Fakültesinde 
yapılan klinik uygulamaları gözlemlediler. 

Törene; Dekan Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, Dekan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Faruk Bağırıcı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 
öğretim üyeleri, Vitrina Üniversitesinin sorumlu öğretim 
üyeleri ve staj gören öğrenciler katıldı.

Tören öncesinde misafir öğrenciler, Türkiye ve Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi ile ilgili iyi izlenimlerini paylaştılar. Vitrina 

üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler; staj süresi boyun-
ca farklı tarihlerde Samsun’un tarihi ve turistik yerlerinin ta-
nıtılması, öğrencilere yönelik Türk mutfağını tanıtan yemek 
ikramları ve Türk insanının misafirperverliği dolayısıyla ayrı-
ca teşekkürlerini sundular. 

Törende konuşan Dekan Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu; 
staja katılan öğrencilerin kişisel olarak gösterdikleri emek ve 
çalışma azmi ile tüm insanlığa hizmet etme adına önemli bir 
adım attıklarını belirterek tüm öğrencileri kutladı. Öğrenci-
lerin, yaz stajı boyunca öğrendikleri bilgi ve kazandıkları de-
neyimlerin tıp yaşamlarında faydalı olacağını belirtti. Dekan 
Şahinoğlu; eğitimde uluslararası işbirliği atılımlarının deva-
mının gelmesinin, dost ve kardeş ülke Arnavutluk ve diğer 
çevre ülkelerin her bakımından gelişmesi ve ilerlemesi açı-
sından faydalı olacağını vurguladı. Tüm öğrenciler ve sorum-
lu öğretim üyelerine ülkelerine dönüş yolunda iyi yolculuk 
geçirmeleri temennisinde bulundu. Öğrencilere sertifikaları-
nın verilmesiyle sona eren törende, sorumlu öğretim üyeleri 
ve öğrenciler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

OMÜ’DE STAJ YAPAN ARNAVUTLUK VİTRİNA 
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ SERTİFİKALARINI ALDILAR

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
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Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Tıp Fakültesi ve 
Tbilisi (Tiflis) State 

Tıp Üniversitesi 
arasında yapılan tıp 

eğitiminde işbirliği 
anlaşması gereği  
düzenlenen “Yaz 

Staj Programı” sona 
erdi.

TBİLİSİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİ SERTİFİKALARINI ALDILAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tbilisi (Tiflis) State Tıp Üniversitesi arasında yapılan 
tıp eğitiminde işbirliği anlaşması gereği Tıp Fakültesi öğrencilerine ve çeşitli ihtisas dallarından 
uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak 01-29 Ağustos 2012 tarihleri arasında OMÜ Tıp Fakülte-

sinde düzenlenen “Yaz Staj Programı” sona erdi. 

4 hafta boyunca OMÜ Tıp Fakültesinde eğitim gören toplam 45 öğrenci çeşitli anabilim dallarında 
yapılan klinik uygulamaları gözlemlediler. Öğrenciler, bir aylık eğitim sürecinin ardından Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar. Törene; Dekan Yardımcıları Prof. 
Dr. Faruk Bağırıcı ve Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Tontuş katıldı. Misafir öğrencilerden Maia Dzamashvili’nin 
yaptığı teşekkür konuşmasının ardından dekanlık binasının önünde öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı 
çekildi.

Öğrenci topluluğuna rehberlik yapan Tblisi State Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalından öğretim 
üyesi Prof. Dr. Omar Samushia tören sonrası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Haydar Şahinoğlu’na yaptığı 
teşekkür ve veda ziyaretinde, bir aylık eğitim sürecinin öğrencilerine çok faydalı olduğunu, önemli tecrü-
beler kazandırdığını ve tek tek her öğrencinin yaz stajı programından çok memnun kaldığını ifade etti. Eği-

timleri süresince hiçbir problemle karşılaş-
madıkları gibi, gördükleri misafirperverlik 
ve sunulan eğitim hizmetleri kalitesinden 
de övgüyle bahsederek iki üniversite ara-
sında hayata geçirilen tıp eğitimi proto-
kollerinin artarak devam etmesini arzu 
ettiklerini bildirdi. Prof. Dr. Samushia, Tbi-
lisi Devlet Üniversitesi rektörünün içten 
teşekkürlerinin bir göstergesi olarak Gür-
cistan kültürüne özgü bir kamayı Dekan 
Prof. Dr. A. Haydar Şahinoğlu’na sundu. 
Prof. Dr. A. Haydar Şahinoğlu komşu ve 
dost ülkelerde bulunan tıp fakülteleriyle 
ilişkilerin geliştirilmesine çok önem ver-
diklerini ve bilimsel organizasyonlar ve 
eğitim faalüyetlerinin artarak sürmesini 
temmenni ettiklerini ifade etti. 
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Yakın Doğu 
Üniversitesi ile 

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 

arasındaki ortak 
bilimsel çalışmalar 
ile eğitim-öğretim 

ve kültürel 
işbirliği protokolü 

imzalandı.

Protokol Törenine; Rektör Prof. Dr. Hüseyin 
Akan ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ümit Hassan, Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Şenol Bektaş ve Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Dış 
ilişkiler Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tayseer Alshanableh ka-
tıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniver-
sitesi arasındaki ortak bilimsel çalışmalar ile eğitim-
öğretim ve kültürel işbirliğini kapsamakta olan pro-
tokole Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit 
Hassan ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 
Akan imza attı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit 
Hassan, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’nın değerli bir 
hekim olduğunu belirtirken, fikirlerinden istifade ede-
ceklerini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise gösterilmiş olan 
misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini sunarken, 
imzalanan protokolün her iki taraf için iyi olacağını ve 
her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Protokol; Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Yakın Doğu 
Üniversitesi arasında tüm alanlarda araştırma, eğitim-öğretim konularında her iki üniversitenin öğretim 
üyeleri, araştırmacıları, uzmanları ve öğrencileri arasındaki ilişkileri teşvik etmek, mevcut olanları geliştir-
mek, ortak ve bilimsel çalışmalar yapmak ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımını sağ-
lamak ve bunları yayımlamak, tarafların eğitim-öğretim anlayışları ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki 
deneyimlerini birbirlerine aktarmak temel amaçlarından hareketle oluşturuldu.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLE YAKIN 
DOĞU ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ 

PROTOKOLÜ İMZALANDI
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Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Dekan Yardım-
cısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Tontuş yapılan eğitimde işbirliği 
protokollerinde ülkemizde Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Tıp Fakültesinin tercih edilmesinin gurur verici olduğunu, 
Tıp Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon 
Derneği (TEPDAD) tarafından bu sene akredite edilen 
fakültemizin aynı zamanda ülke tanıtımı açısından çok 
önemli bir görev yüklendiğini kaydetti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ziyareti kap-
samında Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Tontuş eşliğinde Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ile de görüşen 
Vitrina Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Teki Kurti, Rek-
tör Yardımcısı Dr. Anisa Subashi ve Hemşirelik Fakültesi 
Dekanı Dr. Ana Luca, gelecekte birlikte kongre, konferans, 
seminer, sempozyum gibi çeşitli bilimsel organizasyonları 
düzenlebileceğini söylediler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
iki üniversite arasında eğitim işbirliğinin önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilerek arttırılması konusunda fikir birliğine varıldığını 
söyledi. Prof. Dr. Leblebicioğlu, özellikle her iki üniversitede ortak olan; eğitim, mühendislik, hukuk ve ekonomi alanlarında da 
ortak eğitim ve karşılıklı öğrenci değişim programlarının düzenlenebileceğini de bildirdi.

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ SARAYBOSNA’DAYDI

International University of Sarajevo’da (Uluslararası Saraybosna 
Üniversitesi’nde) düzenlenen, “Balkanlarda Sosyal Barışın İnşasın-
da Ahiliğin Rolü” konulu sempozyuma katılmak üzere, 19-21 Eylül 

tarihlerinde Bosna-Hersek’e giden Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi 
ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bekir Şişman ile Yrd. Doç. Dr. Recep Cengiz, 
Saraybosna’da bulunan Türk Üniversitelerini de ziyaret ettiler.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özer Çınar ve 
Uluslararası Burç Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Hüseyin Padem ile Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi arasında yapılabilecek işbirliği konusunda görüşmeler 
yapıldı. Her iki rektör de Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile öğrenci/öğretim 
üyesi değişimi ve ortak akademik toplantılar düzenleme konularında işbir-
liğine hazır olduklarını belirttiler. 
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Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 
Dekanlığı, 

Arnavutluk’un 
başkenti Tiran 

şehrinde 
bulunan Vitrina 

Üniversitesinden 
gelen konuklarını 

ağırladı. 

Dört öğretim üyesi ve 59 üniversite 
öğrencisinden oluşan 63 kişilik kafile 
Samsun’a geldi. Yapılan eğitimde 

işbirliği protokülü çerçevesinde 1 ay boyunca 
misafir öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 
staj görecekler. Diş Hekimliği Fakültesinden 4 
öğrenci, Hemşirelik Fakültesinden 8 öğrenci, 
Tıp Fakültesinden 8 öğrenci 1 ay boyunca 
üniversitemizde eğitim alacak. 

Vitrina Üniversitesinin Rektör Yardımcısı Dış 
İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Teki Kurti ve Rektör 
Yardımcısı Psikolog Dr. Anisa Subashi,  Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi yöneticilerine göstermiş oldukları 
ilgi, misafirperverlik ve yapılan eğitimde işbirliği 
protokolü için teşekkür etttiler. Dr. Teki, Tiran’da 
birçok Türk hastanesi bulunduğunu, Arnavut 
halkının özellikle Türk hastanelerini tercih ettiğini, 
bu nedenle üniversitelerindeki tıp fakültelerinde 
bulunan öğrencilerinin Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde staj göreceklerinden dolayı 
memnuniyetlerini ifade etti. 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar   
Şahinoğlu daha önce Gürcistan’da ve Azerbaycan’da 
bulunan üniversitelerin Tıp Fakülteleri ile eğitimde 
işbirliği protokolü imzaladıklarını, eğitim alan 
öğrenciler açısından son derece faydalı geçen bu 
sürecin aynı zamanda üniversitemizin ve ülkemizin 
de dünya çapında tanıtımına çok olumlu katkılarının 
olduğunu ifade etti. Bir Balkan ülkesinde bulunan 

üniversite ile ilk defa böyle bir eğitim işbirliği 
protokolünün gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. 
Şahinoğlu, bu işbirliğinin tarihten gelen yakınlığın 
temellerinde, aynı coğrafyada bulunan ülkeler ile 
işbirliğini kendine misyon olarak belirleyen Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, bu atılımların halklar arasında 
dostluk köprülerinin kurulmasına ve böylelikle 
dünyada barış ortamının tesis edilmesine hizmet 
edecek olmasından duyduğu mutluluğu belirterek 
Vitrina Üniverstesi yöneticilerine teşekkür etti. 

Dekan yardımcısı Prof. Dr. Faruk Bağırıcı, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp 
eğitimi konusundaki atılımların devam ettiğini 
ve ortak kültürel geçmişe sahip olduğumuz dost 
ve kardeş ülkeler ile işbirliğinin artarak devam 
edeceğini belirtti.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİNDEN BALKANLARA 

EĞİTİM AÇILIMI

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN
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OMÜ ORNİTOLOJİ MERKEZİ YENİ 
BİNASINDA ARAŞTIRMALARA BAŞLADI

Orman ve Su 
işleri 11. Bölge 

Müdürlüğü, 
Kızılırmak 

Deltasındaki 
binasını törenle 

OMÜ’ye devretti. 

Kızılırmak Deltası’ndaki binanın devir teslim törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Genel Sekreter Yrd. 
Doç. Dr. Selahattin Özyurt, 11.Bölge Müdürü Emin Karaman, Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yakup Sancar 
Barış ve öğrenciler katıldı. 

Açılışı birlikte gerçekleştiren protokol üyeleri binayı gezerek kuş gözlemi yaptılar. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hakan Leblebicioğlu, “Orman ve Su İşleri Bakanlığına üniversitemize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Ornitoloji Araştırma 
Merkezimiz 2003 yılından bu yana faaliyet göstererek, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim yapmaktadır. Merkez kuş 
halkalama, izleme, hayvanların popülasyon sayımları çalışmalarının yanı sıra; kuş gribi konusunda da özellikle salgın zamanlarında 
önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Yeni binasında bu çalışmalarını iyileştirilmiş fiziki ortam sayesinde daha ileriye götürecektir.” 
dedi.

16
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Emin Karaman ise, “Deltada 342 farklı türde kuş var. Türkiye’de ornitolojik labo-
ratuvar çalışmalarının sahada yürütülebildiği tek merkez burası. Binanın üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Burada yapılan 
çalışmalar bize ışık tutacak. OMÜ ile olan birlikteliğimiz devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Törene katılan protokol üyeleri merkezde, Uzman Kiraz Erciyas Yavuz ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen kuş yakalama ve 
halkalama çalışmalarına da katılarak bilgi aldılar. 

17
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  EBELİK LİSANS TAMAMLAMA 
PROGRAMI MEZUNİYET TÖRENİ

Törene; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve Prof. Dr. Hasan 
Gümüş, UZEM Müdürü Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Samsun Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yüksel 
Kesim, dekanlar, öğretim üyeleri ve aileler katıldı.

Lisans birincisi Meryem Akın, mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmada, programı tamamlamalarında emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

Samsun Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yüksel Kesim,  “Rektörlüğün girişimleri ile 2009-2010 yılında 
başlatılan UZEM Ebelik Lisans Tamamlama programı başarı ile sürdürülmektedir. Bu program, Türkiye’de sadece 
OMÜ’de gerçekleştirilmekte olup, OMÜ Tıp Fakültesi ve yüksekokulumuzun öğretim üyelerinden oluşan 28 
öğretim üyesi ile hizmet vermektedir. Diploma almaya hak kazanan öğrencilerimizin her türlü işlemlerini titizlikle 
gerçekleştiren Samsun Sağlık Yüksekokulu idari personelini ve UZEM ekibini kutluyorum. Meslek hayatınızın 
başarılı ve uzun ömürlü olmasını diliyorum.”  dedi.

3240 öğren-
cinin mezun 

olduğu Uzatan 
Eğitim Merke-

zi (UZEM) 2. 
Dönem Ebelik 

Lisans Tamam-
lama Mezu-
niyet Töreni, 
Yaşar Doğu 

Beden Eğitimi 
Spor Yüksek 
Okulu Spor 
Salonu’nda 
düzenlendi.
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Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise konuşmasında,  “3 yıl önce, Sağlık Bakanlığı ile Ebelik Lisans Tamamlama Programı 
projesini imzaladığımızda bakanlıktaki dernekler de dahil olmak üzere birçok merkezden ciddi tepkiler aldık. Ancak aynı 
kişiler, programın başlamasından sonra böyle güzel bir projeye imza atmış olduğumuz için teşekkür ettiler. Bu programın 
yürütülmesinde katkı sağlayan tüm öğretim üyelerimize ve UZEM ekibine teşekkür ediyorum. Bu eğitimle, bilgileriniz ve 
heyecanınız tazelendi. Şimdi çok daha iyi hizmet verir hale geldiğinize inanıyorum. Eğitimin hayat boyu ne kadar gerekli 
olduğunun en güzel örneğisiniz. Böyle güzel bir projeyi başlattığımız için ve bu programı başarıyla tamamladığınız için gurur 
duyuyorum. Hepinize başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu. 

Dereceye giren öğrencilere plaket takdim edilmesinin ardından tüm mezunlara başarı belgeleri verildi. Tören, keplerin 
havaya atılmasıyla son buldu.

SAMSUN MYO BİLGİSAYAR OYUNLARI 
EĞİTİMİNE BAŞLIYOR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yükse-
kokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar 
Programcılığı Programında bu yıl bilgisayar oyun-

ları dersleri verilmeye başlanıyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Kurt; “Öğrencilerimize 3d mo-
delleme ve fizik animasyon bilgisinin altyapısı kazandırdıktan 
sonra, yüksek kalitede grafik animasyon sonuçlar veren oyun 
motorları eğitimi vermeyi hedeflemekteyiz. Sürekli gelişen 
ve değişen bir teknoloji olan bilgisayar teknolojisine ayak 
uydurabilmek için, Bilgisayar Programcılığı Programımızda 
vermekte olduğumuz derslerimizi güncellemenin gayreti 
içersindeyiz.

Ülkemizde bilgisayar oyunları, bugüne kadar genel olarak 
eğlence odaklı algılanmıştır. Dolayısıyla; gerek devlet olarak, 
gerekse toplum olarak bu teknolojinin avantajları yeteri ka-
dar kullanılamamıştır. Bu tip oyunlar sadece eğlence amaçlı 
olmayıp, başta eğitim amaçlı olmak üzere ana sınıfından üni-
versiteye kadar eğitimin her kademesinde ders simülasyonu 
olarak kullanılabileceği gibi, askeri eğitim amacıyla, sürücü 
kursları, mimari simülasyonlar ve benzeri birçok alanlarda 
kullanılabilmektedir.” şeklinde konuştu.

Uzmanlar bilgisayar oyunlarının sadece oyun olarak gö-
rülmemesi gerektiğini, bu oyunların hazırlanmasının oldukça 
zor ve karmaşık birçok ileri düzey yazılımlar içerdiğini belirti-
yorlar.   

Prof. Dr. Orhan Kurt
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YAŞAR DOĞU BESYO’DA ÖZEL YETENEK 
SINAVI SONA ERDİ

Yaşar Doğu 
Beden Eğitimi Ve 

Spor Yüksekokulu 
için düzenlenen 

özel yetenek 
sınavı yapılan 
koordinasyon 
sınavı ile sona 

erdi.

Sınav sonuçla-
rına göre; Be-
den Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği Eği-
timine 75, Antrenörlük 
Bölümünün 1. Eğitimi-
ne 60, 2. Eğitimine 60, 
Spor Yöneticiliği Bölü-
münün 1. Eğitimine 60 
ve 2. Eğitimine 60 ol-
mak üzere toplam 315 
öğrenci alındı.

Yaşar Doğu Beden 
Eğitimi Ve Spor Yükse-
kokulu Müdürü Prof. 
Dr. Osman İmamoğlu 
yaptığı açıklamada, 

“Ondokuzmayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eği-
timi Ve Spor Yüksekokulu 2012-2013 yılı Özel Yete-
nek sınavına; 367’si kadın, 1483’ü erkek olmak üze-
re toplam 1.850 aday başvurdu. Bu adaylar arasında 
70 milli sporcu bulunuyor. Adaylar ilk önce kendi 
branşlarından sınava girdiler. Branşlarından barajı 
geçen adaylar ikinci sınav aşamasına alındılar. İkinci 
aşama sınavı koordinasyon parkurundan oluştu. ” 
dedi. 

Sınavların tamamen elektronik ortamda ve fo-
tosel cihazı ile yapıldığını kaydeden İmamoğlu, “Sı-
navlarda adayların yaptıkları dereceler TV bağlantısı 
ile herkese gösterildi. Böylece herkes kendisinin ve 
diğer kişilerin aldığı puanları takip edebildi. Sonuç-
larına itiraz eden veya tekrar bakmak isteyenlere de 

yaptıkları dereceler tekrar gösterildi. Yerleştirmede, 
branş puanı ve koordinasyon puanına ilave olarak 
bu puanların içinde olduğu, Yüksek Öğretim Kurulu 
tarafından belirlenmiş olan bir formül kullanılarak 
sıralama yapıldı.” şeklinde konuştu.
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OMÜ 
Sosyal Tesis 

İşletmelerine 
bağlı anaokulu, 
okul bahçesinde 

düzenlenen 
törenle açıldı.  

Okuluna 
açılışına; Rektör 
Yardımcısı Prof. 
Dr. Halis Ölmez 

ve çok sayıda 
personel katıldı.

Açılış konuşmasını yapan 
Prof. Dr. Halis Ölmez, 
“Kararlı ve kaliteli eğitim 

anlayışıyla öğrencilerimize bireysel 
öğrenme becerisi ile performansa 
dayalı, çağdaş ve verimli eğitim 
hizmeti vermenin yoğun çabası 
içindeyiz. Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi gücünü geçmişinden ve kuş-
kusuz siz kıymetli velilerimiz ve 
öğrencilerimizden almaktadır. Bize 
inanıp, destek verdiğiniz sürece 

başarılarımız katlana-
rak artacaktır. İleride 

ülke yönetiminde 
ve toplumumu-
zun her alanında 
sorumluluk üst-
lenecek olan 
pırıl pırıl yavrularımızı okullarımızın güvencesinde yarınlara hazırlamaya hazırız ve bu 

konuda çok üstün olduğumuzu iddia ediyoruz. Yılların birikimiyle oluşan görev ve so-
rumluluk bilincimizle onların yaşamına siz değerli velilerimizle el ele vererek en 
iyi şekilde yön vereceğimizden eminiz. Okul hayatın kendisidir. Amacımız çocuğu-
muzu hayata hazırlamaktır. Okuduğunu anlayan, anladığını yorumlayan bireyler 

yetiştirmek temel prensibimizdir. Her çocuk bizim için özel ve değerlidir. Onları 
hak ettiği yere ulaştırmak görevimizdir.” dedi. 

Konuşmanın ardından okulun açılışını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Halis Ölmez ve davetliler okulu gezdiler. 

OMÜ ANAOKULU AÇILDI 
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2012-2013 
Eğitim-Öğretim 

yılında ülkemizin 
dört bir yanından 
gelerek Ondokuz 

Mayıs Üniversi-
tesine yeni kayıt 

yaptıracak öğ-
renciler, her yıl 

olduğu gibi bu yıl 
da otogarda karşı-

landılar.

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

OMÜ’ DE YENİ ÖĞRENCİLERİN
KAYITLARI YAPILDI

OMÜ Öğrenci konseyinin bölüm ve sınıf 
temsilcilerinden oluşan karşılama ve 
bilgilendirme grubu, yükseköğretim 

yaşamlarına ilk adımlarını atan yeni OMÜ’lüleri 
ve ailelerini otogarda karşılayarak Üniversitemizin 
otobüsleriyle kayıt olacakları fakülte veya yüksek 
okullara nakletildiler. Fakülte ve yüksek okullara 
nakledilen öğrencilere burada deneyimli öğrenci-
ler tarafından gerekli rehberlik yapılarak kayıt iş-
lemlerine yönlendirildiler. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mahmut AYDIN “2012-2013 Eğitim-
Öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesine top-
lam 8706 öğrencinin yeni kayıt yaptıracağını ifade 
etti. Aydın, rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin AKAN’ın 
Üniversitemize yerleşen öğrencilerin her birine 

“hoşgeldin” mektubu göndererek OMÜ yönetimi-
nin kendileriyle daha ilk günden ilgilenmeye baş-
ladığını gösterdiğinin” altını çizerek sözlerine şöyle 
devam etti: “Üniversitemize yeni kayıt yaptırmak 
için Samsun’a gelen öğrencilerin her yıl olduğu gibi 
bu yıl da OMÜ’lüler tarafından otogarda karşılana-
rak kayıt olacakları fakülte ve yüksek okullara bizzat 
üniversitemizin kendi araçlarıyla transfer edilerek 
buralarda kayıt işlemlerini hızlı ve doğru bir şekilde 
yapmaları sağlanmaktadır. Karşılanma, transfer ve 
kayıt esnasında Üniversitemiz, Üniversitemizde ba-
rınma ve sosyo-kültürel yaşam hakkında kendileri-
ne sağlıklı bilgiler verilmek suretiyle yeni öğrencile-
rimizin üniversite hayatına daha kısa sürede uyum 
sağlamalarına yardımcı olunmaktadır. Üniversite-
mizin başta yöneticileri olmak üzere tüm akademik 
ve idari personelinin artık kendilerine “emanet” 

edilen bu yeni öğrencilerle 
kayıt sürecinde olduğu gibi 
eğitim-öğretim dönemi baş-
ladıktan sonra da artarak il-
gilenmeye devam edeceğini 
belirten rektör yardımcısı 
Aydın, tüm öğrencilerimizin 
ailelerinin içlerinin rahat ol-
masını; çünkü evlatlarının 
“tarım, spor, sağlık ve lojistik 
kentİ” olma yolunda hızla 
ilerleyen Samsun’da ve onun 
gözbebeği olan OMÜ’de yal-
nız değiller ve Türkiye’nin sa-
yılı bilim yuvalarından birin-
de nitelikli bir yükseköğretim 
görerek meslek hayatlarına 
hazırlanacaklardır.”
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ÖĞRENCİ BUTİĞİ HİZMET VERMEYE
 DEVAM EDİYOR

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Öğrenci Butiği 
2012-2013 

eğitim öğretim 
döneminde 

de, yenilenen 
ürünleriyle 

öğrencilere hizmet 
vermeye başladı.

Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Şube Müdü-
rü Cengiz Çelik Türkiye’deki üniversiteler ara-
sında Öğrenci Butiği uygulamasının tek oldu-

ğunu belirtti.

Açılışa katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut 
Aydın yaptığı konuşmada, “Biz millet olarak yardımı 
seven bir toplumuz. Yeter ki öncü olacak kuruluşlar 
olsun. Yardım severler ile yardıma muhtaçlar arasında 
gönül köprüleri oluşturulsun. Butiğimiz buna güzel bir 
örnektir. Butiğe katkı sağlayan hayırseverlere ve emeği 
geçenlere çok teşekkür ediyorum.” dedi. Açılışa öğren-
ciler ve idareciler katıldı.

“Öğrenci Butiği”, kurum, kuruluş ve 
şahıslar tarafından yapılan yardımlarla her 

geçen gün büyümeye devam ediyor.

Başka kurumlara da örnek olan ve pek çok kurumda 
benzerlerinin oluşturulduğu OMÜ Öğrenci Butiği’ne bağış yapan TEMA (LC WAIKIKI) Mağazacılık Yardım 
Komisyonu Departman Sorumlusu Zerrin Uyanık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş’ü makamında 
ziyaret etti.

Butikle ilgili çalışmalar konusunda bilgi alan Zerrin Uya-
nık, “Görüyorum ki, ‘Öğrenci Butiği’ adı altında oluşturmuş 
olduğunuz hareket, yönetim olarak sahiplenilmiş durumda. 
Yapılan bağışların yerine ulaşması konusunda şüphe uyan-
dırmayacak titiz bir çalışma yürütmektesiniz. Yardımlarımı-
zı yeni dönem için hazırlanan butik raflarında görmek biz-
leri oldukça memnun etti. Firmamızın yardımlarını bundan 
sonra da imkânlar dâhilinde devam ettirmeye çalışacağız. 
Bu güzel çalışmanızda başarılar dilerim.” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gümüş, TEMA (LC WAIKIKI) Mağazacılık Yardım Komisyonu Depart-
man Sorumlusu Zerrin Uyanık’a teşekkür ederek üniversitemiz anısına kristal Atatürk heykelciği takdim 
etti.
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Tahsin Tuncalı Gençlik Merkezi yakınına yapılacak olan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinin yeni binasının görselleştirme çalışma-
sı, Samsun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı tarafından tamamlandı.

Samsun Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Programı mezun öğrencileri tarafından katı modelleme düzenlemesi ya-
pılan çalışma, Samsun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programı yönetiminde gerçekleştirildi.

OMÜ’DEN
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN YENİ BİNASININ 
GÖRSELLEŞTİRME ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
RESİM-İŞ VE MÜZİK EĞİTİMİ ÖZEL YETENEK

SINAVLARI YAPILDI
Yoğun bir başvurunun olduğu sınav-

lara, Resim-İş Anabilim Dalı için 333, 
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı için ise 

169 başvuru oldu. 

Sınavlar ile ilgili bilgi veren Güzel Sa-
natlar Eğitimi Bölüm başkanı Prof. Dr. 
Memduh Erkin, “Sınavlar son derece adil 
yapıldı. Sınavlarımızda müzik eğitiminde 
22, resim iş eğitiminde ise 19 öğretim ele-
manı görev aldı.” 

Resim iş eğitimi sınavları 2 gün, müzik 
eğitimi sınavları ise 3 gün sürdü. Sınavların 
sonunda birinci öğretimde eğitim verecek 
olan Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalına 60 
öğrenci, Müzik Eğitimi Anabilim Dalına ise 
30 öğrenci alındı.
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OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

Rektör Akan, 
“Teknopark’ın 

resmi açılışını 2013 
yılında yapmak 

istiyoruz,” inşaat 
çalışmalarının 

bitirilmesi 
için elimizden 

ne geliyorsa 
yapacağız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıla-
rı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Prof. Dr. Hasan 
Gümüş, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Selahattin 

Özyurt ve Samsun Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı eşli-
ğinde, OMÜ Kurupelit Kampüsünde yapımı devam eden 
SamsunTeknopark’ın inşaat alanında bir dizi incelemeler-
de bulundu. 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan incelemeler sıra-
sında yüklenici firma EŞ-SA İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanları Servet Akgüner ve Erdal Şahin’den inşa-
atla ilgili bilgi aldı. Akgüner ve Şahin, 4.500 metre-
kare kapalı alana sahip olan ve içerisinde yaklaşık 
40 firmayı barındıracak olan teknopark inşaatının 
öngörülenden çok daha hızlı ilerlediğini, bir kaç ay 
içerisinde kaba inşaatı bitirebileceklerini ve hatta 
ödenek konusunda sıkıntı yaşanmaması durumun-
da bu yılın sonunda anahtar teslimi de yapabile-
ceklerini belirttiler. 

Samsun Teknopark A.Ş. inşaatının normal tes-
lim tarihinin 2014 yılı olduğunu belirten Rektör 
Akan “Zaten geç kalmış olan Teknopark bir an önce 
Samsun’a kazandırılmalıdır. Bu nedenle bu yıl inşa-
at çalışmalarının bitirilmesi için elimizden ne geli-
yorsa yapacağız. Teknopark’ın resmi açılışını 2013 
yılında yapmak istiyoruz.” dedi. Rektör Akan, inşaat 
çalışmalarının zamanından önce bitirilebilmesi için 
gerekli maddi desteğin sağlanabilmesi amacıyla, 

Samsun Teknopark A.Ş.’nin OMÜ’yle birlikte ortak-
ları olan; Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve 
Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının desteklerinin 
şart olduğunun da altını çizdi. 6 ay gibi kısa sürede 
teknopark inşaatının geldiği aşamanın sevindirici 
olduğunu söyleyen Rektör Akan, inşaat aşamasının 
önemli olduğunu ancak teknoparkın şehre, sanayi-
ye ve üniversiteye katkısının, teknopark faaliyete 
geçtikten sonra gerçek manada anlaşılabileceğini 
belirtti. Çalışmaların bu aşamaya gelmesinde kat-
kısı olanlara ve bundan sonraki faaliyetlerde katkı 
sağlayacaklara teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Hü-
seyin Akan, beraberindekilerle teknoloji geliştirme 
bölgesinden ayrıldı.

SAMSUN TEKNOPARK İNŞAATI
HIZLI İLERLİYOR

“Samsun Teknoparkın Açılışını 2013 Yılında 
Yapmak İstiyoruz”
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Üniversitemizin yazılı iletişiminin çağa uy-
gun olarak geliştirilmesi, evrak havale ve 
takiplerindeki genel esasların yeniden 

değerlendirilerek hesap verilebilirliğin arttırılma-
sı ve bilgiye anında ulaşımın sağlanabilmesi için, 
“OMÜ SGB.net Evrak Modülü” tüm birimlerde kul-
lanıma açıldı. 

Konuyla ilgili olarak Strateji Geliştirme Daire Baş-
kanlığı tarafından,   sistemin kullanımı ve işleyişiyle 
ilgili eğitim semineri düzenlendi. Ziraat Fakültesi 

Prof. Dr. Fahrettin Tosun 
Salonu’nda gerçekleşen 
seminere, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Hakan Leble-
bicioğlu başkanlık etti. 

Sistemin daha önce 
Rektörlük birimlerinde 
kullanıma açıldığını an-
cak yalnızca 2 fakülte ve 
2 enstitünün pilot birim 
olarak denendiğini belir-
ten Prof. Dr. Hakan Leb-
lebicioğlu, “Sistemin pilot 
birimlerde sorunsuz ola-
rak kullanılması sonucun-

da tüm birimlere açılması kararı alındı. Ufak tefek 
sorunların da giderilmesinin ardından,  Üniversite-
mizin tüm birimleri elektronik belge yönetimine ve 
e-imzaya uygun hale getirildi.” dedi. 

Seminerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlı-
ğında Sistem Yöneticisi olarak görev yapan Hüse-
yin Erişgin tarafından, sistemin kullanımı ve işleyişi 
hakkında bilgi verildi. Eğitim semineri soru ve cevap 
bölümüyle sona erdi.

OMÜ’DE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ 
VE E-İMZA DÖNEMİ

OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

“OMÜ SGB.net 
Evrak Modülü” 
tüm birimlerde 

kullanıma açıldı.

OMÜ’DE BAYRAMLAŞMA

Ramazan Bayramı tatilinin ardından üniversitemiz Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma töreninde 
akademik ve idari personel bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. 

Hüseyin Akan, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Prof. 
Dr. Mahmut Aydın ve Prof. Dr. Halis Ölmez’in de bulunduğu ve birlik, 
beraberlik mesajlarının verildiği törene ilgi yoğundu. 

- özenilen üniversite -26
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OMÜ’DEN
OMÜ’DEN

OMÜ’NÜN YENİ UÇAKLARI HAZIR

OMÜ Sivil Havacılık Y.O. adına alınan 2 adet Evektör 
Sport Star RTC eğitim uçağı, Rektör Prof. Dr. Hüse-
yin Akan, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama 

Araştırma Merkezi (UZAYTEM) Müdürü Prof. Dr. Ferşat Kolba-
kır ve Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Yrd. Doç. Dr. Kemal 
Gündoğdu tarafından, Samsun Çarşamba Havaalanında ince-
lenerek Muayene Kabul Komisyonunun denetimine sunuldu.

Uçaklar denetimden geçtikten hemen sonra Ballıca Kam-
püsündeki UZAYTEM bünyesinde kurulacak olan uçuş okulun-
da eğitim öğretim amacıyla hizmete girecek.

OMÜ Sivil Havacılık Yüksekokulunda yer eğitiminde kulla-
nılmak üzere, Genel Kurmay Başkanlığı Kara Havacılık Komu-
tanlığı tarafından uçaklar hibe edildi. Hibe edilen; 1 adet T-41D 
ve 4 adet U-17 tipi uçaklardan ilk 2 tanesi (U-17),  Anakara’dan 
yapılan sevkıyatla Ballıca Kampusündeki hangarlara indirildi. 
Nakliye sırasında kanatları sökülerek gelen hibe uçaklar, OMÜ 
Sivil Havacılık Yüksekokulu mühendisleri ve teknisyenleri tara-
fından montajlanarak uçuşa hazır hale getirilecek. 

- özenilen üniversite - 27
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OMÜ’ DEN
OMÜ’ DEN

OMÜ Vakfı 
Özel İlköğretim 

Okulu 2012-2013 
Eğitim Öğretim 

yılı açılışı törenle 
gerçekleştirildi. 

Açılışa; Rektör Prof. 
Dr. Hüseyin Akan, 

Rektör Yardımcıları, 
OMÜ Vakfı Başkanı, 
veliler ve öğrenciler 

katıldı. 

OMÜ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM 
OKULU’NDA 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM 

YILI AÇILIŞ TÖRENİ 

Açılış konuşmasını 
yapan OMÜ Vak-
fı Özel İlköğretim 

Okulu Müdürü Alaattin Bay-
ram, “Sizler çok değerli iki 
varlığınızı okulumuza ve biz-
lere teslim ediyorsunuz. Bi-
risi; alın teriniz, emeğinizin, 
kazancınızın bir parçası, bir 
diğeri ise; çok değerli yavrula-
rınız. Şahsım ve eğitimci arka-
daşlarım, bu değerli emanete 
elimizden geldiğince sahip çı-
kacağız. Onların eğitim, öğre-
tim, beslenme, sağlıklı yaşam 
ve meslek edinme konusun-
da katkıda bulunacağız. Sayın 
Rektörümüze ve değerli vakıf üyelerine böyle bir okulu şehrimize kazandırdıkları için teşekkür 
ederim. Yaklaşık 400 öğrenci, 35 öğretmen, 3 usta öğretici, 6 yardımcı hizmet elemanı, 2 anasını-
fı ve 20 sınıf ile öğretim yılına başlıyoruz. Yeni öğretim yılının ülkemize ve insanlığa hayırlı olması 
dileği ile hepinize esenlikler diliyorum.” şeklinde konuştu. 

Rektör Akan yaptığı konuşmada, “Sayın müdürümüz iyi bir eğitim için söz verdi. Hepimiz bu 
sözün takipçisi olacağız. Bu çocuklar bizim geleceğimizdir. Eğitimin de bu şekilde şekillenece-
ğine inanıyorum. Desteğini esirgemeyen OMÜ Vakfına da teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi, 
öğretmenlerimize emanet ediyor, bizlere güvendiğiniz için teşekkür ediyorum.” dedi.  Tören, 
öğrencilerin halk oyunları gösterisi ile son buldu. 

  Prof. Dr. Hüseyin Akan

Alaattin Bayram
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SEMİNER
SEMİNER

OMÜ’DE GÜVENLİK SEMİNERİ

29

Samsun İl 
Emniyet Müdürlüğü 

tarafından, 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinde 

görev yapan 
güvenlik birimi 

personeline yönelik 
eğitim seminerleri 

düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerin ilkine Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Halis Ölmez de katıldı. Seminerde konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Halis Ölmez, “Toplumsal olaylara müdahale konusundaki bu tür eğitimleri rektörlük 

olarak çok önemsiyoruz. Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün bu tür eğitim çalışmaları memnuni-
yet vericidir. Amacımız; bizlere çocuklarını emanet etmiş ailelere çocuklarını güvenli bir şekilde 
geri gönderebilmektir.” dedi. 

Güvenlik Müdürü Recep 
Agce ise, “Üniversitemizde ka-
liteli bir güvenlik hizmeti vere-
bilmek ve huzurlu bir güven 
ortamını devam ettirebilmek 
için eğitim seminerlerini çok 
önemsiyoruz. 4 gün boyunca 
sürecek seminerlerimize çalı-
şan tüm personelimiz iştirak 
edecektir.” şeklinde konuştu. 

Seminerin ilk dersinde 
Samsun İl Emniyet Müdürlü-
ğü Özel Güvenlik Şube Müdür 
Yardımcısı Nejat Köksal ve Komiser Yardımcısı Mustafa Şahin; “Mevzuat” ve “Toplumsal olaylar-
da kanuni çerçevede nasıl müdahale edilir?” konularını anlattılar. 

- özenilen üniversite -
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SEMİNER
SEMİNER

ŞİRKETLERDE İNSAN KAYNAKLARI 
DEPARTMANININ ÖNEMİ

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler 
Fakültesinde, 

“Şirketlerde 
İnsan Kaynakları 

Departmanının 
Önemi” konulu 

seminer düzenlendi.

Samsun Valiliği’nin yü-
rütücülüğünü yaptığı 
ve Orta Karadeniz Kal-

kınma Ajansı desteği ile finanse 
edilen,  “İnsan Kaynakları Uz-
manı Yetiştirme Projesi” kapsa-
mında Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinde, “Şirketlerde İnsan 

Kaynakları Departmanının Önemi” konulu seminer düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim elemanları tara-
fından yürütülmekte olan eğitim programı ve Yrd. Doç. Dr. Yetkin 
Bulut tarafından verilmekte olan Girişimcilik dersinde çerçevesin-
de verilen seminere; 20-29 yaş arasında, üniversite mezunu ve ço-
ğunluğunu kadınların oluşturduğu çok sayıda kursiyer katıldı.

Seminerin ilk konuşmacısı olan SAMGİAD Başkanı Levent Öz-
den derneğin kuruluş amacı ve felsefesinden söz ederek derneğin 
projeleri hakkında bilgi verdi. Özden konuşmasında şirketlerde en 
önemli bölümün ‘İnsan Kaynakları’ birimi olduğunu ve şirketleri 
birbirinden farklılaştıracak temel unsurun insan kaynaklarına yapı-
lan yatırımlar olduğunu vurguladı.  Özden SAMGİAD olarak yap-
tıkları araştırmalarda Samsun’da faaliyet gösteren ilk 500 şirketten 
yalnızca %2,5’inde insan kaynakları birimi olduğunu tespit ettikleri-
ni belirterek, Samsun’da bu sorunun çözümü için SAMGİAD olarak 
projeler üreteceklerini belirtti.

Levent Özden’in ardından söz alan SAMGİAD Genel Koordina-
törü Uçkan Apak, ulusal düzeyde ve özellikle Samsun’da faaliyet 
gösteren firmaların yeterince verimli çalışamamalarının en önemli 
nedenlerinin başında söz konusu şirketlerde insan kaynakları biri-
mi bulunmamasının geldiğini dile getirdi.

SAMGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cem Güngörsün konuşmasın-
da insan kaynaklarının iyi yönetildiği ve performans değerlemesi-

nin doğru yapıldığı şirketlerde verimlilikte önemli artışlar olduğunu 
vurguladı.

SAMGİAD Yönetim Kurulu üyesi Köksal Bulut da insan kaynakla-
rı birimlerinin stratejik öneminde dikkat çekerek, dernek bünyesin-
de bir insan kaynakları birimi oluşturulabileceğini söyledi. 

SAMGİAD Yönetim Kurulu üyesi Savaş Gömeç ise, “Şirketlerde 
İnsan Kaynaklarının firma sahibi tarafından değil, konusunda uz-
man yöneticiler tarafından idare edilmelidir.” dedi.

Seminerin kapanış konuşmasını yapan Proje Koordinatör Yar-
dımcısı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Özgür Özaydın, “İnsan Kaynakları 
birimlerinin bir şirketin stratejik olarak doğru yönetilmesi, verimli-
liğinin artırılması, operasyonlarının başarılı olması ve geleceğe yö-
nelik doğru hedefler konularak bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak 
doğru yatırımların yapılması bağlamında en kritik role sahip olan 
birim olduğunu belirtti. Özaydın, Samsun piyasasında bu konuda 
yetişmiş eleman eksikliği olduğunu ve projeyi bu eksikliğin gideril-
mesine katkı sağlamak adına geliştirdiklerini kaydederek, seminere 
konuşmacı olarak katılan SAMGİAD Yönetim Kurulu üyelerine kat-
kılarından dolayı teşekkür etti.
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SEMİNER
SEMİNER

31

Samsun 
Valiliği’nin 

yürütücülüğünü 
yaptığı ve Orta 

Karadeniz 
Kalkınma Ajansı 

desteği ile finanse 
edilen, “İnsan 

Kaynakları Uzmanı 
Yetiştirme Projesi” 

kapsamında, 
“Girişimcilik” konulu 

seminer verildi.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE 
GİRİŞİMCİLİK SEMİNERİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde,  Yrd. Doç. Dr. Yetkin 
Bulut tarafından verilen seminere; 20–29 yaşları arasın-
da üniversite mezunu ve çoğunluğunu kadınların oluş-

turduğu çok sayıda kursiyer katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Yrd. Doç. Dr. Yetkin Bu-
lut, 21. Yüzyılın en önemli konularından birisini teşkil eden giri-
şimcilik konusunun, nüfusunun çok büyük bir kısmını gençlerin 
oluşturduğu ülkemiz açısından çok önemli bir konu olduğunu 
ve ülkedeki işsizlik sorununun çözüm kaynaklarından birisinin 
de ülkedeki başarılı girişim ve girişimci sayısının artması oldu-
ğunu kaydetti.

Seminerin ilk konuşmacısı olan Samsun Ticaret ve Sana-
yi Odası İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Kerem Tüfekçi, 
“Gençler ve Girişimcilik” konusunda konuştu. Kerem Tüfekçi, 
TOBB’un bir inisiyatifi olan Genç Girişimciler Kurulu’nun kuru-
luşu ve yapısı hakkında bilgi verdi. Tüfekçi yaş ortalaması 28 
olan ülkemizde gençlerdeki girişimci ruhun ve girişimcilikte 
teknolojinin iyi kullanılmasının öneminden bahsetti. 

BİrÜTÜ’s ütü hizmetleri firması sahibi genç girişimci Gök-
han Yavuz, “Uygulamalı Girişimcilik Örnekleri” konulu konuş-
ma yaptı. Yavuz konuşmasında kendi iş hayatına başlangıç sü-
recinden bahsederek, girişimcilik konusundaki deneyimlerini 
öğrencilerle paylaştı ve katılımcılara girişimcilik konusunda 
destek alabilecekleri mekanizmalardan bahsetti. 

Son konuşmacı olan Sam-
sun Ticaret ve Sanayi Odası 
Kadın Girişimciler Kurulu Baş-
kanı Yeşim Kıyıcı ise, “Kadın 
ve Girişimcilik” konulu konuş-
masında, kadınların ekono-
mik güçlerini kazanabilmeleri 
için girişimciliğin en önemli 
araçlardan bir tanesi olduğu-
nu belirtti. Özellikle gelişmiş 
ülkelere bakıldığında girişim-
ciler içerisinde kadınların ora-
nının ülkemize kıyasla olduk-
ça yüksek olduğunu söyleyen Kıyıcı, ülkemizde de kadınların 
girişimcilik konusunda gerekli eğitimleri alarak ve bu konuda 
sağlanan desteklerden yararlanarak kendi girişimlerini kurma-
larının önemli olduğunu vurguladı.

Seminerin kapanış konuşmasını yapan Proje Koordinatör 
Yardımcısı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Özgür Özaydın, giri-
şimciliğin ülkemizin ve bölgemizin ekonomik gelişimi açısından 
kritik öneme sahip faktörlerin başında geldiğini, bu çerçevede 
özellikle gençlerin ve kadınların girişimcilik konusunda alacak-
ları eğitimlerle kendilerini geliştirmeleri ve kendi girişimlerini 
başlatmalarının ekonomik gelişimin hızlanmasına ve istihda-
mın artmasına önemli katkı sağlayacağını kaydederek semine-
re katılan konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür etti.
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İktisat 
Fakültesinde 

Turizm 
sektöründe insan 

kaynaklarının 
önemi ‘’konulu 
seminer verildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Yrd. Doç. Dr. Yetkin 
Bulut, başta hizmet sektörü olmak üzere tüm sektörlerde 
yetişmiş, nitelikli insan kaynağının önemli olduğunu ve 

bu eğitim programın Samsundaki bu boşluğu doldurduğunu ifade 
etti. Bulut, turizm kenti olma yönünde çalışmaların Samsun’un 
gelişmesinde önemli katkı sağlayacağını belirterek, seminerin bu 
çalışmalar için de yararlı olacağını söyledi.

Seminerin ilk konuşmacısı olan Nortpoint Oteli Genel Müdürü 
Murat Toktaş, sektördeki zorluklar ve aranılan nitelikli elemanlar 
konusunda kısaca bilgiler vererek, kalifiye elemanın önemini 
anlattı.

Grand Atakum Otel sahibi Ülgen Yavuz da konuşmasında 
sektördeki yetişmiş eleman arayışından söz ederek, iş 
başvurularında CV yazmanın önemine değindi. Turizm sektörünün 
24 saat esaslı bir meslek olduğunu söyleyen Ülgen,  “Sektörde 
devamlılık şart!” dedi.

Son konuşmacı olan Özgür Tasarım Mobilya sahibi Özgür 
Uyanık, sektörel sıkıntılardan söz etti. Kalifiye eleman bulmakta 
zorlandıklarını ifade eden Uyanık, üniversite ile işbirliği çağrısında 
bulundu. Seminerin sonunda Samsun Valiliği Proje Eğitim 
Koordinatörü Semra Özaydın kursiyerlere sevdikleri meslek 
alanlarına yönelmelerini tavsiye etti.

TURİZM SEKTÖRÜNDE 
İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ

SEMİNER
SEMİNER

Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan, 
Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39. Maddesinin 
Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanıla-

rak Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) 
üzerinde oluşturulan, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi-
nin (TKYS) kullanımına ilişkin seminer merkez kütüp-
hanesinde verildi.

2013 yılının Ocak ayından itibaren kullanılacak ola-
cak sistem, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İdari 
ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa dü-
zenlenen seminer ile personele tanıtıldı. 

3 gün boyunca devam eden eğitim semineri üniver-
site idari personeli;  Turan Şeyban, Nemci Doluel, Ümit 
Şenoğlu, Hüseyin Erişgin ve Tayfun Çağlar tarafından 
verildi.

OMÜ’DE EĞİTİM SEMİNERİ
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ÇARŞAMBA KONUŞMALARI

TOPLANTI
TOPLANTI

OMÜ TIP FAKÜLTESİNDE İLK DERS 

İlk ders, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fa-
kültesinden konuk öğretim üyesi Prof. 
Dr. Muharrem Yazıcı tarafından verildi.  

Açılışa; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rek-
tör Yardımcıları , Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ali Haydar Şahinoğlu, Tıp Fakültesi Başhekimi 
Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk, İl Sağlık Müdü-
rü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Samsun Tabip Odası 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın, öğre-
tim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, “Tıp Fakültesi gerçekten 
önemli bir fakültedir. Sizler de Türkiye’nin önemli bir üniversitesinin, önemli bir fakültesinde öğrenci oldu-
nuz. Tıp Fakültesi 300 öğretim üyesi, 500 uzmanlık ve doktora öğrencisi ve, 1.238 öğrenci ile hizmet vermek-
tedir. Aramıza yeni katılan öğrenci arkadaşlarımızı, ailelerini ve onlara bu zorlu süreçte destek olan herkesi 
tebrik ediyorum.” diyerek, genç hekim adaylarının içlerindeki insan sevgisini, coşkuyu ve özveri duygusunu 
yitirmeden uzun eğitim maratonunu başarıyla tamamlayacaklarına inandığını ifade etti. 

Kendi yaşadığı hekimlik deneyimlerinden yola çıkarak öğrenciler için gelecek yıllarda mesleki hayatların-
da yol gösterici ipuçları veren Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan konuşmasında,  “ Tıp eğitimi zor bir eğitimdir ve 
özellikle bizim fakültemizde biraz daha zordur. Son yıllarda ciddi başarılar elde ettik. Fakülte yönetimini ve 
öğretim üyelerimizi kutluyorum. Tıp Fakültesi; İstanbul, Ankara gibi çok köklü fakültelerden sonra, her alan-
da yetişmiş, nitelikli 300’e yakın öğretim üyesi ile öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısının en yüksek 
olduğu fakültedir. Eksiksiz bir fakültede alacağınız eğitim için sizi şimdiden kutluyorum.” şeklinde konuştu. 

“Sizler seçilmiş bir grupsunuz. Hekim, hekim olmalı ama önce en hasından insan olmalı.” diyen Hacette-
pe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem Yazıcı öğrencilere hitaben yaptığı konuşma-
da,  “Hepinizin bu sıfatları hak eden birer hekim olacağına inanıyor, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum.” 
dedi. 

Konuşmaların ardından T.C. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun İl Tabip Odası tarafından sırasıyla 
Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp programına ilk üç sırada yerleşen genç hekim adaylarına steteskop hediye edile-
rek başarıları ödüllendirildi. Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerine hekimlik önlüklerinin öğretim üyelerince 
giydirilmesinin ardından açılış töreni sona erdi. 

OMÜ Tıp 
Fakültesi 2012-

2013 Eğitim-
Öğretim Yılı açılışı 

Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi 

Mavi Salon’da 
verilen ilk dersle 

başladı. 
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Toplantıya; Tokat Valisi Şerif Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Hitit Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Kenan Kara, İl ve İlçelerden gelen belediye başkanları, 

daire müdürleri ve öğretim üyeleri katıldılar. 

Vali Yılmaz konuşmasında OKA’nın bölgedeki potansiyel ve fırsatları en iyi şekilde 
harekete geçirmek ve kullanmak üzere konumlandırılmış olduğunu söyledi. OKA’nın 
yalnızca hibe veren bir kurum olmayıp, aynı zamanda Avrupa Birliği fonlarından da 
azami yararlanan bir kurum olarak çalışmalarını devam ettirmekte olduğuna işaret 
eden Vali Yılmaz, “OKA’nın proje koordinatörlüğünde uygulanmakta olan MOB-RED 
(Mobility for Regional Development) Leonardo da Vinci Veptro kapsamında 59 bin 
euro bütçeli toplam 40 hareketlilik gerçekleşecektir. Bunların ilki Finlandiya’ya ger-
çekleştirilmiş olup Ajansımız inovasyon ve girişimcilik konularında önemli tecrübe 
kazanımları elde etmiştir. Bugün, Genel Sekreterlik tarafından bu ziyaretle ilgili bir 
sunumu kurulumuzda dinleme fırsatı bulacağız” dedi.

Vali Yılmaz’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen OKA Kalkınma Kurulu Başka-
nı ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 7 aylık sürede bölgedeki 
üniversitelerinde işin içerisinde olmasıyla TR83 bölgesinde çok önemli sıçramalar ya-
pıldığını belirterek, “Dört üniversite bu üniversitelerin rektörleri kalkınma noktasında 
üniversitenin kombinasyonunu sağlamak ve bunun sonucunda sağlamış oldukları beyin gücünü şehirlerine aktarma noktasında 
yoğun talepleri OKA üzerinde ve diğer projelerde kendisini göstermeye başladı.” şeklinde konuştu.

OKA Kalkınma Kurulu toplantısı 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanuna 
göre yapılacak toplantı gündemine ilişkin konuların görüşülmesiyle devam etti. Toplantıda; “Finlandiya–Jyvaskyla Hareketlilik 
Programı’nın sunulması”, “Bölgesel ve Yerel yatırım öncelikleri konusunun görüşülmesi”, “Uygulaması devam eden mali destek 
programları ile ilgili genel sekreterlik tarafından sunum yapılması”, “Bölgesel İnovasyon Stratejisi Çalıştayı ile bilgi edinilmesi” ko-
nuları konuşuldu. 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kurulu 3. Toplantısının öğleden sonraki oturumunda ise Bölgesel İnovasyon Stratejisi Çalıştayı 
yapıldı.  

TOPLANTI
TOPLANTI

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 
KALKINMA KURULU 3. TOPLANTISI

Orta 
Karadeniz 
Kalkınma 

Ajansı Kalkınma 
Kurulu 3. 

Toplantısı Tokat 
Gaziosmanpaşa 
Üniversitesinde 

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

Açılış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “Bu organizas-
yonun sizler için çok büyük bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Fakülte olarak üniversite-sanayi 
protokollerine büyük önem veriyoruz.  Toplantı sonunda müracaatlarınız alınacak. Umarım bu 
program sayesinde yurtdışında çalışma fırsatı bulur ve bizleri sevindirirsiniz. Katılımınız için teşek-
kür ediyor, herkes için faydalı bir toplantı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Gruma Corporati-
on Finans ve Mali İşler 
Müdürü Alp Oğuz Baş-
tuğ yaptığı konuşmada,  
“102 ülkede, 25.000 ça-
lışana sahip olan şirketi-

miz lisans, lisansüstü ve mezun 
öğrencilere iş imkânı sunuyor. 
Amacımız Samsun’da ve dün-
yanın çeşitli yerlerinde bulu-
nan fabrikalarımıza temelden 
teknik eleman yetiştirmektir. 
Bu toplantıda, şirket olarak 
sizlere ne tür fırsatlar sunabile-
ceğimiz hakkında bilgi verece-
ğim. İlginize teşekkür ederim.” 
dedi. 

TOPLANTI
TOPLANTI

Dünya 
genelinde 

100’den fazla 
fabrikaya sahip 

olan “Gruma 
Corporation” 

tarafından, OMÜ 
Mühendislik 

Fakültesi 
Konferans 

Salonu’nda 
tanıtım toplantısı 

düzenlendi.

GELECEĞİN MÜHENDİSLERİNE İŞ İMKANI

Prof. Dr. Fehmi Yazıcı
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OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
OTOMASYON SİSTEMİ TANITILDI 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Otomasyon Sistemi, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen toplantıyla üniversitemiz öğretim elemanlarına 

tanıtıldı. 

Toplantıda konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan 
Leblebicioğlu, “Otomasyon sistemiyle kâğıt yükü ortadan kaldırılıp, 
zamandan tasarruf edilecektir. Proje yürütücüleri başvuruları online 
gerçekleştirerek, tüm aşamalarını izleyebileceklerdir.” dedi.

Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyon Programı, Üniversitemiz 
Proje Yönetimi Ofisi ve Öğretim Elemanları için hazırlanmış olup, 
bilimsel araştırma projelerinin başvuru sürecinden başarılı bir 
şekilde sonlandırılmasına kadar tüm işleyişin internet üzerinden 

daha hızlı eksiksiz ve doğru bir şekilde takip edilmesi amaçlanıyor.

Otomasyon programının faaliyete geçmesi ile, proje kayıtlarının online olarak alınması ve değerlendirilmesi, proje ile ilgili her türlü 
bilgilendirilmenin internet üzerinden yapılabilmesi, bütçe işlemlerinin takip edilebilmesi, istatistiksel bilgilere erişilebilmesi, proje işleyiş 
sürecinin hızlandırılması, matbu malzemelerin azaltılması sağlanacak.

TOPLANTI
TOPLANTI

Yükseköğretim 
standartlarının 
yükseltilmesini 

amaçlayan 
“Bologna Süreci 

Toplantısı” 
Mühendislik 

Fakültesi Konferans 
Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya; Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan 
Leblebicioğlu, dekanlar, öğretim üyeleri ve 
personel katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hakan Leb-
lebicioğlu, “Bologna süreci; öğrencilerimizin ortak 
hareket edebilmelerini, Avrupa’da rahatça dolaşıp, 
iş bulabilmelerini amaçlıyor. Yani farklı ülkelerin çe-
şitliliğiyle birlik oluşturulmaya çalışılıyor. Üniversite 
olarak özellikle uluslararası öğrencilere çok önem 
veriyoruz. Üniversitemizin çeşitli uluslardan gelen 
öğrencilerle zenginleşmesini, farklı kültürlerin bu 
ortamda harmanlanmasını ve bu öğrencilerin de 

bizim kültürümüzü tanımalarını istiyoruz. Bu kap-
samda değerlendirildiğinde Bologna Süreci’nin, bu 
öğrenci akışına olumlu katkı sağlayacağını düşünü-
yoruz. Gerçekten çok yetenekli ve sayısal olarak ye-
terli öğretim görevlisine ve 100’den fazla programa 
sahibiz. Bu süreç içinde verdiğimiz eğitimin kalitesini 
artırabilirsek hem Türk hem de Avrupa öğretim ha-
yatına büyük katkı sağlayabileceğimize inanıyorum. 
Katılımınız için teşekkür ediyor, başarılı bir toplantı 
olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu. “Bologna Sü-
recinin Tanıtımı” ve “Öğrenci Otomasyonu Bologna 
Süreci ile İlgili Menülerin Tanıtımı” ile devam eden 
toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi. 

BOLOGNA SÜRECİ TOPLANTISI
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TOPLANTI
TOPLANTI

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi ile 

Kafkas Üniversitesi 
işbirliğiyle 2011 

yılının Aralık 
ayında başlayan; 
“Healty Milk: Key 

Components of 
Milk Hygiene from 
Farm to Consumer 
(HMILK)” isimli AB 

LDV TOI projesi 
devam ediyor.

OMÜ SAĞLIKLI SÜT İÇİN ÇALIŞIYOR

10 ortaklı Projede; Türkiye’den Kafkas  Üniversitesi (Proje koordinatörü), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, 
Malatya İl Tarım Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı ve Zafer Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı olmak üzere altı, AB’den ise Portekiz-
Universidade Catolica Portuguesa, İspanya-Universidad de Santiago de Compostela , Almanya-Existenzgründer und Unternehmer 
Verein e.V ve Finlandiya-MTT Agrifood Research Finland  olmak üzere dört kuruluş yer alıyor.

Proje kapsamında, ikincisi 21-24 Haziran 2012 tarihlerinde, 
Universidade Catolica Portuguesa (Portekiz) düzenlenen çalışmaya 
OMÜ Terme MYO Müdürü ve Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ergin Öztürk ile Tarım Ekonomisi Bölümü Araştırma Görevlisi 
Murat Emir katıldı. Öztürk ve Emir toplantıda hazırlamış oldukları 
“Milk Hygiene in Turkey” isimli raporu sundular. 

Ayrıca Portekiz, İspanya, Almanya ve Finlandiya’dan projeye 
ortak olan araştırmacılar ile yeni yapılacak projeler için işbirliklerinin 
devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. Ergin Öztürk ve Araştırma 
Görevlisi Murat Emir, HMILK projesinin kapanış toplantısının 2013 
yılında OMÜ’de yapılacağını da bildirdiler.

- özenilen üniversite - 37
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KONGRE
KONGRE

27. Tarımsal 
Mekanizasyon 

Ulusal Kongresi 
OMÜ’de büyük bir 
katılım ile başladı. 

Kongrenin açılışında OMÜ Eğitim Fa-
kültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 
öğretim elemanları müzik dinletisi 

sundu. Dinletinin ardından, Prof. Dr. Hüseyin 
Akan dinletiyi gerçekleştiren öğretim eleman-
larına çiçek ve teşekkür belgelerini sundu.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde baş-
layan kongreye Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, 
Kütahya Milletvekili Alim Işık, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, OMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Hüseyin Akan, Bozok Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör yardımcıları, 
Dekanlar, Daire Müdürleri ve çok sayıda öğre-
tim üyesi katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Kongre 
Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Arif Beyhan, “ Bilindiği gibi, insanların beslenmesine yetecek düzeyde gıda maddeleri üretimi, tarım sektö-
rünün ana görevidir. Bu konuda ortaya konulan çabalar, insanlık için yapılan çalışmaların önde gelenlerin-
dendir. Günümüz dünyasında, tarımsal üretim yöntemleri ve teknolojilerinde önemli gelişmeler olmasına 
rağmen, bazı ülkelerin yiyecek maddeleri üretiminde önemli açıkları olduğu ortada olan bir gerçektir. Her 
ne kadar küreselleşmeye bağlı olarak, ülkeler arasında bir dayanışma olgusu yaratılmaya çalışılıyor ise de 
her türlü üretimde ve pazarlamada acımasız bir rekabetin yaşanmakta olduğu da ortadadır. Tarım sektörü 
küresel rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerin başında gelmektedir. Tarımsal üretim için verimlilik artışı 
kaçınılmazdır.” dedi.

27. TARIMSAL MEKANİZASYON
ULUSAL KONGRESİ OMÜ’DE DÜZENLENDİ
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KONGRE
KONGRE

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, 
“Tarımsal Mekanizasyon, tarımsal üretimin vazge-
çilmez bir parçasıdır. Toplumu beslemek için yapı-
lan tarımsal üretimin bugünkü miktar ve verimlilik 
düzeyine ulaşmasında, insan gücü ile yapılabilecek 
iş yükünün ve insan eliyle yapılabilecek hassasiye-
tin çok ötesinde bir seviyede gerçekleştirilmesini 
Mekanizasyon sağlamaktadır. Günümüzde sıkça 
konuşulan, dünyanın belli bölgelerinde yaşanan 
ve gelecekte diğer bölgelerde de yaşanabileceği 
öngörülen gıda maddesi yetersizliği ile mücadele 
edebilmek için, tarımsal mekanizasyondan yarar-
lanmaksızın başarılı olmak mümkün değildir. Bu 
nedenle gelecekte özellikle bilişim teknolojilerinin 
ve robot teknolojisinin tarımda kullanılmasını sağ-
layacak yenilikler beklenmektedir. Bu kapsamda 
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümlerinin bu 
gelişmelere uyumunu sağlayacak tedbirlerin alın-
ması da gereklidir.” dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, “Ülkemiz topraklarının üzerinde yer aldığı coğrafya, tarih boyunca bir çok medeniyetin 
kurulup yıkılmasına tanıklık etmiştir. Bilimsel tarım uygulamalarının ilk örnekleri coğrafyamızda başlamıştır. Dünya gıda ihtiyacının 
her geçen gün hızla artmasına paralel olarak gıda üretiminin de arttırılması gerekmektedir. Bu da ancak; büyük miktarlardaki 
toprakları verimli bir şekilde işlemekle mümkündür. Türkiye’de bir çok ziraat fakültesi olmasına rağmen bu fakültelerde yapılan 
araştırmaların sahaya aktarılması, üretime dönüştürülmesi bu araştırma geliştirmelerin sahaya uyarlanması safhasında henüz 
arzulanan noktada değiliz. Üniversitelerde üretilen bilginin iş dünyasıyla paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Üniversitede 
üretilen bilgilerin kitap ve dergilerde sınırlı kalmayıp üretim sahasına aktarılması gerekir. Ben bu tür kongrelerin çok önemli 
olduğunu düşünüyor tüm katılımcılara başarılı bir kongre ve samsun gezisi diliyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise konuşmasında, “ Bu toplantıda siz bilim insanlarının tarım politikalarını 
masaya yatırıp güzel sentezler çıkaracağınızı umuyorum. Köklü bir üniversite olan OMÜ’de böyle bir toplantının olması gurur 
vericidir.” dedi. 

Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle çok değerli topraklara sahiptir.  Topraklarımızı tarımsal alanda en iyi şekilde değerlendirmek 
için böyle toplantılar çok önemlidir diyen Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın ardından son olarak konuşan Vali Hüseyin Aksoy ise, 
“Tarım sektörü en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Samsun tarımsal alanda Türkiye’de önde gelen kentlerdendir. Bafra 
ve Çarşamba ovaları gibi önemli ekilebilir alanlara sahiptir. Kongrede emeği geçenlere ve destek veren kuruluşlara teşekkür 
ediyorum” diyerek, Samsun tarımı hakkında davetlilere bilgi verdi. Kongrenin açılış konuşmalarının ardından Samsun valisi 
Hüseyin Aksoy kongre sürecine verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a plaket takdim 
etti.

Prof. Dr. Mehmet KuranKütahya Milletvekil Alim IŞIK Vali Hüseyin Aksoy
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SAMSUN İLİNİN DEPREM RİSKİ VE 
ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Samsun 
Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi 
Mühendislik 

Fakültesi 
Konferans 

Salonu’nda 
“Samsun İlinin 

Deprem Riski 
ve Alınabilecek 

Önlemler 
Sempozyumu” 

düzenlendi. 

Sempozyuma; Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta, Samsun Valisi Hüseyin 
Aksoy, Samsun Milletvekilleri Tülay Bakır, Mustafa Demir ve Çağatay Kılıç, Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa 

Kasapoğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta, “Dünya nüfusu sü-
rekli artış içersindedir. 1800’lü yıllarda 990 milyon olan dünya nüfusu, 1900’lü yıllarda 1 milyar, 1960’da 
3.3 milyar olmuştur. Dünya nüfusunun 21. yüzyılın sonlarında 7 milyar civarında olacağı tahmin edil-
mekte. Ülkemiz profiline bakıldığında da 1927 yılından bu tarafa kesintisiz bir nüfus artışı sürmekte-
dir. 2012 yılı sonu itibariyle ülkemiz nüfusunun da 75 milyonun üzerine çıkacağını tahmin etmekteyiz. 
Ülkemizde sanayileşmenin hızlı gelişimi, tarım gelirlerinin düşmesiyle iş, aş ve eğitim gibi sebeplerle 
kentlerden kentlere göç artmıştır. Bu durum özellikle büyükşehirlerde kentsel durumun bozulması-
na ve doğal çevrenin tahrip olmasına yol açmış, olası bir afet durumunda can ve mal riskini arttırarak, yoksulluğu besleyen bir yapı 
oluşturmuştur. Özellikle ülkemizin yüzde 95’i deprem riski taşıyan alanlarda yaşamaktadır. Ama Karadeniz bölgesinde Samsun birinci 
derecede deprem kuşağındadır. Doğu Karadeniz’de de deprem riski az ancak orada da doğal afet olarak sel afeti var. Yani ülkemizin her 
ortamında insanlarımız doğal afetlerle mücadele etmek zorundadır. Bunların da biz önlemini almak zorundayız. 1950’li yıllarda yaklaşık 
yüzde 10 olan kentli nüfus oranı, 1970’li yıllarda yüzde 35, 1990’lı yıllarda yüzde 56 ve bugünler de bu oran yüzde 76’lara ulaşmıştır. 
Yani gün geçtikçe dünyada kentli nüfus artmakta ve ülkemizde de aynı oranda artmaktadır.” dedi.

TUİK verilerine göre Türkiye nüfusunun 2023 yıllarında 80 milyonun üzerine çıkacağını belirten Bakan Yardımcısı Muhammet Bal-
ta, “İstanbul nüfusunun da 15 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Bu süreçte ülkemizde yaşanan çarpık ve afetlere karşı dayanıksız 
yapılaşmaya çare bulma gayesiyle geliştirilen politikalar, mevzuat çalışmaları ve gerçekleştirilen uygulamalar ya yetersiz kalmış ya da 
layıkıyla uygulamaya geçirilememiştir. Şu anda da özellikle Türkiye’de enerji alanında bu hatların eskimiş olduğundan dolayı bazı böl-
gelerimizde çok büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Hızlı bir şekilde hükümetimiz döneminde alt yapı sorunları ve enerji nakil hatlarının 
değişimindeki çalışmalar devam etmekte. Büyük kentlerde yapılaşmanın bir kısmının mevcut imar planlarının aksine kaçak, çarpık ve 
düzensiz olduğunu görüyoruz. Ülkemizin yüzde 92’sinin birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde olduğu, nüfusumuzun yüzde 95’inin 
deprem tehlikesi altında yaşadığı ayrıca büyük sanayi merkezlerinin yaklaşık yüzde 98’inin ve barajlarımızın da yüzde 93’ünün deprem 
bölgelerinde olduğunu görmekteyiz. Ülkemizin her noktasında bir, iki, üç ve dördüncü deprem kuşaklarında özellikle fay hattının ya 
üzerinde ya da yakınlarında insanlarımız yaşamaktadır. Türkiye tüm şehirlerimizin alt yapısı konutları ve insanlarıyla bu deprem gerçe-
ğine hazırlıklı olmak zorundadır.” şeklinde konuştu.

SEMPOZYUM-ÇALIŞTAY
SEMPOZYUM-ÇALIŞTAY
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Rektör Prof. Dr. Hüseyin AkanYusuf Ziya YılmazTülay Bakır

Ayrıca türk insanının depremle beraber barışık bir şekilde yaşamaya alışmak zorunda olduğunu ifade eden Muhammet Balta, 
“Ülkemizde yaşanan tüm bu depremler bize şunu gösteriyor; Türkiye’nin hemen hemen bu bölgesinde bu risk var ve bu riske 
karşı acil önlemler almaz zorundayız.” dedi.

Türkiye’de oluşan depremlerden sonra lojistik açıdan hazırlıksız olunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise, “Sam-
sun ilinin deprem riski ile alakalı bu sempozyumda, özellikle biz Samsun’un kuzey kesiminde oturanlar böyle bir riskin olmadığını 
zannederek yaşıyoruz. Ama Samsun’un güney kesimi bu konuda ciddi risk taşıyan bir bölge ve böyle bir fay hattı üzerindedir. 
Deprem gibi doğal afetler hatta son zamanlarda hastalık ve hastalık nedeniyle olan ölümler sanki ‘olur ama bize olmaz’ düşün-
cesiyle karşılıyoruz ve o şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Tabii belki aniden ortaya çıkabilecek bu tür felaketlerde bazı hastalıklar 
ve trafik kazaları önlenebilir ama deprem gibi doğal afetler önleyebilecek bir metod yok. Bu konuda yapılabilecek; riski ve riskli 
alanları iyi tespit etmek, ona karşı doğal afetler olduğunda ve olduktan sonra hazırlıklı olmaktır. Ülkemiz çok ciddi depremler 
yaşadı ve her depremde hazırlıklı olmamıza rağmen yine eksik bazı şeylerin en azından lojistik açısından olduğunu görüyoruz. 
Bu sempozyumun Samsun şehri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bu deprem olayını hep kulak ardı ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun’da deprem hattı içeriği 
hakkında bilgi vererek, “Alaçam, Atakum, 19 Mayıs, Terme ve Yakakent ilçeleri 2. ve 3., 
Ayvacık, Canik, İlkadım, Kavak, Salıpazarı ve Tekkeköy 1. ve 2., Bafra ve Çarşamba 1., 2. ve 3. 
derece deprem bölgesinde. En önemlisi ve risklileri de Asarcık, Havza, Ladik ve Vezirköprü 
ilçelerimiz de 1. bölgeyi kapsıyor. Samsun’da 230 bin bina var. Tahminime göre bunların 
yüzde 20’si yani 40 bini depreme karşı risklidir.” dedi.

Depremin toplumların uğradıkları en ağır doğal afet olduğunu ifade eden Samsun Mil-
letvekili Tülay Bakır, “Ülkemizin hemen hemen tamamı deprem yönünden risk taşımaktadır. 
Bilimsel olarak bir bölge veya şehrin deprem riski derecelendirebilmekle birlikte depremin 
meydana gelebileceği tahmini zaman tehlikeden uzaklaşmaya yetecek öncelikte verileme-
mektedir. Deprem önlenemeyen fakat zararı minimalize edilebilecek bir afet olarak kabul 
edilmektedir. Can ve mal kaybının nedeni yaşadığımız binalar ve içinde kullandığımız eşya-
lardır.” şeklinde konuştu.

Samsun’da 1500-1900 yılları arasında 13 tane depremin yaşandığını kaydeden Samsun 
Valisi Hüseyin Aksoy, “Özellikle Samsun ve civarında 1900 ile 2005 yılları arasında il merke-
zinden 250 metre çap içersinde 5 ve 5’ten büyük yaklaşık olarak 54 depremin gerçekleştiğini 
görüyoruz. Samsun, Kuzey Anadolu fay hattında meydana gelen depremlerin etki alanı içe-
risindedir. Samsun il sınırları içersindeki ilçelerimizin birinci, ikinci ve üçüncü sınıf deprem 
bölgesi içerisinde yer aldıklarını görüyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Sempozyum, OMÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azer Kasımzade’nin “Depre-
me Dayanıklı Yapı Tasarımı” konulu açılış konferansıyla devam etti.

İki gün boyunca devam edecek olan Sempozyumun, 12 Mayıs günü gerçekleşecek olan  oturumları Vezirköprü İlçesinde 
yapılacak.

Prof. Dr. Azer Kasımzade
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2011 / Ekim-Kasım-Aralık

Matematikçiler 
Derneği (MATDER) 

tarafından, 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinin 

katkısıyla 
düzenlenen, 
“Anadolu’da 
Matematik” 
temalı  “11. 
Matematik 

Sempozyumu” 
Atatürk Kongre 

ve Kültür Merkezi 
Mavi Salon’da 

düzenlendi.

11. MATEMATİK SEMPOZYUMU

3 gün süren olan Sempozyuma; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mahmut Aydın, MATDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Ömer Akın, OMÜ’den ve çok sayıda üniversiteden öğretim 

üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum, Öğretim Görevlisi Ömer Kanca’nın bağlama dinle-
tisiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan MATDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın, “Aktif bilim adamlarını davet ettiğimiz 
bu Sempozyum için 186 bildiri aldık ve bunlardan 163 bildiriyi uygun 
bulduk. 77 üniversiteden, 165 bilim adamı, 125 lisansüstü öğrencisi, 
ilkokul ve ortaokullardan 75 öğretmen ve 100 lisans öğrencisinin ka-
tılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantının ülke kalkınmasına katkı sağ-
layacağını ve matematiğe verilen önemi daha da artıracağını ümit 
ediyorum. MATDER tarafından düzenlenen Sempozyumun gençliğe 
ve matematik araştırmalarına yararlı olmasını temenni ediyor, katı-
lımınız için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer adına konuşma yapan Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Alacacı, Bakan 
Ömer Dinçer’in yoğun programı nedeniyle katılamadığını, bütün 
katılımcılara sevgi ve saygılarını ilettiğini belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Aydın ; “Bu Sempozyuma ev 
sahipliği yapmaktan üniversite olarak büyük onur duyuyoruz. Temel 
bilimlere olan ilginin azaldığı bu günlerde bu Sempozyumun çok 
önemli olduğuna inanıyorum. Ben sosyal bilimciyim ancak düşünür 
ve kaliteli bilim adamlarının yetişmesinde iki temel bilim olan ma-
tematik ve felsefe derslerinin büyük önem taşıdığını ve bu derslere 
gereken önemin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sempozyum 
sonuçlarının yararlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar di-
liyorum.” dedi.

Açılış konuşmaların ardından, MATDER tarafından düzenlenen, 
“5. Matematik Öykü Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri ve 
plaketleri verildi. Programda ayrıca Sempozyumun düzenlenmesine katkı sağlayan öğretim üyelerine plaket 
takdim edildi. Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okay Çelebi’den plaketini alan Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, ilçe belediye başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti. Plaket 
takdiminin ardından ilk oturuma geçildi. 

Prof. Dr. Mahmut AydınProf. Dr. Cengiz AlacacıProf. Dr. Ömer Akın

SEMPOZYUM-ÇALIŞTAY
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OMÜ TIP FAKÜLTESİNDE MİNİMAL İNVAZİV 
CERRAHİ WEB SEMPOZYOMU DÜZENLENDİ

TÜRKİYE’DE BALIK UNU VE YAĞI ÇALIŞTAYI 
OMÜ’DE YAPILDI

Tıp Fakültesi Pembe Salonda düzenlenen ve internet üzerinden izlenen web sempozyumu Çocuk Cerrahisi Ana-bilim Dalı 
Öğretim Üyeleri; Doç. Dr. Burak Tander ve Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın tarafından yürütüldü. Sempozyumun açılış 
konuşmasını Doç. Dr. Burak Tander yaptı. Konuşmanın ardından Sempozyuma geçildi. Sempozyumda konuşmacı olarak,  

Amerika Birleşik Devletleri’nden Prof. Dr. Münter Haddad ve İngiltere’den Prof. Dr. Oliver Münsterer, ülkemizden de Prof. Dr. Aydın 
Yağmurlu ve Prof. Dr. Baran Tokar katıldı.

Sempozyumla ilgili olarak konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Ali Haydar Şahinoğlu, bu tür sempozyum, panel, kongrelerin 
akademik gelişim için önemine vurgu yaparak,  OMÜ Tıp Fakültesinin her alanda olduğu gibi bilimsel toplantılar konusunda da tıp 
fakülteleri arasında ön sıralarda olduğunu söyledi. Ayrıca Şahinoğlu programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen; başta Çocuk 
Cerrahisi Ana-bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rıza Rızalar olmak üzere diğer öğretim üyelerine de teşekkür etti.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomi-
si Bölümü tarafından düzenlenen, 
“Türkiye’de Balık Unu ve Yağı Sektörü-

nün Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” Tepe 
Otel’de yapıldı. 

Balık unu ve yağı tüketimi hakkında yapılan araş-
tırma sonuçlarının sektör paydaşları ile paylaşıldığı 
Çalıştaya; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tem-
silcisi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve 
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) temsilcile-
ri, sektör temsilcileri ve balıkçılar katıldı. 

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Baş-
kanı Prof. Dr. Vedat Ceyhan yaptığı konuşmada, “Bu Çalıştayın amacı; sektör paydaşlarını bir araya getirerek, ortak akıl ile somut 
çözüm ve öneriler bulmaktır.” dedi. 

Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Cerrahisi 

Ana Bilim Dalı 
tarafından ulusal 

ve uluslararası 
katılımcıların 

yer aldığı, 
“Minimal İnvaziv 

Cerrahi Web 
Sempozyomu’’ 

düzenlendi.  
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Selanik’in Aristotales Üniversitesi Pedagoji Bölümünde 
okuyan 11 Ba  Trakyalı öğrenci dil eği mi için OMÜ’ye 
geldi. Öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı ma-

kamında ziyaret e ler.

Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araş rmaları 
Derneği organizasyonu ile Samsun’a gelen öğrenciler 1,5 ha a 
boyunca OMÜ’de eği m alacaklar. 

Konuyla ilgili bilgi veren Eği m Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Cevdet Yılmaz, “Ba  Trakyalı öğrenciler 1,5 ha a boyunca 62 
saatlik bir eği m alacaklar. Eği mde; Türk dili ve tarihi ile öğ-
retmenlik formasyonu çerçevesinde ölçme değerlendirme ve 

ile şim becerileri dersleri yer alacak. 62 saa n sonunda öğren-
cilere ka lım belgesi vereceğiz.” şeklinde konuştu.

 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ise yap ğı konuşmada, “Bize 

son 3 yıldır yurt dışından eği m almak için öğrenciler geliyor. 
Bu durumdan son derece memnunuz. Şu anda 850 yabancı 
uyruklu öğrencimiz üniversitemizde eği m almakta. Hedefimiz 
bu sayıyı 1.500’e çıkarmak r.” dedi. 

Ziyare n sonunda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan öğrencile-
re üniversitemiz anısına çeşitli hediyeler takdim e . Ziyare e 
Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araş rmaları Derne-
ği Başkanı Salih Meriç de bulundu.

KONUKLARIMIZ
KONUKLARIMIZ

KONUKLARIMIZ

BALKANLARDAN GELEN ÖĞRENCİLER
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Samsun 19 Mayıs Rotary Kulübü Başkanı Diş Hekimi Oya Özkoç Kademoğlu, 16-21 yaşları arasında 12 ya-
bancı uyruklu ve 2 Türk öğrenciyle birlikte, Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu’nu ziyaret etti. 

Oya Özkoç Kademoğlu konuşmasında; 
“Avusturya, Finlandiya, Macaristan, Ameri-
ka, İngiltere, Litvanya, Hırvatistan olmak üze-
re yurtdışından 9’u kız 3’ü erkek toplam 12 
ve Adapazarı’ndan da 2 Türk öğrencimiz var. 
Amacımız Samsun’u ve Samsun’un kültürünü 
tanıtmak. Öğrencilerimizi evlerimizde misafir 
ediyoruz. Onlara, Ondokuz Mayıs Üniversitesini 
de tanıtmak istedik.” dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu 
da, “Bu tür programların kültürlerin birbirlerini 
tanıması açısından son derece önemli olduğu-
na inanıyoruz. Zaman zaman kültürler arasında 
bariyerler olsa da, kişiler ve kültürler birbirleri-
ni tanıdıkça bu bariyerlerin ortadan kalktığını ve 
pek de önemli olmadığını görüyoruz. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi olarak bu çok kültürlü orta-
mı yaşatmak için çalışıyoruz. Üniversitemizde 52 farklı ülkeden 850 öğrenci okuyor. Gelecekte de bu arkadaşla-
rımızı öğrenci olarak ya da Erasmus çerçevesinde üniversitemizde görmek isteriz. Geldiğiniz için tekrar teşekkür 
ediyorum.” dedi.

KONUKLARIMIZ
KONUKLARIMIZ

KONUKLARIMIZ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN 
OMÜ ZİYARETİ 

- özenilen üniversite - 45



2012 / Temmuz-Ağustos-Eylül

- özenilen üniversite -46

KONUKLARIMIZ
KONUKLARIMIZ

TÜRKÇE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİNDEN 
REKTÖR AKAN’A ZİYARET

30 Haziran-15 Temmuz tarihleri ara-
sında gerçekleşen organizasyon 
kapsamında Türkiye’nin çeşitli il-

lerini gezerek, şehirlerin kültürel ve coğrafi 
zenginliklerini tanıma fırsatı bulan öğrenciler 
Samsun’a geldiler. Üniversite yerleşkesini ge-
zen 14 farklı ülkeden 20 kişilik öğrenci grubu, 
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı da makamın-
da ziyaret ettiler. Ziyarette Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Gümüş de bulundu.

Rektörlük toplantı salonunda gerçekle-
şen ziyarette Rektör Akan, üniversite ve ders 
programlarıyla ilgili soru sorarak bilgi alan 
öğrencilerle Türkçe konuştu. Öğrencilerle 
tek tek ilgilenen Prof. Dr. Hüseyin Akan, ziya-
retleri anısına çeşitli hediyeler de verdi.

Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve ede-
biyatının daha iyi tanıtılması ve öğretilmesi 
amacıyla araştırmalar yapmak, farklı kurum-
larla işbirliği yaparak bilimsel çalışmaları 
desteklemek ve ortaya çıkan sonuçları çeşitli 
yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak 
amacına yönelik faaliyetler yürüten Yunus 
Emre Enstitüsünün düzenlediği Türkçe Yaz 
Okulu programının 3.’süne bu yıl, 44 ülkeden 
244 öğrenci katıldı.

Yunus Emre 
Enstitüsünün yaz 
okulu öğrencileri 

üniversitemizi 
ziyaret ettiler.

KONUKLARIMIZ
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2019 EĞİTİM VİZYONU PROJESİNE 
OMÜ’DEN TAM DESTEK

İl Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa 

Cora ve Eğitim 
Öğretimden 

Sorumlu Müdür 
Yardımcısı 

Tahsin Nas, 
Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan’ı 

makamında 
ziyaret ettiler. 

Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi’yle işbirliğiyle 2010 yılında 
başlayıp Ocak 2012’de Samsun Eğitim Şurası ile birinci 

aşaması biten “Samsun 2019 Eğitim Vizyonu Projesi” analiz so-
nuçlarının (19 ayrı kitapçığın) Samsun Valiliği tarafından yetkili ve 
ilgililerce paylaşılmasının ardından; İl Milli Eğitim Müdürü Musta-
fa Cora ve Eğitim Öğretimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Tahsin 
Nas, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret ederek, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Samsun eğitimine gösterdiği du-
yarlılık ve katkılarından dolayı teşekkür ettiler. 

Projeyi ve proje bulgularını çok önemsediklerini belirten İl 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cora, Samsun’da her bir ilçede; okul 
öncesinden-lise son sınıfa kadar her devlet okulunun öğrenci, öğ-
retmen, veli, yönetici ve müfettişleri tarafından belirtilen ortak 

sorunları ve bunların çözüm yollarını net olarak gördüklerini söyledi. 

Bu problemlerin çözümü için çalıştıklarını da söyleyen Cora, her bir ilçe ile ilgili olarak; (idareciler ve müfettişlerin de içinde 
bulunduğu) birer “çalışma grubu” oluşturduklarını, üniversitenin yardımı olabilecek problemlerin çözümü için kurumlar arası iş-
birliğini geliştireceklerini vurguladı. Cora ayrıca, her bir ilçenin, hatta her bir okulun kendi içinde farklı farklı sorunlarının olduğunu 
ve bu sorunların çoğunun yerinde çözülebilecek sorunlar olduğunu, küçük bir iyileşmenin bile eğitsel olarak büyük sonuçlarının 
olabileceğini belirtti.

Projenin geldiği nokta ve bundan sonraki adımlar hakkında bilgi veren proje yürütücüleri Yrd. Doç. Dr. Yakup Keskin ve Yrd. 
Doç. Dr. İsmail Gelen; projenin planlandığı gibi ve çok başarılı bir şekilde yürütüldüğünü dile getirdiler.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cora, projenin bundan sonraki aşamaları için tam destek 
vereceklerini de açıkladılar.

Ziyaretin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cora, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’a Samsun Olgunlaşma Enstitüsü öğren-
cilerinin yaptığı Osmanlı dönemine ait İznik çinisi bir tablo hediye etti. 
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ETİYOPYA’DAN ÜNİVERSİTEMİZE 
ZİYARET

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa şehrinde bulunan Al Furgan Üniversitesi Rektörü, Addis Ababa Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr. Abdella Kadirahmet ve merkezi Addis Ababa’da bulunan İslam Davet ve Kültür Cemiyeti Başkanı Mahmut Hüseyin’le 
birlikte, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret ettiler. 

Ziyarette, Dr. Abdella Kadirahmet ülkelerinde verdikleri eğitim konusunda bilgi vererek, Türkiye Cumhuriyeti ve Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi ile işbirliğine hazır olduklarını belirtti. 

İslam Davet ve Kültür Cemiyeti Başkanı Mahmut Hüseyin de cemiyetleri ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Hüseyin Akan ise, Al Furgan Üniversitesi ile işbirliğine hazır olduklarını söyleyerek, mi-
safirlere çeşitli hediyeler takdim etti.

48

BATUMİ SHOTA 
RUSTAVELİ 
DEVLET ÜNİVERSİTESİ 

Gürcistan’ın Batum şehrinde bulunan Batumi Shota 
Rustaveli Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alios-
ha Bakuridze, karşılıklı eğitimde işbirliği protokolü 

görüşmeleri için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
ziyaret etti. 

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlığındaki görüşmeye; Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Ali 
Haydar Şahinoğlu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Bağırıcı 
katıldı. Prof. Dr. Şahinoğlu, Batum Shota Rustaveli Devlet Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan öğrencilere ve asistanlara 
her türlü eğitim desteğini vermeye hazır olduklarını, 3 yıldan 
beri Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi ile eğitim alanında karşılıklı 
işbirliği içinde bulunduklarını ve yaz döneminde  47 tıp öğren-
cisinin fakültelerinde yaz stajı alacaklarını ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ise, eğitim 
işbirliğinin Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Yüksek 
Okulunu da kapsayacak şekilde daha da geliştirilebileceğini 
ve çift diploma programı da yürütülebileceğini ifade etti. 

Görüşmenin sonunda Batum Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Aliosha Bakuridze, OMÜ Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi 
Dekanlığı’nın karşılıklı eğitim işbirliği çalışmalarındaki olum-
lu yaklaşımlarından dolayı memnuniyetini dile getirerek 
teşekkür etti. Bakuridze, Prof. Dr. Leblebicioğlu ve Prof. Dr. 
Şahinoğlu’na üniversitesinin plaketini verdi.
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Üniversiteler- 
arası Türkiye 

Güreş Milli Takımı 
Rektör Prof. Dr. 
Hüseyin Akan’ı 

makamında 
ziyaret etti.

Üniversitelerarası Dünya Güreş Şampiyonası için On-
dokuz Mayıs Üniversitesi’nde kampa giren Türkiye 
Güreş Milli Takımı, Finlandiya’nın Contana kentin-

de yapılacak olan şampiyona için 17 madalya sözü verdi. 5 
Kadın ve 15 erkek sporcudan oluşan milli takım grekoromen 
ve serbest güreşlerde 17 madalya ile Türkiye’ye dönecekleri-
ni söylediler. Rektör Akan ise sporculara başarılar dileyerek 
hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Ziyarette BESYO Müdürü Prof. Dr. Osman İmamoğlu, Mil-
li takım antrenörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Türkmen ve Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Çayıroğlu da bulundu. 

MİLLİLER 17 MADALYA SÖZÜ VERDİ
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Üniversiteler- 
arası Dünya Güreş 

Şampiyonası için 
Türkiye Güreş Milli 

Takımı OMÜ’de 
kampa girdi. 21 

sporcu Yaşar Doğu 
Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksek Okulu 
Spor Salonlarında 

şampiyonaya 
hazırlanıyor.

2 yılda bir yapılan Üniversitelerarası Güreş Dünya 
Şampiyonası bu sene 2–7 Ekim 2012 tarihinde baş-
layacak. Finlandiya’nın Contana kentinde yapılacak 

olan şampiyona ile ilgili konuşan, dünya şampiyonasına 6 kez 
sporcu yetiştirmiş Milli Takım Teknik Direktörü Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Türkmen, “Hedefimiz dünya şampiyonu olmak.” 
dedi.

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERARASI GÜREŞ 
MİLLİ TAKIMI OMÜ’DE KAMPA GİRDİ
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OMÜ UNİTERCİH 2012 
FUARINA KATILDI

Gençler, 
kendilerine en 

uygun üniversite 
ve bölümü 

seçmeleri için 
doğru tercih 
yapmalarını 
sağlayacak 

üniversite tercih 
fuarı “UNİTERCİH 
2012” de buluştu.

18-21 Temmuz tarihleri arasında Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayan 
fuarda üniversite öğrencisi adayları, ilgi duydukları stantlardan bilgi aldılar.

Fuarın açılışını yapan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 
üniversite yetkililerini tek tek ziyaret ederek katılımcılara 
teşekkür etti.

Üniversitemiz standına İstanbul’da da yoğun ilgi gösteren 
gençler, özellikle sağlıkla ilgili bölümler ve programlar hakkında 
bilgi aldılar.
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Dr. Mustafa BİLGİÇ (28)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanı 
Dr. Mustafa Bilgiç geçirdiği talihsiz bir iş kazası sonucu 
vefat etmiştir.

Genç yaşında hayata veda etmiş olan merhuma Allah’tan 
rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

Cengiz ERENLER (63)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Protokol Müdürü Cengiz 
Erenler geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Üniversitemizin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminde uzun 
yıllar özveriyle hizmet vermiş olan değerli ağabeyimize Allah’tan 
rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

VEFAT
VEFAT


